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administrador Alberto Carlos Cavukila

Os munícipes dos bairros da Nova Urbanização 

em Cacuaco, província de Luanda, mostram-se 

agastados com as más condições das vias 

terciárias e secundárias daquela localidade. Os 

mesmos falaram nesta quinta-feira ao jornal A 

REPÚBLICA. Afonso Ngola, morador da Nova 

Urbanização, disse que o seu bairro está a 

degradar-se cada dia que passa, porque não há 

vontade política por parte da Administração 

Municipal de Cacuaco de asfaltar as ruas 

terciárias e secundárias. Segundo Ngola, 

quando chove os moradores não conseguem 

sair de casa, porque todas as ruas ficam 

intransitáveis. Para Ngola, a terra da área em 

causa é argila, e não os permite caminhar.  

Ainda de acordo com Afonso Ngola, quando 

chove em Cacuaco até o quintal do Tribunal 

Provincial de Luanda instalado na Nova 



Urbanização tem enchido com água, e ninguém 

faz nada com vista a resolver o assunto.  

Os estudantes dos dois Institutos Médios 

localizados no bairro da Nova Urbanização, por 

outro lado, interpelados pela nossa 

reportagem, disseram que têm passado várias 

dificuldades no tempo chuvoso por causa do 

mau estado das ruas que ligam as suas casas e 

a escola.  

Há dias, segundo eles, que ficam sem estudar 

por causa das vias que ficam inundadas. O lodo 

toma conta de todos os bairros da N ova 

Urbanização e pedem ao novo administrador 

de Cacuaco para resolver  

os problemas que os afectam. Interpelamos, 

depois de atravessar a Via Expressa, Maria 

Alberto, moradora do referido bairro. 

Questionada por que estava a correr, disse ao 

jornal A REPÚBLICA que corria por falta de 

ponte aérea, ou seja, uma ponte que permita a 

travessia com maior segurança. A cita senhora 

é moradora da Nova Urbanização. Maria 

aproveitou os microfones do jornal A 

REPÚBLICA para dizer que têm vivido um terror 

por falta de vias asfaltadas, energia eléctrica e 

água potável. Pediu para velarem mais pelos 

bairros da Nova urbanização, porque são os 

que dão uma visão do município.  

"Temos o bairro todo urbanizado, e as ruas não 

oferecem condições para circular quando 

chove. Não há o projecto 'Água para todos', 

nem tão pouco energia eléctrica. Aqui falta 

quase tudo", disse Maria Alberto.  

No ver da referida moradora, o município de 

Cacuaco precisa de crescer em termo de 

infra-estruturas, isto é, no que concerne a 

escolas, hospitais, boas estradas e muito mais. 

"Gostaria que asfaltassem as vias terciárias e 

secundárias que ligam as comunas, bairros e 

aldeias do nosso município para que sej a uma 

boa área de viver", disse Maria Alberto ao 

jornal A REPÚBLICA.  

O jornal A REPÚBLICA tentou o contacto com a 

Administração Municipal de Cacuaco, na 

pessoa do administrador Alberto Carlos 

Cavukila, que nos pediu que contactássemos 

com a Área de Comunicação e Imagem da 

referida instituição. Fizemo-lo, mas sem 

sucesso.  


