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Munícipes de Viana pedem celeridade na 
reabilitação das vias secundárias e terciárias 
 

ANGOP 

23 De Outubro de 2014 

 

Luanda - Moradores da vila sede do município de Viana, em Luanda, regozijaram-se, 

quinta-feira, com as obras em curso de construção e reabilitação das vias secundárias e 

terciárias da circunscrição, mas apelaram maior celeridade nos trabalhos para se evitar 

transtornos durante a presente época chuvosa. 
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Numa ronda efectuada pela Angop, os 

munícipes reconheceram que as obras, 

além de melhorarem a mobilidade do 

tráfego automóvel, vão conferir maior 

beleza urbanística a vila sede de Viana e 

melhorar a comodidade aos utentes. 

Segundo a moradora Fátima Rodrigues, 

a reabilitação das vias da sede municipal 

é bem vinda e está a melhorar o seu 

aspecto, mas solicita aos técnicos mais 

rapidez, uma vez que já estamos na 

época de chuvas. 

“Nós já estamos em época chuvosa e 

estão a ser construídas obras profundas, 

com a escavação de vias para construção 

de esgotos, e caso começar a chover com 

intensidade, certamente vamos viver 

muitos transtornos”, disse.  

Defendeu que intervenções dessa 

natureza devem ser implementadas com 

celeridade durante o período seco, para 

se evitarem dissabores e atrasos nos 

prazos estabelecidos. 

Já Edivaldo Manuel, parabenizou o 

Executivo pela iniciativa, pois “ os 

vianenses há muito esperavam por essa 

iniciativa, uma vez que a sede já era 

urbanizada na era colonial, faltando 

apenas a asfaltagem das vias”, avançou. 

Disse estar apenas preocupado com a 

aproximação das chuvas, que pode 

condicionar o bom andamento das obras. 
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“Acho que obras dessa natureza devem 

ser executadas com celeridade na época 

seca, mas mais vale tarde do que nunca”, 

opinou. 

A anciã Maria Teresa agradeceu 

igualmente a iniciativa do governo e 

solicita que as obras abranjam todas as 

ruas da vila sede e de outras zonas, para 

se melhorar o aspecto de todo o 

município. 

“Lá na Sanzala, Luanda Sul, Caop, 

Regedoria e noutras zonas, também 

devem reparar as vias secundárias e 

terciárias”, advogou. 

Entretanto, a administração municipal de 

Viana enviou uma nota à Angop, em que 

apela ao bom senso e colaboração dos 

munícipes pelos transtornos e 

constrangimentos causados pelas 

referidas obras, sublinhando que as 

mesmas trarão muitos benefícios aos 

utentes. 

“No âmbito da empreitada de infra-

estruturas integradas do município de 

Viana, estão em curso obras de 

asfaltagem, construção de passeios e 

lancis, nalgumas ruas da vila sede, 

nomeadamente ruas de Cabo Verde, 

Nzinga Mbandi, Comandante Valódia, 

comandante Joaquim Capango, Saydi 

Vieira Mingas e rua 4 de Fevereiro, pelo 

que apelamos ao bom senso e 

colaboração dos munícipes enquanto as 

obras decorrem”, lê-se no documento. 

 

 


