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1B km em trOs horas
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Viana,, ou municipio
satdlite como ficou

apelidado, 6 uma
nova centralidade

econ6mica da
provincia de Luanda,

principalmente
se julgarmos pela

quantidade de
indristrias que ai

estdo a ser instaladas.
Apesar desse facto,

6 diflcil entrar e sair
desta localidade onde

existem apenas tr€s
vias de acesso para
quem sai do centro

da cidade capital.
Ruas esburacadas,
engarrafamentos,

falta de saneamento
biisico, al6m de

uma rede de
transportes que

acuda i totalidade
de habitantes

completam este
cendrio.

nomeadamente a Avcnida
Deohrda Rodfigues, o troqo
Camama-Viana e a via

ara chegar a Viana pofestfada h6s horas para chegarao destino. No
seg ndo dia decidimos passar pela via
exprcssa, onde ficamos 47 minutos no
engarrafamenio pa ra ultmpassara ponte
molhada em Talatona, sendo que depois
deste obstdculo jd nao houvc paragem e a
viagem durcu uma hora.
JA no ter@no dia optamos pela via
Camama Vana passando pelo Golfe ]t
Calemba ll e Luanda Sd. o pdmeno
.onshangimento foi na rchnda do
Golfe [, depois na rotunda da Camama,
repetindo se o centuio i entada dobai o
Luanda su], rua 11 de Novembro. A
viagem durou duas horas.
Enlr€ est€ vai e vem, consiatdmos que
s6 as vias que circundam o municipio
estao em condie6es e que praticamente

expressaBenfica-Cacuaco. Emcondieoes
normais, o que neste caso quer dizer )
noite, mais prccisamontc a pfffi das
21hoias, a viagem do cenh0 da cidade
ai6 e sede do municipio sat61ite, de
aproximadamente 18 quil6mehos, dura
um qunrto de hor4 mas este tempo pode
transtorma-se em h.6s horas.
Sorao hia-se. Durante a realizaeao desta
rcportagem, desloctno-nos do centu) da
cidade a Viana pelas tr6s altemativas. Na
pdmeira, partimos as 7 horas da manha
passando pela Deolinda Rodriguet



rNqe.oiom i.mc(iriolroi. lLrii. 7.17 (aPa 6r

todas as qu€ se situam no interiorestAo
dcgradadas, sen asfalto, esburacnclas e,
mesmo nao havcndo !'huvas, alsumas
aprcsentam se aLagadas e intransitivcis.
Erlrctanto, outros obsticulos
influenciaran o pcrcuBo daequipa da
Economia & Mcrcado. Por exenplo,
a estrada Zango-Calunrbo, na vila dc
Viaru, onde comeea, at6 a Vana Parle 6
eshcita c no has ircas sen1 asfalto. Por
sua vezr a cstrada quc sai da camarrq
at6 :iAv€nida Deolinda Rodrigues,
passddo pela Comarca de Viana, 6
bastanic movineDtada, nas nao se
encontra asfaliada.

Altemativar de derlo(a(5o
Al€m das h€s vias ter€sh€s, ouha

allcrnativa p^ra sc cltgar a Viafa 6
apanhaf um comlroio. Do acor.{o com o
direcior comercial ctos caminho+deje o
dc Lualda, lsaac Mai€us, o comlDio
suburbano passa por Viana/ onde posstLi
t€s estae6er faz sete paragcns em 26
fr€quendas € t|ansporta, em D di4
seis nil pdssag€iros por dia, scndo que

eslli operacional dc scgunda a s;ibado.
A f iagem de conbob da zona da
Boavista i Viana d!.a entre 45 ninutos
a uma lmi4 dependendo do nnmcro dc

Para8ens que o veiculo cfechrar
Isaac Mateus avanqa quco comboio
flrbu rano vai da Tertang at6 Catete.
O pimeiro parte da estarSo dos
Musscqucs :s cinco horas da manha c
o !iLtimo termina na mcsma estaeAo as

20 horas. Mas sublinha que o comboio
mais uiilizado pela rnassa kabalhadora,
o especial, sc c.nconba inoPeranie Por

O rcsponslivel aproveiia para aftmciar
que os con$oios Tramueis ou "RaIeiros",
como fomm apelidados pela popuheao,
\'Sodeixaf dc cilcullu para darlug.r
apenas aos esPcc'ab.
"Ncsic momento, s6 astio cln circuheeo
os (nnboios Tramlr€is. O espccial cstit
pamdo pof qucst6es t6o1icas, nrasjd
actcllnimos novasca uagense quando
voLtdrem a circulnf os Tramu€is ficatao
parados,, inf omrou, acrcsccntanclo

9!c o cspccial 6 o mais t|tilizado pclos
passaScirl)s quc vivem eff Viana c quc
trabalham nocontro da ciclade. "Elcs
dcixan os caf|os no parquc da Esiaeio
para aponha r o conrboio c voltam", fiisa.
Dc acodo com o rcsponsivol, anivelde
Vana, as esta(6es de comboio com ]1laior
Ruxo dopassagen'os sio as da Esialagom,
cla !'ila dcVianaecla Baia, tanto no
sentido ascendentc cono no c{escendente.

Bahtos, mas morosos
Outm altcmaiiva cte deslocacSo para
os mofadores do Viana assenta nos
auiocal.|os pnblicos quo circt am, apesaf
das p6ssnnas condie6es das csiradas.
Iror6m, csta alternaiiva, tamb6m por
.ausa do malLcsiado ctasvias, alonga
aindamais o tempo dc via8en que, per

Em tuneao do aumento dos habitantes
naquele municiPio, o directof geral
dos Transportes Colcctivos Urbanos cle
Luaida (TCUL), M.irb Silva avanea
qlrea sua oPcradora oferece 13 rotas
aos municiper nomeadamente as vias
Luarda Sul Lalgo das Escolas, Cuca
Capalanga, Cidade do Kilamba-Vila
de Vana, Avd Cumbi \tla dc \.tar1a-
Zona Ecotumica Especial e Campus
Univercitirio, alz'm do Largo das Escolas->
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Kapalanga c Vila dc Viana-Panguil.l.
Hl iamb€m a rota Benfica- na
Econ6mica Especial, Largo das Escolas
P*dios do Zango, Calumbo-Esiarao
de comboios de Viana c Calumbo-Zona
Econ6mica Espccial.
No iotal  c irc! lam em Viana 123
autocaros cla TCULo que perfaz uma
m6dia de 5 por rot4 scnclo ctuc o troco
Largo das Escolas-Kapalanga 6o mais
frcqucntado c o quc possui maior
nrrmcro dc autocirros iotalizando 50.
Cifc(lam das 7h30 is 20h00, cada faz
quatfo viagens e M6rio Silva estima qrie,
sd nesta vi4 sao tFrlsportados majs dc
2 000 passageiros por d ia.

s6 podeda fazer o mesnto tfajecto
aparirndo quatro itxis e c\egando
atrasado ao local dc srviro devi.to aos

ld I'edroAugusto Faustino, tambim
morador de Viana e taxista hd 6 anot
6 da opiniao que a dcgradaeao das
vias constitui a maior difioldade de
deslocaqao dos momdores.
"Devido aos€ngarrafamentos,mesmo
com as "mbaias" (mmobias pe gosas
cn alta velocidade), s6 consigo fzer
quatro viagens po. dia de LuandaSul
aos Congolenses. Avantagem 6 que
encuftamos e dividimos a distarcia enl
v&iis paragens para poder lucrar Assim,

paftjndo dos Congolenser as ptucipais
paragcns sao Estalagem/ Vjla deViana e
o LaBo dc LuandaSul como i€flnino",

Por slra vez-, o dircckn gcfal daTCUL
gamnte que se fossem melhoradasas
vias tcrcidrias a sua ope,'ador" podia
alafgar as rctas, principalmente no
interiordo municfpio, c assim deixava
dcscongestionadas as vias circundanics
c de acesso;rquela centfalicladc. Paraj6,
Mddo Silva an ncia a conshuqao para
brovc da base da TCULnoZantorye'n

"ATCULestd a invcsiir numa base
siiuada no Zango lV a qlralpennitir6 quc
osaubcanos comecem a cncular a partif
dc ]d c nao do ceniro dacidade, como
tem sido at6 aqui, a fazcndo tamb6m conl
clue os passagerros Possam aPartar o
autocarnr o mais cedo possivel", Sarantc
Mirio Silva.
De facto, o municipio de Viana esti
a alargar-se cada vez mais com a
trar$ferencia das populaq6es do Czcnga

Para os se1's novos oar mos, e conr a
nnplanhcao de novas unidades fabit
o que perspectiva dcsenvolvimento
tuturo e, quiqii, vir a iornar-se nun
dos muicipios pilotos de Luanda.
Entretanto, sc o ciescimento d€mo$inco
nao for acompanhado de nr6a-esftrturas
b.lsicas como estra.las, sanem.'nio
e uma lede de trarsporte eficaz o
dcsenvolvimento €.tuitbmdo desta
centralidadc poderl ser conprom€tido.8

o drama dos moladores
"Vivefem Viana 6 dificil", considera
Domilde do Naschenio quc viva nostc
municipio h.i 10 anos e, actlralmente
tmbalhaen Talatona, mas estuda no
pefodo pdslaboral na Universidade lean
Piaget de Angola, situada cm Viana, pelo
que € obdgado a fzer todos os dias o
trajccb\ ana-Talatona evice-versa.
A fonte revela que sem transporte
pr6pdo chegava ao se ieo com duas
lmras de atraso, mas para que isso nao se
tornasse frequente era obfigado a fazer
o percu$o es quaho horas da manha,
periodo em que nao h, enganaJanentos
e se Pode aparfiar um t&i de Vi.m ao
Ldgo do 1" de Maio.
Entretanto, se saisse mais tarde, por
volta das seis ou sete horas da manha,


