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Na ocasião da visita de campo realizada pelas 
delegações do GPL e da Administração Municipal 
do Cazenga, esta última encabeçada pelo 
administrador Victor Nataniel Narciso, este 
aproveitou apresentar o projecto de criação 
daquilo que chamou de bacias hidráulicas.  
Trata-se de buracos de grande profundidade 
abertos por máquinas retro escavadoras, onde 
serão encaminhadas as águas pluviométricas e 
residuais.  
“É aqui para onde vamos canalizar todas as águas 
das ruas a serem terraplanadas”, explicou “Tany” 
Narciso, anunciando que a comitiva estava 
estacionada na rua 7 A, nas imediações das 
famosas ruas da Lama e Mwazambi.  
As bacias encontram -se apenas ladeadas de 
terra, uma situação que poderá complicar ainda 
mais o saneamento básico da população local 
caso não sejam cobertas com referenciado betão 
armado, isso de acordo com o perito da 
coordenação provincial, Júlio da Silva, que levan-
tou ainda a questão das características naturais da 
zona daquela e outras zonas do município, 
tipicamente compostas por lençóis freáticos e 
terreno bastante argiloso.  
Perseverante na solução arranjada pela 
administração que dirige, “Tany” Narciso revelou 
que tenciona resolver situações semelhantes 
noutras localidades do Cazenga, como é o caso 
da área da cacimba’.  
“Para isso, precisamos de demolir mais 50 casas”, 
disse o administrador do Cazenga, mencionando o 
facto de terem sido destruídas quatro residências 
no local onde foi construída a bacia hidráulica 
visitada.  
O engenheiro Júlio da Silva recomendou o 
administrador do Cazenga a comunicar o caso das 
demolições a Bento Soito, coordenador do 
gabinete de requalificação dos municípios do 
Sambizanga e Cazenga, para tratarem do 
realojamento da população residente na área 
pretendida.  
“Se é a solução viável, é melhor falar já com Bento 
Soito, para verem o desalojamento e consequente 
e alojamento da população de tais áreas”, 
aconselhou.  
Na rua da Lama, os espaços onde foram 
desalojadas algumas famílias estão a ser 
novamente ocupadas por pessoas singulares. 
Ergueram algunmas construções sem orientação e 
fiscalização, uma situação que deixou bastante 
constrangido o administrador do número do 
Cazenga. “Como é possível haver mais 
construções no sítio onde já desalojamos 
pessoas”, desabafou “Tany” Narciso. 


