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População agradece os esforços do Executivo 
pela construção das casas sociais que inclui. No 
município de Icolo e Bengo as comunidades 
cantam e dançam. O povo está alegre com as 
novas casas da Vila Nova de Kaxicane. Sã 372 
casas, das quais 200 já estão construídas e 
prontas para entrega aos moradores na próxima 
semana, pela secretária de Estado do Fomento 
Rural, Filomena Delgado.  
Kaxicane, Passos Diogo, Ginganga, Luís Miguel, 
Kubaza, Banza Bombo, Kindemba e Uango são as 
comunidades que vão ser beneficiadas nesta 
primeira fase do projecto habitacional coordenado 
pela Secretaria de Estado da Agricultura, por 
serem as comunidades mais carenciadas e 
também porque vivem na zona ribeirinha, em 
situação de risco.  
As casas têm quintal, luz e água potável. A Vila 
Nova de Kaxicane já tem uma escola com nove 
salas e capacidade para 300 alunos, um campo de 
jogos e uma área administrativa. A escola funciona 
em dois turnos (diurno e nocturno) e tem um 
gerador de 100 Kva para garantir o fornecimento 
de energia eléctrica nas aulas nocturnas. O 
arranque das aulas está previsto para o próximo 
ano lectivo.  
Um posto médico também já foi construído na Vila 
Nova de kaxicane e está ainda em construção um 
mercado, um armazém, o posto policial uma igreja, 
um jango comunitário para a ocupação dos tempos 
livres da comunidade e uma instituição bancária.  
Das oito comunidades seleccionadas o destaque 
recai para Kaxicane, uma comuna histórica da 
província do Bengo, pelo facto de ser lá que 
nasceu o primeiro Presidente de Angola, 
Agostinho Neto. A área é habitada por pessoas 
pobres que dependem do cultivo dos campos para 
sobreviver. As antigas casas eram feitas de pau a 
pica e capim. Com o passar do tempo, os 
rendimentos que os camponeses tiravam da venda 
dos produtos agrícolas, deram para comprar 
chapas de cinco e modernizar as suas casas. 
Bebiam água do rio Kwanza. Não havia 
electricidade nem outros serviços básicos.  
Casas e escola  
As famílias contempladas com as novas casas 
estão desejosas de mudar para as novas casas na 
Vila Nova de Kaxicane. A inauguração estava 
marcada para a segunda-feira passada mas foi 
adiada. Nem mesmo isso tirou a alegria dos 
camponeses, como afirmou à nossa reportagem o 
soba grande de Kaxicane, João Mendes, que 
manifestou a sua satisfação pela iniciativa do 
Executivo. “Estou muito feliz porque o Executivo 
melhorou o nosso nível de vida. Hoje temos casas 

grandes e vamos cuidar bem delas”, disse, 
acrescentando que gostava que a outra fase do 
projecto arrancasse já, porque “ainda há muita 
população que não foi contemplada e as chuvas já 
começaram”.., Alegre, Sara António de 27 anos é 
uma das contempladas. Sara António vivia na 
margem do rio, na aldeia de Kaxicane, hoje tem 
uma residência em Vila Nova e sente-se feliz: “sou 
dona da casa número 277. Estou contente porque 
já não vou apanhar chuva, nem fugir das águas 
que inundam a minha casa. Quero agradecer ao 
Executivo e pedir para olharem sempre por nós”.  
A casa de Beatriz Pinto era feita de pau a pique. 
Hoje tem uma casa de construção definitiva: “estou 
sem palavras. Esperamos muito por este 
momento. Nós já nem acreditávamos que um dia 
podíamos receber estas casas. Só temos de 
agradecer ao nosso governo por ter construído as 
casas e a escola para os nossos filhos. Até creche 
para os nossos bebés temos na Vila Nova”.  
Sobre o projecto  
O projecto envolve a construção de 600 casas de 
construção definitiva com três quartos e a 
empreitada começou em Maio de 2008.  
A Secretaria do Estado do Desenvolvimento Rural 
informou que mais 172 casas da primeira fase vão 
ser entregues em Dezembro.  
O projecto vai beneficiar oito povoações e 600 
famílias, visando mitigar o índice de pobreza das 
comunidades locais, que têm como actividades 
principais a agricultura, pesca e comércio. O 
projecto foi apresentado em Catete pela secretária 
do Estado do Desenvolvimento Rural, Filomena 
Delgado. 


