
Governo do Huambo esbanja um 
milhão de dólares na requalificação 
do rio Kalohombula 
Semanário Terra Angolana 
16 a 30 de Outubro de 2010 
 
A futura cidade ecológica do pais chama por ajuda para 
a requalificação do seu pulmão ambiental. Trata-se da 
província do Huambo que observa a paralisação das 
obras de recuperação da Granja por alegada falta de 
dinheiro. 
O pulmão ambiental ode ser engolido ainda elo lixo que 
toma de assalto a cidade planáltica. 
“O Governo provincial o Huambo gastou, para este ano 
cerca de cem milhões de Kwanzas para a requalificação 
mas as obras nunca tiveram inicio”, disse um activista 
social que considera a bacia do rio Kalohombula como 
uma enorme lixeira ao céu aberto. 
Para alem disto a ribeira da Granja da capital ecológica, 
como também é chamada a cidade do Huambo continua 
transformada numa mina de exploração de inertes, 
comprometendo à longo prazo o próprio plano urbariístico 
da cidade do Huambo. 
Tanto quanto se sabe os dinheiros em causa foram mesmo 
cabimentados pelo o Ministério das Finanças. Do executivo 
de Fautino Muteka nada se sabe, há lS dois meses do 
fim de ano, e ou seja do encerramento do ano fiscal. 
De ecologia não é tudo. a O presidente da organização 
OMUNGA, José Patrocínio disse que o dia a do habitat, 
assinalado esta – 
semana serviu para dedicar especial 
atenção a situação do direito habitacional no pais, assim 
como denunciar as demolições que ocorrem um pouco 
por todo o território nacional, com realce para a cidade 
do Lubango. 
Patrocínio, considera e ainda que o actual plano p urbanístico 
traçado pelo executivo apresenta uma n carga de 
descriminação aos n pobres e que argumento ecologico 
avançado não passa de subterfúgio. 
A ONG Omunga, promoveu um encontro de reflexão 
no Centro de Formação de Jornalistas, em que esteve 
em cima da mesa o direito habitacional e os actos de 
demolições que acontecem um pouco por todo o país. 


