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Os habitantes de Chiazi já beneficiam dos principais 
Serviços sociais básicos, nomeadamente escolas, 
Internatos religiosos, centros profissionais de artes e 
Ofícios, residências sociais, estradas, hospitais e, como 
Grande obra de referência, o Estádio de futebol, 
Designado provisoriamente Chiazi, enquanto se aguarda 
Por uma denominação definitiva. 
Os nove mil habitantes das cinco aldeias que 
Congregam a regedoria de Caio Litoral, nomeadamente 
Mbuco, Chinga, Chiazi, Banda Sanvi e Caio Litoral, 
Orgulham-se de tudo quanto hoje aquela localidade 
Possui. O regedor Faustino Vieira Landazi, falando à 
Reportagem do jornal de Angola, disse não ter palavras 
Para justificar a satisfação que carrega na alma por tudo 
O que o Governo está a fazer em prol do bem-estar dos 
Aldeões, destacando o Centro Médico de Chinga e o 
Instituto Médio Politécnico de Chiazi, que hoje são 
Pólos de atracção de muitos visitantes. 
O Estádio Internacional de Chiazi, que constitui o 
Principal pólo de atracção de turistas, vai certamente, 
Depois de concluído, proporcionar, por arrastamento, 
Novos serviços. Outro empreendimento que muito vai 
Valorizar a localidade é o hotel de cinco estrelas. 
Para o regedor Faustino Vieira Landazi, o que o deixa 
Particularmente preocupado é a situação de falta de 
Água potável, pois a população, para obtê-la, tem de 
Percorrer vários quilómetros. 
A autoridade tradicional acredita que não tarda esta 
Dificuldade será sanada, na medida em que os trabalhos 
De colocação da nova rede de distribuição de água já se 
Encontram na fase final. Este projecto, segundo 
Faustino Landazi, prevê a construção de fontanários ao 
Longo de todas as aldeias da regedoria de Caio Litoral. 
A escassez de salas de aula é outro constrangimento 
Que inquieta o regedor. "Os alunos são obrigados a 
Fazerem um desdobramento, ou seja, a terem aulas em 
Períodos muito limitados, de apenas duas horas e meia, 
Em vez de cinco horas e meia, para permitir quer todos 
Tenham acesso a conhecimentos". Estádio de futebol 
A província de Cabinda vai, nos próximos dias, ganhar 
Mais uma infra-estrutura desportiva. Trata-se do 
Estádio Internacional de Chiazi, que está a ser erguido 
Para acolher uma das fases do Campeonato Africano 
Das Nações (CAN) a partir de Janeirode2010. 
As obras de construção do citado empreendimento 
Tiveram início em Abril do ano em curso e estão a cargo 
Da empreiteira "China Jiangsu". 
Os trabalhos decorrem a bom ritmo e prevê-se a sua 
Conclusão a 31 de Outubro. 
O engenheiro Leonor Satxiema, da empresa 



Arquidesign Consurb Lda, responsável pela fiscalização 
Das obras, disse à reportagem do "JA" que neste 
Momento a empresa realiza trabalhos de acabamentos, 
Nomeadamente a ligação dos sistemas de incêndio, 
Drenagem, canalização, refrigeração, pintura, revestimento 
De quartos de banho, pavimentação, instalação 
Eléctrica e aplicação do tecto falso. 
Leonor Satxiema revelou ainda que os trabalhos de 
Arrelvamento do rectângulo de jogos já tiveram lugar, 
Estando neste momento a processar-se a incubação de 
Sementes. Com capacidade para 20 mil espectadores sentados, o 
Estádio de Chiazi é uma obra de engenharia moderna, 
Com uma superfície de 27 mil metros quadrados e um 
Parque de estacionamento para mil viaturas, para além 
De um reservatório de 660 metros cúbicos de água. 
O Estádio tem 862 lugares VIP e 128 para deficientes 
Físicos. Para os jornalistas estão reservados 317 lugares. O 
Recinto dispõe ainda de uma área presidencial e sete 
Elevadores, dos quais dois duplos. 
A empresa China Jiangsu está também a erguer o 
Campo de apoio na mesma localidade, para treino das 
Quatro selecções que vão competir em Cabinda. 
Instituto Médio Politécnico 
Das cinco aldeias que congregam a regedoria de Caio 
Litoral, a de Chiazi é a que está melhor servida em 
termos de crescimento de infra-estruturas sociais. Para 
além de ter beneficiado das obras do Estádio e da 
requalificação da estrada, possui um moderno Instituto 
Médio Politécnico com capacidade para mil e 80 
estudantes por cada turno, incluindo o nocturno. 
As aulas no Instituto Médio Politécnico de Chiazi 
tiveram início somente a 29 de Junho, por causa da 
conclusão tardia das obras. Estão lá matriculados 347 
alunos. O empreendimento escolar localizado na periferia do 
Estádio de Chiazi contempla ainda residências para 
docentes, refeitório, laboratórios, compartimentos para 
serviços administrativos, entre outras áreas não menos 
importantes para o ensino e aprendizagem. 
O director considera o Instituto Politécnico de Chiazi 
uma mais valia para as populações de Cabinda, de um 
modo geral, já que as condições técnicas de 
aprendizagem disponíveis "permitem aos estudantes 
uma fácil absorção de conhecimentos profissionais, 
elemento indispensável para a sua inserção no mercado 
do emprego". 


