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O Governo da Lunda Norte está empenhado em 
proporcionar melhores condições de vida à 
população, no quadro do programa integrado de 
desenvolvimento desta região, com o lançamento 
do projecto de reabilitação e desenvolvimento do 
sector agrícola do Cacanda, a construção da Nova 
Centralidade do Dundo e de outros projectos de 
impacto social, que se resumem no melhoramento 
do abastecimento da água potável, energia eléc-
trica, extensão da rede sanitária, educacional e de 
outros serviços, apurou O PAÍS.  
Durante uma visita de campo efectuada 
recentemente pelo vicegovernador para área 
técnica e infra-estruturas, Uno dos Santos, iniciada 
na comuna de Canzar, 20 quilómetros a Leste do 
Nzagi, sede do município de Cambulo, culminando 
no (Chitato), município sede da província, 
constatou-se a existência de muitas obras em 
execução que, num futuro muito breve, darão 
resposta às prementes necessidades que afligem 
as populações locais, bem como atrairá o regresso 
de outras às suas áreas de origem.  
Uno dos Santos, que se fez acompanhar de uma 
delegação multisectorial, visitou a estação de 
captação e distribuição de água potável, a 
subestação eléctrica, escolas do primeiro e 
segundo ciclos em construção e ainda o hospital 
municipal “ Doutor Eduardo Nelumba”, construído 
de raiz, com capacidade para cem camas. Em 
Canzar, localidade que separa 27 quilómetros da 
fronteira com a República Democrática do Congo 
(RDC), o governante mostrou -se satisfeito com o 
que viu, com realce para o fornecimento da água e 
da energia e outros serviços sociais.  
São mais de cinco mil munícipes que beneficiam 
do precioso líquido que é bombeada a partir de 
uma central instalada num riacho, cujo 
orçamentado estima-se em mais de cinquenta 
milhões de Kwanzas, segundo uma fonte ligada ao 
projecto. A água é distribuída através de cinco 
chafarizes instalados nesta minúscula vila, que 
carece de infra-estruturas, aliás, as que resistiram 
às intempéries do tempo reclamam por uma 
intervenção urgente. O antigo hospital, agora em 
escombro, é uma das que precisam de 
reabilitação.  
Em Chitato, município sede da província, constata-
se a existência de muitas obras em execução o 
antigo hospital, agora em escombro, é uma das 
infra-estruturas que precisam de reabilitação 
Situada no mesmo eixo rodoviário que a 
Sociedade Mineira do Chitotolo (SMC), o maior 
projecto da Lunda Norte, Canzar que não foi 
poupada pela guerra está a renascer dos 
escombros, como reconheceu Uno dos Santos, 

prometendo que melhores dias virão para a 
instalação de mais serviços básicos à região. 
Estão também em funcionamento os serviços de 
saúde, mas só para os primeiros socorros. Há um 
posto médico que é assegurado por um único 
enfermeiro.  
Os casos mais graves e que requerem médico de 
especialidade são encaminhados para o Nzagi, 
onde está instalado o maior hospital municipal, 
inaugurado pela ministra da Comunicação Social, 
Carolina Cerqueira, em homenagem ao malogrado 
nacionalista e médico José Eduardo Nelumba, de 
quem foi esposa, falecido por doença no ano 
transacto. Nesta unidade hospitalar que foi 
também radiografada pelo governante, funcionam 
os serviços de medicina geral, pediatria, cirurgia, 
ortopedia, maternidade e outros. É assegurado por 
cinco médicos, sendo quatro estrangeiros e um 
Angolano.  
O mesmo será reforçado com a conclusão de um 
bloco operatório, casa mortuária e uma lavandaria, 
cujas obras estão já em construção, segundo 
constatou a nossa reportagem. Na falta da morgue 
para depositar os cadáveres em caso de mortes 
no interior do hospital, os corpos são 
imediatamente levados às aldeias para a 
realização do velório, em obediência a um ritual 
desta região, segundo o administrador desta 
unidade sanitária, António Marinda.  
Combate às construções anárquicas  
Já no Nzagi, onde Lino dos Santos e sua comitiva 
visitaram demoradamente várias estruturas 
sociais, recebeu também explicações 
pormenorizadamente sobre a construção de um 
novo bairro residencial para cidadãos de baixa 
renda Está a ser erguido nas proximidades da 
sede municipal, possui 400 lotes, e a 
administração municipal está apoiar com a entrega 
de kits, constituído por cimento e chapas de zinco. 
A intenção desta construção, segundo o 
administrador adjunto de Cambulo, Katoko 
Sozinho, visa acabar com as construções 
anárquicas.  
Enquadrado no projecto de fomento habitacional 
do Governo em curso, a edificação desse bairro 
faz parte do programa de auto-contrução dirigida e 
contemplará também sítios de lazer, escolas, 
campo de futebol, esquadra policial e outros 
serviços, segundo ainda o administrador em 
exercício de Cambulo, que foi o nosso cicerone, 
fazendo as honras da casa dessa visita guiada.  
Durante a estada na sede municipal do Cambulo 
constatou-se o avanço da reabilitação do pavilhão 
multiuso a cargo de uma empresa denominada 
Kabuba, que prometeu entregar a obra no prazo 
acordado. O mesmo tem a capacidade para 
albergar mil assistentes. Era o campo utilizado nas 
provas oficiais (provinciais e nacionais) de 
andebol, pelo Mineiro Atlético do Nzagi, que era 



adstrita às Forças Armadas Angolanas (FAA), 
segundo apurámos.  
Preocupado com o actual quadro infra-estrutural, o 
governador em exercício revelou a construção de 
mais empreendimentos de impacto social na 
região, para reduzir o défice de instalações para 
albergar mais serviços sociais destinados à 
população. Mas a concretização destes projectos 
está condicionada com a problemática financeira, 
que tem sido um do “calcar mares de aquilles”, 
sendo que a província tem um orçamento limitado, 
ao contrário de outras regiões. 


