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A Nova Centralidade do Dundo – cidade 
em construção, desde o princípio de 2009, 
na região chamada de Samacaca, município 
do Chitato, Lunda Norte, para afigurar-se 
como a capital da província – poderá ser a 
próxima a ser inaugurada, no ano que vem, 
depois de se ter descortinado a Nova 
Cidade do Kilamba Kiaxi, em Luanda, no 
mês passado.  
Lino dos Santos, o governador interino da 
província, manifestou esta expectativa, na 
semana transacta, indo de encontro ao facto 
constatado pelo Semanário Angolense, 
segundo o qual uma maioria dos moradores 
aponta o novo projecto urbano como 
símbolo do inicio de uma nova era para o 
território Lunda nortense.  
Falando à imprensa no decurso de uma 
visita de campo às obras do 
empreendimento, o imediato do governador 
Ernesto Muangala mostrou-se esperançado, 
não só que a Centralidade do Dundo seja a 
próxima a ser acabada, como também 
venha a ser um pólo de atracção para novos 
quadros de que a província necessita e seja 
um factor de promoção do desenvolvimento 
local.  
Todavia, a prioridade na aquisição das 
habitações da Nova Cidade do Dundo 
deverá ser para os funcionários públicos da 
província e pessoas que trabalham na 
Lunda Norte. No tête-à-tête do SA com 
alguns populares foi possível notar que a 
alegria de ver a nova cidade é maior ainda 
porque antes de se erguerem os edificios 
que hoje se podem ver no horizonte, a partir 
da actual vila do Dundo, havia se 
disseminado entre muitos norte-lundense a 
ideia de que na sua região era impossível 
construírem-se prédios altos por alguma 
adversidade dos solos.  
Ao final da construção da 1ª fase deste 
empreendimento urbanístico, um total de 
440 edifícios farão parte da realidade da 
Nova Cidade capital da Lunda Norte, que 
neste quesito não contava praticamente com 
nenhuma unidade parecida ao menos.  

Dundo (e também as outras localidades da 
província) foi herdada como uma vila de 
casas e vivenda feitas pela antiga Diamang, 
precursora da Endiama – era aí a capital da 
empresa diamantífera colonial.  
Numa gigantesca extensão de terras de 500 
hectares, nos 21,04 da área em construção, 
5.004 apartamentos estão a surgir, à espera 
de serem habitados por mais ou menos 
30.024 pessoas. No complexo urbano, que 
comportará ainda uma malha viária em 
cerca de 16,18% das terras e um esta-
cionamento de viaturas deve ocupar cerca 
de 19,28% do chão, a valorização do lazer e 
dos espaços verdes deve preencher a maior 
parte do total do sistema urbano – 46,75 
hectares de terra, isto é, 40,64% da 
Centralidade.  
As estruturas públicas previstas na primeira 
fase da Nova Cidade são um hospital, uma 
escola, uma creche e um centro comercial. 
De acordo com a entidade encarregada pela 
construção do complexo urbano, todos os 
sistemas de esgotos e de drenagem residual, 
rede de água, energia eléctrica e 
telecomunicações estão garantidos.  
O projecto de novos centros urbanos, 
chamados de centralidades, está em curso 
desde 2008, sob a organização do 
Executivo Angolano, e vem sendo erguido, 
em princípio, nas províncias de Luanda, 
Bengo, Cabinda e Lunda Norte.  
Entretanto, outras capitais provinciais 
também deverão beneficiar da iniciativa – 
Zaire, Namibe, Huíla, Benguela Malange, 
Kuando Kubango, Lunda Sul, entre outras, 
com execução prevista para os próximos 
anos. 


