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Localizada a Sul da Lunda-Norte, a terceira maior 
Província de Angola com uma extensão de 103.760 
Km2, a comuna do Luó, com um total de 44 bairros 
Constituídos na sua maioria por casas de barro e de 
Pau-a-pique, vai renascendo da monotonia fruto das 
Infra-estruturas sociais e de lazer que vão sendo 
Instaladas pela Sociedade Mineira do Camatchia- 
Camagico (SMCC). 
O bairro Chapa, da regedoria Saripata, habitado por 
386 Pessoas que ocupam 68 residências das 72 deixadas 
Pela Endiama é, até agora, o único que beneficiou de 
Infra-estruturas sociais, com destaque para a central de 
Captação de água, extraída do rio Chicapa e que fornece 
Às outras povoações vizinhas. 
Chapa beneficiou também de uma escola do ensino 
Básico, com duas salas cada, partilhadas em três turnos 
Por 649 alunos com idades compreendidas entre os 5 e 
Os 18 anos, vindos dos diferentes bairros. 
Os alunos frequentam as aulas da iniciação à 4ª classe, 
Em três períodos, cobertos por apenas quatro 
Professores, também residentes na Chapa. 
Em caso de doença, os moradores são transportados 
Para o centro médico, sempre localizado na Chapa, 
Onde são atendidos por dois enfermeiros, um do 
Serviço Nacional de Saúde (permanente) e outro da 
SMCC, que lá vai três vezes por semana ver os 
Pacientes. Estes beneficiam também das visitas do médico 
Da empresa mineira. 
Segundo um enfermeiro contactado, as patologias mais 
Frequentes são as doenças respiratórias agudas, 
Motivadas pelo clima que se vive na província, as 
Parasitoses intestinais e a malária. 
O centro, prosseguiu a fonte, não é capaz de tratar 
Outras patologias mais graves, como as hemorragias e 
Os traumas, o que motiva muitas vezes a evacuação de 
Doentes para o hospital provincial do Saurimo, uma 
Tarefa extremamente difícil devido ao mau estado da via 
Que liga Luacapa aquela cidade. 
Estes constrangimentos não impedem que a empresa 
Que explora a concessão do Luó, nomeadamente os 
Jazigos de Camatchia e Camagico, preste assistência no 
Domínio da saúde a 90% da população residente na área. 
Mas, ainda assim, o apoio deste patrocinador não cobre 
Muitas das necessidades dos cidadãos locais, o que tem 
Suscitadas algumas críticas da parte das autoridades 
Tradicionais que clamam por mais apoios. 
Só que a SMCC responde afirmando que este maior 
Apoio vai chegar, possivelmente depois de 2010, 
Quando estiver a funcionar a central principal de 
Tratamento da mina e que vai alterar a situação financeira 
Do "sponsor". A empresa construiu uma residência de tijolos e 
Cimento para o regedor do Saripata, onde também 
Instalou uma parabólica e luz eléctrica, além de 
Mensalmente distribuir cestas básicas a todas as autoridades 
Tradicionais e oferecer aparelhos de TV, 
Geradores, telefones móveis e motorizadas, cuja 
Manutenção é também da responsabilidade da SMCC. 


