
Dondo, festa e luz marcam a inauguração da iluminação pública

Um verdadeiro ambiente de festa e luz marcaram a cerimónia de inauguração da Rede de
Iluminação Publica no Município de Dondo, Província de Sofala. A cerimónia teve lugar
no Bairro Samora Machel, no dia 23 de Julho de 2011, e foi caracterizada por actividades
diversas, desde danças apresentadas por grupos culturais locais, cerimónias
tradicionais para evocar aos antepassados na protecção das infra-estruturas eléctricas,
para além do verdadeiro momento da inauguração que foi marcado por muita Luz e
ambiente de alegria por parte do público. Com efeito, quando o Presidente do Município
de Dondo, Manuel Cambezo, descerava a placa houve muita euforia que continuou
enquanto Cambezo cortava a fita. O pico da euforia foi atingido no momento em que este
dirigente accionou o interruptor para iluminar as ruas do Município de Dondo. 

  

 A festa de inauguração da Rede de Iluminação Pública do Município de Dondo inseria-se no
âmbito das comemorações do 25º aniversário da elevação de Dondo à categoria de cidade,
que se assinalou no dia 25 de Julho de 2011.

  

O Projecto da construção da Rede de Iluminação pública foi financiado integralmente pelo
Município de Dondo, num valor total de 6.376.594,00MT, para a reposição e ampliação da
Rede de Iluminação Pública. Até ao final do projecto, que ainda está em curso, vão ser
construídos 1.2 km de Rede de Média Tensão, 11.7 Km de rede de Baixa Tensão, montagem
de 2 Postos de Transformação e 306 armaduras.
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Para além do Presidente do Município de Dondo, estiveram presentes quadros seniores do
Conselho Municipal de Dondo, bem como do Governo distrital de Dondo. Por parte da EDM, a
delegação estava encabeçada pelo Administrador, Engº Fernando Dias, acompanhado pelo
Director Regional Centro, Engº Neves Xavier e demais quadros da EDM-Beira e Dondo.

  

Na sua intervenção, o representante da EDM, disse que a EDM assumiu o compromisso ciente
da importância que este projecto representava para o Município de Dondo. “Quando em
Novembro do ano passado assumimos o compromisso de executar este projecto, fizemo-lo
com total consciência da importância que a energia eléctrica tem na vida do cidadão e, por isso
mesmo, a necessidade da expansão da sua rede de iluminação pública ao nível do Município
do Dondo”. Dias acrescentou que a Empresa espera do público em geral a sua colaboração na
defesa das infra-estruturas ora inauguradas contra o vandalismo, sob pena de verem frustradas
as expectativas já depositadas em torno das mesmas.

  

O Presidente do Conselho Municipal de Dondo, Manuel Cambezo, referiu que o financiamento
para a construção da Rede de Iluminação Pública está inserido no cumprimento de uma das
acções apresentadas no manifesto eleitoral, aquando das eleições autárquicas, bem como
para responder à preocupação dos munícipes sobre a necessidade de iluminação pública para
estabelecer segurança e tranquilidade dos munícipes.

  

Por outro lado referiu ainda que “esta é uma forma de atrair novos investimento para o
Município do Dondo, tendo em conta o papel catalisador de desenvolvimento que a energia
eléctrica assume”.
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