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Luanda - Uma palestra sobre as consequências do vírus do ébola foi realizada Sábado, 

no município de Cacuaco, cerca de 18 quilómetros a Norte de Luanda, pela repartição 

municipal da saúde, em resposta a solicitação do secretariado local da JMPLA. 

Em declarações à imprensa, o primeiro 

secretário municipal da JMPLA, 

Francisco Tchipilica, disse que a 

actividade tem como objectivo elucidar 

os jovens e alertar as comunidades sobre 

os sintomas e prevenção de contracção 

do vírus do ébola. 

Esta preocupação surge porque Cacuaco 

tem sido ponto de entrada de estrangeiros 

ilegais provenientes de vários paises com 

maior frequência os da visinha 

Republica Democrática do Congo onde a 

doença se regista. 

“Os 150 participantes puderam interagir 

no momento de perguntas e respostas 

com o pessoal da saúde, por isso vamos 

levar este tipo de actividades às restantes 

comunas da Funda e Kicolo e as 

organizações de base da JMPLA”, 

sustentou. 

Por sua vez, o chefe de secção da saúde 

pública, Victor Teca, prelector, louvou a 

iniciativa da JMPLA, por reunir a 

juventude e reflectir sobre a doença viral 

do ébola, que esta actualmente em alguns 

países do continente africano, e para tal 

deve-se passar a informação de grupo a 

grupo para a prevenção nas comunidades 

onde chegam visitas diariamente. 

“Torna-se necessário informar as 

pessoas como prevenir e quais são os 

sintomas da doença. Logo que aconteça 

é comunicar e levar as autoridades 

sanitárias cujos números de telefones 

estão a ser divulgado”, sustentou. 

Informou ainda que, estão orientados a 

realizar palestras do género e o 

município de Cacuaco tem um espaço no 

hospital municipal já preparado para 

acudir quem for infectado pelo vírus. 

De igual modo, apelou a população no 

sentido de restringir o consumo de carne 

de caça, esperando a normalização dos 

casos nos países onde se está a registar a 

doença intensamente.

 

 


