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Quando, na penúltima semana de Dezembro do ano 
Findo, nos propusemos descortinar a triste realidade de 
Alguns prédios em Luanda e o modo de vida lastimável 
A que estão sujeitos alguns citadinos da capital, não se 
Podia prever as surpresas com que nos depararíamos. 
Foi preciso algum esforço para nos acostumarmos às 
Imagens que por muito tempo ficaram estampadas na 
Nossa retina. 
Para muitos angolanos, situações como as que vimos 
No Prédio Sujo do Marçal, no Prédio da Lagoa do 
Kinaxixe e até mesmo no Prédio da Cuca (também no 
Kinaxixe, não passam de relatos emocionantes. Os 
Edifícios citados (que no fundo são reflexos de tantos 
Outros) apresentam graves problemas: desde o 
Saneamento básico precário à falta de energia eléctrica, 
passando pelas escadas sem corrimão e pelos montões 
de lixo que parecem «adorná-los» de uma forma geral, 
enfim. 
Um sem número de situações hostis que perigam a 
sobrevivência de qualquer ser humano. Devido ao 
saneamento básico precário, os habitantes desses 
prédios, principalmente crianças, estão propenso Bs a 
contrair inúmeras doenças. Algumas campanhas de 
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limpeza são organizadas no intuito de minimizar os 
riscos, mas mais parecem uma tentativa de se separar o 
fogo da gasolina com uma colina de palha. Foram três 
edições, três páginas. 
Nada suficientes para retratarem na íntegra o modo de 
vida lastimável e o perigo que correm todos que fazem 
desses edifícios as suas moradias, tão pouco o 
sentimento de insatisfação que corrói a sua alma ou 
ainda o desejo de verem as suas vidas melhorada. 
Segundo alguns especialistas na matéria, a degradação 
acelerada deriva, principalmente, da má conservação 
dos edifícios e da falta de manutenção. 
O assentamento também figura na lista de factores que 
põem em risco a vertical idade dos edifícios. Quando 
muito acentuados, estes assentamentos podem culminar 
em desabamentos, Deus que seja surdo. 
Há um no universo de métodos ligados à engenharia 
que permite estudar o estado do imóvel, determinar se 
ele sofreu um assentamento, se tem alguma desvio 
planimétrico. «Nos edifícios existem marcas que 
durante a construção se conhecem, chamadas de 
marcas de monitoramento. Elas permitem que, 
periodicamente, sejam realizadas observações nos 
edifícios com o objectivo, não só de determinar o 
assentamento do edifício, como também o seu tempo 



de vida», disse João Silva, geógrafo e docente 
universitário. 
No caso do Prédio Sujo do Marçal, verifica-se que o 
edifício tem 10 por cento de assentamento lateral e uma 
enorme fissura. Sobre o caso, o nosso interlocutor disse 
que é preciso estudar a evolução do assentamento. 
«No caso específico do Prédio Sujo do Marçal, não sei 
como foi determinado o assentamento, que meios 
foram usados para determiná-la, mas, de qualquer 
forma, quando se detecta que um imóvel está a sofrer 
um assentamento bastante elevado ou preocupante 
num período de tempo muito curto, é preciso que se 
tomem medidas para evitar consequências graves, que 
incluem o seu eventual desabamento», referiu. 
Entretanto, não se sabe ao certo se o assentamento do 
Prédio Sujo do Marçal tem avançado e em que ritmo. 
A GRUA QUE RESISTE 
Na segunda semana do mês passado, o Governo 
Provincial de Luanda anunciou a retirada da grua que 
fica junto ao Prédio da Lagoa do Kinaxixe, pouco 
depois da publicação do primeiro número dessa série. 
A medida foi bem aceite e aplaudida pelos citadinos. «lá 
não era sem tempo», regozijou-se um morador do 
prédio. 
O edifício em análise tem a sua base de sustentação 
fragilizada, facto que coloca em risco a vida dos que 
escolheram aquele prédio inacabado para se abrigar. 
Segundo o vice-governador de Luanda para a área 
técnica, Bento Soyto, que falava para a Televisão 
Pública de Angola, a grua será removida por uma 
questão de segurança, já que «existem neste momento 
sinais de oxidação». A grua, com mais de 100 metros de 
altura, encontra-se no local há cerca de 36 anos. Foi a 
Soares da Costa a empresa escolhida para efectuar a sua 
remoção, sendo que no momento está a retirar os 
montões de lixo à volta do prédio, como preparação 
para a operação principal, cuja duração já ultrapassou 
os prazos inicialmente esperados. 
Sobre este exercício muito foi dito, com algum 
pormenor até. Porém, o mais importante não foi dito: 
quando é que serão evacuados os moradores. 
CONSELHOS ÚTEIS 
É facto consumado que os moradores desses prédios 
correm sérios riscos e a medida do governo da 
província confirma isso. A questão é: será que estamos 
à espera que se repita o que ocorreu com o prédio da 
DNIC? 
Ainda sobre o assunto, fontes ligada ao Laboratório de 
Engenharia de Angola garantiram-nos que os prédios 
da Cuca, Sujo do Marçal e da Lagoa do Kinaxixe já 
receberam visitas de técnicos do LEA, com base nas 
quais foram produzido relatórios sobre o estado das 
suas estruturas. 
Em meio disso, João Silva aconselha a todos que têm 
moradias nesses prédios e noutros a pautarem-se pela 



preservação dos edifícios. A má conservação do imóvel 
pode acelerar a sua degradação e diminuir o seu tempo 
de «vida». 
«É preciso evitar muitas cargas nos edifícios, evitar 
tanques de grande capacidade porque um prédio está 
preparado para suportar um determinado peso. Evitar 
também obras complementares que se vão fazendo nos 
edifícios, especialmente nos terraços», aconselhou. 


