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Os sobressaltos para os antigos 
moradores do «Prédio Cuca», no 
Kinaxixi, município da Ingombota, 
acabaram- se, depois da evacuação, 
segunda-feira, 06, do edifício 
e a mudança das pessoas para novos 
edifícios no Zango, município de Via na. 
A rápida transferência foi decidida na 
noite de domingo, 05, depois do 
desabamento de uma parte da obra do 
futuro shopping center que está a ser 
erguido no local 
onde existiu o mercado do Kinaxixi, 
desactivado em 2003. Nessa mesma 
noite, assustados, os habitantes 
contactaram 
responsáveis do Governo Provincial, o 
Serviço Nacional de Bombeiros e outras 
entidades, apresentando o cenário da 
edificação como perigoso. «A população 
entrou em pânico, ligaram para os 
Bombeiros, a Poli volta da uma, duas 
horas da madrugada, funcionários 
do Governo Provincial cadastraram os 
moradores e 
agora estão a transferir o pessoal 
», disse ao Semanário 
Angolense, 
Da Silva, antigo trabalhador 
do edifício. 
Na manhã seguinte, registava- 
se um movimento frenético 
de transportação dos haveres do edifício 
para a rua, 
sendo posteriormente conduzidos para 
as novas moradias. 
O sentimento 
era de alívio e satisfação, 
pois os 
longos de agonia chegaram ao fim. 
Felizarda, que viveu 
durante 35 anos no «Prédio Cuca», 
juntamente com 
filhos, netos e sobrinhos, considerou 
que a mudança 

«veio em boa hora, vivíamos aqui com os 
corações nas 
mãos, depois da queda do antigo prédio 
da DNIC então 
o nosso pavor aumentou. 
» 
A preocupação dos antigos habitantes 
daquele prédio 
remonta 
a entre princípio da década 
de 90 e finais da 
de 80, quando se começaram a destapar 
os seus problemas, 
que se resumiam à infiltração de águas 
de uma 
grande lagoa que existia na parte traseira 
do edifício. 
Posteriormente, na lagoa foram feitas 
edificações, mas, 
coladinho ao edifício existe uma grande 
lixeira. 
Também, as canalizações de água 
potável e dos dejectos 
foram 
tendo rupturas, causando fissuras nas 
estruturas 
de betão. 
«Todos os dias cai um pedaço 
do edifício 
», revelou João Pedro, antigo 
combatente e deficiente 
físico, que ali morava desde 1990. 
A situação vivida pelos habitantes 
desse edifício fez 
correr 
muita tinta nos órgãos de comunicação 
social e 
gastar imensa saliva, tendo, em distintas 
ocasiões, sido 
aventada a sua evacuação. 
Ainda por acção da obra do futuro 
shopping, há cinco 
meses, 
uma enorme cratera abriu no asfalto da 
rua que 
divide o prédio e o antigo mercado do 
Kinaxixi. Apesar 
dos receios dos ex-ocupantes, o «Prédio 
Cuca» nunca 
estremeceu, mas conta-se que sofreu um 
desvio de 17 



centímetros e baixou de altura. 
«Dizem. que o prédio desviou- 
se 17 centímetros e ficou 
mais baixo, mas nós não podemos 
confirmar isso porque 
não somos arquitectos», sublinhou 
Manuel da Silva, 
morador. 
Construído na década de 60, altura em 
que Luanda, em 
particular, e Angola, em geral, se haviam  
ali estavam a trabalhar. transformado 
num verdadeiro canteiro de obras, o 
«Prédio Cuca» 
tem seis andares, 
mas por possuir apartamentos 
do tipo 
duplex, contam- 
se 10 andares, com dois quartos por 
cada habitação. 
Fonte deste jornal informou que o 
«Prédio Cuca» vai ser 
demolido 
e o espaço aproveitado pelos 
proprietários do 
futuro shopping, possivelmente para 
parque de estacionamento 
ou outro fim. 
O governador provincial de Luanda, José 
Maria, na 
companhia 
de alguns dos seus colaboradores, 
esteve, na 
tarde de segunda-feira, por breves 
instantes, no local, 
onde trocou impressões com 
funcionários do GPL que 


