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“HÁ MALES QUE vem por bem”, assim 
diz o velho ditado. Por volta das 20hOO 
de domingo, uma enorme cratera bem à 
frente do prédio da Cuca, de 15 andares, 
abriu-se, provocando o desabamento da 
guarita dos guardas da zona em 
construção. Não há danos humanos a 
registar, conforme relatos de 
testemunhas no local, 
mas a situação criou pânico aos 
moradores do edifício, tendo-se aventado 
mesmo a hipótese de que o prédio 
estava a cair. O “falso alarme” obrigou o 
Governo da província de 
Luanda a movimentar a sua equipa 
técnica para o local, tendo optado pela 
transferência 
dos moradores para o Zango I, “por uma 
questão de precaução”, segundo Bento 
Soito, o coordenador para o realojamento 
da 
população em Luanda. O processo de 
cadastramento das 170 famílias que 
viviam no local decorreu durante a 
madrugada de segunda-feira. Apesar de 
alguns moradores 
afirmarem ter sido apanhados de 
surpresa pela decisão do governo, “a 
medida veio mesmo a calhar: “ Nós já 
não aguentávamos mais viver aqui. As 
condições eram precárias. Valeu a 
pena”, disse um morador  isivelmente 
satisfeito com a mudança. Dona 
Felisbela, que residia no prédio da Cuca 
há mais 
de 30 anos, disse que o processo de 
cadastramento foi feito na mesma hora. 
“Eles vieram, bateram à porta, pediram-
me para arrumar e começaram o 
cadastramento. 
Perguntaram o nome da proprietária do 
apartamento, tiraram-nos as fotografias e 
depois disseram-nos para esperar pelos 
camiões e os autocarros que vinham 

buscar as pessoas”, explicou a anciã que 
se congratulava pelo facto de ser 
contemplada com um apartamento do 
primeiro andar no Zango. “Aqui vivo com 
os meus filhos neste 
apartamento do sexto andar. Só tem dois 
quartos e a minha família é numerosa. 
Estou feliz porque o do Zango é maior e 
bem 
arejado”, atestou. INSATISFAÇÃO 
Se para alguns moradores a alegria pela 
mudança era 
visível, para outros 
não. O GPL entendeu dar um 
outro destino aos moradores que viviam 
no interpiso 
do prédio. O Zango 
4 foi o local destinado para eles. 
Joaquim, morador do prédio há mais há 
20 anos, manifestou 
estar 
insatisfeito e injustiçado, alegando 
com o 
facto de as casas que lhes foram 
atribuídas não estarem 
em condições. “São casas que não estão 
rebocadas, nem 
ladrilhadas. Dentro é terra vermelha, não 
tem água, 
nem luz”, desabafou o interlocutor 
que diz não entender 
a decisão do governo, uma vez que, “ 
ainda existem 
apartamentos vazios nos prédios”. 
Por seu turno, o coordenador do 
Gabinete para o 
Realojamento das Populações, Bento 
Soito, reagindo 
à insatisfação dos moradores, disse que 
“eles viviam à 
margem da lei e que o assunto seria 
resolvido com a 
Polícia. Mas, por se tratar de uma 
situação de emergência, 
o governo perdoou”. 
“Eles ocuparam as áreas de serviço, tal 
como a caixa do 
elevador e não vamos dar um 
apartamento que custou 
ao Estado mais de 100 mil dólares. Nem 
podemos compará- 



lo 
com aquele cidadão que sempre pagou a 
renda”, 
justificou o dirigente. 
O edifício da Cuca tem 162 apartamento 
de dois quartos 
cada e poderá 
ser demolido, segundo Bento Soito. O 
prédio apresenta fissuras nas paredes e 
a água canalizada 
já não jorra em todos apartamentos. O 
elevador 
do edifício há muito que não funciona e 
as escadas não 
tem corrimão. Os corredores não têm 
iluminação. Já os 
novos edifícios da comuna do Zango, 
com 15 andares, 
têm 50 apartamentos, todos do tipo T3, 
com energia 
eléctrica, água canalizada e elevadores. 
E os moradores da lagoa … Esquecidos? 
OS MORADORES DA LAGOA do 
Kinaxixi continuam 
a aguardar ansiosamente pela sua 
transferência, 
vários anos depois da promessa do 
Governo da província 
de Luanda-GPl. 
Em Março do ano passado, durante a 
retirada da grua 
que tinha sido abandonada no edifício, o 
GPl havia prometido, 
mais uma vez, transferir aquela 
população para 
as localidades seguras do Zango, Sapú e 
Panguila num 
prazo de um ano, o que até ao momento 
não aconteceu. 
Porém, a realidade, é que as mais de 
100 famílias que 
habitam naquele edifício, continuam a 
aguardar pela 
transferência. Alguns mostram-se 
mesmo cépticos e 
dizem sentir-se abandonados e 
esquecidos: “O governo 
brinca connosco, chega aqui, promete e 
nada... Nós 
também somos pessoas como eles. 
Quando é que vão 

nos tirar daqui?”, indagaram-se alguns 
moradores. 
O coordenador para o Realojamento das 
Populações, 
Bento Soito, garantiu, durante a 
transferência dos moradores 
do prédio Cuca que o governo vai 
transferir todos 
os moradores residentes em edifícios 
que apresentam 
situações de risco. Na ocasião afirmou 
ainda que os 
moradores do edifício Cuca estavam a 
ser evacuados por 
uma situação de emergência. 
A estrutura inacabada, de 17 andares, foi 
ocupada na 
altura da guerra, por aquelas pessoas 
que vindas de 
outras províncias que não tinham onde 
habitar. O 
imóvel está desprovido de saneamento 
básico, situação 
que permite o aumento de casos de 
doença, principalmente 
o paludismo. 
 


