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A cidadãos que sofre as consequências 
desta obra. Disse ao A Capital que sempre 
que os pedreiros põem mão na obra, 
detritos caem por cima do tecto da sua 
hospedaria, para o incómodo dos clientes.  
“Já tentei contactar o responsável da obra. Só 
que o mesmo não fala em português. 
Expliquei a questão aos ajudantes angolanos 
que com ele trabalham, mas em nada serviu, 
porque continuam a cair pedras para cá”, pelo 
que, na opinião do interlocutor, deviam, ao 
menos, colocar redes de protecção para evitar 
situações graves.  
De qualquer modo, entendem os moradores 
dos arredores do Tshetshenia à Cidadela, 
que a recuperação do prédio contribuirá 
para o afastamento dos delinquentes que se 
serviam do edifício, como trampolim para 
as suas acções azáfama em tomo a situação 
cresceu quando desabou o edifício onde 
funcionou a Direcção Nacional de 
Investigação Criminal (DNIC).  
Foi na altura determinado que se fizesse o 
levantamento de todos os edifícios em 
situação duvidosa e, posteriormente, seus 
ocupantes transferidos para lugares seguros. 
De lá para cá, deram-se alguns passos, 
mas ficou-se pelo prédio Cuca e pelo da 
Lagoa, ambos, ao Kinaxixe. Entretanto, 
parece que o processo retoma agora, a 
julgar pela informação, segundo a qual, a 
direcção Provincial de Luanda do 
Urbanismo e Construção, está a proceder ao 
levantamento das condições técnicas e 
durabilidade dos edifícios inacabados, 
degradados e farruscos, na capital do país, 
com vista a sua demolição ou reabilitação.  
Os famosos prédios da Tchetchenia, da 
Angola-Telecom, da Maianga, Sujo, da 
Lagoa, Treme-Treme e outros, por se 
identificar na zona urbana e peri-urbana da 
cidade.  
Apesar de se saber que os prédios 
inacabados espalhados por Luanda podem 
vir a ser demolidos, o da Tchethcenia, na 
mesma condição, parece vir a ter um 
destino diferente. É que, o mesmo está, em 
vez de demolido, a ser renovado por uma 
empresa chinesa.  
Só que, para cúmulo, a empreiteira não está 
a observar as normas próprias de segurança 

que se deviam ter em conta, quando se 
executam obras em zonas habitadas. De 
acordo com os moradores, é frequente a 
queda de fragmentos de tijolo e blocos do 
alto sobre as casas abaixo.  
O administrador da empresa Seque Service, 
Lucas Seque, é um dos Noutro extremo da 
cidade, mais para a Maianga, encontramos, 
outro prédio inacabado, anexo ao Hotel 
Alvalade. Este, de acordo com Florência 
Malungo, um cidadão que falou à nossa 
reportagem, também tem sido albergue de 
gangs. Entende Malungo que los espaços 
esbanjados por esses prédios, deveriam ser 
aproveitados com a edificação de novos 
prédios comerciais ou habitacionais.  
“Este prédio junto do Hotel Alvalade é 
palco de delinquentes e de utilizadores de 
drogas. Alem disso, ele dá mau aspecto à 
paisagem arquitectónica”, observou.  
Mais de dez prédios degradados  
O director provincial de Luanda do 
Urbanismo e Construção, Torres Bunga, 
disse em exclusivo ao A Capital que 
estudos atinentes à demolição ou reabi-
litação dos edifícios inacabados, estão a ser 
feitos por empresas especializada, visto por 
processo deverá ser feito com tecnologias 
modernas, para que os escombro não afeita 
as vias nos arredores, nem periguem a vida 
de pessoas nas respectivas áreas.  
“O edifício que passará albergar o Palácio 
da Justiça, após o estudo, concluiu-se que 
ainda estava em bom estado. Foi reabilitado 
e está uma maravilha para quem chega à 
Luanda pela primeira vez e não conhece a 
história do prédio”, exemplificou.  
O também arquitecto, vaticina que, como 
aquele, o do largo da Maianga “Já temos os 
estudos feitos. Estamos a espera das 
propostas das empresas que vão fazer à 
demolição ou reabilitação”, informou. Em 
relação aos prédios da Lagoa do Kinaxixi, 
na Ingombota, o do largo da Maianga e o 
Tchetchenia, explicou que procedem-se, 
igualmente estudos, por intermédio de uma 
empresa especializada no sector, no sentido 
de se avaliar se as estruturas dos edifícios 
podem durar mais tempo.  
Aí, adiantou, decidir-se-á se serão 
reabilitados ou demolidos. Trata-se de um 
processo de âmbito nacional, sob batuta do 
Ministério do Urbanismo e Construção, 
como nos disse Torres Bunga, cujo 
objectivo é melhorar a imagem das cidades.  



Só em Luanda, de acordo com o 
responsável, existem mais de 10 edifícios 
degradados e outros inacabados. Alguns 
destes foram ocupados de forma anárquica 
pelas populações vindas do interior devido 
à guerra.  
Reabilitar pode ser uma saída  
Alguns já foram mexidos. É o caso dos 
prédios Cuca e o antigo Hotel Turismo que, 
de acordo com Torres Bunga, foram 
demolidos com tecnologia de ponta sem 
afectar as estradas e edifícios adjacentes. O 
edifício que passará albergar o Palácio da 
Justiça, após o estudo, concluiu-se que 
ainda estava em bom estado foi reabilitado 
e está uma maravilha para quem chega à 
Luanda pela primeira vez e não conhece a 
história do prédio exemplificou. O também 
arquitecto, vaticina que, como aquele, o do 
largo da Maianga pode ter mais tempo de 
vida, para que seja reabilitado.  
“É o que melhor alçado arquitectónico 
apresenta, se comparado com os demais 
prédios antigos. Seria bom que, o mesmo 
fosse recuperado para dar uma nova imagem 
àquele ponto tão importante e com bastante 
fluxo rodoviário e populacional”, manifestou.  
Considerou que, a reabilitação dos edifícios 
é menos onerosa, do que a demolição ou 
construção de raiz, defendeu o nosso 
entrevistado, ao avançar que os ocupantes 
dos prédios em causa vão merecer o mesmo 
destino, dado aos dos demais.  
“Os moradores do prédio Sujo, ao São 
Paul0, há quatro anos tinham sido 
transferidos para o Zango e Sapú. Acontece 
que, a febre do angolano nos últimos anos é 
de todos quererem concentrar-se no. centro 
da cidade”, frisou, ao destacar que, para os 
devidos efeitos, os actuais moradores deste 
mesmo prédio, serão evacuados para as 
mesmas áreas.  
“Se alguém se acha dono de algum dos 
apartamentos em todos estes edifícios, 
deverá prová-lo com documentos. Mas 
pelo que eu sei, todos estes prédios 
tinham sido confiscados pelo Estado”, 
destapou.  
A fase seguinte, atestou, centrar-se-á no 
município do Rangel onde também devem 
existir prédios degradados.  
O levantamento vai estender-se às zonas 
peri-urbanas, onde uma equipa técnica 
trabalha com uma empresa especializada, 
para determinar o estado real dos mesmos.  

Apelou, por fim, as pessoas que ocupam 
edifícios inacabados, no sentido de serem 
responsáveis e pensarem nos riscos que 
correm ao habitarem lá.  
“Não se tem a mínima ideia se suportará ou 
não o peso, já que são antigos e estão mal 
conservados. Podem, até, desabar a 
qualquer momento”, concluiu. 


