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O edifício do Kinaxixi começou a ser construído em 
1972 Mas não chegou a ser concluído devido à independência 
De Angola, em 1975, ano em que a população 
Ocupou o prédio quando tinha apenas a sua parte 
Estrutural concluída. 
Segundo o administrador Eliseu Laurindo, o edifício 
Serviu também de refúgio durante o período hostil que 
O país viveu na altura. 
Com a estabilidade que o país já assiste, o administrador 
Diz que os moradores não escondem a vontade 
De serem desalojados, visto que habitam em condições 
Indignas. "Depois da retirada da antiga grua que ameaçava a 
Segurança dos moradores do prédio da lagoa do 
Kinaxixi e dos edifícios adjacentes no passado mês de 
Maio, pensou-se que a evacuação dos moradores para 
As áreas com melhores condições habitacionais fosse a 
Seguir, como prometeu o vice-governador de Luanda 
para a área técnica, Bento Soito", fez saber a fonte. 
O Factual tentou contactar o vice-governador para 
Saber como estava a situação de evacuação mas sem 
êxito, pois foi exigida uma carta mesmo sabendo que já 
há muitos meses o semanário fez um pedido para uma 
entrevista com a governadora provincial, Francisca do 
Espírito Santo, sem que tivesse até hoje resposta. 
Alguns moradores mostram-se já agastados com o 
tempo, visto que o prédio, cada dia que passa, esta a 
degradar-se. Na visita efectuada pelo Factual ao edifício,   
foi possível constatar a situação lastimável que se vive. 
O amontoado de lixo é visível nos arredores do prédio, 
o que provoca um cheiro nauseabundo com o acumular 
de água parada derivada do lençol freático, bem como 
de alguns tanques de água dos moradores do imóvel 
circunvizinho que vertem o liquido em abundância. 
No interior do prédio foi apurado que, por falta de 
casas de banho em alguns andares, as necessidades 
fisiológicas são feitas em qualquer canto. 
Durante a estadia do Factual foi possível ver um 
menino a defecar num balde e depois atirar os dejectos 
para baixo pelo lado de traz do edifício. 
José Freitas, morador do prédio falou ao Factual que a 
situação esta preocupante em todos os sentidos, dado 
que este não é um prédio acabado, pois se fosse acho 
que muitos moradores deviam respeitá-lo. Muitos 
jovens urinam mesmo nas escadas, o que provoca um 
cheiro péssimo", acrescentou. 
Alguns moradores, dada à falta de casas de banho, 
procuraram adaptar tubos que vão dar directamente 
para a lagoa, pois a canalização antiga encontra-se 
obstruída face a algumas infiltrações do edifício 
vizinho. 



Quanto ao abastecimento de água, Eliseu Laurindo, 
administrador do prédio da lagoa, indicou que o prédio 
não tem problema, pois os moradores têm como fonte 
a circunvizinhança. 
"No que toca à energia eléctrica, a comissão dos 
moradores reuniu e chegámos até à Edel no sentido de 
solucionar este problema, mas, devido ao mau estado 
do edifício, foi-nos negada a electricidade, pois o prédio 
não oferece condições na sua estrutura para a instalação 
de energia", justificou. 
N o período nocturno o edifício fica totalmente às 
escuras, o que torna muito perigoso entrar e sair, tendo 
em conta que as escadas não têm corrimão do primeiro 
ao último andar, o 12°, o que põe em risco vidas humanas, 
principalmente de crianças. 
Mas Eliseu Laurindo referiu que incidente desta 
natureza nunca aconteceu, informando que "existem 
alguns marginais que recorrem ao prédio no sentido de 
se refugiarem quando estão a ser perseguidos pela 
polícia ou quando cometem algum assalto, mas nós os 
moradores colaboramos sempre com a polícia e 
denunciamos". 
O administrador falou ainda que no penado de Abril de 
2006 foi feito o registo dos moradores pelo MINARS e 
o Governo Provincial e até ao momento aguardam por 
uma solução. Os moradores do prédio da lagoa do Kinaxixi não 
escondem o interesse em abandonar o edifício caso o 
Governo provincial criasse condições necessárias no 
local onde seriam enviados. 


