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NEM ÁGUA VEM, nem água vai. É assim que se 
Podem caracterizar as constantes promessas feitas pelos 
Governantes da província de Luanda sobre o tão falado 
Projecto de desalojamento e realojamento dos 
Habitantes do prédio inacabado do Kinaxixi. 
O assunto ganhou mais eco por altura da derrocada, no 
Ano passado, do edifício da Direcção Nacional de 
Investigação Criminal (DNIC), onde se anunciou que o 
Imóvel estava na lista dos prédios sem condições de 
Habitabilidade. Apesar do perigo que o edifício representa, 
Constatado e reconhecido publicamente pelos 
Vários governantes que já passaram pelo pelouro da 
Capital, o certo é que até ao fecho da edição não havia 
Nenhuma informação sobre o desfecho deste dossier. 
"Já nos fizeram muitas promessas, mas até aqui não há 
Nenhuma informação oficial" declarou o coordenador 
Do edifício, Eliseu Laurindo, acrescentando: "Já ouvimos 
Muitas datas, agora é só esperarmos para crer". 
A nossa fonte recordou que, em Abril de 2006, estando 
Como administrador da Ingombota Júlio de Carvalho 
Tinha-lhes sido prometido que seriam realojados nos 
Projectos Zango e Sapú, no município de Viana. 
"Naquela altura, tinha sido feito o registo das 123 
Famílias que moram aqui e foi-nos dito que sairíamos 
Num período inferior a 30 dias", recordou. 
Em declarações a este jornal, o director provincial das 
Obras Públicas, Torres Bunga, garantiu que o processo 
De realojamento "dos habitantes está em estudo", não 
Adiantando datas possíveis. Funcionário público e 
Habitante do edifício desde 92, a história de Eliseu não 
Difere da de muitos que ali habitam. Na sua maioria, 
São pessoas que fugiram da guerra no interior e vieram 
Refugiar-se na cidade capital. 
"Com a guerra, sai do Uíje vindo refugiar-me em 
Luanda, onde encontrei um lugar neste prédio para 
Viver". Residindo no rés-do-chão do imóvel, entre 
Outros familiares, com a mulher, três filhos nascidos no 
Prédio e dois sobrinhos, o nosso interlocutor pediu que 
Sejam criadas todas as condições no local onde forem 
Viver. 
"Esperamos que tenha hospitais, escolas e outras 
Condições que temos aqui na cidade onde também os 
Nossos filhos estudam". Natural do Uíje, aos 34 anos de 
Idade, Vicente, empreiteiro de construção civil por 
Conta própria, é um dos moradores mais antigos do 
Edifício, lembrando que vive no imóvel desde 93. 
Segundo nos contou, antes desta data já frequentava o 
Prédio, porque tinha um familiar que vivia no edifício 
Desde finais dos anos 80. 
"Lembro-me que tinha ido ao Soyo, onde iria estudar, 



Mas uma semana depois tive de regressar a Luanda por 
Causa da guerra que rebentou naquela altura". 
Com o desejo de continuar a estudar cancelado, ante o 
Conflito armado que surgiu, Vicente regressou a Luanda 
E por falta de casa decidiu ficar a viver lá. 
E como é o dia-a-dia no edifício da Lagoa? A nossa 
Fonte desdramatiza o que muita gente pensa a respeito 
Do local. 
"Muitos dizem que aqui se vive mal e que é fonte de 
Doença para muitas crianças, mas isso não corresponde 
A verdade", declarou e prosseguiu "a vida aqui é tal e 
Qual a dos habitantes de qualquer prédio, com os seus 
Problemas conjunturais". 
Vicente vai mais longe e lembra que no local "vivem 
Funcionários públicos e do sector privado", que 
Também têm ar-condicionado, parabólica, televisão e 
Outras condições. "Cada um ao seu nível contribui para 
O engrandecimento do país", concluiu. 
A higiene do edifício é precária, tal como a de muitos 
Outros da capital e, apesar, de não correr nos 
Apartamentos, o prédio tem água canalizada que chega 
Apenas ao rés-do-chão. Dali é acarretada para os 
Diversos andares. A energia é proveniente de ligações 
Anárquicas dos arredores e as casas de banho 
Funcionam normalmente, escoando os dejectos para a 
Lagoa. 


