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Na rua Comandante Valódia, no Kinaxixi, município da 
Ingombota, existem vários prédios com fissuras, as 
Tintas gastas, alguns estão a descascar com o tempo, há 
Um edifício, inclusive, que tem um buraco por baixo e 
Outros têm amontoado de lixo. 
Um exemplo disso é o prédio número 4, na rua Comandante 
Valódia. O edifício comporta seis andares e 
Em cada andar existem dez apartamentos. As escadas 
Estão esburacadas, há fissuras em todo o edifício, logo 
No primeiro andar existe um amontoado de lixo e 
Cheira a nauseabundo. 
"O nosso maior problema é esse lixo que vem do 
Edifício ao lado. Este lixo misturado com água tem 
Originado muitas doenças, por vezes nem nos apetece 
Ficar em casa, devido ao mau cheiro. Tenho 
Dificuldades em convidar os meus colegas para virem a 
Que, porque tenho vergonha de viver num prédio, que 
Está na cidade, mas cheio de lixo, preferia viver no 
Musseque", lamentou Carla Mateus. 
Suzana Azevedo, moradora, contou que já haviam 
Arranjado um senhor para tratar da recolha do lixo, mas 
O mesmo se cansou. "Esses moradores do edifício ao 
Lado não param de jogar lixo para aqui, por isso o 
Senhor ficou cansado, já não sabemos mais o que fazer, 
Nós vivemos num contentor de lixo, nos ajudem", 
Pediu. 
O prédio número 147 e o 142, visto que ambos estão 
Ligados. Este edifício tem sete andares e quarenta 
Apartamentos. Logo na entrada se notam as rachaduras 
Por tudo quanto é canto, as escadas não têm corrimão e 
Nelas se encontra lixo, as paredes estão sujas. 
No primeiro andar, depararmo-nos com alguns idosos, 
Os primeiros habitantes do edifício. "Este edifício 
Pertence a Defesa do Estado-maior General. Nós 
Somos antigos combatentes e vivemos aqui desde o ano 
De 1978, o presidente Neto já nos deixou aqui", 
Contaram. 
Depois das apresentações os anciãos começaram a 
Contar as dificuldades que enfrentam naquele edifício. 
''A que temos vários problemas, o prédio inteiro tem 
Rachaduras, quando chove as águas entram nas casas e 
Isso pode nos trazer doenças. Por vezes, penso que este 
Prédio um dia vai cair. Por outro lado as escadas não 
Têm corrimão e muitas crianças já cairão. Ainda na 
Semana passada a minha neta caiu aqui, foi preciso 
Levarmos-lhe no hospital, graças a Deus melhorou, mas 
Não dá para continuarmos assim, se não um dia alguém 
Vai morrer aqui", reclamou o ancião João Pedro. 
Dionísio da Silva, outro idoso e morador do prédio 
157, lamenta o facto de no seu apartamento não correr 



Água. ''A água aqui só corre até o segundo andar do terceiro 
Ao sétimo não, para termos água temos que vir 
Cartar aqui no primeiro e subir com os baldes até ao 
Sexto, numa escada que não tem corrimão. Os que têm 
Dinheiros compram mangueiras e colocam na torneira 
do primeiro andar e fazem subir até ao seu andar. 
Também sou angolano e quero ter água a correr no 
meu apartamento", pediu o mais velho. 
Joana Diogo, outra moradora, lamentou o problema de 
infiltração, segundo ela essa situação se arrasta há mais 
de dois anos trazendo várias consequências. "Essas 
rachaduras que temos nas paredes se deve a infiltração, 
há também uma abertura que mede 15 centímetros 
exactamente na área que dividi os dois edifícios. Como 
vêm todos os vidros estão partidos e temos muitos 
problemas de energia, porque desde o ano passado que 
o quadro geral que abastece o prédio queimou até hoje 
os da EDEL não vieram reparar, por isso as constantes 
falhas de energia. Agora dependemos de puxadas, mas 
também não há sempre", explicou. 
Domingas João, outra moradora, falou do problema de 
esgoto e de educação por parte da vizinhança. ''A que 
muitos vizinhos quando vão despejar água misturam 
com lixo e acabam por prejudicar o sistema de esgoto. 
Por outro lado a fossa tem dado muitos problemas, por 
vezes nem dá para passar ali em baixo, porque fica 
cheia e começa a transbordar", contou. 
Depois de registadas as preocupações dos edifícios 157 
e 142 rumamos para o edifício 107. O mesmo comporta 
seis andares e em cada andares existem oito 
apartamentos. As reclamações são as mesmas. Segundo 
Alberto Adão, morador, as intervenções para o 
embelezamento do edifício é feito pelos próprios 
moradores, mas só podem fazer alterações na parte 
interior, a exterior só o Governo pode mexer. 
"Aqui há muitas rachaduras, já houve vezes em que 
parti alguma parede e nós contribuímos para a 
reestrutura-la. 
Gostaríamos de poder melhorar a imagem da parte de 
fora do nosso edifício. Ai em baixo há grande buraco, 
as tintas das paredes de fora estão muito velhas, mas 
não nos permitem mudar", lamentou. 
Diogo Coelho, morador, disse que tem vezes que nem 
a energia nem a água correm. "Ultimamente a energia 
falha muito, a água por vezes nem corre, somos 
obrigados a ir buscar água distante", lamentou. 
O prédio 45 na rua Frederick Welwitschia, o problema 
maior e a construção nos terraços. Dois rapazes 
decidiram construir no terraço e isso está a causar 
bastantes embaraços na vizinhança. "Essa construção 
fez com que parte do nosso teto desabasse, quando 
chove aqui é como se estivéssemos na rua", reclamou 
Joana Sebastião, moradora. Disse depois que quando os 
novos moradores do terraço tomam banho, toda água 
suja cai para o seu apartamento. ''A quilo está uma 



lixeira, a casa as vezes cheira fezes", frisou. 
Domingas, outra moradora, disse que com as construções 
ficaram limitadas e ninguém mais tem acesso 
ao terraço. ''Agora já não podemos organizar nada no 
terraço, porque eles ocuparam, mesmo quando temos 
festas somos obrigados a nos apertar nos apartamentos, 
porque eles são os donos do prédio", lamentou. 


