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Maria do Carmo nasceu, cresceu e vive num edifício de 
Dez andares na Avenida dos Combatentes, no município 
Do Sambizanga. Lembra, com saudade, o tempo 
Em que o edifício tinha serviço de limpeza, controlo de 
Um porteiro, respeitava-se o bem comum e havia 
Solidariedade entre vizinhos. Hoje, mais do que 
Lamentar os focos de lixo e água pútrida em redor do 
Prédio, Maria do Carmo queixa-se da falta de 
Comunicação entre moradores, o que, refere, dificulta a 
Mudança de atitudes. 
"Antigamente havia união para resolver os problemas 
Do prédio, hoje temos vizinhos novos e outros hábitos. 
Há muita gente que não se conhece e há alguma 
Insensibilidade para mudar a imagem do local onde 
Vivemos", disse triste. 
A forma desorganizada como estão alinhados os 
Geradores e tanques de reserva de água no terraço do 
Prédio é, sublinha, "exemplo da anarquia reinante, que, 
Não raras vezes, tem conduzido a conflitos entre 
Vizinhos". Maria do Carmo afirma ter esperança que as 
"Autoridades competentes aprovem legislação sobre o 
Assunto para evitar o pior, porque a continuar assim as 
Coisas podem dar para o torto", com "consequências 
Imprevisíveis". 
Os prédios do AC, no Uíje, e da DNIC, em Luanda, 
Que desabaram, foram apontados com exemplos recentes 
Do que "pode acontecer em muitos edifícios" se, 
Com urgência", "não forem tomadas medidas Preventivas". 
Faz um ano em Novembro que Alfredo Pedro quase 
Perdia a vida ao cair do segundo andar do edifício onde 
Morava, na rua Eugénio de Castro, na Vila Alice, em 
Luanda. Subia as escadas quando de repente tropeçou, 
Embateu no corrimão exterior de protecção e caiu 
Aparatosamente. "Tive melhor sorte do que um vizinho, 
Que acabou por perder a vida depois de uma queda no 
Mesmo edifício", lembrou. 
"Gritei por ajuda e fui levado de emergência para o 
Hospital. Só por um triz não morri", afirmou. 
Apesar de ter deixado de viver no prédio, Alfredo 
Pedro está "preocupado com a segurança de todas 
aquelas crianças que continuam a viver lá". 
"Passado este tempo todo, a fragilidade no corrimão 
Mantém-se e o perigo continua à espreita"; alertou. 
No Marçal, apesar das dificuldades económicas e 
Social por que passam os moradores, ainda há espírito 
De solidariedade característico dos bairros suburbanos. 
A ajuda entre vizinhos, sempre que há um aperto, ainda 
Impera. Só que, inexplicavelmente, travar a propagação do lixo 
Continua a ser uma tarefa quase impossível. O 
Conhecido "prédio sujo" não se livra do nome. 



Fernando Massango, 49 anos, que mora há sete anos no 
6° Andar, confessou ao Jornal de Angola que ele e a 
Família são "obrigados a conviver com todas 
Dificuldades e riscos. "O inoperante sistema de esgotos, 
A sujidade excessiva nas paredes, o lixo na entrada 
Principal e os cabos de energia expostos são os males 
Mais visíveis", referiu. 
"Temos alguns vizinhos com quem se pode contar, 
Contribuem com o pouco que têm para melhorar as 
Condições no prédio, mas a maioria nega-se a colaborar 
E, assim, não se pode fazer nada", lamentou. Ambiente difícil 
Conceição Carvalho e Armanda Pinto vivem no 
Chamado prédio Cuca, no Kinaxixi, de 14 andares e 
Sem elevadores. A primeira, há 11 anos, a outra, desde 
1990. Qualquer delas sofre com os graves problemas 
Que existem no prédio e cada uma, à sua maneira, 
Procura dar o melhor para tornar o lugar minimamente 
Habitável. "Graças a Deus tenho moto-bomba e um reservatório 
De água que me facilita a vida. O pior acontece quando 
Avaria", esclarece Conceição. 
Conceição Carvalho dá-se por satisfeita por viver no 
Penúltimo andar, o que faz dela uma inquilina à parte 
Daquele que é o mais incómodo dos constrangimentos, 
A infiltração de água. 
Com Armanda Pinto, que mora no primeiro andar, a 
História é outra. Para seu desconforto, a infiltração de 
Água não lhe é estranha. Além disso, o apartamento é 
Vítima da descarga de dejectos vindos dos apartamentos 
De cima. Para agravar a situação, tem as janelas partidas, 
Outras não abrem e as paredes apresentam algumas 
Fissuras. "A minha casa era boa e agora a situação é tão 
Insuportável que, por vezes, sou forçada a permanecer 
Fora dela devido ao mau cheiro. Vivo um autêntico 
Inferno", desabafou. Protecção do bem comum 
O bastonário da Ordem dos Arquitectos de Angola 
(OAA), António Gameiro, disse, recentemente, ao 
Jornal de Angola que "é degradante o estado de 
Conservação da maior parte dos edifícios de habitação 
De Luanda". 
António Gameiro alertou para o "débil funcionamento 
Do sistema de esgotos, a sobrecarga do peso para a qual 
Foram concebidos" e o que, considerou "patologias 
Arquitectónicas" visíveis em alguns prédios. 
"Quando um edifício começa a apresentar fissuras, 
Deslizamentos, humidade acentuada, manchas, significa 
Que está a apresentar sintomas de doença", afirmou. 
O bastonário da OAA sublinhou que se um "edifício 
Apresenta fissuras, a experiência aconselha a que se 
Verifique se foram ou não provocadas por deslocação 
Da estrutura que o suporta". 
"Por exemplo, se concebermos um edifício com cinco 
Andares e aumentarmos mais um, significa que estamos 
A colocar excesso de peso para o qual a estrutura foi 
Concebida", reforçou", exemplificou. 
O bastonário reprova, naturalmente, as alterações feitas 



em muitos edifícios, que lhes descaracterizaram a 
estrutura inicial, como construções nos terraços e nos 
espaços livres e a ocupação de varandas com tanques 
de água e geradores. 
"Nesta altura, se tivéssemos de passar um certificado de 
habitabilidade aos edifícios de Luanda, provavelmente 
muitos não obteriam esse documento, porque não 
apresentam condições para o efeito", opinou. 
António Gameiro disse que "é necessário uma 
intervenção de fundo em função de cada realidade, ou 
seja a tomada de medidas no sentido de melhorar o s 
prédios, do ponto de vista urbano, de arquitectura e de 
sustentabilidade”, declarou, frisando: 
“Mas na situação actual torna-se difícil aplicar as 
medidas que se impõem, tendo em conta a carência 
habitacional no país”. 
“Aconselha a uma maior atitude cívica por parte dos 
cidadãos, consubstanciado na protecção do bem 
comum, com contribuições que ajudariam a melhorar a 
convivência e habitabilidade”, disse. Tarefa conjunta 
O desafio de mudar a imagem degradante que a maior 
parte dos edifícios apresentam deve partir das 
administrações municipais, da família, escola e da 
comunidade, que em conjunto são chamadas a 
desempenhar um papel preponderante. 
A opinião é da socióloga Kezita Michingi, para quem a 
partir do ensino primário se devia incutir nos alunos 
aspectos normativos de convivência em comunidade, 
para que se consiga uma imagem saudável dos edifícios, 
bairros municípios, e cidades onde moram. 
"E necessário organizar campanhas de limpeza, de 
sensibilização e de incentivo aos moradores e a própria 
comunicação social, através de acções dirigidas, pode 
também jogar um papel importante", concluiu. 
Além do período conturbado que se seguiu à 
Independência do país, a 11 de Novembro de 1975, 
Kezita Michingi explica também que o acentuado 
estado de degradação dos edifícios pode ser de carácter 
sócio-cultural, uma vez que determinadas pessoas que 
habitam nessas estruturas vieram à capital do país nas 
condições que se conhecem em consequência da 
guerra. Entre vários aspectos apontados, incluiu o 
desconhecimento e desinteresse das pessoas em 
conhecer as regras do condomínio. A socióloga 
entende, por isso, que este factor acaba por ter 
repercussões negativas no seio da própria comunidade 
em que estão inseri das. 
Outro aspecto realçado por Kezita Michingi tem a ver 
com o desaparecimento da figura do contínuo e do 
porteiro, que nos tempos da outra senhora prestavam 
um contributo valioso que concorria para uma imagem 
condigna dos edifícios. 


