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A transferência urgente de cerca 
de 170 faml1ias residentes 
no conhecido prédio Cuca, no Largo do 
Kinaxixi, em Luanda, iniciado no 06 
terminou dois dias depois de uma equipa 
de engenheiros ter considerado que há 
risco de derrocada do edifício, pese estar 
construído sob estacas. Um abalo, no dia 
04, nas estruturas físicas do edifício, 
provocado por uma  rotura nas obras de 
construção 
do futuro shopping Kinaxixe. Em risco há 
vários anos, com várias fissuras, 
infiltrações de água, entre outros 
problemas, esta derrocada deixou 
os moradores em estado de 
preocupação 
e temor, tendo as autoridades provinciais 
de Luanda efectuado a avaliação 
da gravidade da situação. “Nós 
acreditamos não se ter tratado de uma 
rotura 
natural, mas provocada, pela empresa 
que está a construir o Kinaxixe, que tem 
ambições no prédio Cuca e agora, com 
esta engenharia vão poder ficar com todo 
o espaço. E uma vergonha, eles não 
vêem meios para 
atingir os seus fins e lixar sempre o 
povo”, lamentou ao F8 o morador 
Agostinho da Silva, acrescentando, 
“mesmo assim eles estão a fazer batota 
pois ao segundo 
dia já não havia apartamentos”. 
Segundo o coordenador do gabinete de 
requalificação dos municípios do 
Sambizanga e Cazenga, Bento Soito, as 
famílias serão realojadas em dois 
edifícios de 15 
andares cada, situados na nova 
centralidade do município de Viana, na 
zona do Zango. 
A transferência dos moradores do 
emblemático prédio Cuca, com 12 

andares e 106 apartamentos, foi 
apressada 
depois de parte da estrada defronte ao 
edifício ter cedido. “Vão ser transferidos 
porque a situação é de emergência e não 
podem ficar ao relento”, justificou Bento 
Soito Uma equipa de especialistas em 
arquitectura 
do governo 
Provincial de Luanda e do Laboratório 
Nacional 
de Engenharia do Ministério das Obras 
Públicas e 
Urbanismo estiveram a avaliar o estado 
do prédio, 
tendo concluído que se encontra em 
estado avançado de 
degradação. 


