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As famílias que viviam no prédio 
Cuca, no Largo do Kinaxixi, em Luanda, 
foram, ontem, transferidas para 
a nova centralidade construída no Zango, 
município de Via na, devido a uma 
enorme brecha no edifício, situação que 
colocava em risco a vida dos moradores. 
Ontem, no período da manhã, 170 
moradores que já 
se encontravam sensibilizados a 
abandonarem 
os apartamentos estavam concentrados 
à entrada do edifício para se registarem 
no realojamento dos prédios de 15 
andares, 
construídos no Zango, a 50 quilómetros 
de Luanda O coordenador do Programa 
de Realojamento, Bento Soito, garantiu 
à imprensa que o processo de 
realojamento 
está a decorrer da melhor maneira. 
“Vamos, o mais breve possível, realojar 
estas famílias, para que possam , a partir 
de hoje, estar acomodadas 
condignamente nos novos 
edifícios que preparamos no Zango”, 
disse Bento Soito, que foi durante alguns 
anos 
vice-governador de Luanda para a Area 
Técnica. As famílias transferi das para o 
prédio Cuca vão ocupar dois 
edifícios, em apartamentos com dois, - 
três e quatro quartos. De acordo com 
Bento Soito, as pessoas que têm 
estabelecimentos 
comerciais no edifício vão receber 
apartamentos no Zango, enquadrados 
no Programa de Auto- Construção 
dirigida. 
O coordenador da comissão de 
moradores do prédio Cuca, Joaquim 
Ndombaxi, disse que os moradores 
estavam à espera de realojamento há 20 
anos, altura em 

que o prédio começou a degradar-se de 
forma acentuada. Moradores 
insatisfeitos por causa da distância 
Eisa Guimas morava no edifício Cuca há 
32 anos. Diz 
que o realojamento já devia ter 
acontecido há muito tempo. “Em parte 
estamos felizes, 
porque vamos morar em casas mais 
confortáveis, apesar de ser muito 
longe do 
local onde estudamos e trabalhamos. 
Mas vai ser melhor assim do que 
continuar a viver num sítio que não 
oferece segurança”, reconheceu Elsa 
Guimas. Tociano Ribeiro, outro morador, 
frisou que “este processo 
de realojamento está a acontecer no 
momento 
oportuno, mas vai interferir na minha vida 
de estudante, por causa da distância 
entre o Zango e o centro da cidade de 
Luanda”.O jovem é estudante na 
Universidade 
Metodista deAngola, há três anos. “Com 
esta mudança repentina, logo no [mal do 
ano, as coisas vão ficar complicadas 
para mim, devido à distância”, sublinhou. 
O edificio Cuca, inaugurado em 1974, 
tem 14 andares, 
162 apartamentos e quatro 
estabelecimentos comerciais. 


