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Constantino Doxiadis, um dos maiores arquitectos e 
Planeadores urbanos do século passado, nascido na 
Grécia e falecido em 1975, passou para a história como 
Um dos primeiros especialistas a pensar as cidades de 
Forma integrada e nas necessidades futuras das 
Populações relativamente à circulação, habitação, 
Trabalho e lazer. Para ele, as cidades deveriam ser 
Concebidas como organismos vivos e desenhadas para 
Crescer de forma organizada. 
Com base em tais conceitos, Doxiadis projectou a cidade 
De Islamabad, a capital do Paquistão, e fez, 
Também, planos directores para cidades ghanenses e 
Nigerianas, além de uma proposta para a cidade 
Brasileira do Rio de Janeiro, entre outros trabalhos 
Urbanísticos que o tomaram numa celebridade na sua 
Actividade profissional. 
A concepção urbanística de Luanda não deixa de estar 
Dentro deste conceito de cidade, preconizada pelo 
Famoso arquitecto grego. Com a reconstrução acelerada 
Que estamos a assistir, os nossos urbanistas não perdem 
De vista a necessidade de criar uma cidade que abrigue 
Não só a estrutura urbana adequada para o desenvolvimento, 
Mas que propicie as condições para uma vida 
Agradável e prazerosa para os seus habitantes e com os 
Olhos postos no crescimento. 
Desta forma, a concepção dos eixos de desenvolvimento 
Ao longo das avenidas, o saneamento das áreas 
Urbanas degradadas e a recomposição da arborização, 
Com parques e jardins, faz parte do cenário da cidade 
Onde todos devem desfrutar de uma vida confortável e 
Envolvente. 
Luanda é, verdadeiramente, uma cidade em constante 
Mutação. A cada dia, as transformações ocorrem a 
Ponto de surpreender os visitantes que retomam à 
Capital passado algum tempo. Novos edifícios na 
Vertical, milhares de trabalhadores pelas ruas, dão às 
Nossas principais cidades (e não apenas a Luanda) a 
Atmosfera de localidades em processo de 
Transformação. 
Pensar o desenvolvimento urbano em toda a sua complexidade 
É, portanto, essencial. Os edifícios modernos, 
Construídos segundo planos directores bem concebidos, 
Devem ser acompanhados de áreas de lazer que 
Ofereçam pontos de encontro atraentes para todos, 
Independentemente da condição de vida. 
Neste sentido, a requalificação urbana da (nova) marginal, 
Que é o cartão postal de Luanda, irá, em breve, 
Oferecer aos angolanos e aos estrangeiros que visitam a 
Cidade, as amenidades de uma urbe moderna à beira 
Mar, com locais para caminhadas ou, simplesmente, 
Para o repouso e não só, isto, digamos, diante de um 



Dos cenários de níveis elevados em termos de atracção. 
A reconstrução da marginal, bem como de outras áre2 
Urbanas, com paisagismo moderno e opções de lazer sã 
Importantes também no contexto da abertura do país 
Par turismo que terá como um dos seus marcos 
Principais 
Campeonato Africano das Nações (CAN), no próximo 
Ano. 
Milhares de a ficcionados do futebol virão ao país 
Deverão levar daqui as melhores lembranças. Os nosso 
Motivos fortes em termos de cidades, locais turísticos 
Paisagísticos, enfim, serão exibidos pela media mundial 
O país, com as obras em curso, elevará a sua qualidade 
Em termos de imagem e o momento (CAN) servirá 
Para mostrar aos visitantes e telespectadores, em todo o 
Mundo, a Angola que prospera num ambiente de paz e 
Estabilidade socio-económica. 
Os projectos urbanísticos de alto padrão, e não só, sã, 
Importantes para oferecer condições de conforto e sã, 
Pólos aprazíveis para a atracção de investimentos. Com, 
Um organismo vivo, a cidade deve ter a sua alma, que 
Completará o corpo físico composto pelas edificações, 
Infra-estruturas. 
32 
Esta alma será formada pelos pontos de encontro, 
Pelos jardins, pelas manifestações culturais acessíveis a 
Todos os habitantes e pelo espírito de fraternidade e 
Segurança, que deve reinar. 
Trata-se de tarefa perfeitamente possível, a qual todos 
Nós devemos nos dedicar para construir a cidade que 
Sonhamos. 
Para enfrentarmos este desafio, é importante termos 
Em mente que a tarefa é também da responsabilidade 
De cada um de nós. Posturas de responsabilidade social, 
Como dispor adequadamente do lixo, não atirar material 
Imprestável nas ruas, não buzinar de forma frenética e 
Inútil diante dos congestionamentos, são formas de 
Comportamentos que compõem a alma da cidade 
Desejada. 
Assim, importa perguntar o que cada um de nós pode 
Fazer para construir esta casa comum, que é a nossa cidade. 
Basta olharmos mais além para que rapidamente 
Possamos encontrar as respostas certas. 


