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Foi uma visita curta ao município mais populoso de 
Luanda que acabou por deitar por terra o que ainda 
fazia o Presidente da República, José Eduardo dos 
Santos, manter Job Castelo Capapinha na condição de 
Governador da Província de Luanda. 
De resto, há muito que o cargo deste estava por um 
fio. Na final do Campeonato Africano de Andebol, na 
Cidadela Desportiva, Eduardo dos Santos teve um 
forte sinal de como a popularidade do seu pupilo 
estava em baixo. Capapinha foi vaiado quando, na 
presença do Presidente da República, dirigiu-se ao 
centro do pavilhão para entregar alguns troféus às 
selecções vencedoras. O próprio estado da cidade, por 
outro lado, falou por si. 
Mas no Cazenga, as coisas mostraram-se piores do que 
o Presidente da República alguma vez pensou que 
estivessem. Inesperadamente, quando se predispôs a 
visitar o município, José Eduardo dos Santos deu de 
caras com amontoados de lixo e com inconfortáveis 
buracos nas estradas, algo com que, afinal, os 
populares já estão por demais acostumados. 
Saltou à vista, contudo, que essa mesma constatação 
tenha sido transcrita, da mesma forma, dos despachos 
noticiosos, a respeito da visita, publicados nos três 
principais órgãos estatais. E foi, justamente, nos seguintes 
termos que os jornalistas se referiram ao 
cenário que a caravana presidencial viu no Cazenga: 
"O Chefe de Estado constatou, neste município, a 
existência de grandes quantidades de lixo acumulado e 
a degradação das vias". 
Tudo isso aconteceu a despeito de uma rápida 
operação de limpeza ordenada pelo então Governador 
na noite do dia anterior à visita do Presidente da 
Republica. Maquinas e homens foram mobilizados 
numa operação inédita que deixou, de certo modo, 
assustados os moradores das cercanias da quinta e da 
quarta avenida. 
O que demoraram meses para fazer fizeram-no numa 
questão de horas, conforme constatou, em declarações 
ao semanário A Capital, a moradora Manuela 
Francisco. «Só limparam a zona porque sabiam que o 
Presidente não iria gostar do cenário», insistiu. 
O trabalho foi árduo. Os homens limparam a estrada, 
até então intransitável, puseram brita, endireitaram a 
via e, até, pintaram algumas árvores. Mas nem isso 
ajudou a minimizar decepção de José Eduardo dos 
Santos. Na zona do Asa Branca, por exemplo, quando 
pretendia passar rente ao mercado que, meses atrás, 
havia sido inaugurado pelo próprio Chefe de Estado, a 
caravana foi impedida por uma cratera enorme, cheia 
de lixo e lamacenta que desaconselha, inclusive, a circulação 
de qualquer viatura todo terreno. Ali, segundo 



testemunhas, a caravana fez uma curta paragem e 
recuou em direcção à empresa de Transportes, 
Colectivos e Urbanos de Luanda (Tcul), terminando, 
assim, a sua visita de campo que ainda foi a tempo de 
ver as obras da chamada estrada do Hospital Sanatório 
cujo estado, de igual modo, não parece nada 
convidativo. As fotos que se seguem retratam, com 
exactidão, o grau de frustração que se deve ter 
apossado do Chefe de Estado ao ver o estado em que 
se encontram as tais obras planeadas para a cidade de 
Luanda. 


