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Localizada na costa do Oceano Atlântico, Luanda é a 
maior cidade e capital de Angola. É o principal porto e 
centro administrativo de Angola Tem uma população 
de mais de cinco milhões de habitantes, segundo 
estimativas recentes, contra as 500 mil projectadas 
aquando da sua construção. 
Os habitantes de Luanda são, na sua grande maioria, 
membros de grupos étnicos africanos, incluindo 
Ovimbundu, Kimbundu e Bakongo. Existe uma 
pequena minoria de origem europeia, fundamentalmente 
portuguesa, devido aos 400 anos de colonização. 
Olhando bem para o seu historial vemos que Luanda 
foi fundada em 1575, pelo explorador português Paulo 
Dias de Novais a quem lhe foi atribuída o nome de São 
Paulo da Assunção de Luanda a 25 de Janeiro. Segundo 
reza a história, Paulo Dias de Novais trouxe consigo 
cerca de 700 pessoas, 350 dos quais homens de armas, 
padres, mercadores e servidores. 
A origem do nome, Luanda, vem das palavras Auxiliadas 
e Muxiluandas, que significa "homem da 
ilha/mar", nativos da ilha do Cabo, onde atracou o 
fundador da cidade. Entre alguns monumentos 
construídos na época realçasse a Fortaleza de São 
Pedro da Barra, em 1618, tendo mais tarde, em 1634, 
sido construída a Fortaleza de São Miguel 
Sobre escravos vale aqui referir que entre 1550 e 1850, 
Luanda foi um importante centro do tráfego de 
escravos para o continente americano, sobretudo para 
o Brasil. Em 1889, o governador Brito Capelo inaugurou 
um aqueduto que forneceu água a cidade, 
abrindo caminho para o grande crescimento de Luanda. 
Em meados do séc. XIX, por exemplo, foram também 
construídas importantes infra-estruturas, destacando-se 
o mercado da Quitanga (1818) e o primeiro cemitério 
(1806). Já no fim daquele centúrio foi erguido o 
Hospital Maria Pia. Até antes da independência Luanda 
foi caracterizada por construções que se foram estendendo 
por algumas zonas fora do centro da cidade. 
EVOLUÇÃO DA CIDADE 
Depois da independência, a 11 de Novembro de 1975, 
a cidade cresceu mas de forma desorganizada. Não se 
concebeu um projecto urbanístico sério. Nos anos 80, 
poucas edificações foram realizadas, a fim de se alargar 
a cidade. O que sucedeu foi a aparição, de forma 
tímida, de algumas residência ao redor da mesma e o 
surgimento de alguns bairros suburbanos. 
Mas o êxodo populacional que se assiste hoje, na capital 
angolana, deu-se nos anos 90, com recrudescimento 
do conflito militar, depois das primeiras eleições em 
Angola em realizadas em 1991. Bairros anteriormente 
desabitados, localizados nos nove municípios que conta 
Luanda tornaram-se superlotados. 
Cidadãos vindos do interior e do norte de Angola, 
muitos dos quais provenientes do Congo Democrático 
invadiram Luanda, fixando-se em bairros como Kikolo, 
Mabor General, Kwanzas, Palanca. Bairros como do 



Grafanil, Estalagem e Viana, e Golfe, Benfica e Morro 
Bento, que eram despovoados viram, anarquicamente, 
erguidas residências, muitas das quais consideradas cubatas. 
No Kilamba Kiaxi, também, existe este fenómeno. Os 
seus bairros cresceram muito, mas desordenadamente. 
Se um projecto urbanístico real, cada um, com 
autorização, ou não fez a sua cubata. Um exemplo 
disso é o bairro do Golfe é ainda neste municípios que 
se assisti (u) as maiores demolições de populares, com 
o surgimento de um sem números de projectos imobiliários 
e condomínios. Milhares de cidadãos viram as 
suas casas destruídas, por as terem, em alguns casos, 
edificado em zonas posteriormente consideradas como 
reservas do Estado. 
Com o alargamento da cidade a sul e a leste, muitos 
outros cidadãos ficaram sem as suas moradias, devido à 
construção de projectos imobiliários em curso nesta 
zona de Luanda. A aparição de bairros trouxe consigo 
muitos problemas. 
Note-se o saneamento básico, a electricidade, o acesso 
a água potável, a educação e a saúde, que constam das 
vicissitudes por que passam os luandenses no presente. 
Quando chove, Luanda transforma-se num caos total, 
não existem esgoto, por isso o saneamento básico ser 
deficiente. As estradas, aquando das enxurradas, 
tornam-se intransitáveis devido às águas e o lamaçal 
que nela se instalam. PROJECTOS EM CURSO 
No plano do melhoramento da circulação automóvel, 
por exemplo, estão em curso obras de construção de 
estradas. São os casos das vias Luanda/Viana, 
Viana/Kikuxi, Gamek/ Ngola Kiluange, Cacuaco/Luanda, 
avenida Ngola Kiluange, deste o mercado do São 
Paulo até Kifagondo, Quarta avenida, a partir da 
estrada de Catete até a Ngola Kiluange. 
Os inquilinos de Luanda vivem com sérios problemas 
no tocante a energia eléctrica. "É um pisca-pisca 
permanente", referiram vários interlocutores. Por não 
estar a receber energia eléctrica suficiente para atender 
Luanda, A Empresa de Distribuição de Energia 
(EDEL) é forçada a recorrer a restrições. 


