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A Ilha de Luanda esteve na berra nos últimos dias. 
Duas notícias circularam quase paralelamente: as 
Calemas destruíram as precárias habitações de centenas 
De pessoas, obrigando as autoridades a realojá-las em 
Áreas mais seguram; ao mesmo tempo, foi anunciado que 
Esse conhecido ponto turístico de Luanda será 
Requalificado e, dentro de dois anos, estará outro 
(espero que os autores do projecto sejam efectivamente 
Originais e não se limitem a fazer uma réplica do Dubai 
Ou de qualquer outro "paraíso turístico" internacional). 
Não sei qual das duas notícias começou a circular 
Primeiro. Não importa. As mesmas correspondem a 
Duas realidades que ninguém, em sã consciência, deverá 
Questionar. Por um lado, o Estado tem o dever de assegurar 
Novas condições de alojamento para os 
Cidadãos que eventualmente residam em zonas de risco; 
Por outro, a ilha de Luanda precisa realmente de uma 
Boa requalificação. Não me considero propriamente um 
Velho do Restelo. 
Não, não vou dar uma de desconfiado profissional, 
Apressando-me a estabelecer alguma ligação invisível 
Entre as duas notícias. Alguns poderão achar que a 
Coincidência entre ambas obedece, eventualmente, a 
Alguma estratégia de comunicação. Eu não. Anoto, 
Entretanto, a preocupação das autoridades em informar 
Os seus planos em relação à ilha, promovendo, 
Inclusive, reuniões com a comunidade local. Se não é 
Trabalho de assessoria, parece. Mas é de elogiar. 
A minha preocupação estritamente objectiva, julgo eu é 
Outra: a requalificação da ilha é a principal prioridade de 
Luanda? 
Não me parece. Em pior situação do que a ilha, estão 
Bairros como o Cassenda, o Cassequel, os Mártires, o 
Bairro Operário, o Marçal, o Rangel, a Terra Nova, o 
Bairro Popular ou o Sambizanga, que hoje estão dentro 
Da cidade, para já não falar dos novos musseques que 
Tomaram conta de Luanda. 
Para dar outros exemplos, vias estruturantes como a 
Avenida Brasil ou a Estrada do Rocha Pinto reclamam 
Hoje por uma intervenção mais urgente do que a Ilha. 
Há ruas no interior de bairros considerados "nobres" 
Que o pessoal do projecto "Vias de Luanda" não 
Perderia nada se fosse lá dar uma olhada. 
O Governo Provincial (ou Central, que sei eu?) tem 
bufunfa para requalificar ao mesmo tempo todas as 
Áreas das cidades que precisam disso? Se tem, óptimo. 
Já não está aqui quem falou. Mas desconfio que não 
Tem. Por isso, tem de definir prioridades. Ora, no 
Momento de fazê-lo, deveria, quanto a mim, levar em 
Conta certos compromissos assumidos há cerca de oito 
Meses atrás (alguém se lembra deles?). 



A malta da imprensa também não ajuda. Recebem os 
press releases, assistem às conferências de imprensa ou 
respondem aos pedidos de entrevistas e não fazem as 
perguntas que deveriam fazer, não questionam, não vão 
ao fundo dos assuntos, enfim, acabam por funcionar, 
conscientemente ou não, como meros relações 
públicas. Por isso, o público fica sem saber o que 
realmente se passa e os comentaristas informais, como 
eu, correm o risco de falar à toa. 
Por exemplo, eu, se fosse jornalista, não deixaria de 
fazer, pelo menos, a seguinte pergunta: alguém 
realmente previu o que poderá acontecer quando todos 
os esgotos de todos os prédios que estão a ser erguidos 
na Ilha de Luanda começarem a funcionar ao mesmo 
tempo? Como não sou, qualquer dia escrevo um conto 
sobre isso. 


