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Empreendimentos de luxo nascem ao lado dos 
Musseques. Indiferente à pressão dos musseques que 
Cercam a cidade, nasce mais um prédio de luxo no 
Centro de Luanda. Com 24 andares e 150 metros de 
Altura, o edifício Espírito Santo custou ao grupo português, 
Liderado por Ricardo Salgado, 115 milhões de 
Euros. 
Tem uma zona comercial, com lojas e esplanadas, e 
Escritórios, entre o quarto e o décimo sexto andares. 
No topo, com vista privilegiada sobre a baía de Luanda, 
Foram construídos quatro apartamentos. Para já, sabese 
Que Ricardo Salgado deverá ficar com uma dessas 
Casas cujos valores oscilam entre os 625 mil e um 
Milhão de euros. O preço dos escritórios é ainda mais 
Elevado: três vezes o preço do andar mais caro. Estão 
Todos vendidos. 
Apenas dois tipos de pessoas têm acesso a estes 
Empreendimentos que proliferam pela capital angolana: 
Os ricos, altos cargos de empresas estrangeiras, e os 
Muito ricos, nomenclatura do MPLA e generais que 
Subiram na vida à custa da guerra civil. A sua identidade 
Não é segredo para ninguém. Em Fevereiro de 2003, o 
Jornal O Angolense publicou os nomes dos angolanos 
Com fortunas superiores a 32 milhões de euros, num 
Artigo intitulado os nossos milionários. 
A ousadia de escrever a verdade valeu aos dois editores 
Do jornal perseguições a ameaças, segundo o que 
Contaram ao Human Rights Watch, e o jornalista Graça 
Campo acabou oito meses fechado numa prisão. 
Também no centro da cidade, no famoso bairro de 
Miramar onde o Presidente José Eduardo dos Santos 
Tem uma das suas residências não oficiais, ergue-se mais 
Uma torre imponente. Em breve, será ocupada pela 
Wayfield, holding empresas de fabrico e comércio de 
Produtos alimentares, como a Refriango. Para os 
Últimos andares foram projectados dois duplexes de 
1l00m2 com casa de banho revestidas de pedras semipreciosas. 
Um deles já tem dono: o líder do grupo, o 
Português Luís Vicente. Ali bem perto, em Alvalade, o 
Bairro mais caro da cidade, onde o preço do aluguer de 
Uma moradia não é menos do que dez mil euros por 
Mês, vive Fernando Teles, presidente do BIC (Banco 
Internacional de Crédito) numa moradia com todas as 
Comodidades, incluindo piscina. 
A maioria dos empresários portugueses com negócios 
Em Angola, como Américo Amorim, prefere, no 
Entanto, hospedar-se em hotéis ou em casas de amigos. 
Luanda é demasiado perigosa e assusta muitos destes 
Empresário, que evitam comprar uma casa e preferem 
a comodidade e segurança de se instalarem um hotel, 
Contou ao DN um angolano que pediu para não ser 



Identificado. 
Se comprar casa só está ao alcance de alguns, alugar 
Também não é para todos. A invasão de estrangeiros 
Endinheirados numa cidade sobrelotada (Luanda foi 
Projectada para receber 500 mil habitantes, hoje tem 
Cinco milhões) fez com que os preços dos 
Arrendamentos disparassem nos últimos cinco anos. 
Um português expatriado em Angola contou ao DN 
Que o grosso dos engenheiros, advogados e arquitectos 
Estrangeiros estão instalados no centro da cidade, na 
Zona de Kinaxixi onde pagam em média dois mil euros 
Por mês por um T2 num prédio com mais de 30 anos, 
Sem elevador e com constantes infiltrações, 
Entupimentos e falhas de energia. 
Já os altos quadros de empresas estrangeiras e os 
Angolanos milionários vivem barricadas em condomínios 
De luxo em Luanda Sul a 17 km do centro da 
Cidade, resguardados dos musseques que os cercam. 
Seguranças armados à porta 24 horas por dia, piscina 
Nas traseiras e heliporto no quintal isolam os muito 
Ricos do resto da paisagem decadente. Deslocam-se em 
Seus jipes e Porsches de vidros fumados indiferentes a 
Que 80% da população da cidade não tenha energia 
Eléctrica (segundo um estudo da UNICEF) e que 11 
Milhões de pessoas vivam abaixo da linha da pobreza. 
Uma visita ao Google Earth é esclarecedora das assimetrias 
Abissais. 
Condomínios em forma de trevo com as suas piscinas 
de um azul profundo destacam-se entre a imensidão do 
musseque que do céu parece um amontoado de lata 
Velha. 
O fosso entre os muitos ricos e os muito pobres 
Escava-se diariamente. Em breve, outro condomínio irá 
Nascer em Luanda Sul. Da responsabilidade do maior 
Consórcio diamantífero de Angola, o Catoca/Endiama, 
As casas estão a ser comercializadas em segredo, apenas 
Através de contactos pessoais. 
Ao mesmo passo a que a cólera invade os musseques e 
As barracas invadem a cidade, constrói-se mais um 
bunker para os milionários. 
O luxo na baía. Na baía de Luanda os novos prédios 
Que se erguem com vista sobre o mar são luxuosas 
Sedes de grandes empresam corno a BP e a Exxon 
Mobil. A requalificação da marginal é uma iniciativa do 
Consórcio Luanda Waterfront Corporation, do 
Empresário português José Récio, muito próximo de 
José Eduardo dos Santo. 
O projecto, aprovado pelo Governo em 2005, inclui a 
Construção de parques de estacionamento, de uma nova 
Ponte de acesso à ilha de Luanda, a criação de espaços 
Verdes, a par da construção de hotéis e prédios de 
Escritórios. Inicialmente, foi também aprovada a 
Construção de uma ilha artificial, inspirada na famosa 
Palm do Dubai. Mas os veementes protestos de 
Ambientalistas deram os seus frutos e, por agora, o 



Projecto parece ter sido abandonado. 


