
Há nomes obscenos 
atribuidos 
pelos os cidadãos 
Semanario Novo Jornal 
15 de Outubro de 2010 
 
Como anda a actualização da 
toponímia de Luanda? Nesta altura, 
realiza-se o concurso que mobiliza a 
sociedade 
civil, concretamente especialistas do 
domínio das artes e desenho que 
possam apresentar propostas sobre 
o modelo das placas para os topónimos 
e também a tipologia de números para 
a afixação das residências e 
instituições. Que critérios usarão para a 
atribuição dos nomes? Sabe que 
nestas coisas é preciso sempre uma 
legislação 
específica que determine as regras. 
Também já se trabalhou na proposta 
de um regulamento para este fim. 
Não podemos trabalhar sem que estes 
diplomas sejam aprovados 
superiormente. A partir daí se saberá 
qual o 
modelo para a atribuição dos nomes. 
Alguma rua da zona urbana mudará de 
nome? A questão da mudança de 
nomes é muito complexa. É como, por 
exemplo, de um momento para outro 
decidirmos 
mudar uma figura qualquer da nossa 
moeda, teríamos de mudar tudo. Não 
faz muito sentido alterar só por alterar. 
Vamos fazer uma análise clara dos 
nomes existentes. Mas numa primeira 
fase o fundamental para nós é fazer o 
mapeamento da situação. E depois 
começarmos a actuar. 
Há nomes de ruas ou bairro que não 
reflectem nada  a história da área em 
causa… Sim, são todas estas 
questões que s vão ser afloradas neste 
trabalho que está a ser feito. 
E nomes os atribuídos pelos 
populares? 
É assim, a questão dos nomes dados 
pelos populares, nós teremos que ter 
algum cuidado, porque alguns são 
obscenos. Se nós queremos criar uma 
sociedade que restitui os valores 

morais e cívicos, e meteremos os 
nomes obscenos? 
A comissão vai fazer também esta 
avaliação. Aqueles  nomes dados pelo 
povo que nos parecem salutares 
poderão manter-se porque vinculam 
mais a população, 
fazem a população sentir-se mais dona 
daquele espaço. 
Sente-se ainda uma confusão entre a 
distinção de ruas, 
avenidas e não só. 
Está bem, isto tudo vai ficar esclarecido 
neste regulamento. 
Vai ficar definido quais os parâmetros 
para se 
saber o que é uma rua, avenida, uma 
ruela, ou travessa, 
beco e por aí fora. Mas é preciso 
perceber que a toponímia 
é um grande caminho até para o 
conhecimento 
da história ou factos relevantes da 
nossa sociedade e do 
mundo. 
A sociedade reclama o facto de nomes 
de nacionalistas 
fora do MPLA não serem atribuídos a 
ruas ou bairros. 
Quer comentar? 
Eu acho que estes aspectos vão ser 
considerados, porque 
a nossa história é muito complexa. A 
nossa história foi 
vivida de facto por muitas pessoas e 
tendências. Cada 
uma dessas tendências marcou o seu 
momento específico, 
colocou a sua pedra nesta construção 
da nação. 
Então, dentro daquilo que são as 
experiências dos 
nossos historiadores, antropólogos e 
sociólogos saberão 
de certeza absoluta encaminhar melhor 
o nome apropriado 
ao facto de um nacionalista que estiver 
a ser 
proposto, independentemente desta 
pessoa ser ou não 
do partido vencedor dos pelos 
populares, nós teremos 
que ter algum cuidado, porque alguns 
são obscenos. 



Se nós queremos criar uma sociedade 
que restitui os 
valores morais e cívicos. 
A comissão vai fazer também esta 
avaliação. Aqueles 
que vão nomes dados pelo povo que 
nos parecem salutares 
poderão manter-se porque vinculam 
mais a população, 
fazem a população sentir-se mais dona 
daquele 
espaço. 
Sente-se ainda uma confusão entre a 
distinção de ruas, 
avenidas e não só. 
Está bem, isto tudo vai ficar esclarecido 
neste regulamento. 
Vai ficar definido quais os parâmetros 
para se 
saber o que é uma rua, avenida, uma 
ruela, ou travessa, 
beco e por aí fora. Mas é preciso 
perceber que a toponímia 
é um grande caminho até para o 
conhecimento 
da história ou factos relevantes da 
nossa sociedade e do 
mundo. 


