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Para inverter o quadro, um concurso 
para regularização e actualização da 
designação da toponímia e números de 
polícia da cidade capital foi lançado 
recentemente 
e decorreu até ao último dia 22: O 
objectivo é dotar Luanda de novas 
placas, práticas, duráveis, visíveis e 
esteticamente apreciáveis, substituindo 
as miniaturas 
em azulejos herdadas da época 
colonial. 
As referências mais negativas são de 
pessoas que todos os dias estão nas 
ruas para distribuir correios, contactar 
determinada empresa ou mesmo para 
os funcionários das embaixadas que 
perdem muito tempo com a falta de 
informação fixa e actualizada na 
capital. É o caso de José Castela, 
relações públicas de uma 
missão diplomática acreditada no país 
que garantiu não dominar muito bem os 
nomes devido à deficiente 
identificação. Este é dos muitos 
exemplos de pessoas que mesmo 
vivendo na cidade têm fraco domínio 
da 
toponímia. Outros responsabilizam as 
administrações municipais, em certa 
medida, enquanto uns defendem que é 
obrigação do Executivo Central velar 
pela boa imagem das nossas cidades. 
O director de comunicação e imagem 
do governo de Luanda, disse que a 
escassez de placas que identificam, 
principalmente, ruas e avenidas, 
obrigou as autoridades, 
através da direcção da cultura a abrir o 
concurso público para os artistas 
plásticos apresentarem as propostas 
para 
alterar o quadro da informação fixa 
nomes e números de casas. Adiantou 
que felizmente o reaparecimento da 
toponímia 
em alguns pontos será um privilégio 
para todos os citadinos e visitantes 

logo que o processo avance os passos 
necessários. Ladislau Silva lembrou 
que há uma 
equipa de especialistas a trabalhar 
junto com as entidades para determinar 
o tipo de nome a colocar nos diferentes 
lugares e as placas a usar para o 
efeito. 
O programa será de âmbito nacional 
com a discussão 
abrangente para atribuir um nome a 
cada rua ou avenida, quando se tratar 
para determinar o tipo de nome a 
colocar nos diferentes lugares e as 
placas a usar 
para o efeito. O programa será de 
âmbito nacional com a discussão 
abrangente para atribuir um nome a 
cada rua ou 
avenida, quando se tratar de figuras 
que marcaram a nossa história e 
sublinhou a necessidade dos 
angolanos participarem com propostas 
que correspondam aos 
anseios de todos. O projecto não anula 
a validade e a existência das placas 
anteriores, em azulejo, que manter-se-
á como forma de preservação do seu 
legado patrimonial, mas pretende 
eleger um modelo único de novas 
placas toponímicas 
três modelos de números de 
identificação para as vias, lugares e 
prédios urbanos, visto que a 
construções actuais apresentar 
configurações arquitectónicas nas 
quais o modelo de identificação 
variável. 
Os concorrentes vão receber os 
devidos estímulos. Ao primeiro 
concorrente caberá mais de 3 milhões 
de kwanzas, enquanto que o segundo 
e terceiro receberão 
quantia de 700 mil kwanzas, 
respectivamente. As propostas 
concorrentes vão ser avaliadas por um 
corpo 
de júri composto por cinco 
individualidades, nomeado 
pela governadora, Francisca do 
Espírito Santo e a divulgação dos 
resulta dos será feita em Novembro 
próximo. 
Contudo, a última actualização 
aconteceu em 1982. 


