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Foi em busca da casa própria que decidi, mais cedo do 
Que esperava, que deveria rumar para uma outra área, 
Que não passasse necessariamente pelo lugar onde 
Passei parte da minha infância e adolescência. Entre 
estabelecer-me mais a sul, norte ou leste de Luanda, 
preferi a terceira opção, rumando assim para o km 9, 
concretamente nas imediações das unidades militares 
do Grafanil, onde ergui um «casebre» (como diria o 
nosso António Fiel Didi, director do GPL de apoio às 
administrações municipais) com algum esforço à 
mistura. 
Concretizado o almejado sonho da casa própria, estava 
assim cumprida uma das primeiras batalhas que 
qualquer homem - ou mulher - almeja, para poder ter 
noites mais tranquilas, sem que ninguém bata a sua 
porta nas primeiras horas da manhã para solicitar o 
pagamento de rendas atrasadas. 
Passei os primeiros meses numa espécie de lua-de-mel 
comigo mesmo, sem muitos constrangimentos, embora 
algumas vezes pudesse faltar qualquer coisa em casa. 
Mas o que era antes um motivo de grande alegria, para 
mim e outros moradores de Via na, tornou-se um 
assunto de tristeza e frustração nos últimos tempos, 
sobretudo após as últimas enxurradas que se abateram 
sobre Luanda e arredores. 
A satisfação por ter um canto particular nestas 
paragens e estar um bocadinho afastado da azáfama da 
cidade, contrasta ultimamente com a vontade férrea, 
que se abate sobre a minha cabeça, de um dia poder 
regressar às minhas origens. Seguramente, este deverá 
ser também o propósito de muitos «vianenses» que são 
obrigados a acordar mais cedinho (às 3 ou 4 horas da 
manha) do que o faziam antes (às 5 horas) para 
poderem chegar a tempo nos locais de emprego, por 
causa dos constantes congestionamentos de viaturas 
que já requerem a urgente intervenção de Deus. 
Até mesmo alguns estudantes de tenra idade, que 
deveriam descansar um pouquinho mais, são obrigados 
a sair com os seus encarregados de educação às 
primeiras horas da manhã e aguardam o raiar do sol em 
largos públicos ou ao lado dos vigilantes das escolas 
onde estudam. Só depois é que vão à escola, onde 
muitos deles acabam por adormecer em vez de ficarem 
atentos à lição. 
E os automobilistas (como eu) que ainda não têm o 
hábito de acordar às 3 ou 4 horas da manhã, para 
chegarem à cidade sem nenhum problema, só encontram 
duas alternativas: aguentar o engarrafamento a 
partir das 5 horas, sem saber quando chegará ao 
serviço, ou apanhar um táxi até à Base Central de 



Abastecimentos (BCA) e depois caminhar a pé até à 
FTU. Mesmo assim, geralmente não há táxis na fábrica de 
cigarros e a solução passa por andar mais alguns metros 
até ao Mercado dos Congolenses, que nos últimos dias 
virou mesmo um autêntico Congo. Há pessoas em 
todos os cantos à procura de transportes, que nunca 
mais chegam. Mas, como estou pertinho, prefiro 
aguentar mais um pouco até chegar aos nossos 
escritórios, à Vila Alice. 
Sorte minha, já que há muitas pessoas que têm de 
prosseguir a caminhada em direcção à Maianga, 
Maculusso e, pasme-se, à Marginal, suadas e com uma 
parte da manhã praticamente comprometida. 
Engana-se quem pensa que o regresso dos vianenses à 
casa acontece de outra forma, porque a «nossa São 
Silvestre» é diária. Quanto a mim, depois do táxi rumo 
ao Cemitério da Santa Ana, poiso habitual de quase 
todos, e então começa outra fase da maratona. 
Caminhada até à Fermat ou ao desvio que dá ao 
mercado do Asa Branca, onde seguramente encontramos 
um candongueiro, mas com um preço sempre a dobrar. 
Confesso que sou daqueles que preferem deixar o carro 
em casa, do que aguentar cinco ou seis horas no engarrafamento, 
como tem acontecido, mas não tinha noção 
de que essa ousadia seria paga com tanta andança, 
mesmo com uns tostões furados no bolso. Assim 
como eu, milhares de outras pessoas percorrem, 
diariamente, mais quilómetros para poderem chegar ao 
serviço. Alguns destes pedestres, com quem cruzo, também são 
automobilistas. Uns até possuem mais de uma viatura, 
mas não têm outra hipótese, uma vez que as vias 
alternativas estão praticamente intransitáveis: contornar 
pelo Palanca é uma miragem, ir pelo Cazenga (este município 
de que, disse alguém, o governador Capa pinha 
se esqueceu) nem vale a pena gastar aqui letras e pela 
Estrada do Golfe é outro Deus nos acuda). Por isso, a 
caminhada é a única saída para a maioria e melhor 
sobre a linha férrea, antes que alguém seja atropelado 
por um motorista já frustrado com o engarrafamento 
no asfalto. O comboio, que poderia servir de alívio para muitos, 
não passa àquela hora, com excepção de um 
experimental que cruza cedinho com alguns 
transeuntes, frustrando assim as expectativas daqueles 
que acreditavam que a partir de Setembro do ano 
passado poderiam circular nele. Quem conta com ele, 
ainda terá de aguentar mais uns bons meses. 
E com o andar das coisas, em que o Governo tem-se 
mostrado incapaz de entulhar alguns buraquinhos nas 
estradas (que nem precisavam de sair num pacote de 1 
bilião de dólares), não admira que dos milhares de 
caminhantes, que todos os dias percorrem dezenas de 
quilómetros a pé entre Viana e a cidade capital, possam 
sair os vencedores das próximas edições da São Silvestre. 
E ninguém ficará espantado quando um dos nossos 
governantes vir a público agradecer o feito e dizer, alto 



e bom-tom, que «fizemos um grande investimento para 
que isso acontecesse». Afinal, a preparação física deste 
povo sofredor só vai terminar nos próximos dois anos, 
altura em que, provavelmente, estará concluída a 
esperada via-expresso Luanda-Viana. 


