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Fora de toda a componente histórico-cultural secular 
Que lhe reveste, a Ilha de Luanda converteu-se, ao 
Longo do tempo, naquilo a que muitos já chamam de 
«Cidade dos ricos», a julgar pela notória concentração 
Naquela parcela, da melhor oferta de bares e 
Restaurantes, com magníficas esplanadas viradas para a 
Baía ou para o mar. 
Magnatas do país e demais individualidades entre 
Diplomatas, turistas, etc., acorrem com alguma 
Frequência ao sítio para desfrutar de tudo quanto ela 
Oferece, tanto no domínio do laser quanto do prazer. 
Facto é que por debaixo do «tapete» do turístico e do 
Luxo, está escondida a escória de populares que apesar 
De estar lá às multidões, e não muito distante, passa 
Despercebida aos olhos dos visitantes, cheios de bons 
Apetites e ávidos de arejar a brisa do mar. 
Pescadores tradicionais, que desde sempre constituíram 
A maioria ilhoa, estão acantonados em zonas inóspitas 
Desta parcela insular, em cabanas e espaços sem as 
Mínimas condições de habitabilidade. Se algum dia os 
Avós desses pescadores atiraram o anzol à água sem isca 
E pescaram um peixe, hoje, quando muito, os seus 
Netos pescarão uma lata ou uma embalagem comercial. 
E se era possível pescar em qualquer praia, nos dias que 
Correm, isso é uma aventura, porque, aos poucos, 
Muitas praias vão tendo donos. Por isso mesmo, estão 
Vedadas. 
Como acontece quase sempre um pouco por todos os 
Lugares cobiçados e conquistados por interesses 
Turísticos, os investimentos, em vez de beneficiarem a 
População encontrada, acabam por afasta-la da mesma 
Forma que a matéria inerte que aos olhos dos 
«Capitalistas», parece prejudicial ao luxo que se pretende 
Implantar. 
Isso mesmo é o que, aparentemente se vê e vive na Ilha 
De Luanda onde, centenas de habitantes não passam de 
Meros espectadores de uma luxúria cada vez mais 
Crescente, com os respectivos beneficias voltados, 
Explicitamente para forasteiros. 
A sociedade está lembrada que, recentemente, o 
Governo apresentou mais um projecto de 
Requalificação da Ilha de Luanda, que advoga a busca 
De um novo rosto para o pequeno território insular. O 
referido projecto prevê a instalação de ciclo via, novos 
postes de iluminação, novas plantas ornamentais, 
passeios calcetados, estrada com duas faixas de 
rodagem para cada sentido, balneários públicos, 
campos poli valentes e parques de lazer, para além da 
recuperação da floresta e limpeza das praias. 
Apesar de as autoridades dizerem que quem sairá a ganhar 
serão, fundamentalmente, os moradores e quem lá 



trabalha, a leitura intrínseca que muitos observadores 
fazem prova o contrário, a julgar pelos acontecimentos 
que se seguiram; um desalojamento de populares em 
condições a todos os títulos condenável. 
Entretanto, foram as mesmas entidades governamentais 
que assearam o facto, segundo o qual, «mexer na Ilha 
não significaria alterar a forma de vida dos seus 
habitantes nem destruir os seus hábitos e costumes». 
Em vez de procurar aprimorar alguns aspectos das 
condições de vida dos ilhéus, o Governo destaca que 
com o projecto, «as famílias de Luanda ficarão, com o 
fim dos trabalhos, com um espaço onde poder passar o 
dia de lazem, o que para muitos vem em detrimento 
dos ilhéus, cuja primeira leva de desalojados 
experimenta má vida em terras de Zango. 
«Parques de diversão infantil e as sombras na floresta, 
locais públicos de descanso, repuxos de água e 
restaurantes serão os pólos de atracção para que 
Luanda volte a ganhar a sua Ilha». 
No terreno, distante só ainda dos restaurantes e todo o 
luxo já existente, as coisas são diferentes, o que prediz 
que, com mais luxúria, a Ilha tomar-se-á terra de 
ninguém, votada a busca de prazer pelas famílias de 
Luanda. 


