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Foi esta a razão que levou o jornalista do Factual ao 
Namibe, para poder apreciar as dunas circundantes, o 
"Modus vivendi das pessoas, os valores do povo 
Mucubal e também o deserto que sempre const1twu 
Motivo para poesia, ao se relembrar a presença da rara 
Planta e que só existe em Angola, a Welwitschia 
Mirabilis. Até hoje, ir ao Namibe implica tomar 
Conhecimento dessa particularidade da plantação local 
Que, ao longo do tempo, vem atraindo antropólogos, 
Biólogos e gente de ciência. 
E a Welwitschia Mirabilis, insensível à presença 
Humana, permanece silenciosa no deserto, o seu lar 
Natural. 
O jornalista desceu à Praia, apreciou a beleza do céu 
Azul, mergulhou nas águas límpidas sobre as quais aves 
Marinhas sobrevoavam visualizando o seu alimento: O 
Peixe. E em voos picados ao mar as aves subiam 
Trazendo no bico um peixe, batendo asas afastando-se 
Para depois voltarem para nova "caça". E nesse vai e 
Vem, as aves dão ao ar um sentido de paz, de acalmia, 
De sossego. E esse sossego é quase palpável na cidade 
Do Namibe, tranquila e onde as pessoas circulam 
Calmamente despreocupadas, pois a paz de há sete anos 
É uma realidade indesmentível, embora se saiba que o 
Namibe, apesar de longe do conflito, também sentiu os 
Seus efeitos, tal como um corpo onde se doer um dente 
O afecto completamente. 
E esta cidade, que se mantém igual, onde a vida decorre 
Sem sobressaltos, dá a certeza de que a fome não faz 
Morada, a pesca é dinâmica e a vontade de realizar vai 
Acontecendo lenta, afinal não há presos porque o 
Namibe não foi vítima directa do conflito armado. E 
Com razão, porque o deserto tudo cobre e uma guerra 
No deserto pouco resultado traz para os contendores. 
Mas, apesar de tudo, é no deserto que se encontra a 
Famosa cadeia do Bentiaba para onde são 
Encaminhados os condenados por muitos anos de 
Prisão e onde a fuga é impossível, pois a presença de 
Nómadas mucubais são o sinal de desistência, porque 
Seriam trazidos de volta para a prisão pelo uniforme 
Que usam. 
Mas é da cidade do Namibe que quero falar, pois quem 
A vê descobre nela um ar de mistério, pela singeleza das 
Habitações, algumas das quais sumptuosas são o garbo 
Dos namibenses que se dizem orgulhosos da sua "urbe", 
Onde a rede hoteleira é incipiente dado o facto de haver 
Poucos hotéis com esse nome. Existem restaurantes 
Agradáveis mas no que toca ao alojamento a "porca 
Torce o rabo". 
Mas isso não é tão preocupante pois a solidariedade do 
Povo do Namibe é quase centenária, sempre disposto a 



Colaborar. E foi isso que aconteceu quando o jornalista 
Do Factual chegou. Solícitos, dois Jovens 
Proporcionaram condições para o albergue. E nessa 
Noite, o sono foi "pesado", já que na havia a temer 
Porque se sentia a confiança de quem garante abrigo. 
Aos primeiros raios do sol, o jornalista desce à rua e vai 
Ao centro da cidade do Namibe onde estão localizados 
Os edifícios do Governo Provincial. Com aspecto 
Agradável, os edifícios são o símbolo da construção de 
imóveis duradouros e imponentes. Mas para aí chegar 
foi necessário a "boleia" de uma moto-táxi, que rapidamente 
parte para a estrada a troco de 50 kwanzas. Aliás, 
é de dizer que na cidade do Namibe o meio de 
transporte mais comum á moto-táxi, conhecida 
também por kupapatas, termo generalizado em sítios 
onde a ausência de taxistas, vulgo candongueiros) é a 
palavra de ordem. E certo que um ou outro 
candongueiro é visto a passar mas, na verdade, quem 
determina o transporte público no Namibe são os 
"kupapatas" que, sequiosos, pululam pelas ruas à 
procura de clientes. 
E por estranho que pareça, poucas são as pessoas que 
utilizam os "kupapatas", pelo facto de a pequena cidade 
do Namibe poder ser percorrida a pé. 
Ademais, o frescor da manhã dá a oportunidade para 
um passeio pelas suas alcatroadas ruas e avenidas, 
Mas a cidade do Namibe é linda, com ruas asfaltadas 
sem manutenção mais ainda em bom estado ladeadas 
de árvores que dão um toque especial à beleza da 
"urbe. 
"Sim, o Namibe é uma bela cidade, pois tudo ajuda, 
como o clima, o arvoredo, as pessoas, enfim, tudo é 
agradável", fizeram saber jovens sentados junto à praia 
apreciando o mar. 
E, como eles, outras pessoas abordadas pelo Pactual 
convieram que o Namibe é a "menina dos olhos " do 
país, pela higiene, pela limpeza visível e pela marginal 
que neste momento está em reabilitação. 
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EMPREENDIMENTOS 
A infra-estrutura de maior dimensão na cidade do 
Namibe é, sem dúvida, o porto comercial. Esse 
empreendimento concorre grandemente para o desalfandegamento 
de mercadorias para o litoral sul de 
Angola, nomeadamente as províncias da Huíla, do 
Cunene e do Kuando-Kubango. 
E que o Namibe é a única região com saída pelo mar 
no sul do país e, por esse motivo, o trabalho no porto 
tem sido rápido e dinâmico. Tanto é que na altura em 
que o Factual esteve no porto comercial poucos navios 
estavam ao largo na expectativa descarregarem 
mercadorias. 
Mas o Namibe também tem alguns programas em 
execução, como o complexo escolar do ensino primário 
e o instituto de investigação científica. Também no 



deserto, nas imediações do aeroporto Yuri Gagarine, 
está em perspectiva um pólo de desenvolvimento 
industrial que vai impulsionar a região. 
Outros projectos em carteira aguardam por execução, 
sendo que a vontade política venha a ser determinante 
para desenvolver o Namibe. 
A GENTE DO NAMIBE 
O povo do Namibe é muito diversificado, mas na 
essência é mucubal, e ver essa gente passar faz logo 
lembrar o deserto e tudo o que lhe rodeia. 
Gente pacífica, os namibenses fazem por levar a vida 
calmamente, com alguma pacatez mas não se mostram 
indiferentes ao dia-a-dia, caracterizado por desemprego, 
inexistência de fábricas onde absorver a mão-de-obra 
disponível, pelo que a solução é a pesca, serviços de 
venda na rua ou então a aquisição através da banca de 
empréstimos para a compra e kupapatas que, como 
disseram os seus proprietários, são uma forma de viver 
face ao momento presente, ou seja, devido ao desemprego. 
Porém, essa situação não entristece os namibenses que, 
depois de uma boa praia, retemperam forças para um 
novo dia, na esperança de um recomeço positivo. 
"Nós não desistimos, temos problemas, mas, como na 
vida, tudo tem um f1m e cremos que esse fim será 
bom", afirmaram ao Pactual "kupapatas" em serviço 
postados nas suas motos depois de algumas puxadas 
pela cidade do Namibe. 


