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Não conhecem o termo que dá nome à 
acção que praticam e muitos deles nem 
sequer querem saber. “Toponímia 
é o quê?”, “Nunca ouvi falar disso” ou 
“não sei explicar” foram as respostas 
frequentes que obtivemos em diversas 
zonas periféricas de Luanda, quando 
perguntámos se já ouviram falar do 
termo em causa. Houve quem tentasse 
responder correctamente à nossa 
questão, deixando a 
impressão de que pelo menos já terá 
ouvido falar do vocábulo,embora não 
se lembrasse do seu significado. “Se 
não me engano ouvi mesmo numa 
publicidade que passou na televisão ou 
na rádio, mas não entendi bem o 
significado. Mas costumo ouvir as 
pessoas a falarem esta palavra”, 
respondeu Augusto João, de 32 anos, 
em convívio 
com companheiros, numa rua sem 
nome oficial no subúrbio do bairro 
Prenda. 
“E mentira, meu irmão, ele nunca ouviu 
nada disso.Ele não ouve a rádio. Na 
televisão assiste mais novelas do que 
outra coisa, interveio um amigo do 
Augusto. Lilás, que conta os mesmos 
anos de vida que o Kamba, revelou que 
também não sabia a resposta certa 
para a questão. “Para ser sincero, nós 
aqui nunca ouvimos falar disso. Esta é 
a primeira vez que ouço falar desta 
palavra. Por 
isso, também não sei”, atirou Lilás sem 
que lhe tivesse sido feita alguma 
pergunta. 
Tanto estes dois interlocutores, como 
os outros, agradeceram depois de 
resumidamente explicarmos que a 
toponímia significa o sistema de 
identificação de nomes de 
ruas, praças e lugares de uma 
determinada localidade, ou cidade, sua 
origem e evolução. É, esclarecido o 
vocábulo; souberam contar como 
surgiram 

os nomes das ruas em que vivem, 
embora também tenham tido 
dificuldade em dizer os nomes dos 
autores da “toponímia popular”. Se tiver 
em conta que a área urbana de Luanda 
e muito menor que a periferia, 
seguidamente, chegar-se-á a 
conclusão 
que a maioria dos nomes das ruas da 
capital foram atribuídos por populares e 
tais denominações nem sequer 
são reconhecidas pelo o Governo da 
Província.Lama Kizomba 
No Prenda, começamos a nossa ronda, 
na rua da Lama. Este nome, segundo 
os moradores, surgiu em função da 
falta de uma rede de esgotos o que 
provocou a inundação da ruela com 
águas residenciais, que em alguns 
casos ate 
saíram das fossas. “Quando viemos 
construir aqui, a rua ainda não tinha 
nome. Também, na altura eram muito 
poucas casas. Não tinha tanta gente, 
como agora. Em finais dos anos 80 é 
que as pessoas começaram a chamar 
de rua da Lama. Eu não sei quem deu 
este nome, mas sei que é por causa 
das águas estagnadas que se 
registavam aqui na rua”, explicou 
Esperança Manuel, moradora aí há 
mais de 20 anos. Vendedora de 
Bombó, assado e frito com ninguém 
torrada, na porta da casa da Tia 
Pancha, como e carinhosamente 
chamada, revelou que em tempos idos, 
a sua rua já foi uma das mais famosas 
do Bairro Prenda. “Quem é que não 
conhecia a Rua da Lama, no Prenda? 
É engraçada, porque a medida em que 
a lama, no Prenda a rua foi ganhando 
cada vez mais fama. Ainda hoje, está 
inundada, que até porque faz mal a 
saúde. É quase impossível passar por 
aqui. O esgoto não funciona em 
condições”, disse a interlocutora. Já, a 
rua da Kizomba, uma das mais 
extensas aperitiva daquele bairro, e 
uma homenagem ao estilo de musica/ 
dança com o mesmo nome. Moradores 
desta rua que falaram ao Novo Jornal 
fizeram questão de explicar que o 
nome não surgiu apenas, para 
reverencia a Dança ou a Música, mas 
também por 



morarem os jovens que dançam de 
forma espectacular. Portanto nós aqui 
dançamos a sério a Kizomba. 
Infelizmente os tiveram mesmo na 
origem do nome já partiram para outro 
mundo. Era obrigatório os jovens da 
nossa rua saberem dançar Kizomba, 
somos os melhores do Prenda, neste 
aspecto”, defendeu-se Gelito de 38 
anos de idade. Praça Savimbi Um 
pouco depois de 2002, altura do fim do 
conflito militar que assolou o país, 
algumas vozes se levantaram 
defendo a atribuição uma rua com 
nome de Jonas Savimbi pela a 
dimensão histórica. A questão até é 
discutível, como disseram alguns 
interlocutores, mas nesta 
reportagem não se quer discutir, 
simplesmente dizer que dentro da 
“toponímia popular”, já existiu a mais 
de 20 
anos uma rua com esse nome. O que 
conseguimos e esta atribuição foi ou 
não para homenagear o antigo líder do 
galo negro. A rua do Savimbi já foi uma 
das mais famosas do Prenda no seu 
interior existe um pequeno, mercado 
informal que 
vai morrendo aos poucos, mas que no 
passado foi um dos lugares naquele 
musseque onde se vendia pão, 
manteiga 
e café.” Era aqui que boa parte das 
pessoas comprava o mata-bicho”, 
contaram os interlocutores. “Ninguém 
sabe quem deu esse nome.” Eu vivo 
aqui há muitos anos, mas também não 
sei. Mas o que já ouvi é que nesta rua 
havia muitos militantes da Unita que 
terão sido estas pessoas que deram o 
nome de Savimbiao mercado”, 
explicou Domingos João. “Mas também 
já ouvi que este nome foi atribuído por 
militantes do MPLA para irritar algumas 
pessoas mulheres militantes da UNITA 
que vendiam no mercado. Masa 
verdade e que esta rua e chamada de 
Rua a Praça do 
Savimbi”, acrescentou o mesmo 
interlocutor. Um outro entrevistado, que 
também vive naquelas, paragens, 
identificado apenas Holy, contou-nos 
uma versão bem diferente da de 
Domingos. Para ele, terá surgido por 

causa de um idoso que exibia uma 
barba ao estilo do fallecido 
fundador do maior partido da oposição. 
“Também 
não sou a certa para responder a esta 
pergunta até onde eu 
sei é que o nome de rua ou praça do 
Savimbi terá surgido 
por causa de um mais velho que vivi aí 
e que tinha uma 
barba comprida parecida com a do 
Savimbi”, disse Holy. 
Estas não são as únicas ruas do 
Prenda baptizadas pelos 
próprios habitantes. Há ainda a dos 
Petróleos, em homenagem 
a uma cantina em que se 
comercializava este combustível, 
muito usado nos candeeiros, por falta 
de energia eléctrica. 
O proprietário da cantina chama-se 
senhor Chico. 
Zé Banana, era o nome do falecido 
dono de uma casa informal de exibição 
de filmes. No início dos anos 90, 
possuir um aparelho de vídeo cassete 
era um privilégio 
e os cinemas, também não satisfaziam 
a demanda. Apercebendo-se deste 
vazio, Zé Banana com o seu “raro” 
vídeo cassete, fez do seu quintal um 
“cinema” com duas 
sessões de filmes diária (das 18h00 às 
20h00 e das 20h00 às 22h00), a partir 
daí a rua ganhou o seu nome, Rua do 
Zé Banana. 
Mas os habitantes não só dão nomes 
às ruas como também aos bairros. 
Iraque, Bagdad, Simione são nomes de 
bairros do município do Kilamba Kiaxi 
que servem para exemplificar o que 
aqui reportamos. Fubu e Dangerei 
também pertencem a este município. 
Catinton é o nome que os populares 
convencionaram chamar a um subúrbio 
afecto ao município da Maianga. 
O mesmo nome foi dado à vala de 
drenagem que passa por aí, saída da 
zona do Estádio Nacional da Cidade e 
que desagua no mar, na área do 
Benfica. Na Maianga ainda há, o 
musseque da Terra Vermelha, 
localizada por detrás do aeroporto, 
Margoso e Chabá, denominações de 



origem popular. E, como já dito, por 
toda a periferia da capital os populares 
vão fazendo a sua toponímia. Muitas 
das vezes usam os nomes dos 
governantes ou de uma figura pública 
que tenha investimentos na zona em 
causa. Em Viana, por exemplo uma  
área chamada Jacinto Tchipa, antigo 
deputado do primeiro parlamento saído 
das eleições de 92. 
Em Viana há ainda uma rua e até 
mesmo um bairro com nome de Nando, 
em consideração do Vice-Presidente 
da 
República por nestas áreas 
investimento económicos. 


