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No seu quintal encontramos, soltos, 
galinhas e pintainhos. Sinais de que 
estávamos em casa de um homem 
que vive a cidade de forma diferente, um 
pouco corno nos outros tempos, um 
pouco também corno recomendam 
ecologistas e estudiosos de hoje. As 
transformações de Luanda ditaram o 
rumo da conversa. Começam a aparecer, 
cada vez mais, pessoas que se 
dizem preocupadas com o rumo de 
Luanda. O que representam 
estas pessoas nesta dinâmica 
de transformações da cidade... são 
nostálgicos ou as transformações 
são de tal forma que levam a urna 
preocupação genuína? Acho que 
subsistem os dois casos. Há os 
nostálgicos e hás que têm a 
preocupação correcta e que afirmam que 
não há futuro sem passado. Há 
sempre algo de onde se vem e ternos de 
ter um caminho para onde se vai, em 
termos gerais. Mesmo na lógica do 
desenvolvimento futuro da cidade e do 
pais temos de ter um passado para 
mostrar aos nacionais e aos visitantes, 
não tem havido preocupações 
com isso. Há pessoas que 
estão preocupadas com a conservação 
de bens e valores importantes, isso há. 
Fala-se agora do turismo, uma actividade 
em que uma parte importante 
é mostrar o passado dos sítios, nós 
estamos a apagar este passado. Ainda 
que se trate de um passado não 
directamente ligado à população actual, 
não deixa de ser o passado desta terra, 
corno acontece em muitos lugares do 
mundo, em que os actuais utilizadores 
não são os originais. Muitos povos terão 
passado  por vários sítios mas os seus 
vestígios persistem e faz-se 

por conservá -los. No nosso caso, isso já 
não foi acautelado suficientemente até à 
Independência, porque não estava no 
espírito da política portuguesa a 
conservação do património e nós 
também não nos estamos a preocupar 
suficientemente com isso. Estamos a 
liquidar valores importantes até para o 
turismo. A notícia da evacuação, por 
iminência de colapso, do prédio 
da Cuca, num local de onde já foi 
retirado o mercado do Kinaxixi, isso, a 
retirada destes dois simbolos de Luanda, 
apaga o quê exactamente? 
Apaga um pouco de um período da 
história da cidade, embora o prédio da 
Cuca seja do período mais moderno, 
do fim da era colonial. O mercado do 
Kinaxixi era de urna ou duas gerações 
antes. Era sobre isso que eu falava, 
algumas destas coisas eram símbolos 
visuais da cidade, deveria haver 
preocupação em mantê-los... 
E esta falta de preocupação derivará da 
substituição da população que habita 
Luanda e revela uma falta de 
ligação emocional ao local? 
Uma das explicações que encontro para 
a falta de protecção 
ao património 
histórico da cidade é a substituição 
de pessoas que houve. Mas uma das 
primeiras leis no 
pós-independência 
é a lei sobre cultura nacional, onde 
está integrado o património. Esta 
preocupação não foi 
por acaso, foi mesmo para salvaguardar 
o património. 
Infelizmente não teve o desenvolvimento 
desejado ao 
longo do tempo. Por outro lado, são as 
elites, nas quais 
se situam as autoridades que se tinham 
de preocupar 
com isso, fazendo passar a mensagem 
para as massas. 
O primeiro dirigente da cultura foi 
António Jacinto e, naquela altura, 
lembro-me que havia 



preocupação com as maiangas. 
Seguramente que uma 
grande parte da população de Luanda, 
hoje, não sabe 
o que são maiangas, porque não são 
kimbundos... 
Aqui 
há algum tempo até colocaram 
um sinal aí junto à 
entrada da passagem aérea na Samba, 
do lado direito, 
aí havia a antiga Maianga do Rei, que 
milagrosamente 
sobreviveu à passagem dos tempos. As 
maiangas 
representavam 
uma ligação entre o antigo e o novo. 
Eram de 
construção 
colonial mas eram maiangas, com 
designação 
nacional... 
Maianga do Rei ainda existe 
E quem não é kimbundo irá perguntar 
o que significa 
maianga… 
Poço. Maianga significa poço de água. 
Havia a maianga 
do povo junto ao Clube lº de Agosto. Aí 
onde agora é 
o rio seco era um rio mesmo, molhado, 
que desaguava 
numa lagoa que era a Lagoa dos 
Elefantes. Isso é no 
bairro da Samba, onde desaguava o rio, 
mas o rio desaguava 
numa lagoa antes de dar para a baía. 
Essa era uma 
lagoa de elefantes, frequentada 
por elefantes. Quando 
os portugueses cá chegaram, e durante 
muito tempo, aí 
havia elefantes, que depois 
foram descendo e acabaram 
por ficar-se pela Kissama. Mas até ai 
tiveram azar. 
O que hoje se conhece por Morro dos 
Veados foi, até 
ao séc. XVIII, o Morro dos Elefantes, está 
escrito em 

mapas, só que os bichos foram 
diminuindo e, no séc. 
XX, já era o Morro dos Veados e agora, 
se calhar, já só 
há lá ratos. 
Mas depois da Independência, dizia, 
havia a preocupação 
com as maiangas. A Maianga do Povo, 
ao lado do Clube 1 º de Agosto e a 
Maianga do Rei 
que ficava no cruzamento 
da Rua da Samba com a que 
vem do Prenda. Recentemente uma 
empresa que por 
aí andou colocou-lhe 
uma tabuleta a dizer cacimba, o 
que já não é o termo adequado... falei 
disso a alguém da 
cultura provincial, tiraram a tabuleta, mas 
não colocaram 
outra. 
Quando os militares tomaram o espaço 
do hoje Clube 1 
º de Agosto, havia ai um descampado e 
havia também a 
Maianga do Povo, mas os militares foram 
construindo 
as suas casas e não respeitaram a 
distância mínima que 
se deveria observar em relação aos 
monumentos. O 
António Jacinto creio que não se quis 
meter com os militares. 
Não se fez nada e a Maianga do Povo 
desapareceu 
no meio das casinhas. A Maianga do Rei, 
por milagre, 
ainda lá está. 
A substituição dos utilizadores da cidade, 
voltando à 
sua pergunta, natura1mente 
que tem grande impacto na 
cidade e na sua utilização. 
Isso leva-me a197S, em que uma parte 
da população 
suburbana veio para as cidades, ocupou-
as e dá a impressão 
de lhes estar a dar uma utilização 
inadequada ou 
diferente, quer nos prédios, quer nos 
bairros das elites. 



Um dos problemas foi que as pessoas 
que vinham do 
campo não tinham canalizações nas 
suas casas, usavam 
bacias, etc., o que aconteceu foi as 
pessoas deixarem ir 
tudo pelos canos. Claros que os 
entupiram. 
Se numa casa térrea isso significa dois 
ou três metros, 
num prédio de andares isso são metros e 
metros de 
entupimentos, com águas putrificadas 
e virem para fora. 
Eventualmente 
o prédio da Cuca já não estaria em 
condições 
de ser recuperado, por causa desse mau 
uso ao 
longo de 3S anos. Essa é uma parte da 
factura 
do facto de Angola ter chegado à 
Independência nas 
condições em que teve de chegar... 
Isso remete- nos para as novas 
centralidades, 
edifícios 
altos... 
É um problema porque pode levar -se 
para lá pessoas 
sem os hábitos, 
educação e cultura para viver em prédios 
de vários andares. 
Não há-como o Estado impor regras de 
comportamento? 
Já que se enveredou por ai, acho que 
tem de haver 
uma acção muito concreta e organizada 
de formação 
para habitar este tipo de edifícios, de 
controlo de maus 
comportamentos, como o caso dos 
entupimentos... ou 
apostar mesmo nas canalizações por 
fora, que podem 
parecer deselegantes, 
mas são mais práticas para as 
reparações. 
Temos, portanto as populações rurais 
que chegaram 

a cidade e tiveram um conflito com o 
novo modo de 
habitar... 
E que são a grande maioria. 
Falta ligação emocional aos espaços? 
“Claro, porque algumas pessoas não 
sentem qualquer 
relação com o espaço e com as coisas e 
também não 
foram alertadas pela nova elite para a 
preservação dos 
espaços... “ E temos um outro grupo, o 
das populações 
semi-urbanas, que se transformam em 
elites mas que 
também não conseguem preservar o 
património... 
Claro, porque algumas pessoas não 
sentem qual 
quer relação com. 
O espaço e com as coisas e também não 
foram alertadas 
pela nova elite para a preservação dos 
espaços, 
inc1usivamente 
como valor económico futuro, no 
turismo, por exemplo. Quando se perde 
património já 
não se recupera. 
Veja o caso do projecto da UNESCO 
a Rota dos 
Escravos. Cerca de um terço dos 
africanos exportados 
para as Américas proveio do sul do 
equador. A grande 
maioria foi da área que vai do Luango a 
Benguela. 
Quantitativamente, isso dá-nos uma 
importância grande 
neste projecto. Talvez mais que em toda 
a costa africana, 
ao longo da nossa havia mais sinais 
desses acontecimentos. 
E nós não nos temos preocupado com 
isso, que é um 
valor turístico importante. O Senegal tem 
aproveitado 
em Gore, por exemplo. Embora haja 
agora sinais de se 
querer fazer alguma coisa no Morro da 
Cruz, no Museu 



da Escravatura. 
Isso não terá a ver também com o facto 
de os angolanos não 
estarem educados a gastar com o 
turismo no seu próprio 
país? 
Se falarmos da maioria é verdade, mas 
há já uma 
minoria, que nem é apenas a elite mas 
urna burguesia 
nacional, que já viaja muito e, lá fora, 
aprecia as casas 
velhas, os museus, etc., mas não 
transfere isso para cá. 
Não será a sensação da consolidação da 
condição de 
elite, q privilégio 
de poder gozar o que os outros não 
podem? 
Poderá até ser, mas eu acho que deveria 
haver um sentimento 
nacional de fazer alguma coisa para ter 
também 
no seu país. 
Se fosse guia turístico quais seriam os 
pontos inevitáveis de 
Luanda para conhecer a história das 
pessoas e da cidade? 
As fortalezas e as igrejas. A própria baía 
e as baías. A baía 
é uma das razões 
para o nascimento da vila europeia 
de 
Luanda. Foram as baías, a sua qualidade 
que determinou 
a criação da vila, não foram os critérios 
normais 
de 
criação de centros urbanos, até porque, 
já nessa altura, 
faltava água em Luanda, o que se 
mantém, até aos nossos 
dias. As baías são um elemento 
importante da história 
da cidade. Depois há um símbolo 
importante 
dessa história 
que também pertence aos angolanos, 
embora como 
a parte sofredora, porque eram o produto 
do comércio 

dos escravos. As fortalezas, apesar de 
símbolos de 
opressão também nos pertencem. As 
igrejas são outro 
elemento que, não fazendo parte da 
cultura original, 
passaram depois a fazer parte da vida 
das pessoas. Há 
também casas que são sinais visuais e 
históricos. Havia 
muito de angolano nas casas, como a cal 
de mabanga, 
os forros feitos 
de bordão, um material altamente 
isolante e que permitia 
manter as casas 
frescas. Não sei se ainda existem 
sinais de tetos de bordão nas casas 
velhas de Luanda. 
O último que conheci estava na Igreja do 
Carmo, mas 
já foi substituído. Portanto, estas 
edificações estão aqui, 
foram feitas com mão-de-obra de cá, são 
nossas, não são 
de lá. 
Além das transformações 
arquitectónicas, físicas, há 
um coro de lamentações sobre a 
qualidade de vida na 
cidade. Com o que é que se perde as 
relações humanas? 
Com mais televisores, mais trânsito, a 
vida moderna? 
Acho que entra tudo. Partiram-se””as 
duas estabilidades: 
a cidade dos brancos e a periferia. Havia 
uniões 
entre elas, como o Clube Atlético de 
Luanda. cada uma 
destas duas sociedades, porque havia 
um corte a separá 
-las, tinham as suas organizações, os 
seus clubes. O seu 
modo de vida, com os seus 
divertimentos, cada um da 
sua maneira. 
Luanda teria entre 300 a 400 mil 
habitantes, metade 
seria de europeus. 
De repente, noventa por cento de uma 



parte foi embora. Os da periferia vieram 
para a cidade e 
também os regressados. Criou-se um 
desequilíbrio que 
modificou os modos de vida... 
Não seria espectável que as pessoas 
que saíram da periferia 
para o centro da cidade ao menos 
levassem o seu modo de 
relações sociais? 
De certa maneira transportaram, tanto 
quanto me apercebo. 
Algumas famílias dos subúrbios 
mudaram apenas 
em parte. Como as famílias eram 
numerosas, no subúrbio, 
a parte extra que se mudou para a 
cidade continuou 
a manter a relação com a outra parte, 
pelo menos ao 
fim-de-semana, essa é uma das coisas 
boas que se mantiveram. 
Com a guerra, com o recolher 
obrigatório, isso 
criou um novo modelo social, somados 
os constrangimentos 
da falta de abastecimento, algumas 
vezes, a falta 
de electricidade... houve ruptura dos 
equilíbrios e estão 
a criar -se novos equilíbrios. 
A cidade que cresceu com populações 
de fora está agora 
num período de construção e 
reconstrução de uma 
cidade que nunca voltará ao que era... 
Não se recuperarão as maiangas. Mas e 
a mutamba? 
E uma árvore. Tudo o que é “mu” em 
kimbundo é 
árvore. Mutamba é tambarino. 
Que já não encontramos no largo da 
Mutamba 
Há fotografias que ainda mostram 
as árvores no antigo 
largo da Mutamba. Mas depois vieram os 
edifíos da 
Fazenda, o outro onde está a Sonangol, 
mas o nome 
ficou. É c9mo o Kinaxixe que era o 
nome de UIÍla lagoa. 

E lngombota? 
Aqui há uma mudança. No início da vila 
aquilo era 
mato, era lá que se refugiavam os 
escravos fugitivos, era 
o primeiro refúgio. Em kimbundo refúgio 
é Ingombota, 
e essa acção de se esconderem aí 
baptizou o local. 
Quando o local passou a ser habitado as 
pessoas diziam 
que moravam na Ingombota e os 
portugueses corromperam 
a expressão adicionando o “1”, ficou 
Imgombota. 
É engraçado ver que há nomes da 
cidade que se mantiveram. 
A Samba, por exemplo, 
veio de Elefante: nsamba, 
em kimbuno, significa elefante. Daí 
também a tal lagoa 
dos elefantes de que falámos há pouco. 
O nome vem daí. 
Luanda vai ser conjunto de cidades 
Olhando para Luanda, consegue 
imaginar uma 
cidade que recupere as tardes num 
jardim com os 
filhos, a andar de bicicleta, etc., ou na 
cidade 
nova 
a sul? 
Lamentavelmente, na cidade antiga, 
mesmo na parte 
mais moderna, deram cabo de uma 
grande parte 
de largos e campos de futebol, não 
percebo como dizem 
gostar de futebol 
e não há campos. Agora dizem que vai 
ser feito um projecto director da cidade, o 
que poderá 
preservar algumas coisas... falta o tal 
plano, com autoridade 
suficiente... 
A nova parte sul da cidade é de um novo 
modelo, com 
condomínios... 
Pode-se considerar isso como vida numa 
cidade? 
Risos... Não há definições petrificadas, 



as coisas 
evoluem, acho que isso faz parte de uma 
evolução. 
Nunca estive 
numa mega cidade como S. Paulo’ ou 
cidade do México, que são somas de 
pequenas cidades. 
Talvez aí se encontrem 
exemplos. Quando estive a 
estudar em Lisboa, por exemplo, vivi 
num bairro que era 
mais província, mais campo do que 
cidade de Lisboa. As 
pessoas tinham um comportamento 
que era mais para 
o lado da província portuguesa do que da 
cidade. 
A barreira 
era apenas uma linha de comboio e uma 
rua de 80 
ou 100 metros. Eram duas formas de 
vida diferentes. 
Transformar os musseques em formas 
urbanas de boa 
qualidade, isso acho muito bem... 
Vamos ter uma Luanda com várias 
cidades... 
Exacto, vamos ter vários centros urbanos 
onde espero que 
haja a capacidade de as pessoas 
viverem agradavelmente. 
Fala-se muito do lixo de Luanda. Isto é 
só o espelho da 
avalanche de gente que não era 
urbanizada, ou é mesmo 
a incapacidade de se lidar com uma 
realidade urbana? 
As duas coisas. O africano comum 
tradicional é urna 
pessoa limpa. 
Basta ver as casas dos camponeses. A 
passagem para a 
cidade fez quebras, perde-se o quintal e, 
às vezes, até 
os hábitos de limpeza. Na cidade cada 
pessoa produz 
X quilos de lixo por dia, isso acumula-se 
rapidamente. 
Tem de haver mecanismos de fazer 
desaparecer 
o lixo, 

por causa das doenças. Por outro lado, 
na nossa época, 
o lógico é montar sistemas de recolha de 
lixo em paralelo 
com a sua rentabilização, para até 
diminuir as despesas, 
porque as despesas da recolha do lixo 
são cada 
vez maiores, aumentam com o 
crescimento da população. 
Recolher o lixo custa dinheiro, o que 
temos é pura 
perda, estamos a acumular toneladas de 
lixo sem buscar 
saiu acções 
para ganhar dinheiro com o lixo. Pode 
usar 
-se o lixo até para a produção de 
energia, recolhendo o 
gás que o lixo produz e utilizar para a 
iluminação, para 
cozinhar etc. Temos desperdiçado os 
benefícios do lixo. 
Há experiências universais que devemos 
aproveitar. 
Quando colabora com o Núcleo de 
Arquitectura 
da 
Universidade Lusíada e com a 
Associação Kalu é porque 
sente que a palavra poderá ajudar 
Luanda? 
São iniciativas importantes. Acho que a 
Kalu deveria ter 
maior interacção 
com as organizações nos bairros, 
é um exemplo que se deve reproduzir até 
noutras cidades. 
A Kalu é urna associação de elite, de 
vanguarda, 
com informação e deve interagir com as 
outras associações 
de amigos de cidades e bairros pelo 
país. O Núcleo 
de Estudos da Lusíada traz um aspecto 
técnico e investigativo 
que casa bem como os propósitos da 
Kalu e acho 
que se deve multiplicar também pelo 
país. O pouco que 
sei vou partilhando com eles. 



Andava há tempos para fazer urna visita 
pela cidade 
com a arquitecta Ângela Mingas, acho 
que esta relação 
dos arquitectos com as cidades, que não 
havia nem no 
tempo colonial... 
O futuro de Luanda está na palavra? 
Sim. É importante divulgar e levar as 
pessoas a lidar 
melhor com os seus espaços. Mas isso 
tem de passar pela 
escola, etc., até pelas escolas de 
condução, 
tanta é a falta 
de educação no trânsito. 


