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A problemática da protecção do Património Histórico e 
Cultural do país, em particular de Luanda, tem 
Merecido acesos debates nos vários círculos da 
Sociedade, sobretudo depois que muitos edifícios 
Classificados começaram a ser demolidos para dar lugar 
A outros de carácter moderno. 
O debate terá sido iniciado com o derrube do antigo 
Palácio Dona Ana Joaquina. No local, foi erguido outro 
Edifício que procura igualar a arquitectura anterior, para 
Acolher o Tribunal Provincial de Luanda. Mais tarde, o 
Tema voltou à ribalta com o caso Kinaxixe, e ainda com 
O projecto de requalificação da Marginal. 
A onda de protestos que, inclusive, envolveu várias 
Figuras num abaixo-assinado, levou os dossiers ao 
Conselho de Ministros e até mesmo à Assembleia 
Nacional, mas não foi suficiente para impedir o 
Anunciado derrube. 
Recentemente, a discussão voltou a ser levantada com a 
Notícia da iminente demolição do edifício que acolhe o 
Elinga Teatro. É que, para além de se tratar de um 
Espaço com grande sentido histórico-cultural para uma 
Série de pessoas da sociedade luandense, isso desde os 
Anos 40 até aos tempos de hoje, o referido edifício está 
Classificado como sendo Património, através de 
Despacho assinado em 1981 pelo então secretário de 
Estado da Cultura. Esta informação vem expressa 
Numa das edições do Diário da República, órgão oficial 
Do Governo, estampada na edição passada de O PAÍS. 
A nossa reportagem resolveu, assim, fazer uma ronda 
Pela cidade, a fim de saber o que é feito de alguns 
Edifícios classificados como Património Cultural, 
Muitos dos quais incluídos no referido despacho de 
1981, situados sobretudo na zona da baixa luandense. 
O resultado da pesquisa mostra que a maioria se 
Encontra em estado degradado, alguns mesmo 
Abandonados. Isto para não falar naqueles que 
Deixaram de existir, sem apelo nem agravo. 
Major Kanhangulo 
A rua Major Kanhangulo, também conhecida por ex. 
Rua Direita de Luanda, é uma das que acolhe um 
Grande número de edifícios património, tal é a sua 
Antiguidade. A classificação começa mesmo no edifício 
Número um, e estende-se por quase toda a avenida. 
Nela destaca-se o edifício número 27, que acolhe a 
Mabílio Albuquerque Comercial S.A., datado de 1894, e 
Ainda o edifício 196/210, datado de 1760. São dos 
Poucos que demonstram alguma conservação em 
Termos de estrutura. 
Na mesma rua pode-se encontrar ainda o edifício 
77/79, por sinal, o mesmo que acolhe o Instituto 
Nacional do Património Cultural, também classificado 



Num despacho de 1992: 
Durante algum tempo, o referido edifício esteve 
Degradado, tendo sido reabilitado e reinaugurado há 
Cerca de quatro anos. 
Um caso curioso na Major Kanhangulo é o 
"Desaparecimento" do classificado edifício número 90. 
Antecedia a sede da Endiama, com o número 100 na 
Porta, e sucedia ao edifício 86, também classificado, 
Actualmente a acolher uma empresa petrolífera. A 
Memória sobre aquela zona refere-se ao tal edifício 
Como bastante moribundo nos últimos anos, que 
Acolhia pessoas sem tecto, muitos dos quais deslocados 
De guerra. Era igualmente um espaço em que a 
Prostituição e o uso abusivo de drogas faziam moradia. 
Ninguém sabe explicar ao certo quem mandou, nem 
Para que fim, mas o facto é que o mesmo foi demolido. 
Rainha Ginga 
A rua Rainha Ginga, ex-Salvador Correia, conserva 
Ainda alguns traços arquitectónicos do período que 
Marcou a colonização do país e o início da história da 
Cidade de Luanda, razão pela qual nela se conhecem 
Vários edifícios classificados como Património. O maior 
Realce recai sobre a Igreja Nossa Senhora dos 
Remédios, antiga Sé Catedral 
De Angola e do Congo. Considerado monumento de 
Interesse público, foi construída em 1655, tendo sido 
Restaurada em 1995. 
Parte do edifício que acolhe a empresa Edições 
Novembro – proprietária do Jornal de Angola - com os 
Números 12/16, está igualmente classificada como 
Património. O mesmo acontece com os edifícios que 
Vão desde o número 34 até 56, ocupados por entidades 
Que praticam uma série de actividades comerciais. Do 
Lado esquerdo, o edifício em que se encontra a Casa 
Paris, com os números 49/51, é o único classificado. 
Amílcar Cabral 
Na rua Amílcar Cabral, antigamente conhecida como 
Rua Pereira Forjaz, não podemos deixar de apontar o 
Edifício que começa na porta número 28 e termina na 
54, formando gaveto com o Largo Matadi (ex. Largo 
Tristão da Cunha) desde a porta número 7 até a porta 
19. Aí podemos encontrar os escritórios da Imogestin, a 
Imobiliária que projecta a demolição daquele mesmo 
Edifício, a fim de edificar um prédio de 12 andares para 
Parque de estacionamento. 
Na mesma estrutura encontramos ainda as instalações 
Do Elinga Teatro e da empresa Equador, entre outros 
Empreendimentos. Há também a destacar, naquela rua, 
o estado de abandono em que se encontra o edifício 
Números 21/35 que, segundo relatos, nos anos idos 
Acolhia o Kudissanga, um animado restaurante e pensão 
Em que muitos desafogaram as suas mágoas e desejos. 


