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Todos os dias exigiria do meu staff os resumos de 
Imprensa e da Internet, porque convicto de que as 
Criticas e os conselhos que neles se reflectem seriam um 
Precioso auxílio às decisões que precisasse de tomar. 
Não apreciaria um secretário que estivesse sempre 
Pronto para intervenções reactivas, umas vezes para 
Defender a corporação, outras para reafirmar o autoritarismo 
Que desqualifica a relação com os munícipes. 
Não seria um Governador autista, cego e surdo aos 
Gritos de revolta, diante da presunção certa de que 
Muitas soluções se podem aplicar, desenvencilhando-me 
Das possíveis, porque procuradas. 
Usaria o poderoso instrumento da comunicação via 
TV, onde teria espaço para a pedagogia necessária a 
Corrigir comportamentos, uns naturais porque 
Provenientes da inversão da ordem dos tipos de 
População com que a cidade passou a contar. Mais 
Rural, menos urbana. Outros, emergentes do 
Comportamento dos «Xico espertos» que as mesmas 
Perversões produzem. Ambos, contribuintes 
Inconscientes da desordem urbana que resulta de uma 
Ordem urbanística excludente e predatória, onde todos 
Reclamam das injustiças de que se compõe o seu dia a 
Dia. A educação, a escolaridade e o civismo são factores 
Críticos de sucesso, de que nenhuma sociedade pode 
Prescindir, menos ainda no início da sua estruturação. 
O conhecimento com nível de qualificação certificado 
Estará entre as melhores e mais eficazes alavancas para 
O desenvolvimento. 
Ao repetirem-se os modelos de vida, já banidos nas 
Nações civilizadas, a acção do próprio poder público 
Tem servido de reforço à tendência de exclusão de 
Franjas importantes da população para zonas 
Periféricas, mal localizadas e pior servidas, porque 
Desprovidas de quase tudo que a vida humana precisa. 
Eis o que são os ZANGOS e os PANGUILAS, de que 
Estranhamente os Governadores todos tanto se 
Orgulham. 
Por oposição, a Luanda Sul e as suas Talatonas, não se 
Relacionam com as condições reais de produção da 
Cidade pelo mercado, ignoram que a maior parte da 
População urbana tem baixíssima renda e nula 
Capacidade de investimento, o que dá como resultado o 
Mercado que se conhece, tão exorbitantemente caro, 
Como é o do espaço construído em Luanda. 
A despeito da irracionalidade urbanística, a dinâmica 
Que o GPL consente e com a qual pactua, tem alta 
Rentabilidade politica, enquanto moeda de troca nas 
Contabilidades eleitorais. 
Se fosse eu o Governador de Luanda, tomaria as 
Seguintes medidas e atitudes: 



a) Teria vergonha de andar na cidade de carros com 
Batedores e jamais em sentido proibido, tal como fazem 
Os marginais e mal-educados. Se não se vivem os 
Problema, como será que se sente a necessidade da sua 
Solução? Se um poder politico não é exemplo de 
Virtudes, então o que é? 
b) Faria a revisão, com o concurso de especialistas, da 
Actual estrutura de governo, para suprimir os serviços 
Inúteis, os que são um peso morto no orçamento e 
Distinguia os que exigem um elevado grau de 
Especialização. Há empresas, na dependência pouco 
Compreensível do GPL, cuja vocação indica que se 
Devam manter no âmbito da gestão pública, outras há 
Que se devem constituir em parceria e ainda outras que 
Devem ser terciarizadas. Desde a electricidade à água, 
Passando pelos parques públicos ao tapar de buracos. 
 C) Manteria em regime de permanência uma escola de 
Formação de profissionais para as diversas áreas da 
Gestão autárquica. Com cursos, desde os da 
Administração e finanças aos técnicos profissionais. É 
Inadmissível manter em consciência tão baixo nível de 
Servidores, pomposamente empossados, desde a 
Secretaria-geral aos Gabinetes de Imagem e Jurídico, a 
Revelarem alegremente tanta ignorância sobre o simples 
Endereço do portal do GPL, que gostam de dizer que 
Têm. Com gente tão básica assim, não"há Governação 
Que resista. 
D) Incidiria as minhas preocupações diárias em acções 
Prioritárias e permanentes onde os resultados se notam 
E sentem imediatamente e os benefícios óbvios, 
Modificam os cenários. Tal seria o caso do caótico trânsito 
Citadino, com mais intervenção educativa, mais 
Fiscalização e mais actos de conhecimento seguro. Não 
Se entende, senão pelo pecaminoso desconhecimento e 
Pela ausência de medo de consequências, que as ruas e 
Os passeios sejam refeitos (uns nem precisavam de ser, 
Porque o seu benefício não justifica o seu custo) e o seu 
Traçado se mantenha, quando a simples supressão de 
Um metro ao espaço do passeio e a reorganização 
Simples do espaço disponível de estacionamento 
Acabaria, com certeza absoluta, o pernicioso 
Congestionamento, com benefícios óbvios na economia 
Da cidade e na satisfação dos martirizados e 
Menosprezados munícipes. É certo que para se pensar 
Assim é preciso ter-se algumas noções sobres custos de 
Produtividade, unidade de energia consumida e custo 
Homem hora, entre outras. Assim seria seguramente na 
Rua Conselheiro Júlio Vilhena, no largo do Pelourinho, 
Na avo Marginal e agora no fundo da Rainha Ginga, 
Onde mais uma vez se preferiu tapar a bifurcação e 
Parte da rua principal a favor de uma construtora que 
Ali faz um novo edifício. 
Os agentes ditos reguladores de trânsito, além de muito 
Melhor qualificados (revelam uma tal iliteracia, que 
Além de amedrontar faz pena) estariam permanentemente 



E a horas nos lugares onde o transito é com 
Certeza sempre complicado. Não apareceriam por lá 
Como turistas, chegam a estar aos sete num só lugar, 
Mas zaga iam quando o sol e a fome apertam, e deixam 
Os mambos pior do que encontraram. 
Criaria brigadas de polícia municipal, que passariam da 
Repressão pura e dura, em que se tornaram especialistas, 
Para a pedagogia dos comportamentos civilizados. De 
Nada vale recolher carros que estacionam em lugares 
Que têm placas de estacionamento proibido se esse acto 
Não provoca nenhum embaraço ao trânsito. O sinal é 
Que está já fora da época e mal colocado nesse lugar. 
Mas entretanto nada se faz contra os que estacionam 
Em 2a fila e impedem os outros de se movimentar. E 
Por essa infracção cobrar 400 dólares de contravenção 
É algo que roça o bárbaro, o irracional o primitivo. É 
Preciso ter noção do que seja a economia de um País e 
O que ela pode pagar. 
Passariam a ser agentes de Polícia Sanitária, que com a 
Delegacia de Saúde se tornariam brigadas de visita aos 
Lugares, onde existem os viveiros de todos os vermes. 
Uns públicos, muitos outros privados. Agora verem-se 
Poças fétidas, nas imediações da Sonangol, da Esso, da 
BP, do BCI da igreja da Sé, de um supermercado de 
Alimentos, de um stand de automóveis e de uma clínica 
De saúde é aterrador e elucidativo, se duvidas 
Houvessem, sobre à mão de quem e quanto está a 
Cidade entregue à sua sorte. 


