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Luanda é uma cidade considerada de 
grande mérito pela sua história, 
arquitectura, urbanização e paisagem 
(panorâmica e cultural). Ela ainda 
possui um conjunto 
de características e valores acrescidos 
da sua idade que a tornam num espaço 
urbano excepcional, apesar dos 
impactos provocados pelas 
intervenções que ocorreram ao longo 
dos tempos terem alterado 
significativamente a 
sua morfologia. Entretanto, já foi mais 
bela e atractiva. Em tempos idos, 
Luanda era apontada como uma das 
mais belas cidades da África Austral, 
justamente pela diversidade formal dos 
seus edifícios, a sua apreciável 
coerência arquitectónica, a contenção 
volumétrica e a homogeneidade de 
todo o seu traçado. Que diagnóstico faz 
deste património? Esta é uma questão 
muito difícil de ser respondida. Mas, 
a verdade é que uma boa parte do 
património arquitectónico 
classificado encontra-se degradada. 
Com o 
êxodo da população portuguesa em 
1975 no contexto da proclamação da 
Independência Nacional, e o 
incremento 
das hostilidades pelo interior do país, a 
população procurou refúgio nas 
cidades, sobretudo em Luanda  onde 
havia segurança. As populações 
ocuparam massivamente os edifícios 
que na sua maior parte não foram 
projectados para acolher tanta gente. 
Logo, não só os 
edifícios urbanos mas também toda a 
rede técnica acabaram por degradar-se 
gradualmente. Por outro lado, 
já se registou um pouco por todo país, 
no âmbito da Reconstrução Nacional, 
um certo movimento de recuperação 
de toda uma série de infra-estruturas, 
incluindo o património. Que 
comentários faz sobre o actual aspecto 
da urbe? 

Como sabe, a cidade foi fundada em 
1576 e sofreu ao longo dos tempos 
algumas transformações com 
consequências 
importantes na legibilidade que oferece 
hoje, 
quanto ao percurso histórico da sua 
urbe. É óbvio também que a evolução 
do uso dado ao espaço e 
compreendem 
o Centro Histórico provocou alterações 
nas componentes da arquitectura mais 
tradicional. Hoje as intervenções 
tendem cada vez mais transformar a 
imagem da paisagem urbana de acordo 
com as demandas. Que edificações 
servem, de referência para a cidade no 
seu 
actual contexto? Muitas das 
construções mais antigas e notáveis de 
Luanda dos séculos XVI, XVIl e XVIII 
acabaram por desaparecer, salvo raras 
excepções. Das poucas que restaram 
contam-se o complexo de fortificações 
(as Fortalezas e São Miguel, São 
Pedro da Barra e do Penedo), a torre 
da antiga Sé Catedral (onde funciona 
actualmente o Instituto de 
Meteorologia) e alguns poucos 
sobrados que 
se encontram ao longo dos mais 
antigos armamentos de Luanda (Rua 
dos Mercadores, Rua Major 
Kanhangulu, 
Rua Frederich Engles e Rainha Ginga). 
Há já alguma proposta para a 
requalificação da Rua dos 
Mercadores? Em princípio não, embora 
se reconheça que seja aquela 
rua um dos recantos mais típicos de 
Luanda antiga e que o seu estado de 
conservação seja crítico. Que projectos 
existem para a protecção do Centro 
Histórico 
de Luanda? A nossa luta tem sido a de 
tentar impedir que a degradação 
continue ou não ao ritmo tem sucedido. 
É urna luta e vimos travando ao longo 
dos anos. Tivemos pouco 
sucesso e ficamos muito aquém 
daquilo que seria desejável. O 
património arquitectónico continuou a 
degradar -se. 
Em contrapartida há urna forte 
tendência de substituição dos 



monumentos por construções mais 
modernas e 
mais vistosas. Outro aspecto 
importante desta questão é que um 
projecto de conservação ou de 
recuperação de 
um centro histórico requer verbas 
avultadíssimas mas até recentemente o 
investimento para a reabilitação. 
Como fazer para travar a onda de 
demolições do Património 
na capital do país? 
Pensamos que é regente a busca de 
uma solução saudável 
para o problema que afecta 
particularmente a cidade de Luanda. 
Todos os dias cometem um atentado 
ao património. A verdade é que não se 
pode continuar a 
desperdiçar os mecanismos, correndo 
o risco de desarticular inclusivamente 
as políticas do Estado, desperdiçar 
os meios e, o mais grave e real, 
obtendo resultados de duvidosa 
eficácia. Na prática, só através de uma 
compreensiva 
cooperação entre os vários agentes 
implicados na gestão do património das 
nossas cidades, nomeadamente 
os órgãos do Estado, proprietários, a 
sociedade, se pode contornar a 
situação das demolições, 
descaracterização, 
e outros aspectos, porque os 
propósitos da classificação e 
preservação do património não estão 
acometidos a um 
único órgão, que é o Ministério da 
Cultura, mas sim a uma rede de 
instituições que tratam da gestão 
urbana 
e a todos a quem interessa esse 
mesmo património. Resumindo, trata-
se de uma responsabilidade colectiva! 
E o que diz a UNESCO a esse 
respeito? 
Angola é desde 1992 Estado parte da 
Convenção de 1972 
da UNESCO, sobre o Património 
Mundial, Cultural e 
Natural e tem obrigações perante a 
comunidade internacional 
inerentes à protecção do património à 
luz desse 
documento. 

Sabe(-se) que a UNFESCO, através do 
Comité do 
Património Mundial (WHc) e mesmo 
através do 
Conselho internacional dos 
Monumentos e Sítios 
(ICOMOS) encoraja os países a dar um 
tratamento coerente 
ao Património Cultural e Natural, e 
equilibrado 
que é a conservação, a 
sustentabilidade e o desenvolvimento, 
de modo a proteger os bens culturais e 
naturais 
em todo mundo. Mas o Estado 
Angolano tem certas 
obrigações. O papel da UNESCO 
reserva-se sobretudo 
às questões que afectam os bens 
classificados como 
Património da Humanidade ou quando 
o bem faça já 
parte da Lista indicativa do Estado 
parte. 
 


