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A sociedade luandense posterior a 
chegada dos primeiros portugueses 
com Paulo dias Novais a testa marca 
também os passos para a emergência 
de uma nova forma 
de organização socio-económica 
bastante vincada por questões do 
comércio de escravos que fizeram 
enriquecer 
muitos colonialistas portugueses que 
vinham com o anseio indisfarçável de 
uma oportunidade para a sua augurada 
mobilidade social ascendente. Segundo 
Manuel da costa lobo Cardoso, na sua 
obra “subsídios para a história de 
Luanda”, publicada sob a chancela do 
museu de Angola, é com a chegada do 
governador 
Francisco Sousa Coutinho que se dá a 
construção das “primeiras tuas” e 
“posteriormente, em 1779, foi a 
cidade “alta” ligada à “baixa” por duas 
artérias calcetadas que ainda hoje 
existem, são as actuais calçadas de 
Baltazar de Aragão e do pelourinho”. 
Tudo isso, numa 
cidade em que o modo de vida 
continuava a ser o mesmo de a um 
século “onde todos delapidavam e 
traficavam de um modo escandaloso”. 
A propósito da calçada do pelourinho, 
hoje comummente chamado de largo 
do pelourinho conta-se que era 
o local onde, nos séculos XVII e XVIII 
se realizavam as operações de compra 
e venda de escravos, comércio 
tradicional, 
ou em alguns casos leilões. Encontra-
se situado onde outrora foi o velho 
baigo de katari e é lá que se 
encontrava o pelourinho da cidade, 
demolido em 1884. É talvez o mais 
antigo largo de Luanda. Era tão grande 
o peso dos escravos naquela 
sociedade que “um português médio 
tinha ao seu serviço 50 escravos e os 
ricos 
chegavam a ter 3.000”, Escreveu 
Manuel Cardoso. Estas casas de 

“respeitados” senhores esclavagistas 
da época 
ficavam na rua dos mercadores que 
funcionavam portanto como entreposto 
de escravos antes de embarcarem para 
as Américas e Europa (muito poucos) 
vindos pelo canal do Kwuanza. Ainda 
naquela zona da cidade, está o não 
menos conhecido 
largo da mutamba que, afinal, em 
kimbundu é uma árvore. É um dos mais 
antigos largos da cidade e alguns 
autores revelam que anteriormente se 
designava largo de danja-a-rosa onde 
se realizava todos os dias uma feira 
praça – para a comercialização de 
frutas entre às 05 as 8:00 horas. Se já 
em 1954 o autor que fazemos 
referência fazia 
menção ao facto de “Luanda, sob o 
ponto de vista urbanístico, apresenta-
nos, actualmente, com certas 
deficiências 
peculiares a uma cidade com um longo 
passado”, para então concluir que 
“algumas das suas ruas e largos, 
ajustados às necessidades da época, 
nos parecem hoje 
mal delineados e aquém das 
exigências normais do trânsito”, o que 
dizer desta situação nos nossos dias. O 
mais antigo registo toponímico da 
cidade de Luanda 
remonta a 1844 quando “uma sessão 
da Câmara deliberou que se 
organizasse uma nomenclatura para as 
ruas da cidade”. Curiosamente, foi 
neste registo que 
se convenci ou designar o actual Largo 
da Mutamba por Bressane Leite em 
homenagem ao governador José 
Xavier Bressane Leite. Entretanto a 
cidade continua a  centralidades a 
emergirem, há bairros periféricos novos 
que surgem no mapa da cidade 
alterando 
completamente a sua paisagem e 
geografia. Ao mesmo tempo, colocam-
se novos desafios, mormente aqueles 
ligados às novas tecnologias de 
informação, com 
valências para a localização espacial e 
geográfica como são os famosos GPS 
para além de questões sociais e 
institucionais 



(como a Polícia, os Tribunais, 
Identificação 
civil) ou ainda serviços (como os 
Correios, água, luz, telefonia fixa entre 
outros). 
Isso porém, notam alguns historiadores 
e pessoas próximas da KALU, não 
pode servir de pretexto para 
desvalorizamos 
a ideossincrasia histórica da cidade, 
mesmo 
que em alguns casos, a manutenção 
de alguns nomes possa revelar-se uma 
anti-história ao apelar os valores do 
colonialismo. A cidade tem uma 
história, tem fenómenos, tem aspectos 
que lhe são intrínsecos, tem um 
património desde a toponímia e esta 
deve ser valorizada 
e preservada. Torna-se necessário 
olhar para a forma como nasceu a 
cidade, insistem estas fontes, como 
cresceu em várias etapas da nossa 
‘história e perceber a sua essência, 
mediante a sua ligação com o mar e o 
tráfico negreiro 
de escravos muitas vezes vindos do, 
Ndongo, Matamba e de outros reinos 
bantu pré-colombiana destruídos com a 
chegada dos portugueses. Do mesmo 
modo, a 
nova toponímia deve valorizar as 
alterações produzidas depois da 
independência, como atesta um 
levantamento de 1991, da Secretaria 
do Estado da Habitação ao qual 
nos apoiamos. Algumas daquelas 
fontes associativas que preferem não 
ser citadas, apresentam porém 
algumas sugestões sobre esta matéria: 
“O Largo 10 de Maio passaria a 
chamar- 
-se Largo da República e nomes como 
Samora Machel,  Nelson Mandela, 
Mendes de Carvalhão, Holden Roberto 
e outros pontificarem em ruas, 
avenidas, becos 
e outras zonas de grande relevo na 
nova Luanda que todos sonhamos que 
temos dificuldade em dar a luz”, 
sentenciam. 


