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O brasileiro Óscar Niemeyer, um dos arquitectos mais 
Prestigiados do mundo, confirmou ter aceite um 
Convite do Governo angolano para elaborar o projecto 
De uma nova capital do país. 
O homem que projectou, em 1957, os principais 
Edifícios governamentais de Brasília, para onde se 
Transferiu a capital brasileira, revelou que lhe foi dito a 
Partir do Rio de Janeiro pelos interlocutores angolanos 
Que "pretendem criar do nada" uma cidade de 2 
Milhões de habitantes, quatro vezes maior do que 
Brasília, onde o arquitecto construiu alguns dos seus 
Edifícios mais conhecidos e emblemáticos. 
Animado com mais este desafio arquitectónico, a 
Caminho de completar 100 anos, Niemeyer aguarda 
Pelos mapas da região da futura capital para meter 
Mãos à obra e para criar "uma Brasília na África", como 
Titulou a revista Veja. 
Em Maio passado o Governo anunciara os estudos 
Preliminares da futura cidade de Luanda, um jogo 
Escondido até aqui, uma vez que a região onde se poderá 
Levantar os primeiros cabocos permanece no segredo 
Dos deuses. 
Na altura circularam versões de que estes estudos 
Teriam sido feitos pela Dar AI Handash, wna empresa 
De consultoria que fiscaliza o grosso das obras públicas 
E é propriedade do egípcio Rarnzim Klink, wn 
Autêntico ilustre desconhecido da sociedade angolana. 
Como o AGORA revelou na sua edição de 20 de 
Novembro de 2004, Ramzim terá sido colega do 
Presidente Eduardo dos Santos nos tempos em que 
Ambos estudaram engenharia de petróleo numa 
Universidade de Baku, Azerbeijão, na antiga União 
Soviética. Do inusitado e seco anúncio público do Conselho de 
Ministros nada mais se soube, ficando uma vez mais 
Destapada a forma autocrata como poder político gere 
Os investimentos públicos, como sucedera com o 
Arranque das obras do misterioso aeroporto de Bom 
Jesus. Neste caso, e independentemente do 
Fmanciamento ser garantido pela bilionária linha de 
Crédito da China, não se fez um único debate público 
Com técnicos experientes da aviação civil ou até mesmo 
Uma simples nota à Ordem dos Arquitectos e 
Engenheira foi simplesmente ignorada. Do mesmo 
Modo, aliás foram mandado às urtigas os deputados da 
Assembleia Nacional. 
Ora, uma governação que tem à cabeça o Presidente da 
República como chefe do Governo, e ignora e 
Menospreza, desta forma, a massa cinzenta do país, não 
Parece interessada em incorpar, em prol do 
Desenvolvimento do país, o mínimo dos seus 
Conhecimentos técnicos nem científicos. 
Absurdo. A panaceia, a fobia pelo secretismo e a 
Confidencialidade atingiram há muito as raias do 
Absurdo. E não constituiria propriamente uma 
Novidade se, neste caso da nova cidade de Luanda, até 
Mesmo os membros do Governo não saibam que o seu 



Projecto foi entregue ao velho arquitecto Niemeyer. 
Isto para já não falar nos cidadãos e a chamada opinião 
Pública, manipulados, instrumentalizados até ao tutano, 
Mandados bugiar para outras paragens, o que cada vez 
Mais os divorcia da coisa pública, como de chineses se 
Tratassem no seu próprio país. 
Pode até admitir-se que em relação à nova Luanda 
Terão sido, num primeiro momento, técnicos do sector 
Do urbanismo chamados para fazer avaliações iniciais, 
Mas ninguém os conhece e muito menos se sabe a que 
Conclusões teriam chegado. 
Construindo a localização da futura Luanda um 
"Segredo de Estado", ainda assim vale a pena recordar 
Que por do final da década de 70 do século XX, possuía 
A urbe à volta de 300 mil almas e se falava em 
Projectá-la para os lados do bairro do Golfe. Hoje, a 
Rebentar pelas costulas, calcula-se que na capita! do 
País, abrupta e violentamente ruralizada nestes últimos 
10 Anos e transformada num antro de criminalidade, 
Vivam acima de cinco milhões de pessoas. 
Não existindo ainda um local conhecido para se erguer 
A nova capital é demasiado prematuro, irrealista até, 
Falar-se em estudos de impacto ambienta! Ou socio-económico, 
Dado que isso seria pôr a carroça à frente 
Dos bois. Do mesmo modo que não existindo, ainda, 
Uma decisão definitiva sobre o local não espanta que os 
Nossos arquitectos mais conceituados não se possam 
Pronunciar relativamente ao assunto nem que se 
Avancem conhecer estimativas de custos. 
"A nível do poder ninguém estará, por agora, 
Interessado em construir uma nova capital para o pais. 
A prioridade, até 2008 e 2009, são as obras chinesas 
Para inaugurar durante a campanha eleitoral", defendeu 
Um conhecido arquitecto. 
Abra-se aqui mn ligeiro desvio do assunto para 
Recordar que, recentemente, o presidente da 
Assembleia Nacional, Roberto de Almeida, viu-se 
Obrigado a lançar farpas indirectas contra o general 
"Kopelipa", na sua qualidade de director do Gabinete 
De Reconstrução Nacional, defendendo uma melhor 
Qualidade das obras e que não se deviam queimar 
Etapas no processo de reconstrução nacional. 
Regressando à questão da nova capiml, não se 
Conhecem ainda opiniões de arquitectos nacionais, 
Mesmo em círculos informais. No entanto, Troufa 
Real, um conhecido arquitecto luandense que brilhou 
Na então câmara Municipal de Luanda uns anos antes 
Da independência, defende a mudança da capital 
Político-administrativo para fora da actual Luanda. 
Pode inferir-se, deste modo, que o figurino se poderia 
Aproximar da cinzenta Brasília, quando esta substituiu o 
Rio de Janeiro como capital brasileira, para onde foram 
Transferidas todas as principais instituições governativas 
E centros de decisão do país. Será também de lembrar 
Que ali foi construído o palácio da Alvorada, a actual 
Residência oficial do Presidente Lula da Silva, o que 
Certamente não faria sentido repetir com o palácio da 
Cidade Alta. 
No plano histórico vale também recordar que, nos 
Anos 20 de século passado, o general Norton de Matos, 



Governador do então distrito do Huambo, planeava 
Transferir a capital angolana para a cidade de Nova 
Lisboa, numa réplica à capital do império colonial. 
Mas se no estertor da colonização, antes do golpe 
Militar de 25 de Abril de 1974, se equacionava uma 
Nova Luanda para acolher novos 600 mil habitantes, o 
Dobro do que possuía, volvidos mais de 35 anos, 
Projectá-la para 2 milhões de pessoas, como revelou 
Niemeyer, talvez venha a pecar por defeito. O 
Crescimento demográfico do país é de 3,5 por cento ao 
Ano e quando começar a ser edificada a nova capital do 
Países, os actuais 5 milhões de habitantes estarão 
Ultrapassados. Além do mais nada garante que os 
Chamados deslocados, oriundos maioritariamente do 
Kwanza-Norte, Uíge, Malange, Benguela e Huambo, 
Regressem algum dia em massa às regiões de origem, 
Enquanto prevalecerem as abismais assimetrias 


