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Exma. Senhora Governadora da Província de Luanda 
Queira aceitar os meus cumprimentos. 
Não sei o que lhe diga. Nasci fora daqui mas as 
circunstâncias da vida trouxeram-me para cá. Não me 
tornei Caluanda, mas por dever de cidadania passei a 
interessar-me pela forma como Luanda é Governada. 
Li a sua entrevista de 23.01.09 ao Novo Jornal, que 
achei recheada de moderada dose de bom senso, com 
afirmações tímidas do género não prometo nada. 
Estranho, mas ainda assim espero que não seja o 
contraste com o que vi ser feito, logo a seguir. Que não 
seja só para "fazer de conta». 
Vejamos porquê?! 
1 - Então aquilo que se fez no Kinaxixe faz-se? Tanto 
aparato, com tanta gente vestida à maneira, equipas de 
TV, de jornais e rádios em directo, fazendo relatos da 
descida virtual da rua como se de um desafio de 
basquetebol se tratasse, o transito impedido dias 
seguidos e. as escavadoras a removerem o fétido lixo de 
anos, com os moradores em entrevistas inquietados 
pela possibilidade de serem igualmente removidos junto 
e como se fossem a mesma coisa. E no final de contas, 
nem a grua desceu, nem o lixo saiu e pelo contrário, o 
lugar ficou ainda pior do que estava antes. A rua virou 
lagoa, as ratazanas ficaram assustadas e fugiram, os 
gatos e as garças continuaram a alimentar-se e as 
pessoas, sempre tratadas como trapos velhos, ficaram 
mais inseguras sobre o seu destino. Ou V. Exa. acha que 
as cóleras, os paludismos, os tétanos e a raiva são obra 
Do Kapeta? 
2 - O despotismo do derrube do mercado do Kinaxixe 
Consumou-se! Não seria mais sensato preparar um lugar 
onde os moradores da zona pudessem passar a guardar 
os seus automóveis, em substituição dos lugares que 
lhes foram subtraídos? Por exemplo, nas traseiras do 
prédio CUCA que também é só e também lixo?! E os 
passeios para as pessoas, cadé?! Ou elas não vão 
Circular mais? Ou esse não é um dever da Municipalidade? 
E isto no lugar onde a nossa história nos lembra, e 
bem, o orgulho de termos tido uma Rainha como 
N'Jinga M'Bandi. Que respeito lhe venera a Sra. e os 
seus antecessores, todos cúmplices na profanação dos 
mais sagrados dos nossos valores, com tanta 
simplicidade e em meio a tanta impunidade? O que se 
está a passar com o surto de raiva, Sr." Governadora 
aperta o coração dos mais empedernidos e aumenta a 
«RAIVA» de qualquer um. Ao menos sinta como as 
médicas que de impotência e de dor choram, por não 
ter como tratar e salvar os seus doentes, crianças 



imprescindíveis à vida de suas Mães, a serem-lhes 
Arrancadas para sempre. 
Não negue os seus munícipes, não escarneça dos seus 
Anseio, não despreze as suas necessidades. Doseie a 
soberba e a indiferença que caracterizou a acção de 
todos quantos lhe antecederam. São certamente essas as 
atitudes que germinam os rancores, que alimentam os 
ressentimentos duradouros e que abrem 
inexoravelmente possibilidades ao direito à desobediência. 
3 - O trânsito na cidade é uma rin'binza. Não sei o que 
lhe aconselhar, mas ao menos sugiro-lhe o que não 
deve consentir. 
Não conceda as fachas de rodagem para que estaleiros 
de obras se possam instalar livremente. E quando for 
estritamente necessário que o faça, ao menos aplique 
uma taxa dissuasora do desleixo, para quem mantiver 
blocos e tapumes por tempo indefinido, mesmo depois 
da obra pronta. O que esperava pois que viesse a 
acontecer, com o que foi consentido ao longo de toda a 
Av. Rainha N'Jinga? E na descida da Robert Hudson? ( 
esta de fechar a rua dos Coqueiros dias a fio, para 
pintar os prédios com grua por causa do CAN, oh senhora 
Governadora! l. Disfarçar o quê? 
A cidade está cheia de obstáculos à fluidez, que sem 
dúvida são um dos maiores contribuintes para o caos 
que está enraizado na agonizante cidade. Ou essas 
horas e as consequentes perdas não são para contabilizar 
no cálculo do produto nacional? Lembre-se que 
também há o caos organizado e o caos irreversível. Veja 
o que se passa em Lagos, Nova Deli e Banco que. 
4 - Não mantenha as equipas de agentes de trânsito 
com o desempenho que os caracteriza. Lestos e 
notoriamente mal preparados, sempre juntos aos 
grupinhos de quatro, seis e mais, mas nunca onde são 
precisos; sempre ávidos de pentear candongueiros que, 
claro, criaram as suas defesas e os subornam, ganhando 
com isso o estatuto de intocáveis; eles mesmos um 
obstáculo pela má acção e pela inacção que não raro 
mais complicam que ajudam. Acordam tarde mas dormem 
cedo. E a Municipalidade sua refém, porque não 
tem transporte público alternativo. A TCUL é a mais 
insignificante das empresas de transportes urbanos. 
As motinhas lindas em que se deslocam deixaram de 
lhes dar a aura de respeito e autoridade persuasiva que 
esses instrumentos conferem. Só os corredores Bus não 
vão resolver tudo; é preciso criar hubs na periferia, 
oferecer transporte colectivo alternativo de qualidade e 
taxar o estacionamento na baixa. E não é com parque 
zinhos de 120 lugares que vamos lá! Introduza à 
coordenação terra ar; a Policia tem uma frota razoável 
de helicópteros. As medidas paliativas circunstanciais 
não se destinam a modificar as conjunturas. Claro que 
se podem ter melhores agentes sem grande 
investimento! Experimente pedi-los às FAA, que tem o 
exército hoje felizmente organizado e disciplinado e 



ocioso, mas que não produziu só os bons Generais. 
Unifique as polícias e dê-lhes a mesma farda. Disse-lhe 
condições de fiscalizar e não de perseguir. 
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5 - Não gaste tanto em propaganda. Invista mais em 
programas de educação cívica. Bem estruturados, 
dirigidos por especialistas nacionais, com a presença de 
convidados lideres de audiência, a passar na TV na 
rádio e nos Jornais, com out doors sim mas visando 
educar, formar, disciplinar para civilizar. Não esqueça 
que temos um gravíssimo deficit de qualidade na 
educação que os seus responsáveis teimam por maldade 
ou por ignorância, não sei, omitir. 
a coeficiente de exposição pública que vai 
demonstrando ter (à parte a sua beleza) reserve-o para 
quando estiver certa de uma apreciação mais segura da 
sua gestão. De contrário tornar-se-á mais vulnerável, 
porque sempre será comparada com o que terá feito já, 
de diferente. Não queira V. Exa. esquecer que os 
projectos têm de ter utilidade e justificação. Não basta 
anunciá-los, ter dinheiro e arrancá-los. A hipotético 
aeroporto por exemplo?!..... Bem nem dá para acreditar! 
A assim continuar a ser, jamais vamos poder alcançar a 
solidez estrutural das nossas contas públicas, o que em 
consequência fará que nunca conquistemos os atributos 
no plano internacional, por não estarmos a faze-las 
depender dos créditos que tenham as nossas políticas 
internas. 
6 - O projecto da Marginal, com franqueza! Ir fazer empréstimos 
de terras ao mar para construir edifícios 
exóticos, tipo das Arábias?! Quem responde por aquele 
espectáculo e quem seriam os moradores que iriam se 
pendurar naquelas janelas? Resta-nos a consolação de 
que a Kianda já ditou a sua sentença, como primeiro 
aviso: matou-lhe as palmeiras! Tenha cuidado, porque 
mesmo os reduzidos extractos da população que têm 
índices de consumo elevado têm maus padrões de vida. 
7 - O abastecimento de combustível na cidade, 
parecendo ser um problema de somenos devia-a 
preocupar seriamente (queimam-se aí muitos milhões) 
pelo que transporta de efeitos induzidos. Ajude os 
incompetentes e pesporrentes homens da 
SONANGOL e exproprie terrenos para fins de 
utilidade pública, para que eles simplesmente possam 
instalar mais bombas de gasolina. E já agora porque não 
concessiona-las a outras marcas nacionais 
E aproveite porque as maiorias servem também para 
esses actos de poder, saber e coragem. E quando sejam 
maiorias absolutistas, então!... Mude o discurso e aja 
diferente. Mas atenção Sra. Governadora ao produzir 
alterações de vulto retire da sua aura qualquer hipótese 
de a acusarem de ter pendor para o negócio e tineta 
para o enriquecimento. 
Tudo indica que não terá recursos para tanto o que há a 
fazer. Essa e uma das condicionantes da dependência 



do poder Central. Mas a sua oportuna condição de 
Ministra sem pasta, dá-lhe a vantagem de ter assento no 
Conselho de Ministros. Pois proponha a criação do 
Banco da Cidade, convidando para seus accionistas as 
empresas ricas do Estado (a ENANA é uma mina e o 
espaço à bancarização está aí todo aberto) as suas 
empresas municipais (coitadinhas só têm servido para 
dar dinheiro a ganhar às privadas) e os munícipes por 
subscrição publica. 
As classes dirigentes a que V. Exa. pertence e que têm 
pendor para o poder, alteraram os espaços de 
aproximação afectiva, pelo que hoje vivemos numa 
cidade que ignora o conceito de comunidade e de 
partilha, com demarcações por um lado dos guetos que 
ocultam injustiças e se tornaram alfobres de 
ressentimentos e por outro, os ditos condomínios cada 
vez mais fechados, onde as deformações sociais que os 
geraram demarcam bem as fronteiras entre os dois 
mundos em que Luanda se transformou. Excelência 
tem mais. Mas por hoje já me satisfaz que tenha lido 
estes meus sinceros desabafos. 


