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Resumo
ESPAÇO PÚBLICO DE LUANDA: PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO COLONIAL ANGOLANO E PORTUGUÊS
Estudar o ESPAÇO PÚBLICO, ao nível da teorização abstracta, implica a compreensão não só dos aspectos
arquitectónico-urbanísticos mas também dos aspectos sociológicos e culturais. Mas, quando contemplamos um suporte
específico que, neste caso, é a CIDADE DE LUANDA, que possuiu um criador consignado e propriedades próprias; e, quando
se pretende que a perspectiva de análise dessa esfera de objectos incida sobre o seu carácter de herança patrimonial,
principalmente, enquanto PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO de uma cidade caracteristicamente COLONIAL, marcada pela
ambivalência cultural e simultaneamente por fenómenos simbióticos, é ainda mais premente o conhecimento geral de
matérias multidisciplinares, entre as quais, o estudo histórico, geográfico e de ciências humanas, para que se determinem
os traços das IDENTIDADES dum legado que é, impreterivelmente, ANGOLANO e PORTUGUÊS.
A importância da discussão deste tema recai sobre o aprofundamento do estudo do género arquitectónico e
patrimonial - o espaço público -, e sobre a indispensável consideração da CONJUNTURA ACTUAL de CONFRONTAÇÃO de
DESAFIOS IDEOLÓGICOS E CULTURAIS, que é essencial para o delineamento do trilho e das estratégias de desenvolvimento
geral do país renascido - Angola -, e, no que respeita à arquitectura, é fundamental para a avaliação dos reflexos nas
medidas e metodologias adoptadas, respectivamente, de salvaguarda e intervenção no património arquitectónico.
Entre os ditos desafios inclui-se o debate dos fenómenos históricos e contemporâneos de PORTUGAUDADE e de
ANGOLANIDADE, que evoluíram de um processo de sobreposição (mais ou menos translúcida) para um campo de
cooperação; da discussão das formas de expressão da TRADICIONALIDADE e da MODERNIDADE; da interpretação dos
factores de caracterização e de dinamização da ANTROPOLOGIA CULTURAL (das identidades culturais); e, a concertação da
afirmação e INTEGRAÇÃO das CULTURAS AUTÓCTONES (mais rurais ou mais urbanas) no curso da GLOBALIZAÇÃO.
Para que o discurso seja eloquente, esclarecido, coerente e frutuoso é importante estabelecer uma linha orientadora
num gráfico opinativo que oscilará, terá quebras e picos acentuados. Essa linha só poderá facultar a estabilidade necessária
se o discurso for aberto, flexível e multifacetado, se obedecer a critérios e conceitos estipulados e aceites por todos os
intervenientes. Mas, quando falo em estabilização não quero dizer estagnação e estanquidade de conceitos, de meios ou
de métodos. Aliás, acredito que a bipolarização pragmática e fundamentalista de paradigmas estáticos, sem que se
considerem as articulações e as coexistências ideológicas possíveis e dinâmicas, é falaciosa, redutora e favorece a
sistematização de erros, que, sem dúvida, devemos impugnar.
O conhecimento geral e científico retido aliado ao crescente intercâmbio disciplinar à permanente aquisição de novos
conteúdos, que, cada vez mais rapidamente, são renovados; ao conhecimento empírico e sensitivo, para que não nos
distanciamos da realidade; e, à contemplação das especificidades do estudo de caso; constituem os parâmetros da
actualidade de qualquer debate, que tentarei seguir.
A falta destes requisitos pode levar a equívocos conceptuais e à distorção da verdade cultural, manifestando-se, no
caso em causa, por exemplo, entre etnologia, tribalismo e nacionalismos (de índole política); entre tradição, antiguidade,
histórico, património, autenticidade e identidade cultural; entre modernidade e globalização; que pode comprometer
seriamente as escolhas estratégicas, metodológicas e respectiva fundamentação racional, podendo levar a uma inadequada
valorização ou desvalorização do espólio patrimonial.
Por tudo isto, optei por fazer um enquadramento factual e personalizado, quanto baste, da discriminação de matérias
temáticas; de conceitos gerais e da classificação tipológica dos espaços públicos; do estudo dos seus elementos geradores
e dos seus agentes dinamizadores; das características da sua multiplicação, diversificação e especialização; e, da casuística
do processo evolutivo de vários espaços públicos de Luanda.
A fundação de Luanda, que a colocou no caminho que a trouxe até hoje, com a imagem e o perfil arquitectónico e
urbanístico que conhecemos, é tipicamente portuguesa, desde os critérios a que obedeceu a escolha do lugar, para a
fundação da vila, aos modelos morfo-estilísticos e tipológicos empregues. Obviamente, refiro-me à área urbana de Luanda
mais antiga e mais consolidada e infraestruturada. As zonas de expansão mais recentes seguem modelos mais universalistas
e as zonas de extensão dos bairros carenciados, que formam uma espécie de anel periférico, vulgarmente designados
musseques e indiscriminadamente correlacionados com as formações arquitectónicas do tipo tradicional angolano, no meu
entender, actualmente, representam morfologias sincretizadas e atípicas, que dizem mais das condições sociais de carência
da população, em grande percentagem vinda de outras zonas do país, desenraizada, com maior ou menor capacidade de
adaptação ás exigências da vida urbana e com melhor ou pior inclusão na sociedade local estruturada e estabilizada. É um
aspecto e um fenómeno muito peculiar em Luanda, devido ao facto desta ser fortemente marcada pelo cosmopolitismo
do luandense (natural ou já totalmente integrado), intrínseco ao espírito caluanda. Todavia, admito que, em tempos idos,
os musseques tenham representado o modelo suburbano evoluído das tipologias tradicionais angolanas, verificando, com
grande interesse, haver alguma similitude com os bairros sociais portugueses compostos por habitações unifamiliares.
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Luanda, apesar de albergar milhões de cidadãos oriundos das mais diversas zonas do país e até de Estados limítrofes,
não traduz o diversificado, vasto e rico universo etnológico angolano, ainda muito presente, com os seus contornos
originais, sobretudo em lugares interiores e menos acessíveis do país. A raiz cultural angolana predominante é Banto e as
derivações etnológicas são muitas, assim, perante a dificuldade de identificação das etnias Banto e das culturas minontárias,
recorre-se vulgarmente à sua discriminação por grupos etno-linguísticos. A perduração de unidades étnicas e tribais
genuínas talvez devesse ser olhada como um alerta pelas supostas civilizações desenvolvidas, pois, creio que representam
mais do que o isolamento, o alheamento ou a resistência à civilização; são o espelho duma plenitude e supremacia
civilizacional, na medida em que são auto-suficientes, completas, equilibradas e harmoniosas. Mas, voltando a Luanda, a
excelência e a originalidade etno-cultural nela encontradas estão, justamente, na inigualável cultura caracteristicamente
citadina e cosmopolita dos luandenses, na representatividade e na área de influência que o título, o carácter e a condição
de metrópole conferem à urbe.
Enquanto isso, a portugalidade está fortemente presente noutras cidades de Angola, onde o número de portugueses
foi muito significativo como, por exemplo, entre outras, no Lubango e no Namibe, que visitei pessoalmente. Conforme
facilmente deduzimos, nas cidades, vilas e povoações, por todo o território, existem traços da cultura do conquistador e
colonizador - de Portugal -, que começou por fazer uma colonização da costa para o sertão, acompanhando a penetração
dos canais fluviais e de norte para sul, sinais evidentes dos meios de locomoção de cada época, do grau de
desenvolvimento destes e da cobertura territorial auferida. Isto não significa que não tenha havido resistência ao domínio
português (como de facto houve) ou que não tenha havido uma assimilação cultural, mais linear ou mais complexa, como
a que conduziu a uma redefinição dos sistemas de representação e de identificação cultural, baseadas numa simbiose
criativa e original. O processo de aculturação também foi impulsionado pela instrução, com a divulgação da língua
portuguesa, que desde o estabelecimento no Congo teve um importante papel.
O território de Angola, devido ás inúmeras e diversas riquezas naturais que possui, foi alvo de grande disputa entre
potências europeias, disputa essa que acabou por promover a exploração e o reconhecimento do terntório, das suas
características geográficas, zoológicas, botânicas, mineralógicas, etc., e que conduziu à definição das actuais fronteiras do
país. Entre as muitas riquezas, está a longa costa atlântica com imensos pontos acostáveis e protegidos, importantes portas
de mar, cuja acessibilidade era um factor de valorização das terras do intenor. Além disso dispõe de uma invejável rede
hidrográfica (recurso natural cada vez mais precioso e com acrescidas potencialidades energéticas); e, de belos
ecossistemas naturais, de interessantes locos rurais e urbanos (com importante valor patrimonial e com potenciais
perspectivas turísticas, que podem contribuir para a divulgação e para a sustentabilidade dos programas de protecção).
Ainda, tem um acervo de produtos como, por exemplo, o petróleo, os diamantes e o gás natural que, além de serem
uma riqueza passiva, suportam a industria extractiva que, por sua vez, estimula o crescimento económico do país.
No que concerne ás actividades comerciais, o monopólio comercial e o pacto colonial, característicos da
administração das actividades comerciais e portuárias portuguesas durante séculos, assim como a política esclavagista, há
muito que foram abandonados, ou melhor, hoje por todo o mundo existem novas formas, dissimuladas, de monopólios
e escravidão. Em Luanda e em outros locais da província, ainda resistem reminiscências dos mercados tradicionais
angolanos, nos grandes mercados (Roque Santeiro, São Paulo, Benfica) e nas quitandeiras que caminham pelas ruas,
mostrando quase nostalgicamente a africanidade. Outras actividades como a agrícola, a pastorícia e a pecuária encontram-se pelo interior sobretudo com um grau de subsistência e, no caso da criação de gado, é também uma exteriorização
tradicional de riqueza. Em localidades litorais e fluviais desenvolvem-se actividades piscatórias e afins, também a um nível
primário. De uma maneira geral, a produção industrial e a prestação de serviços estão-se a restabelecer.
Socialmente, diria que a célula primária da organização social é a estrutura familiar nuclear, chegando, nalguns casos,
a constituir uma unidade de aldeamento. Estas relações eram e são muito fortes, merecendo grande valorização, inclusive,
ainda actualmente, em Luanda. Digo inclusive porque, inevitavelmente, o espírito aberto e permeável do luandense e a
sucessiva e acentuada aculturação ocorrida em Luanda tornam evidentes os sinais de desvitalização da instituição familiar.
Da típica família extensa, face ás condicionantes urbanas, passamos paulatinamente à família restrita e do sistema
matrilinear tendemos para um sistema misto ou patrilinear. A poligamia também vem dando lugar à monogamia. A mulher
foi, e é, o pilar da sociedade angolana, não só no papel familiar mas também no laboral. Estas sociedades tinham ainda um
respeito pelos mais velhos, pela sua sabedoria, que as civilizações ocidentais há muito tempo ignoram o que significa.
No campo espiritual, sabemos que, entre muitos outros, os povos angolanos, são muito supersticiosos e tem uma
cultura muito arreigada a crendices, magias e curandices que, por muitas vezes, impediram tratamentos médicos
farmacológicos. Por outro lado, os seus conhecimentos herbários e botânicos contribuíram para o avanço da medicina
preventiva e curativa.
Na religião, vários grupos não têm símbolos ou imagens representativas das divindades que veneravam. Eram fiéis ás
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suas crenças mas, tinham uma grande capacidade de convivência e aceitação de religiões alheias, externas, tanto que por
Angola passaram as mais variadas orientações religiosas (católicos, protestantes, jeovás). O catolicismo, principalmente
devido à condição monogâmica que impunha, á aceitação e validação da escravatura e ás contradições entre as doutrinas
pregadas pelos sacerdotes e os actos praticados pelos mesmos, que nalguns casos eram totalmente indignos, criou
resistências e ambiguidades. Mesmo assim, algumas ordens religiosas tiveram um papel fundamental nas sociedades
angolanas, por exemplo, na vertente do ensino (Companhia de Jesus, os jesuítas), e na da solidanedade e assistência a
doentes (Ordem dos Capuchinhos). Na religião houve um interessante e curioso processo de sincretismo, expresso nos
movimentos sincréticos, por exemplo, no Antonianismo e no Tokoísmo, e nas Igrejas Independentes, por exemplo, nas
Igrejas negras (Etiopísmo e Zionismo), pelas quais surgiram os santos negros e as interpretações pitorescas e peculiares
dos postulados cristãos. Algumas destas manifestações tiveram um acentuado carácter intervencionista e coadjuvaram na
formação da consciência nacional.
O mesmo papel intervencionista foi usado em diversas manifestações artísticas, nomeadamente literárias.
Aliás, no artesanato, na música e na dança, que estão permanentemente presentes por todos os cantos e cantinhos
de Luanda e restante país, mostram a raiz e o esplendor da angolanidade. Nas criações e nas recriações contemporâneas
este cunho característico existe de algum modo.
Angola é um país que, após tantos anos de guerra e tantos traumas, se está a habituar à paz. Encontra-se numa fase
de transição, num momento de reconstrução e de reencontro com as identidades.
Luanda, enquanto cidade, precisa de uma redefinição urbanística que não seja só planificadora das áreas de expansão
mas que também, de uma vez por todas, olhe para o musseque como parte da zona urbana, carecendo muitíssimo de
uma renovação infraestrutural geral. Na verdade os problemas que mais transparecem são já uma tradição no percurso
histórico de Luanda, mas esta é daquelas tradições que não interessa salvaguardar, transmitir e perpetuar.
Luanda, na sua globalidade, tem uma herança patrimonial luso-angolana intransmissível. As medidas de protecção
estão em discussão e estudo, algumas estão decididas mais ou menos provisoriamente, estando previstos regulamentos
específicos e a existência de uma zona histórica.
O espaço público de Luanda beneficiará das medidas de requalificação da cidade, aliás, alguns espaços foram já sujeitos
a intervenções e outros têm obras a decorrer. Todavia as metodologias adoptadas, ou melhor as ideologias
fundamentadoras, ou melhor ainda, a maneira como essas ideologias são formalizadas e aplicadas mostram alguma
ofuscação, desajuste e, por vezes, paradoxos conceptuais.
Acredito que a discussão das dicotomias subjacentes aos desafios ideológicos e culturais do quadro actual angolano,
supracitados, contribuirá para a coerência, clareza e adequação das soluções a adoptar no processo de requalificação.
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LUANDA'S PUBLIC SPACE: ANGOLAN AND PORTUGUESE COLONIAL ARCHITECTONIC PATRIMONY ASSETS
Studying the PUBLIC SPACE, from an abstract theorization level, implies the understanding not only of the architectural and urban planning aspects but also the sociological and cultural aspects. But, when we look at a particular situation
witch, in this case, is the CITY OF LUANDA, witch has a known creator and its own attributes; and, when it's intended that
the analysis point of view of that set of objects focus on its patrimonial hentage property, particularly as ARCHITECTURAL
PATRIMONY of a typically COLONIAL city, marked by the cultural ambivalence and simultaneously by symbiotic phenomena,
it's even more pressing the general knowledge of multidisciplinary subjects, like historical, geographic and human sciences
study, in order to establish the outlines of the IDENTITIES of a legacy witch is, manifestly, ANGOLAN and PORTUGUESE.
The importance of the discussion of this subject falls over the deepening of the study of the architectural and patnmonial genre - the public space - and over the indispensable consideration of the CURRENT CONFRONTATION CONJUNC-

TURE of IDEOLOGICAL AND CULTURAL CHALLENGES, witch is essential for the outlining of the path and general developmen
strategies of the reborn country - Angola - and, regarding architecture, it is fundamental for the evaluation of the reflex
in measures and methodologies adopted, respectively, for the safeguard and intervention in the architectural patrimony
Among the said challenges is included the debate of the historical and contemporary phenomena of PORTUGAUCY
and ANGOLANICY, witch evolved from a process of overlapping (more or less transparent) to a level of cooperation; from
the discussion of ways of expressing TRADITIONALISM and MODERNITY; from the interpretation of the characterization factors and the streamlining of CULTURAL ANTHROPOLOGY (of cultural identities); and the rectification of the statement and
INTEGRATION of the LOCAL CULTURES (either rural or urban) throughout the course of GLOBALIZATION.
To have an eloquent, enlightened, coherent and fructuous speech, it's important to set a guideline on a judging chart
that will swing, will have breaks and spikes. Such guideline will only be able to provide the necessary stability if the speech
is open, flexible and multisided, if obeys criteria and concepts set and accepted by all partakers. But when I speak of stabilization I don't mean stagnation and sealing of concepts, means or methods. Actually, I believe that the pragmatic and
fundamentalist bipolarization of fixed paradigms, without considering the articulations and the possible and dynamic ideological coexistences, is misleading, reductive and favors the systemization of errors witch, no doubt, we must impeach.
The general and scientific knowledge kept, allied to the growing disciplinary interchange; to the continuous acquisition
of new contents, witch are renewed faster and fasten to the empiric and sensitive knowledge, so we don't stray from reality; and to the contemplation of the particulanties of the case study; form the current parameters of any debate, that I will
try to follow.
The lack of these requirements may lead to conceptual misunderstandings and to the distortion of the cultural truth,
demonstrated, in this case, for example, through ethnology, tribalism and nationalism (of political nature); through tradition, antiquity, historical, patrimony, authenticity and cultural identity; through modernity and globalization; that can seriously compromise the strategic and procedural choices and respective rational foundation, that may lead to an inadequate
valorization or depreciation of the patrimonial assets.
For all these reasons I chose to make a matter-of-fact and personalized enough framing, of the theme matters' discnmination; of general concepts and of the public spaces typological sorting; of the study of its originating elements and
driving forces; of its multiplication, diversification and specialization characteristics; and, of the cause of the evolutionary
process of several public spaces in Luanda.
Luanda's foundation, placing it on the path that brought it to today, with the image and the architectural and urban
profile that we know, is typically Portuguese; starting with the critena followed choosing the site, to the village foundation,
to the morphological and typological style models employed. Obviously, I'm referring to the older, more consolidated and
infrastuctured part of Luanda's urban area. The more recent expansion areas follow moi~e universal models and the span
areas from the more deprived neighborhoods, which form a kind of peripheral ring, commonly called musseques and arbitrarily correlated with the architectural formations of the traditional Angolan type, in my understanding, currently, represent atypical morphologies, that tell more about the population's depriving social situation, a great percentage of witch
came from other areas of the country, rootless, with more or less ability of adjustment to the demands of urban life and
with better or worse inclusion in the local stabilized structured society. It's an aspect and a very peculiar phenomenon in
Luanda, due to the fact of it being strongly marked by the cosmopolitism of the luandese (native or already totally integrated), intrinsic to the caluanda spint. However, I acknowledge that, in passed times, the musseques represented the suburban model evolved from the Angolan traditional typologies, ascertaining, with great interest, the existence of some similarity to the Portuguese single family social housing quarters.
Luanda, despite harboring millions of citizens from anywhere and everywhere in the country and even surrounding
states, doesn't show the diversified, vast and nch Angolan ethnologic universe, still very much present, with its onginal
shapes, mainly in interior and less accessible areas of the country. The Angolan predominant cultural root is Banto and
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there are many ethnological derivations, so, faced with the difficulty in identifying the Banto ethnos and the minority cultures, one commonly resorts to sorting by ethno-linguistic groups.
The lasting of genuine tribal and ethnic units should, maybe, be seen as a warning to the so called developed civilizations, for I believe they represent more than the isolation, absenteeism or resistance to civilization; they are the image of
a plenitude and civilizational supremacy, as they are self-sufficient, complete, balanced and harmonious. But, getting back
to Luanda, the ethno-cultural excellence and originality found there are, precisely, in the unparalleled typically urban and
cosmopolitan culture of the luandese, in the representation and the influence area that the metropolis title, character and
status give to the city.
Meanwhile, the portugalicy is strongly present in other cities of Angola, where the number of Portuguese was very
meaningful like, for example, among others, in Lubango and Namibe, witch I visited myself. As we easily deduct, in the
cities, towns and villages, all over the territory, marks of the conqueror and colonizer - Portugal - are present, beginning
the colonization from the sea shore towards inland, following the penetration of the watercourses and from north to
south, obvious signs of the locomotion means of the time, of their development level and territorial coverage attained.
This doesn't mean that there was no resistance to Portuguese domination (as in fact there was), or that there was no cultural assimilation, either strait or more complex, like the one that lead to a redefinition of the cultural identification and
representation systems, based on a creative and original symbiosis. The cultivation process was also driven by education,
with the propagation of the Portuguese language; witch had an important role since the settlement in Congo.
Angola's territory, due to the numerous and diverse natural richness that possesses, was the taiget of great disputes
between European powers, such disputes promoted the exploration and knowledge of the territory, and its characteristics: geographic, zoological, botanic, mineralógica!, and so on, witch lead to the definition of the current country borders.
Among the natural nchness is the Atlantic coast with many protected harbor points, important sea gates, to witch the
access was a valuation factor of the interior lands. In addition, it has an enviable hydrographie net (natural resource ever
more precious and with added energetic potential); and beautiful natural ecosystems, interesting rural and urban sites (with
great patrimonial value and potential tourism perspectives, that may add to the exposure and support of the protection
programs). Also, has a set of products like, for instance, oil, diamonds and natural gas that, besides being a passive wealth,
support the extraction industry that, in turn, boosts the country's economical growth.
As far as commercial activities are concerned, the commercial monopoly and the colonial pact, characteristic of the
Portuguese ports and commercial activities administration for centuries, as the slavery policy, have been dropped long ago,
or rather, today all over the world there are new, concealed ways of slavery and monopoly. In Luanda and in other places
of the province, still prevail reminiscences of the Angolan traditional markets, in the big markets (Roque Santeiro, São
Paulo, Benfica) and the sales ladies that walk the streets, showing almost nostalgically the africanity. Other activities like
agriculture, shepherding and cattle raising are found inland mostly in a subsistence level, and in the case of cattle raising it's
also a traditional display of wealth. In the littoral and fluvial regions fishing and derived activities thnve at a primary level. In
genera! the industrial production and services are being restored.
Socially, I would say that a central family structure is the basic cell of social organization, to the point of, in some cases,
forming a village unit. These relationships were and are very strong, earning great significance, including, even nowadays, in
Luanda. I say including because, inevitably, the luandese receptive open mind and the accentuated successive cultuml assimilation taken place in Luanda, make clear the signs of decay of the family institution. The typical large family, facing the urban
conditions, gives place to a restrained family and a matriarch system tends to give way to a mixed or patnarch system.
Polygamy also as been giving way to monogamy. Woman was, and still is, the pillar of Angolan society, not only in the family role but also at work. These societies still held some respect for the elder and their wisdom, witch significance western
societies have long forgotten.
On a spiritual level, we know that, among many others, the Angolan people are very superstitious and have a culture
very stuck to beliefs, magic and healings that many times obstructed pharmacological medical treatments. On the other
hand, their botanic and herbal knowledge have contributed to the advancing of preventive and therapeutic medicine.
As for religion, several groups don't have representative icons or images of the worshiped deities. They were loyal to
their beliefs, but had great capacity for living and accepting other, foreign religions, so much so that all kinds of religious
orientations (Catholic, Protestant, Jehovah) passed by Angola. Catholicism, mainly because of the imposed monogamy condition, the acceptance and validation of slavery, and to contradictions between doctrines preached by the priests and acts
practiced by them, witch in some cases were totally unworthy, created resistance and ambiguity. Even so, some religious
orders had a major role in Angolan society, for example, in the teaching aspect (Company of Jesus, Jesuits), and in solidarity and assistance to the sick people (Order of Capuchinhos). In religion there was an interesting and cunous process of
symbiosis, expressed in symbiotic movements, like the Antonionism and the Tokoism, and in the Independent Churches

Summary
like, for example, the Black Churches (Etiopism and Zionism), through witch appeared the black saints and the peculiar
picturesque interpretations of the Christian postulates. Some of these manifestations had an accentuated intervention character and helped the formation of a national conscience.
The same intervention role was used by several artistic manifestations, namely literary.
Furthermore, the root and splendor ofangolanicy is shown in craftsmanship, music and in dance that are always present in every comer of Luanda and in the rest of the country. This characteristic mark exists somehow in the contemporary creations and recreations.
Angola is a country that, after so many years of war and so many traumas, is getting used to peace. It founds itself in
a phase of transition, in a moment of rebuilding and re-finding identities.
Luanda, as a city, needs an urban redefinition that will not only be planning for the expansion areas but also, once and
for all, regards the musseque as part of the urban area, in need of a general infrastructural renovation. The truth is, the
most outstanding problems are already a tradition in the historical path of Luanda, but this is one of those traditions that
there's no interest in safekeeping, passing on and perpetuate.
Luanda, as a whole, has a non transferable luso-angolan patrimonial hentage. Protection measures are in discussion
and being studied, some more or less provisionally decided, being expected some specific regulations and an historical zoning.
Luanda's public space will benefit from the city's re-qualification measures, so much so that some spaces have already
been subject of interventions and other have undergoing works. However, the adopted methodologies, or better, the
foundation ideologies, or better yet, the way these ideologies are formalized and applied, show some dazzling, misfit and,
sometimes, conceptual paradoxes.
I believe that the discussion of subjacent dichotomies to the ideological and cultural challenges in the current Angolan
state of affairs, abovementioned, will add to the coherence, clarity and the adequacy of the solutions to be adopted in the
re-qualification process.
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Introdução Geral

O objecto geral deste estudo é o Espaço Público. Na discussão das Metodologias de Intervenção no Património é,
primeiramente, entendido e avaliado à escala da cidade e, não obstante os fundamentos para o fazermos, este objecto
possuiu um valor próprio que necessita ser alvo de uma análise sustentada na sua singularidade. Mas a primeira dificuldade
será, desde logo, o estabelecimento do conceito de espaço público e a definição dos critérios de valor e de classificação
como património que, por muito padronizados internacionalmente e científicos que sejam, são e serão sempre relativos
porque dependem directamente da ideologia cultural específica de quem os define e de quem os lê. Nesta condição cultural reside, ao mesmo tempo, o seu maior interesse, pois, está expressa, inevitavelmente, na morfologia e na vivência dos
espaços públicos. É esta uma das razões para a escolha da cidade de Luanda como suporte do estudo do Espaço Público.
Luanda acrescentar-lhe-á a problemática em torno da identidade cultural, fortemente marcada por uma cultura imposta pela colonização, por uma resistência continuada e por uma coexistência obrigatória. Por fim, num contexto de paz,
para os angolanos abre-se o "espaço" para uma leitura e reflexão do passado histórico recente e remoto, das suas raízes
culturais e dos interesses actuais. Sente-se, no ar e nas gentes, a ansiedade pela definição de uma identidade cultural, confrontando-se os nacionalismos ou uma angolanidade com a tradição de portugalidade e com a mundialidade da modernidade. A escolha de um sentido, não necessariamente unicultural até porque a simbiose já está muito enraizada, é fundamental para um país em reconstrução física, moral e etnológica, dependendo dos conceitos ditados o valor dos testemunhos históricos, a definição das prioridades e das metodologias a adoptar na dita reconstrução, qualquer que seja a sua
escala.
O corpo desta dissertação divide-se essencialmente em três partes, correspondendo cada uma delas a um capítulo.
A primeira parte é dedicada a uma caracterização temática de Angola; a segunda aludirá aos conceitos gerais e à identificação tipológica dos Espaços Públicos de Luanda; e, a terceira incidirá na avaliação, análise e crítica dos aspectos da formação, da evolução, do valor simbólico-representativo e do valor de identificação cultural do(s) Espaço(s) Público(s) de
Luanda, à luz, ainda, da problemática da conciliação e coexistência dos testemunhos do passado com os factores de modernidade.
A terceira parte justifica a existência da primeira, que se constitui como base documental, e desenvolve-se sob os
parâmetros delineados na segunda parte, que fundamentalmente define o âmbito e o carácter subjacentes ao estudo.
Além das partes descriminadas haverá lugar, naturalmente, para uma conclusão geral.
A investigação foi levada a cabo não só em Portugal mas também em Angola, cerca de 30 dias em Luanda e cerca
de 15 dias no Lubango, visitando povoações envolventes e o meio natural, a cidade do Namibe e o seu deserto, no sul
de Angola. Ir a Luanda foi um propósito que me impus por julgar essencial para uma fundamentação mais segura e mais
aproximada da realidade geral; para avaliar a vivência, o estado e o valor da cidade de Luanda e, sobretudo, do seu espaço
público. Simultaneamente pude fazer uma recolha de "documentos" escritos e desenhados em vários organismos de
Luanda, nos quais contactei com responsáveis que me elucidaram, dentro do que puderam e quiseram, acerca das
intenções, medidas e acções em curso. Pude contactar com pessoas de todas as classes sociais que contribuíram (todas
elas) com acções e relatos fundamentais para o meu entendimento da sua génese, do seu modo de vida, de alguns dos
seus traumas, receios e ambições, etc., bem como foi determinante sentir a condição climática da cidade e perceber o seu
ritmo de vida, directamente ligado ao clima mas também ao facto de se tornar dia cedo, escurecendo igualmente relativamente cedo. Verifiquei que o dia de trabalho acompanha o "horário solar", parecendo-me que apresenta maior intensidade e movimento durante a manhã e um certo abrandamento no período mais quente e durante a tarde. De algum
modo surpreendeu-me o aspecto cinzento da cidade, que lhe é dado não especificamente pela cor dos seus elementos
mas pela predominância de um céu nebuloso, de certo porque, inconscientemente, se associa o calor ao sol. Também, só
in loco pude fazer um registo fotográfico direccionado para as pretensões deste trabalho, embora o resultado não seja o
esperado e fique muito aquém do visionado.
Mesmo que a permanência na cidade tenha sido pequena, dentro do que seria aconselhável para um trabalho científico, foi a única possível. Ainda assim completa minimamente tudo o que vi e ouvi indirectamente e ajuda-me a fazer uma
melhor interpretação disso mesmo, formalizando uma ideia personalizada e acompanhada por uma imprescindível imagem
pluridimensional.

I Capítulo
caracterização temática de Angola

I Capitulo
INTRODUÇÃO CAPITULAR
Só o conhecimento (histórico e científico) pode prevenir, mesmo que não totalmente, as avaliações incorrectas e os erros
recorrentes. O conhecimento posto à disposição da acção significa protecção.
Sempre à luz de uma perspectiva meramente factual, este capítulo tem como objectivo a constituição de uma base documental dos traços gerais da etnologia angolana, da génese, da permanência e coexistência com a cultura lusitana; das manifestações de intercâmbio e assimilação cultural recíproca mas essencialmente angolana; e, dos modelos e sistemas de conquista
e colonização luso-europeus.
O desenvolvimento do capítulo consiste numa abordagem simultaneamente histoncista e descntiva, sendo os processos
evolutivos materiais, imateriais e temporais expressos e clarificados, dentro do possível, pelos factores dinamizadoras e pela
condição cultural dos protagonistas e das diferentes épocas. Formalmente assenta numa estrutura multi-temática e a sua amplitude é determinada pela escala do país. Interrelacionando-se todas as acções como elos da mesma corrente, interferem de tal
modo umas sobre as outras, que se torna muito difícil uma disposição temática, sobretudo, isenta da repetida alusão a factos
externos, que ainda assim se tentará evitar o mais possível.
Conforme já referi, em cada tema serão tratados os aspectos característicos da tradição afro-angolana, os luso-africanos
e os luso-europeus, todavia, a importância relativa de cada um destes aspectos prende-se com a natureza de cada matéria tratada. Assim, a abordagem nem sempre será equivalente em medida e, de acordo com requisitos definidos como suficientes pelo
âmbito deste estudo e pelas limitações de tempo e de recursos, também alguns dos ditos aspectos serão confinados à escala
da região ou da cidade. Esta circunstância não é, por si só, redutora porque a cidade em causa é Luanda, capital de Angola
desde o início do estabelecimento português. Esta condição confere-lhe atributos de pioneirismo na inovação e no desenvolvimento e de representatividade do mundo colonizado de então. Sempre que a complexidade ou a extensão de um tema total
ou parcial o justificar procederemos à sua fragmentação, que não será estereotipada mas ajustada ás necessidades de cada um.
Os temas abordados são:
I. POVOS DE ANGOLA
Z TERRITÓRIO
3. ARQUITECTURAS
4. RELAÇÕES HUMANAS
5. ENTIDADES RELIGIOSAS

Das fontes bibliográficas:
Os conteúdos tratados neste capítulo baseiam-se em registos que nos pnmeiros tempos tiveram um cunho generalista,
empírico e personalizado feito por contemporâneos, exceptuando-se os trabalhos dos naturalistas. N o século X X multiplicaram-se os estudos de carácter mais científico, feitos por diversos autores e incidentes em diferentes temáticas, Embora
sempre confinados a um tempo específico, quer sejam mais descritivos ou analíticos, pela sua natureza técnica e/ou histoncista
representam importantes sínteses. Constituem, ambos, a base documental e bibliográfica desta dissertação. N o entanto, na
investigação levada a cabo, observei ter existido uma redução na elaboração de estudos durante a guerra colonial, uma interrupção no período de guerra civil e um ressurgimento do debate na década de 90, quando das negociações se começou vislumbrar a paz, sendo hoje crescente o número de obras alusivas a Angola.
As fontes consultadas são divergentes relativamente a algumas datações (nem sempre distantes), a nomes de locais e de
indivíduos (por vezes mal escritos ou por terem tido nomes africanos e portugueses) e, ainda, ao modo de ocupação do território

(para uns através da fundação de um presídio, para outros de uma fortaleza e para outros ainda através de uma

povoação ou vila). Em algumas obras é evidente a nacionalidade do autor, cujas interpretações tem perspectivas tendenciosas
(e, talvez, por vezes, alguma censura latente); e, outras são mais fantasiosas. Todavia, as posições, aparentemente contraditórias,
acabam por se complementar. As acções tem várias causas e efeitos, que se acumulam e combinam bem como os interesses
subjacentes a estas, que, além disso, se metamorfoseiam ao longo do tempo - mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
As fontes mais remotas, relatos pessoais dos contemporâneos e protagonistas dos acontecimentos, são muito interessantes pela forma literária e pela descrição apaixonante de tudo, que, na época, constituía surpresa e novidade. A dedicação a
estas fontes não foi proporcional ao interesse que me suscitaram mas foi a suficiente para este trabalho.
Constatei, pelas fontes bibliográficas acedidas e pelos propósitos vividos por um jovem país pacificado, a necessidade de
se proceder a um estudo multitemático especializado e actualizado, incidente sobre Angola, que não sirva unicamente a um
balanço estatístico mas que compreenda uma leitura à luz dos conceitos, ideologias e ciências contemporâneas.
Para concluir, sublinho que não sendo, nem podendo ser, minha pretensão um estudo especializado das diferentes temáticas, por desconhecimento científico, por extravasar o âmbito da dissertação e o objectivo subjacente a este capítulo, o mesmo
será, fatalmente, (mais) uma interpretação dos factos que conduz à selecção dos mais relevantes e à conformação de um fio
condutor. Com esta metodologia serão ultrapassadas as dificuldades encontradas na elaboração do trabalho.

I Capitulo
OS POVOS DE ANGOLA - definição etno-linguística e artístlco-cuKural
As sucessivas migrações de povos, quer sejam as inerentes à tradição etno-cultural ou ás desencadeadas pelas guerras,
sobretudo pela longa guerra civil que originou um grande número de refugiados e deslocados, e as repercussões duma
intensa aculturação criaram alterações na identificação das etnias e, pnncipalmente, uma grande dificuldade em fazer essa
identificação. Por esse motivo, procede-se geralmente a uma associação etno-línguistica.
A definição dos grupos etno-linguísticos de Angola e o respectivo domínio territorial constituirão, para além de um
enquadramento cultural, um suporte fundamental para o esclarecimento dos restantes temas destes capítulo. A definição
artístico-cultural de Angola facultar-nos-á uma amostragem das manifestações de tradicionalidade e do sentido apontado
pela modernidade.
O desenvolvimento geral deste tema será necessariamente superficial à escala do país e mais detalhado à escala da
cidade (Luanda).

Definição etno-linguística
Raiz etnológica
"Os primeiros povos organizados a instalarem-se no território que hoje constitui a Angola foram os Bochimanes grandes caçadores, de estrutura pigmóide e claros de cor acastanhada.
No início do século VI d.c, povos mais evoluídos, de cor negra, inseridos tecnologicamente na idade dos metais,
empreenderam uma das maiores migrações da história.
Eram os Bantu e vieram do norte, provavelmente da região da actual República dos Camarões. Esses povos, ao
chegarem a Angola, encontraram os Bochimanes e outros grupos bem mais primitivos, impondo-lhes facilmente a sua
tecnologia nos domínios da metalúrgica, cerâmica e agricultura. A instalação dos Bantus decorreu ao longo de muitos
séculos [e o século XIII é referido por vários autores como o de radicação], gerando diversos grupos que vieram a
estabilizar-se em etnias que perduram aos dias de hoje."'
Os grupos criados permitem afirmar que a estrutura social original angolana se caracteriza pelo seu pluralismo étnico.
Os Bantus foram ganhando predominância por todo o território angolano e, por isso, concebe-se a sua cultura como
a raiz cultural angolana. Mas, mesmo em minoria, subsistem povos de origem não Bantu: os povos Vátua (Cuepe, Cuissi);
os Coisan; os Hotentote-Bosquímano; os Quedes; os europeus; os mestiços e os angolanos europeizados. Todos estes
povos atribuem ao conjunto étnico uma diversidade ainda maior.
Grupos etno-linguísticos
As várias etnias têm línguas, costumes e crenças diferentes, sendo mesmo rivais entre si e, quando essa rivalidade
assume contornos de tribalismo, chega a ser um problema sério para a gestão territorial, quer com sistemas tradicionais
de administração, quer na implementação de sistemas europeus.
A diversidade étnica é simultaneamente uma manifestação de riqueza cultural e uma dificuldade acrescida para o seu
estudo etnológico e antropológico.
Segundo Norberto Gonzaga, depois do registo étnico efectuado em 1962, concluiu-se que eram onze os grupos
etno-linguísticos em Angola. Mas, um pouco mais tarde, em 1970, José Redinha mostra-nos com clareza uma associação
etno-linguística dos povos de Angola de origem Bantu, definindo nove grupos: Kikongo, kimbundo, Umbundo, Herero,
Nhaneka-Humbe, Ambo, Lunda-Kioko, Ganguela, Xindonga; não se limitando a identificá-los mas também a localizá-los^,
conforme poderemos ver na Fig. I.

Kimbundos - ngolas
No grupo Kimbundo inserem-se os Ambundo, Luanda, Huango, Luango, Ntemo, Puna, Dembojinga, Bondo, Bângala,
Holo, Cari, Chinje, Minungo, Songo, Bambeiro, Quissama, Lobolo, Quibala, Haco e Sendee, interessando-nos,
particularmente para este estudo, os ngolas (ambundos).
Entre os Ngolas, segundo a Etnografia dos Povos de Angola (Fig.2), atendendo à indefinição do grupo constituído pela
fusão de várias tribos e ainda à presença da muita miscigenação com europeus, no mesmo grupo mcluem-se "os
ambaquistas, golungos, cabiris e dondos, que habitam a grande zona entre o Cuanza e o Lifune e o Zenza, e que se estende
para o[-]este na circunscrição civil de Malanje até os rios Cuiji, afluente do Cuango, e Gola Luije, afluente do Lucala."^

—
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Fig. I - Grupos etno-linguísticos (segundo José Redinha)

Fig.2 Ngolas

As línguas indígenas e a língua portuguesa
A implementação da língua portuguesa foi uma preocupação e um interesse que se manifestou logo nos primeiros
contactos. Era corrente o uso de um intérprete, que traduzia apenas o essencial e estava instruído para subjugar a língua
autóctone aos interesses europeus.
De um certo modo, a introdução do português acabou por contribuir para a amputação da cultura angolana. E, se
durante muito tempo houve resistência dos angolanos à língua portuguesa, no século XIX, as línguas autóctones sofreram
uma grande desvitalização.
O português é, presentemente, a língua oficial de Angola. O seu uso é generalizado nas cidades, mas nas zonas mais
rurais recorre-se também paralelamente ao uso das línguas autóctones.
Muitos luso-angolanos conhecem alguma língua nativa, sabem falá-la e/ou escrevê-la, mostrando-o com regozijo.
Como vemos, a comunicação estabelecer-se-á sempre.
Com benefícios para a língua oficial, as escolas com ensino em português vão proliferando pelas zonas rurais e a
adesão é grande e interessada. Todavia, poderá haver um prejuízo para as línguas primitivas se não se incorrer na sua
protecção que, aliás, desconheço até que ponto se faz ou não. O ensino paralelo de ambas as línguas, como já se faz
noutros países, é uma medida de protecção que coopera para a perpetuação das línguas nativas e, na verdade, também
da língua oficial; é privilegiada para a revalorização cultural do país e para o reencontro da identidade.
Actualmente é comum dizer-se que Portugal e os países lusófonos coadjuvam para a defesa da língua portuguesa e
de outros interesses comuns. A este respeito, limito-me a mostrar a indignação causada pela falta de indícios efectivos, ou
pelo menos mais interverti vos, desta intenção em Luanda, situação que é certamente extensível ao restante país. De boca
em boca vai-se transmitindo a ideia de que o uso do inglês é crescente e que se constitui como uma ameaça para o
domínio linguístico português. Pelo que observei em Luanda, parece-me exagerado, embora reconheça que o inglês está
muito presente nos circuitos de negócios. Mas, este não é um fenómeno de Angola e, para não ir mais longe, é de Portugal
também.
É ainda interessante verificar a origem e o significado de algumas terminologias directamente relacionadas com o
nome Angola, assim:
- "o nome próprio de Angola é Dongo, que foi um termo bem adequado, em razão da sua figura desproporcionadamente
comprida.
Esta palavra dongo, na língua bunda, nada mais significa do que uma casta de embarcação, a que chamam canoa
(almadia), toda construída de um só pau, que, ao mais, tem 7 palmos de largo e de compndo 80 ou 90.1^
- "A etimologia do vocábulo bundo ou bunda deduz-se do verbo cubunda = bater ou desbaratar, e, por isso, os povos
de Angola, que, em outros tempos, venceram algumas nações vizinhas, se chamam ambundos ou abundos, o que
quere dizer - batedores ou vencedores"".
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- Ngola - "Para o definir, fomos buscar a origem da palavra Angola, apelido [Ngola] que usava um parente do rei do
Congo, que em épocas remotas emigrou para Loanda, e que estendia os seus domínios - pelo menos - em grande
parte dos territórios que actualmente habitam os povos que agora designámos por Ngolas."° Angola acaba por ser
uma "reconquistada porção deste reino do Dongo por um soba

este a eregiu em novo reino, dando-lhe o seu

nome de Angola (ou seja Dongo-Angola), que ficou conservando até ao presente" ' "
Definição artistic o cultural
As manifestações artísticas, em Angola, estão presentes sobre os mais variadíssimos géneros. Proliferam as obras de
carácter etno-tradicional, mas também não são de descorar as de natureza e expressão mais vanguardista, contemporânea
e internacionalizada, reconhecendo-se que é na música e nas artes plásticas que se manifestam mais fortemente a
diversidade e a riqueza cultural.
Em Angola, como em todo o mundo, a arte que consegue ser simultaneamente um espelho e um alento do e para
o homem, é uma força tão sensibilizadora e mobilizadora que acaba por ser um excelente veículo de intervenção nas
orientações ideológicas de um povo, quer seja para reforçar a sua tradicionalidade ou para o despertar para a renovação
e modernidade.
Angola não foi excepção e nas suas lutas explorou todas estas potencialidades. E, como reconhecimento do valor
artístico, do valor histórico e dos seus heróis, Angola certamente continuará a fazer da arte a sua voz, firme. Apesar de
Angola ser um país destruído pela guerra e os angolanos um povo traumatizado mantêm em pé a sua dignidade, a sua
cultura e o seu espírito.
Artes plásticas - escultura e pintura
As artes plásticas angolanas compõem um vasto e importante acervo de peças artesanais.
Em grandes mercados, como o mercado de Benfica, que visitei, são imensas as obras de arte mais tradicionalistas,
apresentadas em peças de artesanato de todos os géneros (pintura, escultura, adornos, cestaria, cerâmica, panana, etc.) perante as quais o fascínio é inevitável e a escolha muito difícil.
Recorrem a variadas maténas-primas naturais como carapaças de tartaruga, ovos de avestruz, marfim, pedrana, metais,
capim, etc., etc.
A escultura apresenta originalidade espontaneamente e é bem sucedida tanto nas criações mais ousadas como nas
mais vulgares, em objectos decorativos e mobiliário, adornos corporais, utensílios de trabalho e guerreiros, em
embarcações e, inclusive, na arquitectura.
São empregues vários materiais, com particular incidência sobre a madeira, tendo o dom de transformar qualquer
mero galho numa bonita peça. Mas, na verdade, os angolanos trabalham e esculpem agilmente qualquer suporte material,
são exímios escultores.
Quanto aos temas, o autóctone angolano produz com grande artisticidade e, sem dúvida, com "a exuberância e o
sabor primitivo que uma sensibilidade intuitiva revela, as máscaras dos feiticeiros ou as imagens das divindades aborígenes,
focadas nas atitudes que lhes são próprias.
Os bailarinos, as figuras singelas da sanzala, os animais espelham a tragédia do quotidiano, o mistério, a concentração,
a esperança, a ironia, a dúvida"' '
Este género artístico encontra-se no dobrar de qualquer esquina.
Muitas vezes nas peças esculpidas, de madeira, metais, marfim, etc., a cor tem uma importância secundána, é a cor
do material empregue que a determina, por sua vez, nas peças pintadas como, por exemplo, nas cerâmicas e nos adornos,
é pujantemente exibido um vasto leque cromático e interessantes ornatos.
A pintura angolana, entre outros suportes, expressa-se com peculiaridade e magnificência na panaria que compõe o
vestuário feminino tradicional e nas obras artísticas de pintura, em tela. Caractenzam-se ambas pelo predomínio de cores
fortes e luminosas.
Na panaria aplicam-se padrões sobretudo geométricos e formas simples abstractas e, menos frequentemente,
motivos florais e animais. Por vezes a composição é mista mas, normalmente, os motivos figurativos não dominam o
conjunto. Os temas da pintura, em tela, incidem sobre o ambiente natural numa vertente marcadamente paisagística e,
embora em menor escala, sobre o retrato do povo angolano, características, costumes e actividades tradicionais. A
expressão e a técnica usadas são livres.
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Artes rítmicas narrativas - literatura, dança, música e representação
De tempos mais remotos, sabe-se que os congoleses eram agrafos, não conheciam a escrita e, entre os ngolas, este
aspecto era similar.
Entretanto, a instrução, que se generalizou e progrediu, promoveu a literatura angolana, que terá tido início em
meados do século XIX.
Hoje a literatura possui uma forte tradição intervencionista e uma expressão estilística assente tanto na prosa como
na poesia e no jornalismo. Aliás, nos anos 50, escritores como o Agostinho Neto, Viriato da Cruz e António Jacinto,
recorreram à literatura como meio de conformação da consciência nacional de resistência contra o colonialismo; a seguir,
outros autores recriaram uma linguagem que contribuiu para a consolidação e difusão de uma identidade particular; depois
da independência do país e com a fundação da União de Escritores Angolanos (apoio importante), os poetas delinearam
uma nova sensibilidade e os prosadores apostaram na exposição crítica, questionando ambos o rumo do país; nos anos
80 é manifesta uma grande liberdade criativa, salientando-se os poetas e, por sua vez, os anos 90 foram mais marcados
pelos prosadores. ' ^
Foi flagrante o gosto com que alguns angolanos me falaram da literatura nacional mas, o acesso a ela, é ainda um
privilégio de uma minoria em Angola, basicamente dos citadinos instruídos. Em Luanda esta situação é muito notória, talvez
devido ao facto de acolher muitos indivíduos provenientes de zonas rurais, temporariamente desintegrados. Mas o
interesse geral é crescente e as manifestações são muitas.
Uma outra forma de expressão escrita com representatividade em Angola e com uma importância inegável é o
jornalismo. Como sabemos é caracterizado por uma componente informativa e por uma forte vertente intervencionista,
que teve um grande peso na definição do trajecto histórico de Angola. Boletins e vários outros periódicos também fazem
parte do universo angolano.
A criação da Imprensa, publicando-se em 1875 o Regulamento para a Imprensa Nacional da Província de Angola, veio
contribuir para o desenvolvimento geral da literatura.
Actualmente a publicação de periódicos é variada e próspera mas ainda temerosa de possíveis censuras. Além da
produção própria, Angola é um mercado moderno, livre e aberto ao exterior.
A literatura angolana, com diversos e talentosos autores, projecta-se numa língua que é a nossa

o português. Mas

o nosso apoio é ainda muito insuficiente. Afinal, que queremos nós portugueses? No próprio Instituto Camões em Luanda,
a pequena biblioteca que tem e que felizmente tive a oportunidade de visitar, sobrevive, em grande parte, devido ao
esmero profissional e sensibilidade de quem lá trabalha. Escutei lamentos que em tudo me lembraram os que alguns
governadores de Angola, mais meritórios, fizeram para a Metrópole, por exemplo, no século XVIII. Contudo, este que é
um espaço de tamanho reduzido e com escassez de livros (que segundo algumas fontes orais, muitos foram recuperados
do lixo, sacrificados pelas ideologias nacionalistas angolanas mais radicais), estava sempre repleto de jovens, que na hora
da abertura já estavam à porta e chegavam a ter de esperar para entrar.
A vertente artística musical composta pela dança, pela música e pelo canto tem extraordinário relevo em Angola.
Principalmente a musicalidade e a dança, enquanto expressão corporal, estão no sangue e no espínto do angolano. Assim,
no início do século XX dizia-se: "A dança, a música e o canto são as principais distracções e o passatempo mais estimado
destes povos [ngolas]; no entanto, não tem cantos guerreiros e de caça, como algumas tribus do sul da província, e as suas
danças, constituídas por diversas variantes do monótono e caricato batuque...
Como instrumento de música, o mais vulgar é uma espécie de tambor, que tocam percutindo com as mãos." ' -*
Conforme aferi no Museu Etnográfico de Luanda, existem outros instrumentos bem interessantes, como um constituído
por várias cabaças.
Na vida do angolano percebe-se, ouve-se e vê-se, no primeiro contacto, que a música e a dança acompanham os
seus dias e todos os momentos da sua vida. Andando pela cidade escutamos música aqui e ali, vinda de alguma casa ou
"discoteca", sobretudo quando se aproxima o fim-de-semana. As dificuldades quotidianas são como que exorcizadas na
dança.
Actualmente reconhece-se que a maioria das etnias angolanas têm um valioso espólio de músicas e de danças que
ainda integram no seu dia a dia, perpetuando e recriando no anonimato as tradições etno-culturais.
Além das exteriorizações mais nativistas e vernaculares, existe também um nível artístico profissionalizado, mas que
não diria ser original e erudito. Mas, de qualquer modo, por exemplo, a música angolana, juntamente com a de outras
raízes africanas, tem tido sucesso e reconhecimento internacional, o que acaba por ser uma importante forma de
divulgação cultural. Por sua vez, na dança profissionalizada "apenas Ana Clara Guerra Marques e a sua Companhia de
Dança Contemporânea buscaram de forma criativa a possível coabitação entre a dança tradicional e a contemporânea,
limitando-se a maioria dos outros grupos a reproduzir até à exaustão ritmos e movimentos coreográficos que se tomam
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monótonos e perdem o seu sentido fora dos espaços originais em que surgiram."1^
A representação teatral também já foi um das preferências intelectuais do angolano, emergindo amiúde várias
companhias de amadores. Em 1972 Luanda já tinha "um teatro profissional permanente, afora os eventuais espectáculos
dados por companhias que vêm em digressão."'-3
Após um período de letargia e insipidez tem vindo a mudar, formando-se novos grupos, com mais visibilidade, porém,
sem condições para se materializar e profissionalizar. Assim, o teatro resiste e sobrevive, expectante por se desenvolver.
Em Luanda assisti a uma pequena peça e fiquei dividida entre a agradável surpresa que esta me suscitou e a
consternação pelo péssimo estado de conservação das instalações do teatro. Ainda, num outro teatro de Luanda verifiquei
que funciona precariamente uma livraria.
Neste aspecto, como em muitos outros, não posso deixar de admirar e de salientar, além do devido mérito, o esforço
deste povo.
A vertente cinematográfica tem um percurso paralelo e similar à teatral, deparando-se com as mesmas dificuldades
e ambições.
Artes desportivas
São quase inexistentes as referencias bibliográfica relativas ás actividades desportivas, não podendo, por isso, discernir
acerca da sua tradição e origem.
Todavia, sabe-se que, em Angola, eram muitas as associações e os clubes desportivos dedicados a modalidades
diversas, sobressaindo-se os clubes náuticos e o automobilismo, que também era praticado com muito entusiasmo.
Existiam, igualmente, associações de carácter marcadamente bairrista, potenciadas pelo modo de estar do angolano e do
português.
Hoje o desporto, principalmente o de equipa, tem cada vez mais importância e qualidade. O futebol tem-se
destacado, sendo motivo de orgulho dos angolanos. Desperta muito interesse nos jovens e reúne condições para os
motivar para a instrução, como o mostra uma recente iniciativa de um angolano audaz e voluntanoso que construiu uma
escola desportiva em Luanda, no seio de um dos musseques, na qual são dadas aulas das matérias correntes. Não conheço
esta iniciativa em pormenor, porque o caso me surpreendeu através de uma notícia televisiva que não sei sequer
identificar, mas parece-me ser um exemplo a seguir.

Espaços e suportes de divulgação do conhecimento e da cultura
As iniciativas desta natureza brotaram com Sousa Coutinho e multiplicaram-se imenso no século XIX.
Naturalmente não poderei mencionar todos os acontecimentos e "espaços" criados, apenas alguns dos mais
importantes. Assim, de Sousa Coutinho sabe-se que terá criado um Jardim Zoológico ' °; de António Manuel de Noronha
sabe-se que em 1839 fundou um Museu, uma Biblioteca e um Jardim Botânico em Luanda' \ cidade onde também em
1881 se inaugurou o Museu Etnográfico e de Produtos Coloniais^.
Na segunda metade de oitocentos realizam-se uma série de exposições, entre outras cidades, em Lisboa, Paris e Viena
de Áustria, para as quais foram recolhidos exemplares de todo o tipo para representarem as províncias africanas. Tudo
isto naturalmente causava agitação nas colónias.
Em 1852 chegava a Luanda o naturalista Dr. Frederico Welwitsch, que deu o seu nome a uma planta que descobriu,
existente unicamente no deserto do sul de Angola e do norte da Namíbia, ex libris vegetal do país ao lado da palanca do
reino animal. Este naturalista foi encarregue, por exemplo, da recolha de muitos dos exemplares enviados para as ditas
exposições.
Outros espaços e iniciativas foram-se fundando e criando em Angola, como congressos científicos e culturais, com a
participação de individualidades de projecção internacional. Diz-nos Norberto Gonzaga em 1968, que no "domínio da
Ciência e da Técnica a posição de Angola é notável. Para tal contribuiu imenso o trabalho efectuado pelas missões que
visitaram a Província e se dedicaram afmcadamente ao estudo dos seus problemas."'^
Além das iniciativas e das manifestações artísticas supracitadas, em Angola, havia ainda um rol de exposições e
concursos, que tendem a restabelecer a sua regularidade. Tudo isto complementa-se com o suporte auferido pelas
festividades populares, bibliotecas e arquivos. Por exemplo, segundo o autor referido, em 1963 "começaram a funcionar
na Província, instaladas em alguns jardins e praças, bibliotecas infantis, a cargo de instituições municipais"^.
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A (si cultura(s) de Luanda
O caluanda
Depois de ter estado em Luanda e no Lubango, depois de ter visitado outros locais da província de Luanda, da Huíla
e do Namibe, a respeito dos luandenses não posso deixar de subscrever totalmente o que diz Pepetela. Segundo este, na
cidade de Luanda é característico um modo de estar denominado espírito Caluanda, com contornos que permitem
considerá-lo como cultura Caluanda. A maior autenticidade e fidelidade deste espírito é reclamada tanto pelos habitantes
da Ilha de Luanda quanto pelas grandes famílias tradicionais luandenses.^ '
Os habitantes da ilha - axiluanda, no plural, ou muxiluanda, no singular - que foram sempre detentores de uma
cultura muito própria, vincada pela forte ligação ao mar, justificam a sua reclamação pela manutenção dessa cultura,
conseguida pelo isolamento a influências externas e pela autonomia que o mar lhes foi sempre proporcionando. Por sua
vez, o luandense tipicamente urbano apela ao indiscutível cunho cosmopolita, manifestado pelo grande interesse em
conhecer outros universos além do que o rodeia e pelo seu lado aventuroso, que o distingue como característica
dominante do dito espírito. E, de facto, é neste carácter que reside a originalidade caluanda. Luanda como capital do país
potenciou muito o dito cosmopolitismo.
De acordo com o que observei e senti, em Luanda, um outro traço forte do caluanda é a sua alegria, a sua capacidade
de rir própria dor. Muitas vezes, no seu rosto, rivalizam a alegria e a tristeza, expressos simultaneamente num exuberante
sorriso e na penumbra do olhar. Esta característica está patente no seu dia-a-dia, no como o vive, no comportamento
social, no gosto pela vida em comunidade e pela festividade, está na sua intrínseca relação com a música, a dança, etc. É
inequívoca e invejável a sua faculdade se ser, senão feliz, alegre. Para este espírito contribui o seu cunho optimista, a sua
esperança em que tudo se resolva. Enfim, tudo isto acaba por ser fruto do cansaço, dos traumas que se sucederam,
acumularam e que são ainda muito recentes; só ultrapassáveis através das gerações, da limpeza memorial que possibilitam.
O caluanda resulta da simbiose cultural ambunda com influências europeias, nomeadamente portuguesas, e brasileira.
Porém, este espírito assume já contornos que extravasam Luanda, começando a ter alguma representação nacional.
Para a análise e debate do tema desta dissertação, estes dois aspectos traduzem, em grande parte, o interesse sobre
o luandense e sobre o património de Luanda.
Segundo o autor supracitado, no século XIX a simbiose cultural "era gerada fundamentalmente pela camada social
intermediária que se constituía nas grandes famílias e que alguns chamam «os crioulos». Neste século [XX], com a
colonização intensiva e consequente imposição das normas europeias, houve, sobretudo nos últimos decénios da era
colonial, uma dominação absoluta por parte da cultura portuguesa e a caluanda quase foi segregada para os guetos, tendo-se refugiado nos bairros populares e musseques, servindo de suporte ao nacionalismo moderno. Com a independência,
ela ganhou o status de cultura dominante, embora oficialmente não assumida. É a cultura do grupo social que tem voz
activa na vida do País, que tem acesso principal aos meios de comunicação, e vai penetrando nas culturas tradicionais."^
Num primeiro contacto não gostam de extenorizar a sua africanidade, mas dificilmente conseguem esconde-la. Mesmo
assim, como é óbvio, ela é mais evidente nos mercados, nos musseques, nos ritmos quotidianos, nalguns costumes, etc.
Esta faceta de tímida angolanidade aliada ao cosmopolitismo característico faz com que o luandense seja muito receptivo
a inovações e muito hospitaleiro.

O habitante dos musseques de Luanda
Como referi anteriormente, um dos locais onde a africanidade é mais evidente é nos musseques, não pela sua
conformação arquitectónico-urbana mas pelos costumes dos seus habitantes.
Os musseques de Luanda são caracterizados pela heterogeneidade étnica e racial, por exemplo, no início dos anos
70, dão guarida a santomenses, caboverdeanos, euro-africanos e europeus, sendo mais representativos os grupos etnicolinguísticos kimbundo, umbundo e kicongo.
Aqui, as relações étnicas (por vezes conflituosas) perdem força após um período mais ou menos prolongado na
cidade, atenuando-se as diferenças étnicas à medida que se vão integrando na comunidade urbana, o que anteriormente
se manifestava numa crescente aculturação. Este processo é acentuado pela localização do musseque, pois, tratando-se de
um musseque mais central a desvitalização étnica é naturalmente mais célere.
Esta conjuntura geral deve-se não só ao contacto cultural directo mas também à difusão do ensino, aos
condicionalismos da vida urbana, ao trabalho, etc., tornando todo este processo algo necessário e quase silencioso.
Como efeito claro da guerra civil chegaram a Luanda milhares de refugiados, de vários pontos do país, engrossando
brutalmente os musseques, aliás, toda a cidade. Estes fenómenos não correspondem, como infelizmente sabemos, a uma
prosperidade, pelo contrário, aumentaram a precariedade dos musseques, da restante cidade e da vida de todos os
habitantes.
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TERRITÓRIO - significado, (re)conhecimento, representação, definição das fronteiras de Angola e orgânicas
administrativas
A história do Homem e a história da Terra confundem-se, para não dizer que são a mesma. A ligação deste à terra
onde nasceu e onde viveu é estreita, mística e sagrada, de tal forma que, por ela, se justifica qualquer guerra. Foi assim no
passado e, ainda hoje, é assim por todo o mundo.
Em Angola, num território sujeito, após o estabelecimento definitivo dos portugueses como colonizadores, à
coexistência forçada de dois sistemas administrativos (até hoje inconciliáveis) - o sistema tradicional, tnbal e o sistema lusoeuropeu (monárquico e posteriormente republicano), de regime colonialista - é ainda mais importante conhecermos qual
é, para o Homem, o valor ou qualidade abstracta, o significado e a representatividade que tem o território, a área
dominada e/ou área de influência, como se definem os seus limites, etc., sobretudo à luz do sistema tradicional afncano,
que temos menos interionzado e ao que o nosso conhecimento é mais alheio. Só assim entenderemos os diferenciais que
fundamentam o sentimento de invasão ou respeito, inevitavelmente, indissociáveis dos aspectos de natureza sócio-cultural,
aos quais, contudo, neste tema, nos tentaremos abstrair.
Significado
O significado de território, quando o olhamos como espaço de um povo ou nação, está intrinsecamente ligado ao de
área de domínio, que para o europeu é definida invariável e necessariamente por uma fronteira físico-política.
Dita-o a história que: "Entre os povos africanos o conceito de fronteira não tinha o mesmo grau de importância que
nos países europeus, para os quais a noção de territorialidade era uma questão cimeira para a sobrevivência dos poderes
instituídos. No contexto dos estados, «reinos», «impénos», que um pouco por todo o lado floresciam como expressão
máxima do poder político, o exercício desse poder tinha em conta, quase sempre, mais o controle sobre os homens e
seus bens do que sobre os espaços. O território é na sua concepção pertença de «todos», não se restringe ao grupo. Para
a maioria das sociedades bantu, o poder político é associado sobretudo ao controlo de pessoas e bens, assim como de
poderes mágico-religiosos. As comunidades deslocam-se com os seus líderes e símbolos de poder."''4 Estes conceitos
estão muito ligados ao nomadismo, que foi muito característico, mas que entretanto foi dando lugar a uma fixação ao
território cada vez maior.
O que havia de acontecer em Angola, que por ser nocivo havia de se constituir uma dificuldade acrescida, foi o
estabelecimento das fronteiras políticas muitas vezes dissidentes das religiosas e culturais.
As orgânicas administrativas, afro-angolana e luso-europeia, analisadas mais à frente, esclarecem-nos, na medida do
possível, acerca destas diferenças.
(Re)conheclmento - viagens de conhecimento do território e viagens de exploração científica
As viagens no decurso dos descobrimentos, no ímpeto da expansão territorial, contemplam já, na sua génese, a
exploração e o conhecimento de territórios, no que respeita aos seus portos, enseadas e baías existentes, à navegabilidade
de grandes rios, aos produtos existentes de interesse comercial ou outro e à receptividade boa ou má dos autóctones.
Curiosidade científica foi um mote paulatinamente ultrapassado pelos interesses comerciais e de dominação territorial.
De uma maneira gerais deparamo-nos com dos tipos de viagens ou expedições:
- viagens de reconhecimento e exploração do território que visavam apoiar e garantir o estabelecimento português
político-militar e comercial; que se multiplicaram e assumiram uma maior importância colonizadora aquando da definição
das fronteiras de Angola e uma importância comercial com a insistência no atravessamento por terra até à costa onental
de África, uma ambição partilhada por conquistadores e missionários.
- expedições científicas que para além de servirem o propósito anterior, tem uma acentuada vertente naturalista e
cientifica - zoólogos, botânicos, etc., contribuíram para a divulgação do mundo natural afncano, para os progressos da
medicina e para o conhecimento e o entendimento da etnologia tradicional africana. A cnação da Sociedade de Geografia
de Lisboa (em 1875) e as suas acções impulsionaram decisivamente a realização de missões científicas de reconhecimento.
As vánas viagens e expedições encontravam fundamentalmente dois entraves: a inclemência do clima e a
impedimento dos sobas.
Porém, no século XIX, as expedições de carácter científico, surgem com uma nova força, fruto dos interesses da
época, de meios técnicos disponíveis melhores e de um novo e duro desafio para portugueses e angolanos - a disputa e
a definição das fronteiras do território (de Angola) com outras potências europeias.
As exploração do território, sempre no sentido da costa ocidental para o sertão, começou por se fazer no reino do
Congo explorando o leito do rio Zaire (ou Congo), que constituía uma grande estrada fluvial e, esta, foi a prática que
também se seguiu no reino de Angola, navegando-se, aqui, o rio Cuanza, e, mais tarde, no sul, navegando-se o no Cunene.
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Século XVI
Após as primeiras viagens, de Diogo Cão e de Gonçalo de Sousa, no século XV, já o regimento de Simão da Silva
(de 1512, anexo I) prevê explorações científicas, embora com propósitos religiosos. Também com regimento, Manuel
Pacheco e Baltazar de Castro (de 1520, anexo 3), que dirigiram a primeira expedição oficial ao reino de Angola, tinham
objectivos semelhantes.
Interessava à Santa Sé alcançar a Abissínia e, para tal, Gregório de Quadra foi o explorador encarregue da realização
do projecto que, partindo do Congo, visava a subida pelo rio Zaire, na expectativa de atingir o Lago Central de África, de
onde se supunha ser mais fácil o acesso para a Abissínia.

Há muitos registos que mostram a existência do dito lago, por

exemplo: as cartas de Lázaro Luiz (de 1563); as de Vaz Dourado (de 1571 ); a suposta reprodução da carta do explorador
português Duarte Lopes, que figura no livro de Pigafeta com a designação de Relatione del Reame di Congo (de 1591,
Fig.9); e, as cartas do século XVII (de 1650, Fig. 10). Duarte Lopes partiu para o Congo em 1579, esteve lá 9 anos, voltando
depois em 1589; e, as informações que recolheu acerca do Congo foram, até ao século XIX, a base documental dos
conhecimentos acerca da África Central, sobretudo da sua hidrografia/ 6
Ainda no século XVI, no reino de Angola, entre 1576 e 1578, num breve período de paz com os autóctones, os
portugueses prosseguiam Cuanza acima em direcção ao coração do reino de Angola, reconhecendo e conquistando o
território.
Mais para sul, crê-se que foi Garcia Mendes de Castelo Branco, a mando de P. D. Novais, a realizar a primeira
exploração da costa de Benguela, tendo navegado até ao Cabo Negrcr' (Fig. I).
Século XVII
Apesar dos avanços conseguidos no propósito da travessia continental, dispondo dos conhecimentos facultados por
Duarte Lopes e pelos jesuítas que acompanharam Novais, foi em 1607, sob a ordenança do governador D. Manuel Pereira
Forjaz, que se efectuou a primeira grande viagem para ligar Angola e Moçambique/" Baltazar Rebelo de Aragão foi o
escolhido para levar a cabo este projecto audaz, o qual teve de abandonar por razões militares.
Por corresponder a mais do que a obtenção de benefícios comerciais locais e de domínio, tentava-se fazer a travessia
a partir de vários pontos da costa de Angola como, por exemplo: por Benguela, conforme o manifesta o governador
Manuel Cerveira Pereira (entre 1615 e 1617), dizendo "na sua Relação da Conquista de Benguela, que «também
determina Sua Majestade mandar conquistar pela terra dentro e abrir caminho para as minas de Monomotapa, terras de
Moçambique, porque é o caminho mui breve por esta parte»"

, e, após um período de abrandamento (devido à

ocupação holandesa e a constantes lutas com sobas), renova-se a o investimento na travessia e fazem-se viagens em
direcção ao rio Cuango (a que se opunha o jaga de Cassange para proteger a exclusividade do comércio de leste, Fig.7),
ao rio Cuanza e ao rio Zambeze; em 1665 José da Rosa visita a foz do rio Cunene e, já no governo de 1res S. Meneses e
Sousa, partindo de Massangano leva a efeito uma nova expedição, mas os sobas obrigam-no a recuar/ 0

Século XVIII
Para que fosse preparada uma nova expedição de travessia, em 1755, Miguel Correia Leitão e António Francisco
Grisante, fazem parte da missão enviada a Cassange, para conhecimento das coordenadas locais, avaliação da distância a
Moçambique e o estudo do rio Cuango/
Todavia, quando Sousa Coutinho assumiu o governo de Angola, ainda não havia um estudo pormenorizado da costa,
ignorando-se a localização ou a existência de vários portos, baías e enseadas. Este governador, que entendia que a travessia
seria vantajosa em termos comerciais, governativos e pela existência de minerais nobres no percurso, conjugando a defesa
da costa com este empreendimento, manda que se proceda a um estudo minucioso da costa/^ Por sua vez, no avanço
pelo sertão, perante a escolha entre a conquista armada ou a ocupação pacífica do território (através de povoações),
Sousa Coutinho opta pela segunda solução e pensa atingir Moçambique usando o no Zambeze como eixo. A aposta na
colonização e na travessia faz-se igualmente a sul, assim, a partir "da Huila e cruzando as terras do Jau, João Pilante da Silva
executa em 1770 um reconhecimento à região dos curocas, no cabo Negro, onde Sousa Coutinho planeava a fundação
de uma fortaleza, que não chegou a ser construída."-"
Quando S. Coutinho propõe a criação do Governo de Benguela, pretende, entre outros objectivos, garantir a ligação
entre Angola e Moçambique, a administração seria mais eficaz, sobretudo, contra a intrusão de estrangeiros que pudesse
,
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tornar o projecto inexequível.
É neste século que se começa a apostar no reconhecimento científico. Sintomático disso mesmo é a recolha e o envio

I Capitulo
de exemplares zoológicos, botânicos, mineralógicos e antropológicos, feito por naturalistas, para a metrópole, para museus
e jardins entretanto criados. Mas, é só no último quartel do século que se realiza a primeira missão científica oficial em
Angola. O pioneirismo coube ao conceituado e respeitado naturalista Joaquim José da Silva que, por volta de 1778, foi
incumbido de analisar, descrever e enviar para a metrópole tudo o que de interessante encontrasse e, para isso, fez-se
acompanhar por Ângelo Donati e José António. Andou por Luanda, Cabinda, região do rio Dande, Massangano, ocupou-se do estudo do rio Cuanza e participou da expedição de António José da Costa ( 1785-87) ao Cabo Negro.-"
O Barão de Mossâmedes, no seu governo ( 1784-1790), visando defender a soberania portuguesa no sul de Angola,
contra a ameaça francesa, solicita o estabelecimento efectivo nos portos e no interior. Para esse fim, com a colaboração
de Pinheiro Furtado, planeia e organiza 3 expedições de estudo e exploração, duas das quais são terrestres e uma é
marítima-'":
1. Expedição marinha de Cândido Pinheiro Furtado, 1785^7 - Foi confiada a Pinheiro Furtado, o comandante era
Manuel José da Silveira e, nesta expedição, também participaram José de Sousa Sepúlveda, Francisco Bernardes e António
José Valente. Saíram de Luanda em Maio do ano referido, passaram por Novo Redondo, Furtado e Valente
desembarcaram em Benguela e a fragata continuou para sul, até Angra do Negro [próximo de Moçâmedes], onde
chegaram cerca de dois meses depois. Sepúlveda e Bernardes, sobretudo este último, em Angra do Negro, cometeram
terríveis atrocidades para com os negros, acabando naturalmente por pagarem com a própria vida. Apesar disso a
expedição ainda prosseguiu um pouco mais para sul, dando a conhecer que nada se encontrava senão o deserto - "«Aqui
é a própria imagem do mesmo horror e inutilidade; falta água e nada vegeta, nem vive, à excepção de alguns pássaros
marinhos»."-'"
2. Expedição terrestre de Gregório José Mendes, 1785™ - Rico comerciante e prático sertanejo, juntamente com
Luiz Cardoso, Manuel Pinheiro, Francisco Rodrigues, Manuel da Cruz e cerca de um milhar de autóctones, devendo
executar o levantamento da região percorrida, partem de Caconda em direcção à Huila. Atravessam o deserto de
Moçâmedes e chegam a Angra do Negro em Novembro. Gregório José Mendes procurou evitar violências com o gentio,
agindo sempre com rectidão e bondade.
No regresso, fazendo um arco pelo interior, subindo o rio Bero, atravessando o Bumbo, Tampa e Bentiaba e dirigindo-se ao Dombe Grande, constataram a grande fertilidade do solo, a farta pecuária e a salubridade do clima, chegando
finalmente em Dezembro a Benguela.
3. Expedição terrestre de António José da Costa, /7&V U - Esta expedição também saiu de Caconda, em direcção a
sudoeste, aos Mucuixes [entre o rio Curoca e o rio Cunene], invertendo depois para norte, em direcção ao Cabo Negro.
Tinha como objectivo o reconhecimento do rio Cunene mas este capitão embrenhou-se, por engano, no no Curoca e
perdeu-se por cerca de 2 anos. Esta ocorrência aliada aos conflitos criados com os autóctones inviabilizou quase
totalmente os proveitos da expedição, de tal modo que o governador D. Miguel António de Melo, a respeito, disse para
Lisboa: "«Gastou-se muito cabedal, pereceram muitos homens de doenças e desastres, outros converteram para seu
particular proveito o que se fazia só para utilidade do Público»" .
O barão de Moçâmedes, pelos resultados das expedições de Furtado e de Mendes, informa a corte das vantagens
do estabelecimento no sul e, em 1786, manda Furtado desenhar aquela que seria a primeira carta de Angola (Fig. 12). ^
Esta compreende parte do reino do Congo, o reino de Angola e o reino de Benguela, foi elaborada em 1790 e gravada
em Paris em 1825.
Dos últimos 20 anos do século, Dr. Álvaro Maciel, mesmo estando ligado à industria do ferro, legou-nos uma
interessante obra no que concerne às demais riquezas naturais de Angola, em que se empenhou muito em conhecer.
Além dos casos já enunciados, representa igualmente um significativo interesse documental, acerca da travessia, o
relato da expedição de Benguela ao Móxico, de 1794, de Alexandre da Silva Teixeira e de José da Silva Costa; e, a viagem
ao Luvale e alto Zambeze de Assunção e Melo, em 1795/"
D. Rodrigo (secretário da Marinha e Domínios Ultramarinos), foi o mentor e planificador da derradeira travessia
continental e, em 1797, comunicava ao governador de Angola a nomeação do brasileiro Dr. Francisco José de Lacerda e
Almeida, matemático e viajante explorador muito experiente, para uma expedição que viria dos nos de Sena
(Moçambique) em direcção a Angola, cujo objectivo era saber se no centro de Africa existiam montes vertentes para o
rio Cunene. Entretanto, Lacerda sucumbiu no Cazembe, em 1798T*
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Por firm, Brant Pontes, na sua memória (1800), diz que possivelmente a travessia já está aberta.
Século XIX
As viagens comerciais e políticas, pelo sertão de Angola, que iam penetrando no interior do continente, e as viagens
das caravanas de escravos contribuíram imenso para a recolha de úteis informações para a execução da travessia, tendo
sido possível, por intermédio dos pumbeiros, conhecer superficialmente as bacias do rio Cuango, do alto Cassai (rio), do
alto Zambeze (no), do rio Cuando, do baixo Cubango (no), a Lunda (reino de Muatiânvua), Garanganja (Catanga) e o
Jengi (Barotze).
Em 1800, as informações recebidas da expedição de Lacerda aconselham a que se realize outra expedição. Então,
Francisco Honorato da Costa, bastante conhecedor do sertão entre Angola e Moçambique, foi encarregado de estudar a
viabilidade da travessia a partir de Cassange (região mais a leste a que chegava a influência de Portugal). Contudo, o jaga
de Cassange continuava a barrar a passagem e o contacto com o reino de Muatiânvua. Mas, Honorato, que acaba por
saber da morte de Lacerda, negoceia com o jaga de Cassange uma autorização de passagem e a cedência de guias para
os seus dois pumbeiros Pedro João Baptista e Amaro José. Estes partem de Cassange em Novembro de 1804, chegam à
corte do reino de Muatiânvua em Maio de 1806 e, ainda neste ano, alcançam o reino de Cazembe, onde ficam retidos 4
anos; entretanto, conseguem contactar com escravos de Gonçalo Caetano Pereira, sertanejo de Tete, e prosseguem
viagem, atingindo Tete em Fevereiro de 181 I ; passados 3 meses voltam pelo mesmo caminho e chegam a Luanda em
I8I546
Concluiu-se, finalmente, a primeira travessia total, de ida e volta.
E, agora que se realizou a bendita travessia, já outros interesses se tinham instalado - a vontade das potências
europeias de ocuparem o território e de quebrarem a inconveniente ligação entre Angola e Moçambique. Esta foi uma
motivação para muitas viagens de exploração e reconhecimento do território, feitas por portugueses e estrangeiros
durante todo o século XIX:
Explorador italiano - enviado ao Baixo Zaire, em 1839, pela França.
António Francisco Ferreira da Silva Porto, grande e abastado sertanejo português

foi o que mais conheceu e mais

divulgou o interior de África. Segundo Luciano Cordeiro, Silva Porto, nas suas longínquas excursões, registava, diariamente
e com grande minúcia, tudo o que via e vivia.
Em 1839 parte de Luanda para o sertão; em 1845 estabelece-se no Bié; em viagens sucessivas inicia a exploração de
Barotze; e, da viagem que empreendeu à costa oriental, apesar de não a ter conseguido concluir, no roteiro Uma Viagem
à Contra-Costa, expõe primordiais conhecimentos geográficos, dos quais depois se aproveitaram vários exploradores.
No contexto da agitação que crepitava pelas cidades sobre questões culturais e biológicas, como referi no capítulo
anterior, Silva Porto é incumbido, pelo governador J. R. Coelho do Amaral, da recolha de exemplares de todo o género,
empreendendo de novo pelos sertões. '
Rodrigues Graça - o governador Bressane Leite encarregou-o de atingir os rios de Sena. Porém, entre 1843 e 1847,
realizou uma viagem de cariz comercial e partindo do Golungo, indo por Malange e contornando o no Cuango pelo Bié,
onde esteve durante 3 anos, tentou entrar na Lunda por uma rota alternativa à de Cassange, acabando por chegar à capital
da Lunda em 1846.

As informações colhidas foram de suma importância.

Brochado - este, por sua vez, explora o sul, visita o rio Cubango, alcança o Mucusso e embrenha-se no rio Cunene
e estuda Cuanhama.
Dr. Welwrtsch, botânico - foi contratado por Lisboa para o estudo da flora, percorre o território entre 1851/2 e

1861.
Fernando Leal - em 1854, estuda detalhadamente o rio Cunene, definindo concretamente a sua foz .
Levingston, missionário inglês - "explorou a região a sul dos Grandes Lagos. Descobriu N'Gami; atravessou a Africa
de Quelimane a Luanda, avistando-se com o nosso grande explorador Silva Porto, de quem obteve preciosos elementos;
em 1858 explorou o Zambeze e o Chire, e de 1865 a 19[8]71 visitou Benguela, Moero, Tanganica e morreu nas margens
deste lago."-5 '
Anchieta - em 1867, promove valorosas investigações científicas.
Stanley, jornalista americano - foi contratado por dois jornais internacionais para procurar Levingston. Assim, em 1875
partiu de Bagamoyo, atravessou a África Equatorial e chegou a Borna em 1877. Os relatos que fez daquilo que viu,
salientando as riquezas da região atravessada e o seu futuro promissor e o brilhante futuro da região que atravessara, foram
de tal forma sensacionais, que despertaram as atenções de várias individualidades da Europa."-1^
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Alexandre Serpa Pinto, major do exército - em 1877 parte de Benguela para o Bié para estudar a nascente do no
Cuanza e, depois, partindo do Bié, atravessou o continente e chegou até Durban.-'-'
Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens, os dois são oficiais da Marinha, o primeiro é ainda meteorologista e naturalista
e o segundo é topógrafo - ambos, também em 1877, percorrem as terras de Benguela até laca, definindo o curso do rio
Cubango, do rio Luando e do rio Tohicapa; levam ainda a cabo a expedição de Moçâmedes a Quelimane (por cerca de
1884), explorando e estudando sempre a hidrografia e a orografia das terras percorridas; e, uma jornada de
atravessamento entre Luanda e Tete.
Henrique Dias de Carvalho, major - "organiza e empreende a expedição política às terras do Muatiânvua. Baliza a sua
marcha com estações civilizadoras, que tiveram vida efémera, mas que, no entanto, foram o suficiente para salvaguardar
os nossos direitos sobre as terras compreendidas entre os rios Cuango e Cassai, que, desde 1875, vinham sendo
ameaçadas."^ Em 1884 sai de Malanje em direcção à capital de Muatiânvua (Mussumba), chegando no início de I 8 8 7 5 6
Neste século, as viagens enumeradas e descritas traduzem o avanço científico, o reconhecimento político e
económico de Angola. Assim, as explorações científicas haviam de ser impulsionadas, a partir de 1875, pela Sociedade de
Geografia de Lisboa, criada nesse ano, tomando-se, inclusive, o principal apoio da expansão portuguesa; contando, para o
mesmo fim, com os apoios do movimento republicano, de empresas indústrias, comerciais e financeiras com interesses
em Africa.
A execução destas expedições, o papel e a energia dos protagonistas foi determinante no processo de definição das
fronteiras de Angola, de que falaremos mais adiante.
Século XX e XXI
Neste século há uma grande omissão, nas fontes investigadas, acerca das viagens de reconhecimento e exploração
científica efectuadas, talvez porque foi dominado por outros interesses e outras preocupações. Por outro lado, a
curiosidade que o desconhecido e a novidade estimulavam também é menos acentuada. Mesmo assim, continuaram e
continuarão a fazer-se essas viagens e pesquisas, mas agora mais caracterizadas pela especialização multidisciplinar. No
mínimo realizar-se-ão com o intuito de protecção e restabelecimento de um património natural e cultural ameaçado.
As reservas e outros ecossistemas naturais e populacionais têm despertado, cada vez mais, um grande interesse
turístico. A análise das condições de conjugação da protecção ambiental com a exploração turística, por si só, incrementará
a execução de viagens de investigação científica. Esta atracção generalizada, se bem conduzida, pode cooperar nos
projectos e programas de sustentabilidade e salvaguarda, como já o mostram algumas experiências levadas a cabo noutros
países.

Representação - a necessidade e a dificuldade europeia na realização de mapas
Os mapas e as cartas são uma privilegiada fonte narrativa das épocas e das civilizações. Mas, é tão rica e válida como
falaciosa.
Pretendíamos registar não só as terras descobertas e conquistadas mas, também, os domínios e os poderes nativos
instituídos nas regiões. Todavia, a noção africana de território e o seu sistema administrativo tradicional, tão diferentes
quanto dissidentes do europeu, aliados ao nosso desconhecimento generalizado do meio e da cultura indígena, tomaram
a tentativa de representação gráfica desses territórios e desses reinos, muito difícil de executar. Mesmo tendo encontrado
aqueles reinos com as raízes etnológicas já estabilizadas, as sucessivas agregações e desagregações de grupos diferentes e
a actividade migratória, aspectos gerais do dinamismo africano de ocupação territorial, constituem complicações na leitura,
na definição e, consequentemente, na representação dos mesmos reinos. A dificuldade cresce quando as fronteiras
político-administrativas, religiosas, linguísticas, etc., não se sobrepõem integralmente. E, a assimilação cultural, por nossa
influência e pressão, concorreu para aumentar ainda mais a complexidade geral.
Existem ainda outros factores condicionantes, que também podem conduzir a grandes erros e anacronismos, tais
como; a visão e a compreensão europeísta; os limites das concepções gerais de cada época; os recursos disponíveis
técnicos, instrumentais e científicos para medição, cálculo e análise; o interesse em secretismos, nalgumas situações; os
deveres e relações diplomáticas; a relatividade das informação fornecidas por autóctones, por comerciantes, por
sertanejos, por pombeiros e até por religiosos, no que respeita ao tempo e ao espaço (por exemplo, o que para um
autóctone pode ser próximo pode levar anos a ser percorrido) mas, por outro lado, a desconsideração dos dados que
dispõem pode implicar a repetição de equívocos nas rotas definidas e o retrocesso nalguns percursos já iniciados.
Assim, quer o conhecimento seja directo ou indirecto, os mapas no século XVI e XVII são uma das representações
possíveis da verdade, traduzindo mais das intenções, da imaginação dos agentes e das forças existentes no terreno do que
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da realidade.
As expedições e viagens, aludidas no ponto anterior, dão informações mais realistas, principalmente acerca das terras
litorais e da hidrografia. Mesmo assim, se a costa ia sendo mais ou menos explorada e conhecida, o sertão era
desconhecido e, por isso, era frequentemente preenchido com figuras de unidades montanhosas e da fauna do continente.
O século XVIII não introduz alterações no sistema de representações. O sertão permanece indefinido e os que
melhor o conhecem continuam a ser os autóctones, os comerciantes e os pombeiros. As viagens comerciais são cada vez
mais frequentes e as informações prestadas pelas explorações científicas realizadas nem sempre coincidem com as
operações no terreno.
No século XIX, apesar da significativa melhoria dos meios técnicos e da intensificação das expedições científicas e de
reconhecimento do terntório, costeiro e interior, persiste a representação de lugares desconhecidos como conquistas das
potências europeias.
O recurso à hidrografia para estabelecer fronteiras internas e externas, é um método tradicional, ainda hoje usado
correntemente, que compensa, um pouco, a falta de rigor gráfico, na medida em que as linhas de água se constituem como
referências "exactas", mesmo sendo mutáveis. Analisando os limites de Angola, os de hoje e mesmo os de ontem, vemos
que o uso deste método predominou.
A necessidade da realização de mapas traduz não só a vontade de relevar o que se conhece e domina mas também
expressa a importância do estabelecimento de fronteiras polítíco-administrativas têm para os europeus.
A definição das fronteiras de Angola
Desde sempre as costas do reino do Congo, do reino de Angola, do reino de Benguela e das terras do sul, foram
cobiçadas por várias potências europeias e, por isso, eram frequentemente ameaçadas por navios holandeses, franceses e
ingleses que faziam concorrência comercial aos portugueses e praticavam pirataria e contrabando.
Com a independência do Brasil e de outras colónias americanas, a Europa passa a olhar com mais interesse para África
e, em 1830, a ocupação efectiva de Angola já era uma preocupação real.
Impunha-se a definição das fronteiras de Angola, que eram discutidas pelos países europeus, à margem dos interesses
e poderes locais autóctones e, neste processo, como já referi, as explorações científicas tiveram um papel determinante,
salientando-se as revelações feitas por Levingstone (anos 50 e 60) e por Stanley (anos 70), cujos conteúdos exacerbaram
a disputa europeia.
Na segunda metade do século XIX, intensificaram-se as rivalidades entre as potências europeias, estimuladas pelo
desenvolvimento económico e tecnológico, em consequência do Liberalismo e da Revolução Industrial, que conduziram
à maior procura de matérias-primas e ao aumento da produção, sendo necessário obter também novos mercados de
escoamento dos produtos. Mas, além dos interesses de carácter económico-financeiro, em África interessava-lhes
principalmente impedir que os adversários se antecipassem a preencher os territórios vazios, idealizando para isso uma
expansão assente numa missão supostamente civilizadora.
A definição das fronteiras foi um longo processo desenrolado desde as últimas décadas do século XIX até cerca de
1931. Os tratados, acordos, alianças e traições foram mais do que muitos entre os europeus e entre estes e os sobas
africanos, para a garantia de posições.
Os motivos da fervorosa defesa portuguesa do território não eram senão os mesmos dos países rivais, e os meios
usados idênticos, simplesmente, não interessando a nenhum possível aliado o reforço do poder de Portugal, não pudemos
contar com a fidelidade de ninguém. O certo é que Portugal acabou prejudicado fortemente na extensão dos seus
"domínios" por um certo complô das potências europeias.
O processo de definição das fronteiras de Angola
Instigada pelos relatos dos exploradores, como consequência, em 1876 havia de se realizar em Bruxelas a primeira
conferência internacional, promovida pelo rei da Bélgica, e na qual participaram alemães, austríacos, belgas, franceses,
ingleses, italianos e russos; tendo resultado desta conferência a fundação da Associação Internacional Africana. ' Portugal
foi posto de parte e reagiu, embora apenas por volta de 1883/84.
Entretanto, apressadamente "e às escondidas, Brazza dirigiu-se ao Gabão. (...) Passando para a bacia do Zaire, celebrou
tratados de amizade e de protectorado com alguns chefes indígenas; fundou Brazzaville e, logo mais a jusante,
Leopoldoville."-)° Mas, também os portugueses Hermenegildo Capelo, Roberto Ivens e Alexandre Serpa Pinto, que em
1877 assumiram o encargo das explorações, acumularam a missão de celebrar acordos confidenciais com chefes indígenas
~ S9
para garantir os interesses portugueses no sertão.
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Em 1883, Portugal faz uma proposta para definir os domínios franceses e portugueses no Congo e, em 1884, celebra
um tratado com a Inglaterra no qual é reconhecida a soberania de Portugal em ambas as margens do rio Zaire e a
Inglaterra, por sua vez, obteria benefícios políticocomerciais.60
O acontecido desperta a oposição de outras potências europeias e tornase o mote para a convocação de outra
Conferência Internacional, pois, o Congo sem saída por mar ficava desvalorizado e, por isso, a Bélgica pede a intervenção
da Alemanha, que propõe que a dita conferência ocorra em Berlim.
de Berlim, de 1884 (15.11) a 1885 (26.02) 6 1 :

Conferência

Nesta conferência participam representantes portugueses, ingleses, franceses, americanos, alemães, holandeses,
austrohungaros, belgas, dinamarqueses, suecos, noruegueses, turcos, italianos e espanhóis, tendo sido a França o árbitro
nesta conferência.
Os resultados desta conferência passaram pelo estabelecimento de normas internacionais de ocupação dos territórios
das costas africanas: os territórios deveriam ser ocupados efectivamente, sobrepondose, assim, o direito de presença aos
direitos históricos; e, para reivindicar o sertão já não basta ocupar a costa.
A Conferência de Berlim, estabeleceu "os limites convencionais da Bacia do Zaire, [e] confirmou a existência do
Estado Independente do Congo, que ficou na posse de territórios com cerca de três milhões de quilómetros quadrados.
A Conferência decretou as bases do seguinte acordo internacional:
«Liberdade de comércio na bacia do Congo; aplicações ao Congo e ao Níger dos mesmos princípios de liberdade de
comércio; definição das fórmulas que se deveriam observar para que as novas operações nas costas africanas fossem
consideradas efectivas.»""^
Entretanto, a Associação Internacional A fricana cedeu em algumas pretensões iniciais mas a Inglaterra abandonou o
tratado que tinha assinado com Portugal. Mas, ainda antes do fim da Conferência, em 1885, Portugal assina com alguns
chefes indígenas de Cabinda (Ngoyo) um Tratado de Amizade e Protecção; e, realiza uma convenção com a Associação
Internacional do Congo, renunciando à margem esquerda do rio Zaire, conservando, contudo, Molembo e Cabinda.
No fim, conforme já o disse, Portugal vê fracassadas as suas pretensões e, carregado de direitos históricos, é forçado
a ocupar os seus domínios, nem que seja militarmente, devendo ir o mais longe possível no sertão, antes do vizinho; e, a
abrir os portos ao comércio estrangeiro, operação perniciosa para Portugal.
Da Conferência de Berlim dimanaram, obviamente, efeitos subversivos. De facto, pelo menos, o pnncípio
internacional alusivo à ocupação efectiva do território é desvirtuado com o recurso generalizado a Acordos de
Protectorado, que, de um certo modo, equivalem aos antigos Contratos de Vassalagem.

Outras negociações:
Em 1886, realizase uma convenção francoportuguesa na qual se determinaram as fronteiras na região de Cabinda;
e, após sete meses, ainda em 1886, realizase a convenção lusoalemã acerca da fronteira sul de A ngola, na qual "os
portugueses renunciam às suas pretensões sobre o território até Cabo Frio e à depressão do Etosha. O rio Kunene, até
às quedas do Ruacaná, passa a ser o limite sul da parte ocidental da colónia.""'

O mapa cor-de-rosa:
Portugal ocupava essencialmente a linha costeira, precisava de ■„ _..a.r ,

r

:_

expandir os seus domínios e, para isso, entre outras coisas, executa
as ditas viagens de exploração. Por sua vez, os exploradores e os '

■!

pombeiros potenciaram fortemente o desejo de Portugal de criar
a grande colónia da África A ustral representada no mapa corde
rosa. Assim, em 1886, Portugal expressa estes seus propósitos .
geopolíticos para a África A ustral e, em 1887, o Governo *»
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português apresenta o dito mapa corderosa ao Parlamento. Este

 •

projecto origina, desde logo, a oposição e o protesto dos ingleses,

___
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pois, as suas possessões localizadas no sul ficariam com a saída para j
norte obstruída.
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E, mais uma vez, fizeramse alianças confidenciais, consagradas '
em

1889 pelo tratado angloalemão acerca das conquistas Fig.2  Carta da África Meridional Portuguesa de 1886  O Mapa

portugueses.

CordeRosa
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Ultimatum

Inglês a Portugal, em 1890:

Este Ultimatum impossibilitou a ligação entre Angola e
Moçambique. O governo português foi "obrigado a mandar retirar
as forças militares, que, ao tempo, se encontravam no Chire e nas
regiões dos Makololos e Mashonas. Entregando Portugal, desta
forma, a Rodézia, que fazia parte do Mapa côr de rosa 64
Outras negociações:
É realizado em 1889 um tratado secreto luso-alemão acerca
dos territórios portugueses.
Em 1890 é incluída uma reformulação da epígrafe relativa à
ocupação efectiva na "Acta final da Conferência Internacional
antiesclavagista de Bruxelas"

, logo a seguir, é celebrado o tratado

luso-britânico incidente sobre a fronteira leste de Angola; ainda em
1890, fruto do protesto Portugal contra o Estado do Congo Fig.3 - Carta das Possessões da África Meridional, segundo o pro(devido à ocupação indevida de terras) foi nomeada uma jecto do tratado de 20.08.1890
comissão; e, no fim deste ano, Bélgica e Portugal negoceiam os
limites nordeste, na Lunda, entre o rio Cuango e o rio Cassai 66 i ^ : : - - - 7 /

—
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Em 1891 leva-se a cabo a convenção luso-belga regulando-se
os diferendos sobre as fronteiras comuns entre a foz do rio Zaire

Aí...

e o rio Cuango e, também, a já aludida fronteira do nordeste
angolano, que, contudo, só teriam um traçado definitivo em 1927.
Também ainda em 1891 se realizou um convénio no qual se
estabeleceu a fronteira de Angola com as possessões inglesas,
acabando por se elaborar um novo tratado, mais prejudicial para
Portugal, mas, as reclamações de Portugal, não sendo atendidas
pela Inglaterra, foram submetidas à arbitragem do rei de Itália que
favoreceu Portugal. '

'

Apesar da Alemanha, em I 895, pedir uma rectificação do Fig.4 - Carta das Possessões da África Meridional, segundo as condelineado na convenção luso-alemã de 1886 não foi atendida.

venções de 1891.

Portugal, estando a passar por uma crise financeira, em 1896
pede um empréstimo a Inglaterra e, devido ás excelentes contrapartidas que do incumprimento adviriam, a Alemanha
também quer ser solidária(l). Assim, em 1898, são feitas as negociações e, se Portugal não cumprisse o acordado ou se o
Império caísse, a Inglaterra e a Alemanha assumiriam responsabilidades dentro da sua esfera de influência.
A cabala europeia continua mas Portugal não desiste de defender as suas possessões.
Em 1901 é assinado o protocolo em Paris que contemplava a convenção franco-portuguesa, de 1886; em 1905, sob
a arbitragem da Itália, fixa-se definitivamente a fronteira de Angola com a colónia inglesa da Rodésia do Norte, actual
Zâmbia.68
Em 1909, os alemães tentam ocupar Cimenya e, por isso, Cavada (alemão) negoceia com Rosado Dias o
estabelecimento de uma faixa neutra de I I km, entre o Cimenya e Cuangar, rios Cunene e Cubango; mas, em 1915, no
decurso da l.a Guerra Mundial, as tropas sul-africanas que ocuparam a colónia alemã, actual Namíbia, foram os
interlocutores de Portugal na definição da fronteira sul de Angola, acordo que só em 1926 é assinado, mantendo-se,
contudo, a dita zona neutra entre o Cunene e o Cubango""
Em 1916 procedeu-se á demarcação da fronteira sul com os ingleses/sul-africanos (União da Africa do Sul), porém,
apesar do acordo ter sido assinado em 1926, teve provação apenas em 1931,
Em 1927, desenrola-se em Luanda outra convenção luso-belga, acordando-se e assinando-se a permuta de territórios
portugueses na região próxima de Noqui (Congo) por territórios belgas na Lunda (entre o rio Cassai e o rio Luau). O
interesse belga era a introdução de uma linha de caminho-de-ferro Matadi-Léopoldville/1 Estão, finalmente, estabelecidas
na totalidade as fronteiras actuais de Angola.
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As orgânicas administrativas
Sistema administrativo afio angolano
Acerca da orgânica administrativa dos reinos, de uma maneira geral podemos dizer que são compostos por sobados,
chefiados por sobas que podem ainda subdividir o seu território passando cada parcela a ser chefiado por sobetas, seus
subordinados. A estrutura tribal é familiar, na qual normalmente a família corresponde à população da aldeia, chefiada pelo
indivíduo mais velho ou pelo mais preponderante.
Os reinos tinham também um centro político  Mbaji , que significa local de reunião, capital/^
Um reino menor poderá também prestar vassalagem a outro reino, podendo, por vezes, ser insubordinado e ameaçar
frontalmente o reino soberano, tomandose seu rival, conforme veremos. Mas, também por vezes, vários reinos aliamse
para se fortalecerem em prol de um interesse comum, como o foi o combate aos portugueses, porém, as suas disputas
e rivalidades fragilizam e condenam as suas alianças.
O território actual de A ngola, aquando da chegada dos portugueses, no litoral, abarcava parcialmente o reino do
Congo e o reino de Benguela. Todavia, na segunda metade do século XVI, o mesmo território passará a ser composto, a
ocidente, por três reinos: o reino do Congo, o reino de Angola e o reino de Benguela. No interior existem: a norte o
reino do Anzico; no sertão Lunda o reino da Muatayanvo; e a sul o reino de Mataman

O reino do Congo
S

Depois da implantação dos povos Bantos no território
angolano, o reino do Congo foi a primeira grande estrutura política,
tendo surgido "no século XIII, estendendose até ao Gabão a
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norte, ao rio Kwanza a sul, ao oceano A tlântico oeste a leste até
ao rio Kuango ■73
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No final do século XV, segundo alguns autores, o reino do
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Congo ia do Loango (reino a norte) até Benguela (reino a sul) e os
limites orientais não estavam ainda claramente definidos. A capital
deste Reino, o centro do poder, mantémse em Mbanza Congo,
denominada pelos portugueses como S. Salvador do Congo.
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Mbanza significa cidade mas, à luz dos modelos ocidentais, Mbanza
Congo não seria uma cidade de facto.

r

Sabese também que o reino do Congo estendia a sua área de
influência aos Estados limítrofes. A lém disso, do reino do Congo
dependiam o reino do Ndongo (A ngola) e o reino da Matamba74
(Fig.7) e, até meados do século XVI, estendese, na costa, do rio

i^

Zaire ao rio Longa e, no interior, até ao rio Cuango (Fig. I )'\
Nesta altura o Congo perde a soberania sobre o remo de Angola,
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que passa a estabelecer o limite sul do reino do Congo, contudo,
as fontes não são consentâneas quanto à fronteira entre ambos.
De qualquer modo, por volta de 1567/8, o reino foi invadido violentamente por povos jagas, antropófagos, que com
o Congo sustentaram guerra durante anos, sendo apenas vencidos e repelidos com a ajuda indispensável dos portugueses.
Este facto levou a que o rei do Congo, como retribuição, cedesse aos portugueses os territórios entre o no Zaire e
Luanda, exceptuandose a Ilha de Luanda por ser o local onde colhia o zimbo que corria como moeda. Com tudo isto, o
rei do Congo perdeu a credibilidade entre o seu povo, instalandose a anarquia a uma espécie de guerra civil.
No reino já se distinguiam as cidades  mbanza , e as aldeias  lubata , num regime próximo do feudal.
O reino do Congo era governado por um rei, o Manicongo. A lgumas divisões administrativas internas, por exemplo,
Nsoyo, Mbata, Wandu e Nkusu, eram chefiadas por nobres locais, numa linhagem mantida há gerações, enquanto isso,
outras eram chefiadas por nobres eleitos pelo rei (Fig.5); rei que "administrava a confederação juntamente com um grupo
de nobres que formavam o conselho real, composto provavelmente por 12 membros, divididos em grupos com diferentes
atribuições"' . No Congo, quando o poder era disputado e sempre que era necessário, já havia eleições e, por vezes, os
portugueses intervinham na eleição do rei a pedido dos senhores do Congo e, outras vezes, por ordenação de Portugal.

Reino de Angola
No fim do século XV, as relações entre o rei de Angola e o rei do Congo eram pacíficas e de amizade. Porém, como
já foi dito, o reino de Angola conseguiuse libertar do reino do Congo, exceptuandose a Ilha de Luanda. A conquista da
autonomia verificouse nos anos cinquenta, de quinhentos, quando o rei do Congo, que entretanto viu a sua soberania
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debilitada e ameaçada, declarou guerra aos Ngolas e perdeu a batalha.77 O rei de Angola conseguiu consolidar a sua
independência no fim da década seguinte, aproveitando as dificuldades geradas pela invasão dos Jagas, no Congo,
conseguindo ainda um alargamento, a norte, das suas fronteiras. Ficou, então, compreendido no litoral entre o rio Dande
e o reino de Benguela e, a leste, pelo reino da Matamba.7° Mas, essa fronteira poderá ser outra, pois alguns autores
referem o rio Loge e outros o rio Bengo como fronteira entre o reino de Angola e o reino do Congo.

RIO L O G !

RIO CUANZA

M O LONGA

Fig.6 - Rede hidrográfica (extractos respectivamente da Fig.5 e da Fig.2)
av
.80
Segundo uns, em meados do século XVI, a capital do reino de Ndongo era Mbanza-ia-Caculo
, para outros era

Pedras Negras de Pungo Andongo°' e, segundo o padre Francisco de Gouveia, o rei residia em Angoleme, que em 1564
sofreu um incêndio, mudando-se então para Cabaça, "«metrópole de seus reinos, onde agora reside e nós com êle,
fazendo aqui nova cidade e em novo sitio» .
Internamente este reino também não era estável e, por volta de 1565, sofreu uma revolta do gentio, ameaçando a
soberania do rei, sobretudo, o soba Quiloango-Quiacango.

Pouco depois, vencida a norte, a invasão dos povos jagas

deslocou-se para o sul e chegou até aos ngolas. Contudo, o rei de Angola, em 1575, contava com cerca de 10/12 sobas.
O rei de Angola, Ngola Bandi, é morto pela sua irmã Jinga entre 1622 e 1624. A famosa rainha Jinga faz, então, todos
os esforços para assumir as rédeas do reino e combater os portugueses. Esta que já incitava sobas a actos de rebeldia para
com os portugueses, por volta de 1626/7, ataca o recém-eleito rei de Angola, seu inimigo. Entretanto, apoderou-se da
Matamba, adoptou os seus costumes e tomou-se rainha."^ Tinha tal poder que, em 1635, formou uma coligação com
estados da Matamba, Ndongo, Congo, Kassanje, Dembo e Kissama°-', aliando-se até aos holandeses ( 1641 -47), reunindo
forças e poder.
Entre os ngola, em 1915, ao contrário do restante território angolano, quase já não se encontra uma organização
política tradicional devido à diversidade de origem destes povos e
ao forte domínio colonial local. Não se trata de uma evolução ou
transformação do sistema administrativo tradicional mas da sua
extinção. Só no Icolo e Bengo e no Golungo Alto, se encontraram
sobas mas, mesmo assim, "pouca influência tem entre os seus
subordinados, e como a área de cada sobado ou Estado é
pequena, e nalgumas regiões como Icolo e Bengo se reduz a pouco
mais de uma povoação, o soba não tem necessidade de sobetas,
cercando-se dum certo número de homens de preponderância,
seus conselheiros, que se chamam macotas.
A escolha do sucessor do soba, entre estes povos, a maioria
das vezes não recai em determinado parente daquele: é escolhido,
pelos macotas, entre os parentes mesmo estranhos à família do
soba ou do seu povo. ° °

Reino da Matamba
Subalterno do reino do Congo, localiza-se no sul deste,
confrontando a oeste com o reino de Angola e a leste com os jagas
de Cassange. Pela subjugação deste reino à rainha Jinga,
proveniente do reino de Angola, depreende-se que seria Fig.7 - Extracto da CHARTE VON NIEDER GUINEA UND DEN
relativamente fraco.
ANORENZENDEN LAÛDERN SUD AFRIKA 'S, 1804.
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Reino de Benguela
O reino de Benguela era inicialmente delimitado a norte pelo reino do Congo e, mais tarde, pelo reino de Angola,
quando se tornou autónomo do reino do Congo; a sul, teria o reino de Mataman (a sul de Muzungo-Acalunga); e, a leste,
existiam os jagas de Cassanje.
Mantinha uma relação de vizinhança e autonomia que, à falta de conhecimento da existência de quaisquer
"desinteligências", se pode considerar estável.
Os Jagas (laicas)
"Eram os Yakas, povos «belicosos e cruéis das vizinhanças do primeiro lago do rio Nilo». Chegaram ao reino do
Kongo em 1567... e entraram pela província de Bata, espalhando o terror... até atingirem a capital, cujas defesas caíram
facilmente""'. Fizeram guerra com o Congo durante anos e seguiram para o reino de Angola.
A figura anterior mostra-nos que também são jagas os povos do sertão e do sul de Benguela, respectivamente, Jagas
Cassange e Jagas Caconda; portanto, pode-se considerar uma designação generalista.
Sistema administrativo luso-europeu em Angola
A floresta equatorial de África separava, para norte, a África islamizada e, para sul, a África virgem. Na costa onental
da África Austral também era notória a influência islâmica, os portugueses encontraram aí cidades desenvolvidas mas, na
costa ocidental, não existia nenhuma formação urbana semelhante e o próprio reino do Congo só ganhou importância
continental depois da chegada dos portugueses.
Inicialmente os portugueses não pretendiam uma fixação definitiva, merecendo a cultura local um menosprezo geral.
Mas, apesar da implementação do sistema político-administrativo luso-europeu o sistema afro-angolano não foi abolido,
antes, coexistiam com maior ou menor pacificidade durante muito tempo. A sua aplicação assumiu contornos distintos no
reino do Congo, implantado no fim do século XV, e no reino de Angola, implantado quase um século depois.
Portugal não interferia directamente nos negócios e vida pública do Congo, tendo o rei autonomia, por exemplo,
para escolher os seus funcionários."" Mas recorria-se à Capitania de S. Tomé como intermediário numa certa orientação(!)
e, ao que parece, a jurisdição de S. Tomé era muito dura, ao ponto do rei do Congo solicitar medidas a Portugal para se
subtrair dela.
Como resposta ao pedido, D. Manuel I, em 1512, manda Simão da Silva para o Congo, com largos poderes e com
aquele que foi o primeiro Regimento Administrativo"® (anexo I), onde estão delineadas as principais linhas do acordo
bilateral entre Portugal e o Congo, relativamente à organização
político-administrativa, judicial e evangelizadora.
Com isto, D. Manuel I pretendia formar uma corte civilizada
em S. Salvador do Congo, "«criar no Congo um Estado que se
mantivesse e se desenvolvesse sob a suserania portuguesa. (...)
Organizar em África um Estado cristão»"„91 , seguindo-se, em tudo,
os modelos portugueses.
A esta política de interajuda e respeito, que conferia margem
e espaço de actuação à política congolesa, e à amizade e lealdade
do rei do Congo, D. Afonso (1506-43), deve-se o sucesso
português do estabelecimento no Congo.
Por sua vez, no reino de Angola onde a receptividade nunca
foi pacífica, a política adoptada foi a da imposição através da
conquista, adoptando-se o sistema administrativo de Capitania.
Em 1571, D. Sebastião, por carta, faz a Doação da Capitania
de Angola a Paulo Dias de Novais, fazendo dele seu Capitão e
primeiro Governador. O documento determina os seus direitos,
deveres e possessões; estabelece as condições gerais de regimento
e administração, de povoamento, cristianização e conquista (anexo Fig.8 - Capitania de Angola doada a P. D. de Novais em 1571, a
6). O documento distingue duas partes: uma doação em vida e, n o r t e d o n o Cuanza corresponde a doação em vida e a sul a
,
_
doação para sempre (segundo Gastão Sousa Dias)
r
outra, doação para sempre.
A partir daqui, além da difícil conjuntura política interna do reino do Congo, á medida que o estabelecimento no reino
de Angola e sobretudo em Luanda se afirmavam, o reino do Congo e a sua capital S. Salvador do Congo (Mbanza Congo)
entravam em decadência, perdendo importância a todos os níveis.
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Resumo da orgânica administrativa e
Em 1575, quando Novais chegou a Luanda, os portugueses
fixam-se definitivamente em Angola; e, a partir deste momento
podemos considerar, de facto, a existência de uma orgânica
administrativa nos moldes luso-europeus:
1575-1836 - Capitania Geral de Angola
1836-1869 - Governo-geral de Angola
1869-1926 - Província de Angola
1926-1955 - Colónia de Angola
1955-1975 - Província de Angola
1975 - República Popular de Angola

Enquanto Capitania Geral de Angola, 1575 - 1836
O rei do Congo, como vimos atrás, havia cedido parte dos

Fig.9 - Carta do Reino do Congo, 1591 (livro de Filipe Pigafeta,

seus territórios aos portugueses (entre o rio Zaire e Luanda,

Relatione del Reame di Congo, provável reprodução da carta de

exceptuando-se a ilha). O Congo já não oferecia protecção nem

Duarte Lopes)

segurança aos portugueses, e Angola e Benguela tinham uma costa
com bons e vários portos, um comércio atraente e um sertão rico
de minérios.
Neste quadro geral, percebe-se a razão da doação da capitania
feita a Novais em territórios do reino de Angola e de Benguela.
A administração e a governação geral (do reino do Congo, de
Angola, de Benguela, etc.) radicaram-se em Luanda, que em 1606
recebe foros de cidade, com regime municipal.
Em 1615 separa-se o reino de Benguela do governo e
jurisdição de Angola. Manuel Cerveira Pereira "foi nomeado
governador, conquistador e povoador de Benguela, assumindo ao
mesmo tempo o governo de Angola, com atribuições para

Fig. 10

Carta do Reino do Congo e de Angola, 1650

Fig. 11

Carta dos Reinos de Angola e Benguela, séc. XVII.

escolher a pessoa a quem, por sua partida para Benguela, deveria
ser confiado este último governo.""^ Mas, entretanto, o governo
de Benguela voltou a ser subalterno de Luanda.
Como tal, "e nos mais termos propostos por Sousa Coutinho,
veio a ser efectivamente criado em 1779, tendo como limite
setentrional o rio Cuvo. -*
Neste contexto, Novo Redondo é considerado fundamental
para criar uma ligação e uma estabilidade entre o novo governo e
o governo-geral em Luanda.
De uma maneira geral, cada povoação teria um Chefe ou Juiz
a quem os habitantes obedeceriam e apresentariam as suas queixas
e estes, por sua vez, conduzi-las-iam até ao Capitão-Mor/ 4
Entre 1641 e 1648 Angola esteve sob o domínio holandês,
restaurado por Salvador Correia que, simultaneamente, toma e
integra a ilha de Luanda nos domínios portugueses, como punição
pela ajuda prestada pelo rei do Congo aos holandeses, tendo sido
a única implicação administrativa ocorrida.
Internamente a orgânica administrativa da(s) capitania(s)
tinham uma divisão por províncias/distritos e presídios, assente na
distinção do reino de Angola do reino de Benguela.
A relação entre o sistema afro-angolano e o luso-europeu
processa-se (até

1885) por contratos de vassalagem, que

possibilitavam aos chefes autóctones o governo das suas tribos de
modo tradicional em troca de liberdade de trânsito, comércio, e
ajuda (que seria recíproca) nos combates com tribos insubmissas.

Capitulo
I 6 8 l " " - Angola e Benguela: Presídios e Capitanias-Mores (5)
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Massangano,

Muxima, Cambambe. Ambaca, Pungo-Andongo e ainda a caprtania-mor de
Benguela. Distritos

Golungo e Dande.

1758 ° - Angola e Benguela: Presídios (9) - Ambaca, Cambambe, Muxima,
Caconda, Pedras de Mapungo, Encoje, Novo Redondo, Massangano, Benguela.
1836

- Reino de Angola: Distritos (9) - Icolo e Bengo, Dande, Golungo,

Dembos, Luanda, Barra do Bengo, Barra do Dande, Barra de Kalumbo. Presídios (6)
Masanganu, Muxima, Kambambe, Ambaca, Pungo-Andongo, Encoge.
Reino de Benguela: Distritos (2+) - "Dombe Grande e Quilengues e uma
série de «distritos» sem correspondência real, pois não estavam ocupados
(Bailundo, Galangue, Huambo, Sambos e Bié)." Presídios (2) - Kaconda, Novo
Redondo

Enquanto Governo geral de Angola, 1836-1869 n.joe S.TA
Depois do fim do Pacto Colonial, da independência do Brasil,
dentro da nova política ultramarina de Sá da Bandeira (1836-70),
de que se destacou a abolição da escravatura em 1836, e em
Dezembro do mesmo ano, estabelece-se o Governo-Geral de
Angola, que substitui o antigo regime administrativo.
Também, nesta altura, publica-se a primeira Carta Orgânica do
Ultramar, cria-se o Conselho do Governo e implanta-se o regime
de administração civil.
A abertura dos portos ao comércio estrangeiro, em 1844, i
possibilitou a reorganização da política colonial e viria, certamente,

Fig. 12 - Carta Geográfica da Costa Ocidental de África, 1790 (de

a implicar futuras alterações na orgânica administrativa.

Pinheiro Furtado, gravada em 1825)

Havia nesta altura a comarca de Luanda e a de Benguela.
1861 - distritos litorais: Luanda, Benguela, Mossamedes e Ambriz (desde
1855). Distritos do interior Golungo Alto.

Enquanto Província de Angola, 1869-1926
Aconteceu, por fim, o que já se vinha manifestando desde o
século anterior, os reinos de Angola e Benguela desde 1869
passam a ser uma unidade administrativa, designada agora por
Província de Angola. No fim de 1869, é publicado o Diploma
Orgânico das Possessões Portuguesas, sendo aprovada uma nova
Carta Orgânica da Administração Ultramarina, que contempla seis
províncias e, entre elas, Angola. Cada província teria um
governador com competências civis e militares e, o dito diploma
vigoraria até à proclamação da república, em Portugal.
Angola é dividida em cinco distritos e após 1885 (em
resultado da Conferência de Berlim) divide-se em seis, com a
criação do distrito do Congo cuja capital é Cabinda.
Como já vimos nos pontos anteriores, em 1885 estão a ser
intensamente discutidas as bases da colonização e as fronteiras de
Angola, tendo todo o processo conduzido Portugal, a partir daqui,
à prática do que se entende por Política Colonial Moderna. E,
segundo Vicente Ferreira, a política moderna tem subjacente um
novo conceito - esferas de influência -, criado pelos acordos
ocultos

das

potências;

mas, também,

civilizar significava

internacionalmente ocupar, equipar e explorar economicamente,
constituindo as bases do designado princípio do maior beneficio,
que deveria representar o melhor proveito para a civilização. '

Fig. 13 - Carta de Angola, 1863 (coordenado por Sá da Bandeira)

Por parte das nações colonizadoras o cumprimento destas obrigações era a condição necessária para que o seu
domínio fosse justificado.
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Um sinal de progresso é a multiplicação das comarcas, estabelecendo-se, em 1898, as comarcas de Luanda, de
Benguela, de Moçâmedes, de Ambaca e do Congo. "
Mas, as perdas de territórios portugueses, na África Austral, contribuíram para a queda da Monarquia e implantação
da República, que acabou por conduzir à aposta, ainda maior, numa política descentralizadora, de maior autonomização
das colónias. O desmembramento do Ministério da Marinha e Colónias em dois independentes, em 191 I, de um certo
modo prova-o.
Fran Paxeco, em 1915, em Angola e os Alemães, esclarece acerca dessas expectativas, referindo que um dos seus
defensores dizia: "«As colónias podem governar-se da metrópole, mas teem de administrar-se nas colónias»." 100
O mesmo autor alude, com grande interesse, ás competências hierárquicas do sistema administrativo101: - "Os
projetas devem ser elaborados péla própria colónia. (...) A metrópole fiscalizará supremamente, mantendo a soberania
nacional, e rezolvendo as dúvidas ou atritos"; "Os concelhos de governo, que formam o primeiro órgão administrativo,
depois do governador, constituem-se com habitantes da colónia [...] Os estranjeiros teem direito ao voto, desde que
possuam a rezidéncia habitual de cinco anos"; "Os governadores de distrito serão nomiados péla metrópole, mediante
uma proposta do governador jeral. (...) Os chefes das circunscriçõis civis estudam os uzos do autóctono, a sua vida social,
o rejime da propriedade, ezercendo as funçõis judiciais, fiscalizando o recrutamento e a emigração, cobrando o imposto
de palhota, etc. Os capitãis-móres ezecutam o plano do ocupação definitiva dos territórios ainda insubmissos. A esplêndida
lei n. 277 sujere a urjéncia de se desenvolverem as instituiçõis locais, elejendo-se câmaras, nomiando-se comissõis ou
juntas.
Acreditava-se que "seria um absurdo conceder iguais direitos a colonos de origem européa, ou de qualquer outra
parte culta, e a indígenas rudimentares. A democracia deve quedar-se ao razoável, adoptando o gradativo rejime
assimiladôr, seguido noutras naçõis com bons frutos. (...) Aplicar às nossas rejiõis tranzozeânicas as leis da metrópole,
conforme sempre se fez, é um dezatino. Se da raça e do costume dimana a lei, como se quer que, diferindo imenso os
costumes e as raças das colónias, os seus habitantes se amoldem aos do continente? (...) Mas é intuitivo que se promova
já a fundação de assembléas lejislativas, pêlo menos em Angola e Moçambique, espunjindo-as do actual carater grafocrático
e classificando-as como estados." 102
1869 ' 03 - Distritos (6) - Congo - capital Cabinda; Luanda - capital Luanda; Lunda

capital Capenda Camulemba (a popular é Malanje); Benguela

- capital Benguela; Moçâmedes - capital Moçâmedes; Huíla - capital Lubango. Em 1885 - criação do distrito do Congo.
1886, 1890 e 1891

ver cartas em A definição das fronteiras de Angola, assunto anterior.

(7) - Ernesto de Vasconcelos propôs algumas alterações à divisão administrativa de Angola: "Cabinda, compreendendo os territórios de Cabinda,
Molembo e Massabí... -Congo, capital em S. Salvador... -Loanda, a que se arrancaria metade, até ao Cuanza, para se levantar o distrito de Novo
Redondo,., -Lunda

procurando-se-lhes outra sede. Benguela, de que se deslocariam as regiões do Bié e do Lobale, constituindo se dois distritos

interiores. Permaneceriam os de Mossâmedes e da Huíla..., formando-se o do Cubango"'^
191 I 'O-5 - Distritos (6)

Congo; Luanda; Benguela; Moçâmedes; Lunda; Huíla.

Os distritos dívidem-se em concelhos, menos o do Congo.
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1912 - João Camilo Rodrigues apresenta projecto de revisão da divisão

DIVISÃO

administrativa: 5 distritos civis - Loanda, Benguela, Malanje, Bié, Huíla; 3 distritos

AIIMIMÍJTIUTIVA

militares - Cuangar, Móxico e Lunda; 5 direcções gerais - "administração, fomento,
obras e minas, serviços militares e finanças"; I Assembleia Provincial - composta
pelos directores gerais; Conselho do Governo - accionado pêlo governador e os
directores dos serviços técnicos"; I Conselho Administrativo - "influído pelo diretor
jeral da administração, o procurador da república e cinco vogais"; concelhos "jeridos pélas câmaras municipais, as circunscnçõis civis e as capitanias militares. '106

;

Enquanto Colónia de Angola, 1926-1955

,._.S

A conjuntura internacional e o fim da monarquia em Portugal
levaram a novas reformas, nomeadamente administrativas,
pretendendo-se um Estado extensivo ás colónias. Uma revolta
militar (1926) institui o regime ditatorial; publicam-se as Bases
Orgânicas da Administração Colonial e a Carta Orgânica da
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Colónia de Angola. A política colonial é alvo de continuada
discussão, como o prova a conferência realizada em Coimbra, em
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Fig. 14

Carta de Angola, século X X

1932, pelo Coronel Vicente Ferreira.
Com a política colonial relacionam-se directamente o conceito de nacionalizar e os meios de o conseguir. Segundo
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Vicente Ferreira, nacionalizar não pode significar fechar as portas ao
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estrangeiro e também não se afirmará se o governo e a

IE

ANGOLA

administração só poder ser exercido por portugueses. As colónias
africanas, sem recursos humanos próprios capacitados, precisam de
dispor de técnicos estrangeiros.IU/
Neste momento, a soberania está assegurada pelo direito
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internacional e pelas forças da nação (materiais e morais); e, o
predomínio, em relação aos estrangeiros, é atestado, por Portugal
e por todas as nações, pela concessão de preferências e
exclusivos. 'u°
A definição os objectivos da colonização é fundamental, pois,
já nem os direitos históricos, nem os tratados de vassalagem, nem
os de protectorado, nem os acordos internacionais, são suficientes
para justificar e garantir a posse dos territórios coloniais. I0 " Assim,
diz o autor supracitado: "É das universidades, é do ensino dos
mestres versados nas múltiplas ciências naturais, políticas e
económicas, que hão de sair as bases científicas da nova política
colonial portuguesa [...] Ou executamos em A ngola, com
tenacidade, método e recursos suficientes, uma obra de civilização

que justifique o nosso domínio, ou outros mais fortes ou mais Fig. 15  Mapa de Angola. 1961
hábeis irão substituirnos." '

lu

ANGOLA

Em 1933 é publicada a nova Constituição Portuguesa, na qual ~

DIYISÃO AD MINISTRATIVA

o Acto Colonial continua autónomo e fazse a promulgação da
Carta Orgânica do Impéno Colonial Português e da Reforma
Administrativa Ultramarina, que prevê um governadorgeral da
Colónia no topo hierárquico, e um chefe de posto e um aspirante
na base, contemplando ainda, os chefes tradicionais como
colaboradores da administração civil.
Angola tinha um grande destaque no quadro colonial
português, tanto que Luanda é considerada em 1950 a 3.a cidade
de Portugal.
1927  Convenção lusobelga para troca de territórios com Portugal.
1937  Províncias (5) e Distritos (14)  "«Província de Luanda» distritos de:
Luanda (sede Luanda); QuanzaNorte (sede Vila Salazar); Congo (sede Maquela do
Zombo); Zaire (Sto. António do Zaire); Cabinda (Cabinda); Lunda (Vila Hennque
de Carvalho). Na «Província de Benguela»; Benguela (Benguela); QuanzaSul (Novo
Redondo); Huambo (Nova Lisboa). Na «Província do Bié»; Bié (Silva Porto);
Moxico (Vila Luso). Na «Província da Huíla» (Sá da Bandeira); Mossâmedes
(Mossâmedes)." ' ' ' Luanda dividese em 5 concelhos  Luanda, Dande. A mbriz,
Icolo e Bengo, Quissama, e a circunscrição administrativa dos Dembos.
Fig, 16
197?'

Carta de A ngola, século XX

(Fig. 14)  Províncias (5)  Congo (6 distritos, entre eles o distrito de

Luanda, que tem I circunscrição coincidente com o distrito); Benguela; Malange; Huíla, Bié.

Enquanto Província de Angola, 1955-1975
Depois da segunda guerra mundial vários países europeus entregaram as suas colónias e pressionaram Portugal a fazê
lo. A ssim, em 1953 é promulgada a Lei Orgânica do Ultramar Português, substituindo a Carta Orgânica do Impéno
Colonial. Empregase uma nova terminologia visando negar à ONU o estatuto colonial dos territórios sob dominação
portuguesa em África e, assim, Império passa a Ultramare Colónia a Províncias.
Em 1955 é promulgado o E statuto da Província de Angola e, uma vez província, a divisões internas passam a designar
se distritos e são criadas as Intendências.
1955' '3  Distritos (5)

Luanda; Malange; Benguela; Bié; Huíla; Intendências

"Em I960, eram 4: a Intendência do Congo, em Maquela do

Zombo; a do Zaire em Santo A ntónio do Zaire; a do Cunene, em Forte Roçadas; a do Cuando Cubango em Serpa Pinto [Menongue]."
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1961 (Fig. 15) - Distritos ( 1 3 ) - Cabinda; Congo; Luanda; Cuanza Norte; Cuanza Sul; Malanje; Lunda; Benguela; Huambo; Móxico; Moçâmedes;
Huila; Bié-Cuando Cubango.
19731 l 4 - Distritos ( 1 4 ) - Cabinda; Congo; Luanda; Cuanza Norte; Cuanza Sul; Malanje; Lunda; Benguela; Huambo; Móxico; Moçâmedes; BiéCuando Cubango; Huila; Cunene (fragmentado do Huila, última modificação antes da independência).

Enquanto República Popular de Angola, desde 1975
Em 1975 (I I. I I), culminando a guerra colonial que se prolongava desde 1961 e depois da reforma do sistema político
português, com a implantação dum regime de democracia em
1974, Angola conquistou a independência, tornando-se desde
então um país livre. A orgânica administrativa mantém-se
basicamente a mesma. Tem um governador-geral, e divide-se em
18 províncias (ex-distritos), cada qual com o seu governador de
província; as províncias, por sua vez, estão divididas em municípios
(segundo o mapa da Província de Luanda, do Instituto de Geodesia
e Cartografia de Angola, editado em 2001).
19?? ' ' 5 (Fig. 16) - Distritos ( 1 6 ) - Cabinda; Zaire; Congo; Uíge; Cuanza Norte;
Cuanza Sul; Malanje; Lunda; Benguela; Huambo; Bié; Moxico; Moçâmedes; Huíla;
Cuando-Cubango; Cunene.
1997- Provindas (18)
2005 (Fig. 17) - Províncias ( 1 8 ) - Cabinda, Zaire, Uíge, Luanda, Bengo, Cuanza
Norte, Cuanza Sul, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Benguela, Huambo, Bié,
Móxico, Namibe, Huíla, Cunene, Cuando Cubango

Fig. 17 - Carta de Angola, 2005

Divisão administrativa de Luanda:
Luanda foi o primeiro estabelecimento no reino de Angola e o ponto de partida para a conquista da costa e do sertão.
Supõem-se que a existência do Município de Luanda remonte à fundação de Luanda, todavia, as primeiras referências
encontradas relativas à casa da Câmara datam do governo de D. Manuel Pereira Forjaz ( 1607/161 I ), tendo sido em 1606
que Luanda recebeu foros de cidade e regime municipal, passando também a ter, senão o estatuto, pelo menos o carácter
de capital da Capitania.
Enquanto Govemo-Geral de Angola, Luanda era um distrito do reino de Angola; enquanto Província de Angola,
constituía um distrito; enquanto Colónia de Angola, como distrito e circunscrição, pertencia à província do Congo; de
novo, enquanto Província de Angola, como concelho ou circunscnção, pertencia primeiramente ao distnto do Cuanza
Norte e posteriormente, constituiria um distrito. Actualmente, em 2005, enquanto República Popular de Angola, Luanda
é uma província e está dividida em 9 municípios: Cacuaco, Viana, Cazenga, Kilamba Kiaxi, Sambizanga, Ingombota, Rangel,
Maianga e Samba (segundo o mapa da Província de Luanda, do Instituto de Geodesia e Cartografia de Angola e Projecto
IRE - USO DO SOLO E PLANO DE GESTÃO DO CRESCIMENTO E ESTUDO DE MELHORAMENTOS DOS ACESSOS E DRENAGEM PLUVIAL DO MUSSEQUE
PILOTO LUANDA, 1997).

O Paço do Concelho, depois de ter funcionado em diversos edifícios, em diferentes zonas da cidade, desde 1911 está
inserido no município da Ingombota que, aliás, abarca todo o centro histórico da cidade. Nesse edifício da Câmara funciona
actualmente o Governo Provincial.
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Fig. 18  Divisão Administrativa de Luanda (esboço aproximado dos perímetros dos municípios).
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ARQUITECTURAS - do edifício ao aglomerado
A arquitectura, seja à escala do edifício ou à escala do aglomerado (rural ou urbano), tem a faculdade de representar
a identidade cultural e o grau de civilização do povo criador, os aspectos dinâmicos do desenvolvimento da civilização e
do intercâmbio cultural entre os povos.
Na abordagem a este tema não interessa uma caracterização igualmente detalhada da arquitectura tradicional
angolana e da luso-europeia, assim, a primeira será o alvo de maior desenvolvimento descritivo. Posteriormente, no
/// Capítulo , à luz do que a cidade de Luanda representa, retratar-se-á a arquitectura luso-europeia com maior pormenor.

O edifício
Características generalistas da arquitectura tradicional angolana
Cubata é a designação geral atribuída à construção tradicional, também vulgarmente chamada palhota.
O nomadismo, actualmente quase inexistente, condicionou a arquitectura nos seus mais variados aspectos: as
construções tinham, necessariamente, uma dimensão reduzida e um carácter efémero caracterizado pelos materiais usados
e pelo método construtivo empregue, existindo, inclusive, alguns modelos de cubatas pré-fabncadas, de cubatas
desmontáveis e parcialmente transportáveis. ' ' ° A construção servia essencialmente como abrigo.
A sedentarização permitiu o desenvolvimento dos aspectos construtivos, da espacialidade e da morfologia da cubata,
contribuindo, sobretudo, para a crescente valorização da função habitacional, pois, as outras funções eram muito
secundarizadas. Todavia, conhecem-se grupos que dispõem de cubatas para convalescença de doentes, para práticas
religiosas e para fins culturais. ' ' '
Mesmo com o desenvolvimento arquitectónico da cubata, o intrínseco conceito de abngo que lhe está associado,
basicamente mantém-se. Assim, a cubata é reduzida ao maior minimalismo, é o lugar de dormida e de depósito de alguns
pertences. Na verdade, parece-me ser mais realista dizer que a cubata não se restringe a um espaço interior coberto mas
que se prolonga para o exterior, onde se realizam as restantes actividades quotidianas. A organização social e do
aglomerado populacional proporcionam a perpetuação desta concepção arquitectónica, admitindo a partilha comunitária
de dependências e anexos. Mas, mesmo o modelo suburbano, mais autónomo e tido como mais evoluído, tem
dependências anexas à casa, no quintal.
Outros factores tiveram implicações directas na definição dos modelos tradicionais angolanos: a localização regional;
o clima; as condições do terreno; a proximidade da água, a fertilidade do solo, a riqueza zoológica (terrestre e mannha)
e botânica foram critérios de escolha do local de fixação; a constituição familiar (família extensa ou poligâmica, ver Relações
Humanas); os aspectos hierárquicos e sócio-económicos; e, os fenómenos de superstição. Assim, o clima proporciona que
a construção seja mais aberta, mais leve, mais simples construtivamente, feita com materiais menos duradouros e que
tenha um maior uso do espaço exterior. A implantação junto de linhas de água e em zonas pantanosas levou à construção
de modelos especiais como os do tipo lacustre (construídos sobre pilares). Os recursos naturais garantem a subsistência,
a higiene pessoal e as matérias-pnmas para a construção das cubatas; a organização familiar conduz à multiplicação de
habitações; em algumas regiões a hierarquia implica que os sobas tenham cubatas com condições melhoradas
(especificamente dimensionais, formais e decorativas). Por sua vez, as superstições e as crenças chegam a influenciar o
tamanho da construção, a orientação da cubata e a formação do conjunto (no que toca a relações de vizinhança), etc. São
preferidas as cubatas mais pequenas e que a fogueira, que fazem no interior, possa iluminar totalmente; quanto à
organização espacial algumas desenvolvem-se para a direita (relativamente à entrada), lado nascente, onde se coloca a
cama do casal (que representa a natalidade), buscando-se também a proximidade do fogo; quanto aos matenais verifica-se que alguns grupos são relutantes ao uso de rebocos de argila nas paredes porque crêem que uma casa com paredes
de terra é morada de mortos. Aliás, no caso de morte, nalgumas zonas procede-se à queima da cubata e, por vezes, da
aldeia toda. As crenças e os preconceitos expostos registam-se sobretudo entre os agricultores e caçadores.
No início do século XX, os ngolas usavam "cubatas rectangulares de pau-a-pique, revestidas de capim ou de
barro" ' ' , eram geralmente baixas e sem fenestrações, escolhendo preferencialmente "para local da habitação os lugares
baixos e junto dos rios, não só porque os terrenos se prestam melhor ás culturas, mas ainda por causa da água."' ' "
Em suma, o gosto do nativo pela vida ao ar livre, a intensa vida em comunidade e o usufruto directo dos espaços e
recursos naturais locais são fundamentos de índole cultural que justificam o perfil funcional e o conceito angolano de
edificação, nomeadamente da habitação.
Contudo, existem outros factores caracterizadores a contemplar como, por exemplo, os estilísticos, os artísticos, e
os aspectos construtivos estruturais e materiais.
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Aspectos formais, funcionais e construtivos do processo evolutivo da habitação tradicional
Morfologicamente, as construções mais antigas correspondiam a monovolumetrias semiesféricas e cónicas. Existem
ainda as construções do tipo lacustre e, sintomático da evolução e do desenvolvimento arquitectónico, passamos a ter
cubatas bivolumétricas, compostas pelo corpo cilíndrico e pela cobertura cónica. Foi um modelo muito utilizado,
vulgarizado e, hoje, ainda é usado, embora com menos frequência. E procurado sobretudo como resposta a programas
turísticos, talvez porque faz parte da memóna e do imaginário colectivo geral.
Dentro do mesmo sistema, mas com menor utilização, existiram alguns modelos de planta quadrangular com cantos
arredondados e com cobertura cónica ou prismática. Posteriormente criaram-se modelos paralelipipédicos (simples ou em
L, Fig. I ), com coberturas de quatro águas, por vezes alpendradas, ou com coberturas de duas águas, transformando-se
este último no modelo mais comum.
Os paramentos, que inicialmente contemplavam apenas a existência duma porta (muito primária), nos modelos mais
modernos já é prevista a abertura de janelas, acabando por serem adoptadas também como elemento decorativo,
revelando, com isso, alguma aculturação. Por razões de salubridade a abertura de janelas é essencial mas, por exemplo,
em Luanda, onde o calor se alia ao grande grau de humidade, que favorece a proliferação de mosquitos, a construção não
pode ser demasiada exposta, precisando-se encontrar uma solução arquitectónica adequada. Todavia, as construções
tradicionais que correspondiam ás dependências e anexos comunitários, geralmente, eram construções abertas (Fig.2).

V.

v

'

u

Fig. I - Modelo Muconda, Cassai-Sul, Soma Mussema

Fig.2 - Celeiro nquila e cozinha e um txissambo de modelo Luena

Internamente evoluiu-se do espaço único para a compartimentação, geralmente, em dois ou três espaços,
correspondendo a uma maior funcionalidade da habitação e a uma redefinição da estrutura familiar. Na primeira fase, a
cubata era o local de repouso e, entre outras coisas, cozinhava-se ao ar livre (salvo se chovesse) ou debaixo de um
alpendre, sendo poucas as dependências colectivas. O dito alpendre, quando existe, é o lugar para a realização de outras
tarefas domésticas. Mas, entretanto, as dependências colectivas multiplicam-se, compreendendo celeiros, arrecadações,
dormitórios para jovens, etc. Para cozinhar passa a existir um espaço na casa ou uma cubata construída para esse fim.
Posteriormente, sobretudo nas zonas suburbanas além do referido aumento funcional da habitação, venfica-se um
aumento do mobiliário e da decoração interior.
As tipologias foram-se tornando cada vez mais familiares e independentes da comunidade, havendo
proporcionalmente uma maior apropriação do espaço exterior manifesta com a agregação do quintal. Este podia
compreender cobertos, anexos, celeiro, cercados para recolha de animais, plantações, e mais tarde incorporam uma zona
de banhos e um sanitário; desenvolvendo-se, também, como lugar de trabalho (doméstico e oficina) e de recepção de
familiares. "Para efeitos de sombra, plantam mandioqueiras. Desenvolvem-se rapidamente e fornecem sombra densa." ' ^ u
Estruturalmente, diria que as primeiras construções tinham uma estrutura rudimentar e ligeira, paulatinamente
aperfeiçoada, tornando-se num sistema contraventado e composto, com paramentos e coberturas independentes.
Especificamente, a compartimentação interior é numa espécie de tabique, os sistemas construtivos baseiam-se no modelo
pau-a-pique, em adobes, em paramentos granulosus e alisados, em alvenarias e em madeiramentos. Venficou-se,
progressivamente, um aperfeiçoamento dos sistemas estruturais, das técnicas construtivas e dos materiais.
Para a construção das cubatas recorria-se a matérias-primas naturais da região, por exemplo: "Caniço, varas de
madeira, troncos e folhedos, papiros, bordão, fibras vegetais, rebocos de lama e de bosta de boi"'

, colmo e capim.

Seguidamente, mantendo-se o espólio anterior, introduz-se a argila, eleva-se rudimentarmente o piso que "improvisam
com areia muito batida, frequentemente molhada" ' "

e aplicam-se "madeiras aparelhadas em portas, postigos e

ombreiras" ' " , Posteriormente, numa fase mais moderna, além dos materiais já mencionados, emprega-se a folha de zinco
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nas coberturas, há um melhoramento do pavimento com argila batida, usam-se adobes e argila amassada áspera ou alisada
nos rebocos, fazendo-se a caiação com cal ou pemba ou usando pintura no interior e no exterior. O recurso à telha é
raro, generaliza-se o uso de pau-a-pique, usam-se barrotes e ripas, ferragens, alvenaria com blocos de cimento, e no
pavimento, que entretanto se nivela, emprega-se o cimento, facilitando-se, também assim, a higienização dos espaços.
Além disso, o "pau-a-pique, em regiões de floresta, e bem paramentado com argamassa, e o adobe, nas zonas de argilas
capazes, são elementos resistentes e económicos, e muito adaptáveis. Em Luanda, por exemplo, admite-se que o adobe
é friável e pouco resistente, mas talvez a maior dificuldade, para o tipo de casa média, seja a do colmo para a cobertura.
Não abunda, está longe, e mal dura dois anos, tornando-se anti-económico [...]
A casa dos Muxiluandas da Ilha de Luanda, encontrou melhor solução para a cobertura, com as folhas de mateba e
de coqueiro. ' ^
Actualmente predomina a cobertura com folha de zinco ondulada, segura apenas por pedras ou tijolos que colocam
sobre si.
Quanto aos aspectos estilístico-artísticos, conforme se deduz
facilmente de tudo o que já se disse e mostrou, na maior parte dos
modelos apresentados a plasticidade não é uma preocupação
dominante, resulta directamente das características dos materiais
empregues na construção. De um certo modo, as primeiras
preocupações decorativas esboçaram-se na valorização da
habitação do soba. Mesmo assim, existem exemplos de grande e
interessante artisticidade, que espelham especificidades étnicas,
como a casa nativa que se cobriu "de pinturas murais, policrómicas,
entre os Quiocos e os Luenas;...; exibiu portas artísticas, esculpidas,
na Lunda, no Mussuco e nos Maiombes; omamentou-se na fachada
ou soma nos lacas; nos jogos de varas coloridas dos Chinjes,
Bângalas e Jingas; de cores amarelas, vermelhas, castanhas e
cinzentas, na Ilha de Luanda"'

Fig.3 - Habitação decorada, Camaxilo, Sobado de Mona Cafunfu,
Chin|e

.

A habitação tradicional formalizou-se no que José Redinha designou de modelo suburtiano, considerando que o
musseque de Luanda representa o último ciclo da evolução da casa nativa, resumindo o conceito e as características de
casa destribalizada. ' ^ ° Atendendo ao contexto da época (anos 60) da obra onde o refere, eu diria que é verdade. Porém,
actualmente, a realidade do musseque de Luanda parece-me bastante diferente, a casa é demasiado atípica e incapaz de
responder dignamente ás exigências dos costumes e gostos do morador.
Mas, de facto, a casa nativa estabilizou nas zonas suburbanas onde o tipo de vida citadina (ocidentalizado) condicionou
as características gerais da construção e do aglomerado. A fixação do emprego e o abandono da agricultura, implicaram,
quase directamente, uma vivência diferente e mais intensa da habitação, confenndo-lhe um novo carácter que, por sua
vez, exigiu uma renovação da solução funcional da habitação. As dificuldades económicas e de integração social, pelo
menos numa primeira fase, conduzem ao agrupamento familiar e, consequentemente, ao aumento do número de
compartimentos.
A casa, que de início pode denunciar uma origem étnica rapidamente se adequa ao modelo vulgar e utilitário
predominante no conjunto.

' O modelo suburbano variava muito relativamente aos materiais usados, desde os que

caracterizam uma habitação mais provisória aos de carácter mais definitivo, carácter que é o mais adoptado actualmente.
Em termos formais mantém-se a forma rectangular e a cobertura inclinada mas, em termos materiais está totalmente
desenquadrada dos moldes tradicionais, decerto que por razões económicas, práticas,...
Nos anos 60 já são muito evidentes as formas de aculturação, por exemplo, na aproximação do modelo tradicional
ao modelo luso-europeu e na evolução do sentido de unidade colectiva para a aquisição da noção de propriedade
individual. Mas, em tudo isto existe um aspecto fundamental a considerar - a diferença entre habitação rural e urbana. A
habitação rural é conceptualmente efémera e a habitação urbana aspira ser definitiva e, se a casa rural dispõe do espaço
natural envolvente, a casa urbana possui o quintal.
De um modo geral, os fenómenos de mudança apresentados traduzem a evolução do conceito de casa rural para o
de casa urbana. Todavia, manifesta-se essencialmente na periferia das grandes cidades, e de forma acentuada em Luanda.
Noutras cidades a habitação é mais tradicional e no meio rural é ainda tipicamente angolana.
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Por fim, é ainda relevante mencionar a continuação do interesse do homem em construir e reparar a própria
habitação, acto que encara como sendo dignificante. ' ^° Disse-o Redinha e parece-me ainda ser verdade. Este facto é de
importância capital porque enquanto construtor ou, pelo menos, enquanto colaborador, o homem pode desempenhar
um papel activo em campanhas de fomento da construção da própria habitação, enquadrado em programas e orientado
por órgãos institucionais.
Conclui-se que o desenvolvimento da habitação tradicional será no sentido da casa unifamiliar térrea e com quintal,
por ser a que melhor se adequa ao tipo preferencial de vida do angolano e ao seu conceito de casa, sob os aspectos social
e familiar. A pouca viabilidade urbanística da adopção desta tipologia não estará na falta de solos disponíveis mas na
reduzida rentabilidade infraestrutural dos sistemas, encarecendo-os.

Fig.4 - Modelo Suburbano

Fig.5 - "Vizinhanças"

Fig.6 - 2005 (arquivo pessoal, costa atlântica do Mussulo)

Fig.7 - 2005 (arquivo pessoal, costa atlântica do Mussulo)

Fig.8 - 2005 (arquivo pessoal, costa atlântica do Mussulo)

Fig.9 - 2005 (arquivo pessoal, Província de Huila)

I Capitulo

Fig. I I  2005 (arquivo pessoal, Lubango)

Fig. 1 0  2005 (arquivo pessoal, Lubango)

O aglomerado populacional
Características gerais do aglomerado tradicional angolano
O aglomerado populacional enquadrase em dois tipos: Mbanza  cidade ou vila , e Lubata  aldeia (ou sanzala). *■'
A mbanza detém um carácter políticoadministrativo mais amplo e mais nobre. Lubata é um aglomerado que se
constitui como estrutura produtiva e familiar. É usual preterirse este termo e adoptarse o mais generalista  Sanzala ,
que em kimbundo significa povoação. Aliás, senzala, um aportuguesamento do termo, é considerada a "povoação indígena
de Angola; residência de um soba" '

.

Algumas cubatas aparecerem dispersas e isoladas mas, em termos morfológicos, atendendo aos pressupostos do
conceito de aglomerado, considerase com tradição mais remota e caracteristicamente afroangolana a disposição circular
ou linear das cubatas. Por exemplo, "Mbanza Kongo [no século XV]... não seria uma verdadeira cidade mas um aglomerado
de cubatas em torno da morada do rei, num ponto elevado, no centro do reino" ' > ', é o que acontece também com a
casa rural que se subordinou "á topografia hierárquica das grandes sanzalas de disposição circular, concêntnca, e à
caprichosa conjuntura em forma de cágado das capitais Lundas"

.

Segundo um estudo de 1915, entre os ngolas a "população está muito dispersa, e, a não ser na região de Catete e
Cassoneca, onde se encontram grandes povoações (sanzalas), as cubatas encontramse espalhadas ou agrupadas em
pequenas sanzalas. A distribuição das cubatas é em linha ou mais ou menos tortuosas." ' ■" No fundo, corresponde a uma
fase mais avançada do processo evolutivo geral em que as cubatas se alinham normalmente ao longo das estradas.1  " O
processo evolutivo do aglomerado acompanha, assim, o do edifício.
O crescimento das áreas urbanas construídas sobre aglomerados indígenas foios envolvendo, conformandoos numa
espécie de bairros e ilhas, num primeiro momento e, logo a seguir, empurrouos quase totalmente para zonas periféricas
da urbe, onde adquiriram a designação Musêke, que em kimbundo significa "«Chácara, quinta, casa de campo.
Descampado»"'" e não bairro indígena degrado como se insiste em fazer equivaler. Por exemplo, "Luanda até ao
primeiro quartel do século XX estava rodeada de inúmeros «musêke», ou seja propriedades campestres da burguesia da
época, conhecidas pelos seus nomes."''" Esses terrenos são sobretudo ocupados por africanos, que conferem ao
conjunto formado características da sua construção tradicional, embora reflictam também a assimilação cultural.
Apresentam uma morfologia muito própria, desde a malha extensa mais ou menos apertada e regular, à construção livre
que resulta num conjunto mais desordenado. O musseque passou, então, a representar o modelo suburbano.
O aumento da densidade populacional em Luanda levou a que, nos seus musseques, se agravassem as debilidades,
que contribuiu para a sua desestruturação e descaracterização etnocultural que, por sua vez, contribuíram para que o
Musseque tenha hoje implícito um significado social e arquitectónico pejorativo. Em Luanda os musseques apresentam
contornos sóciourbanísticos problemáticos e graves, mas, em outras cidades, nomeadamente no Lubango, os musseques,
pelo menos alguns, conforme tive oportunidade de observar, são compostos por construções feitas em moldes mais
tradicionais, apresentando um conjunto harmonioso. Também me deparei com várias construções isoladas e conjuntos
formados por pouquíssimas cubatas.
Basicamente, considero que aos aspectos funcionais dos aglomerados afroangolanos estão subjacentes duas leituras,
correspondendo uma à sua tipologia e a outra à sua morfologia. Assim, funcionalmente, conforme já referi, a cidade tem
uma acentuada função administrativa global e, por sua vez, a aldeia tem uma forte componente produtiva, nas quais, os
seus chefes "  nkuluntu  faziam a ligação entre os sectores [aldeia e cidade], recebendo o excedente agrícola e
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repassando parte deste para os representantes das cidades, reconhecidos como superiores políticos."1-*' E,
morfologicamente, as diversas cubatas, em disposição "circular", formam um espaço de ua

rtivo

resulta e favorece simultaneamente a característica vida em comunidade e a partilha das i.

polivalente que
"ncias colectivas.

Possibilita, mas não obrigatoriamente, uma relação semelhante entre cada unidade construída e o espaço colectivo, e até
algumas dependências. Por sua vez, a disposição linear representa, em parte, o desenvolvimento dos requisitos da
habitação que se torna mais auto-suficiente e conduz a uma vida mais independente. Os espaços colectivos, de actividades
e lazer, a existirem, são fatalmente pontuais.
Por todo o território verifica-se que existe um certo isolamento dos núcleos populacionais, mesmo quando são
grandes cidades. Entre as vastas áreas naturais a cidade, por exemplo, surge de repente, como um sobressalto, não
havendo o que a denuncie e nos prepare para o seu encontro. Isto deve-se sobretudo à escala do país e à distância entre
os ditos aglomerados urbanos ou rurais.
Luanda recebe quem vem do interior com o extenso anel de musseques. Mas, sobrevoando o país, observa-se que
este enquadramento é comum a várias cidades.

Fig. 12 - Cidade Gentílica

Fig-13

Libata em Quiocos

Fig. 14 - Habitação de uma família no Hunde

Fig. 15

Lubata

Musseque de Luanda
Percebendo-se a importância do musseque de Luanda, dediquemos-lhe mais algum espaço.
Estes aglomerados definem uma área intersticial, de transição, entre a zona urbana, a periferia e a envolvente natural
e, sociologicamente pode dizer-se que a sua génese quase coincide com o nascimento da própria cidade de Luanda,
porém, assumiu esta designação a partir de meados do século XIX, inevitavelmente em função do surto de
desenvolvimento que esta cidade sofreu.
Os musseques foram crescendo à medida que o impulso das actividades económicas da cidade atraía emigrantes
portugueses e população do meio rural de Angola. E, no planeamento, ordenamento e crescimento natural da cidade, os
mais marginalizados foram sendo sucessivamente empurrados das zonas urbanas para as zonas periféricas suburbanas. O
musseque é um corpo dinâmico em constante mutação, construindo um arco cada vez mais denso e mais extenso em
torno da zona urbana, movendo-se sempre no sentido do afastamento cada vez maior do centro da cidade. Estes
processos político-urbanísticos, planeados ou não, com recíproca relação de causalidade na evolução de Luanda, não
representam mais do que um fenómeno universalista.
Mas, os musseques de Luanda, evidenciam uma certa originalidade em relação a outros africanos. Em Luanda não se
regista uma separação franca entre a cidade de cimento e os ditos bairros.

" Aliás, estes bairros são essencialmente o
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dormitório, procurandose na cidade de cimento o exercício das restantes actividades urbanas e de lazer. Também se
toma original quando mistura construções de carácter definitivo, semidefinitivo e cubatas.

' A lguns musseques, mais

centrais, podem até ser entendidos urbanisticamente como ilhas na cidade. A heterogeneidade que caractenza a
arquitectura caracteriza igualmente o aspecto social e humano.
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Fig. 16  Bairro Indígena, extracto de fotografia de cerca de 1906
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Fig. 17

Bairro Indígena, extracto de fotografia de cerca de 1907
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Fig. 18  Bairro Indígena, cerca de 1910

Fig. 19  Bairro Indígena, extracto de fotografia de cerca de 1906

Fig.20  Musseque

Fig.2l  Musseque

Fig.22  Musseque

Fig,23  Musseque
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Fig.24 - 2005 (arquivo pessoal, musseque de Luanda)

Fig.25 - 2005 (arquivo pessoal, musseque de Luanda)

Fig.26 - 2005 (arquivo pessoal, musseque de Luanda)

Fig.27 - 2005 (arquivo pessoal, musseque de Luanda)

Fig.28 - 2005 (arquivo pessoal, musseque de Luanda)
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Fig.29 - 2005 (arquivo pessoal, musseque de Luanda)

Características gerais dos povoamentos de modelo luso-europeu
Admite-se, de um modo geral, que o estabelecimento português começou por se fazer através de feitorias, primeiro
no reino do Congo, em Mpinda (S. Antórnio do Zaire, porto na foz do rio Zaire) e em Mbanza Congo (S. Salvador do
Congo, capital do reino); posteriormente estabeleceram-se no reino de Angola, em Luanda, frente à Ilha de Luanda.
Seguiu-se-lhes o estabelecimento de outras feitorias no litoral e depois avançou-se para o sertão através de feiras,
fortalezas e presídios. Algumas das ditas feitorias transformaram-se rapidamente em vilas e cidades. Mas, o estabelecimento
em Mbanza Congo foi diferente e é muito interessante. Segundo os portugueses esta cidade, capital do Congo, não
apresentava requisitos de tal. Conforme determinava o regimento de 1512 (anexo I ), os portugueses construiriam "«uma
boa igreja, de pedra e cal, e seguidamente uma casa sobrada para o rei preto, dizendo-lhe o modo das casas de cá»"'™
e, assim, "a povoação foi dotada de vários edifícios

que lhe deram um aspecto de cidade,...

Parece que a cidade teve dois sectores (ou bairros), cada um deles com a sua muralha, um para o soberano e a élite
congolesa, outro para os Portugueses; fazia-se a ligação dos dois elementos por uma praça intermédia, para a qual abriam
as portas das muralhas e onde se erguia a igreja principal. Fora das muralhas ficava a grande massa indígena."
A Carta de Doação da Capitania de Angola (1571, anexo 6) prevê a criação de povoações e vilas, devidamente
definidas sob o ponto de vista do ordenamento do território e urbanisticamente.
Com tais instruções, pode-se dizer que a colonização de Angola obedeceu a um plano que, entre outras coisas, previa
o estabelecimento no litoral e a penetração no interior através da rede hidrográfica, então, autenticas estradas fluviais.
Segundo se sabe, e o diz claramente Fernando Batalha: "Além das determinantes gerais e objectivas, de ordem
geográfica, económica e política que presidiram à fundação das antigas povoações, outros factores de primordial
importância condicionaram a sua localização e..., sem as quais as povoações não poderiam sobreviver. Trata-se porém,
por um lado, de edificar os novos aglomerados em região povoada, em local facilmente acessível ao interior e em pontos
defensáveis; por outra parte, deveria a localização permitir o abastecimento de água, frescos e mantimentos, tanto para a
população urbana como para a navegação, pelo que deveria dispor de terrenos agricultáveis pelos próprios habitantes,
visto não poderem contar com os fornecimentos das populações autóctones, geralmente insubmissas e de agricultura
primitiva, nem com o abastecimento do exterior, em virtude da irregularidade das comunicações. (...)
Quanto à sua composição urbana, observam-se nas povoações antigas criteriosas soluções que, na sua generalidade,
apresentam características dominantes e comuns, traduzindo uma unidade de ideias e de concepção, que revelam uma
intuição notável dos problemas urbanísticos, perante as condições próprias locais, e uma percepção dos pnncípios básicos
que só dois ou três séculos mais tarde se articularam e coordenaram na nova arte e ciência a que se chamou Urbanismo.
Nota-se em primeiro lugar a adaptação à topografia local, variando consoante se trata dum sítio plano ou
acidentado.(...)
Em povoações de planície

o traçado urbano toma a feição rectilínea mais própria e conveniente para as cidades

planas" ' ^ , como por exemplo o Lubango e o Namibe e, em terrenos acidentados como, por exemplo, Luanda temos
um traçado urbano orgânico.
Como consequência da sua localização geográfica (na frente de mar), em Angola fundaram-se algumas cidades
tipicamente mediterrânicas.
A título de exemplo da correlação existente, na formação e no desenvolvimento das cidades, entre a geografia, a
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topografia, a função dominante e a tipomorfologia urbana, temos: o Namibe, na costa sul de Angola, fundado em 1854,
onde se estabeleceu a primeira colónia piscatória e cujas actividades giram sobretudo em tomo da pesca; no Lubango, na
Humpata, na Chibia, etc., as actividades giram em tomo da agricultura, pastorícia e criação de gado; noutras cidades, que
cruzam importantes rotas comerciais, predomina a actividade comercial e nas que são litorais acumulasse a portuária e
alfandegária. Luanda é das cidades mais polivalentes, por exemplo, o núcleo urbano tem uma forte componente comercial,
portuária e industnal, de prestação de serviços e a função de centro político-administrativo de todo o território.
A urbanização de Angola, foi muito marcada pela conquista do territóno e pela "exploração mercantil, circunscrita
primeiro às feitorias litorâneas e alastrando-se depois pelos sertões, através de feiras, gerais e menores, fortalezas e
presídios."^
Quase todas as cidades estabelecidas pelos portugueses "têm de comum o aspecto defensivo, desenvolvidas ao
abrigo de fortes construídos de taipa e adobe [colocados em pontos altos, sempre que a geografia o permite], que no
litoral dominam baías mais ou menos abrigadas: Luanda e o forte (Fortaleza de São Miguel)...; Benguela e o forte na praia...;
Moçâmedes e a Fortaleza de São Fernando; etc." 1 ^
A definição estilística das vilas e cidades tem um cunho marcadamente português, sobretudo até à segunda metade
do século XX, percebendo-se inclusive, numa análise mais pormenorizada, regionalismos populares da arquitectura
portuguesa, que denunciam a origem dos colonos fundadores, residentes, e dos seus costumes. E, mais uma vez,
subscrevendo o que disse F. Batalha: "As características da urbanização angolana tomam aspectos diferentes conforme a
civilização e os conhecimentos de cada época. Até meados do século XVIII a urbanização é apenas produto da intuição e
subordina-se nas suas directrizes gerais a razões de ordem política, geográfica e económica. Durante e após a época
pombalina, aperfeiçoam-se as práticas urbanística"1^. Ainda, no decurso do século XIX, introduzem-se novos factores
urbanísticos relativos à infra-estruturação geral e ao cuidado estético das vilas e cidades, revelando-se também uma
importância crescente na organização vida urbana que se reflecte na construção de obras de interesse público. A
introdução da rede ferroviária, no fim deste século, reforça alguns canais de estabelecimento de vilas e cidades e gera
novos, fomentando o povoamento e a colonização.
No século XX a evolução urbana é orientada pela experiência adquirida e pelo desenvolvimento técnico. De um
modo geral, sobretudo após a II Guerra Mundial, veríficou-se o crescimento geral das actividades económicas e produtivas
e, consequentemente, o desenvolvimento das cidades e vilas. As cidades começaram a atrair, além de brancos, os indígenas
do interior rural.
Interessa também refenr a existência ou não de um plano urbanístico (director, regulador ou outro) precedente à
fundação das cidades. Por exemplo, considera-se que Luanda e Benguela se fundaram sem plano, embora haja quem diga
que Benguela, inicialmente, na sua fundação por Manuel Cerveira Pereira, teve um traçado em malha146, sendo Fernando
Batalha da opinião que a planta da cidade elaborada em 1850 corresponde a um segundo plano de urbanização da cidade
de Benguela ' ^. A cidade de Sá da Bandeira obedeceu a instruções próprias e a um plano director; Nova Lisboa foi criada
desde logo para ser cidade e capital do território, função que não chegou a exercer; "Moçâmedes constitui um caso
interessante, fora dos já citados. Nascida alheia a qualquer plano urbanístico, cedo o adquiriu, alongando-se em quadrícula
pela terra plana, junto da praia...
Excluindo Luanda, Benguela e Malanje, todas as cidades angolanas começaram por ter um plano quadrangular, com
2 ou 3 ruas principais paralelas cortadas por outras em ângulo recto; é um plano fácil de traçar, de menor esforço e de
aproveitamento máximo do terreno, utilizado em todo o Mundo."
A portana de Março de 1843 (anexo 7), é o documento que prevê a transferência da cidade de S. Filipe de Benguela
para o porto do Lobito e constitui, simultaneamente, uma amostragem da concepção de cidade colonial.
Um caso que, de um certo modo, se relaciona com o de Benguela/Lobito é o de Luanda/Huambo (ex-Nova Lisboa).
Luanda foi desde sempre o centro político-administrativo de Angola, a cidade capital. Todavia, respondendo aos intentos
descentralistas da política colonial moderna, acentuados com a implantação da República, foi cnada em 1912a cidade de
Nova Lisboa com requisitos e pretensões de que fosse a nova capital de Angola, numa posição geográfica mais central no
território. A ideia da transferência da condição de capital não chegou a ser uma ameaça séria para Luanda, apesar dos
esforços de Norton de Matos nesse sentido. ' 4 " Hoje, embora à luz de pressupostos diferentes, volta-se a levantar a
possibilidade de transferência da capital de Luanda para outra cidade (Fig.20). O arquitecto Troufa Real sugere que a futura
capital seja na região de Cuemba, opinião que esclarece mais detalhadamente na entrevista dada ao Semanário Angolense
(anexo 8). Porém, creio que, pelo menos para Luanda, a resolução dos grandes e graves problemas sócio-urbanos que
apresenta não passa pela destituição das suas funções de capital.
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RELAÇÕES HUMANAS - socials e familiares
A sociedade tradicional angolana tem uma estrutura que sendo simples na sua origem se torna complexa pela
multiplicidade de relações que entretanto se foram estabelecendo entre povos e culturas. E, tão virtuoso como imperfeito
é o angolano, simplesmente humano como qualquer outro.
Devido à extensão do território angolano, à grande diversidade étnica que o caracteriza (e que inviabiliza uma
abordagem global) e ao facto de o objecto deste estudo se restringir a Luanda, convém relembrar que, salvo alguns pontos
generalistas, direccionaremos para Luanda e seus habitantes (cidade, província e área de influência mais próxima e directa)
a maioria das observações.
Hierarquias e modelos socio-políticos
Na verdade, este ponto surge na sequência do que já se disse a respeito do "Sistema administrativo afro-angolano"
(em "Território" - páginas 32-34) e de "Arquitectura? (paginas 41-51), completando-os um pouco mais.
Incidindo mais sobre os aspectos da sociologia e a título de exemplo dos padrões que regiam a hierarquia sociopolítica de alguns povos angolanos reportar-me-ei ao Reino do Congo, citando Ronaldo Vainfas e Marina de Mello e Souza
que dizem: "A divisão fundamental na sociedade congolesa era entre as cidades - mbanza - e as comunidades de aldeia
- lubata. A tradição representava esta divisão como entre povos que vieram de fora e os nativos, submetidos àqueles. Os
estrangeiros seriam os membros da nobreza, os habitantes da capital, os governantes das províncias indicados pelo rei, isto
é, os que ocupavam as posições superiores do reino. A lubata era dominada pela mbanza, que podia requisitar parte do
excedente aldeão. Os chefes de aldeia - nkuluntu - faziam a ligação entre os sectores, recebendo o excedente agrícola e
repassando parte deste para os representantes das cidades, reconhecidos como superiores políticos. Nas comunidades
rurais, a apropriação do excedente era justificada pelo poder de mediação com o sobrenatural do Kitomi, ou pelo pnvilégio
do mais velho, o nkuluntu. Como nelas a produção supria apenas as necessidades básicas, não havia um acumulo de bens
que permitisse sinais exteriores de status para os chefes. Enquanto nas aldeias os chefes não tinham controle sobre a
produção, baseada na estrutura familiar e na divisão sexual do trabalho, nas cidades eram os nobres - as linhagens
governantes - que controlavam a produção, fruto do trabalho escravo no cultivo de terras controladas pela nobreza. As
diferenças básicas que distinguiam a cidades das aldeias eram a maior concentração da população e a administração da
produção por parte da nobreza, que se apropriava de parte do trabalho escravo.
De todo modo, as características da escravidão existente no Congo confirmam a tipologia elaborada por João Reis
em artigo sobre a África pré-colonial. No reino do Congo havia, de um lado, a escravidão doméstica ou de linhagem, na
qual o cativeiro era resultante de sanções sociais ou mesmo da captura em guerras, integrando-se o escravo à linhagem
do senhor. Cativeiro em que se destacavam as escravas concubinas, que geravam filhos para o clã masculino, ao contrário
dos casamentos entre linhagens, nos quais os filhos ficavam ligados à família da mãe (matrilmearidade). Mas ao lado da
escravidão de linhagem, mais amena e mitigada, existia o que o João Reis chamou de escravidão ampliada ou escravismo
propriamente dito: um tipo de escravidão comercial ligada à produção agrícola ou à exploração de minas, a qual seria
consideravelmente estimulada e desviada para o Atlântico após o contacto com os portugueses."
A organização social dos povos foi perdendo o seu cunho característico, que segundo um estudo de 1915 algumas
tribos da província ainda mantinham nessa altura e que actualmente também persiste (pelo menos em parte) entre povos
do interior rural remoto.
Este fenómeno (de assimilação e fusão cultural) é mais acentuado e acelerado entre os povos que se encontram junto
da orla marítima, nas cidades ou próximo delas, devido à maior coabitação de indivíduos de origens diversificadas de
Angola, de europeus e hoje em dia até de orientais (chineses), que também já começa a ter algum impacto, sobretudo
no que diz respeito ao aspecto laboral (modelo e prática profissional). Cammhou-se, até aqui, no sentido da
ocidentalização de costumes, de algum modo imposto também pelos moldes quotidianos da vida urbana, pela difusão do
ensino e pelas pressões das autoridades regentes que ditam padrões sociais e culturais, tendo sido a colonização (nos
moldes realizados) um factor decisivo.
Pelo que compreendem e oferecem as cidades foram e serão um motivo de atracção e um alento para a migração
de muitos indivíduos dos mais variados locais. Luanda é disso um excelente exemplo e como capital do território (pelo
que representa socialmente e pelo que pode proporcionar) é-o ainda mais que qualquer outra cidade. O seu musseque
é urbanística e socialmente o mais emblemático disso mesmo, pois caracteriza-se em muitos aspectos pela
heterogeneidade. Porém, ao fim de algum tempo as diferenças esbatem-se e o processo ganha ainda mais expressividade
à medida que nos aproximamos do centro da cidade.
Reforçando o que já referi a propósito dos Povos de Angola, hoje diria que a ocidentalização é quase silenciosa e
segue um percurso natural de adaptabilidade do homem ao meio e ao seu tempo.
Um outro aspecto marcante na sociedade angolana respeita à relação entre o colonizador e o angolano. Ultrapassa-
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dos todos os conflitos decorrentes da conquista, domínio do território e definição das suas fronteiras (tempo durante o
qual as relações entre as partes foram sempre muito instáveis, salvo num ou noutro momento e local, dentro de pequenos
grupos), o convívio tomou-se predominantemente amistoso. Assim, em tempos, na Luanda Antiga (conforme a designa
Mário Milheiros), a vida social "decorria com serenidade, sem preconceitos raciais de qualquer ordem, sem preconceitos
de classe, de idade, ou de riqueza. Nas esplanadas, nos poucos cafés de então, nas «corredouras», nos concertos públicos
à volta dos coretos, ombreavam, lado a lado, o humílimo amanuense e o Director, o analfabeto e o Juiz, o empregado e
o patrão, o preto e o branco....
Entre os nativos, retintamente pretos epidèmicamente mas de sentimentos alvos de neve, havia numerosas famílias
distintas, cultas, nobres, de uma nobreza invulgar, respeitável e respeitosa, autênticos portugueses de lei, tão portugueses,
tão vivamente patrióticos, como qualquer branco dos mais portugueses."
O mesmo autor salienta ainda que nessa altura cultivavam a intelectualidade, admiravam e valorizavam a arte, a beleza
e o saber, pelo que o artista era muito considerado, homenageado e todas as portas se abnam para o receber. Os serões
prolongavam-se com palestras culturais, recitais de música, poemas e prosas, danças, etc., dizendo também que "As festas,
as reuniões sociais, os arraiais, os concertos, tudo enfim quanto se fazia para reunir os moradores da cidade, tinha uma
nota amiga de reuniões de família, de regionalismo bem nítido e colorido, de certo tipismo luandense."

São

características que em si já manifestam a acção de mecanismos de aculturação e reflectem algumas ideologias europeístas
da época.
Além de tudo isto havia e continua a haver desequilíbrios sociais acentuados que moldam classes e grupos de grande
expressão numérica e que naturalmente também caracterizam a sociedade. Por exemplo, tanto como sucedia antes da
independência e tal como acontece hoje em dia, as correntes migratónas levaram à saturação do sector terciário e
consequente afluxo de trabalhadores ao sector secundário que, por sua vez, não pode absorver essa mão-de-obra
desqualificada, o que conduz inevitavelmente a situações de subemprego e de desemprego. Neste contexto de pobreza
eminente a criminalidade tende a aumentar e aumentou realmente.
Nos anos 70 diz-se que a cnminalidade é maior nos musseque do que nas zonas urbanizadas, aliás, que a maior parte
dos furtos das zonas urbanas são feitos por indivíduos dos musseques. Hoje não existe tanta sectonzação, a realidade é
um pouco diferente.
Tudo isto resulta de várias dificuldades e reportando-se aos musseques de Luanda dos anos 70, diz-se serem elas: a
inadaptação da transição do meio rural para o urbano; o conflito de culturas diferentes; a pobreza, a falta de ocupação e
de trabalho; as ofensas corporais por razões de ordem sentimental; o alcoolismo e outros vícios que despoletam violência,
recurso a actividades ilícitas e a gastos supérfluos; a pouca iluminação favorável a qualquer distúrbio; a existência de
receptadores para os objectos furtados, posteriormente revendidos (mesmo sendo o furto um dos cnmes mais
condenáveis pela população dos musseques); problemas familiares diversos (entre os quais a desarticulação e a alteração
dos modelos tradicionais) e delinquência juvenil. ' ^-^ Neste contexto a prostituição também ganhou espaço para se
expandir, cujas causas de ordem económica, familiar, social e moral, são ainda favorecidas pela grande procura, por
exemplo, enquanto houve um grande número de homens sozinhos, sobretudo militares. Nessa altura, por norma, a
prostituta do musseque actuava na cidade e a da cidade no musseque, o que lhes permitia manter descnção no seu bairro
e uma imagem integra. ' ^ Também se prostituíam e prostituem algumas menores que praticam preços mais reduzidos.
Uma ideia partilhada por muitos e que julgo ser demasiado simplista, é dizer-se que os africanos são preguiçosos, com
pouca vontade trabalhar. As acções que fundamentam estas afirmações não são desprovidas de causalidade, assim,
sobretudo nas cidades, nas condições em que muitos vivem e nas que muitos trabalham ninguém teria motivação para
trabalhar correctamente (ordenado miserável, em locais de trabalho muitas vezes sem as mínimas condições de
habitabilidade, sem protecção social, com um clima adverso).
Ficaria muito incompleto se a respeito dos angolanos não se salientasse o grande espírito comunitário e sobretudo
hospitaleiro que são o apanágio que tanto caracteriza este povo.
Sabe-se que na década de 70, principalmente em Luanda, no musseque, não havia lugar para a solidariedade mas,
após um longo período de guerras, este panorama inevitavelmente alterou-se e este espírito renovou-se e está muito
presente actualmente na sociedade luandense. Eu mesma sou disso testemunha aquando da minha estadia em Angola.
Mas, em suma, na sociedade tradicional destacavam-se os soberanos com plenos poderes e os chefes menores; os
lideres religiosos e espirituais, os feiticeiros e curandeiros que se aproveitavam de uma cultura com muitas superstições,
gozavam de muito poder, influência e contribuíram, muitas vezes, para travar a civilização e favorecer a continuidade de
alguns tipos de escravidão, a propagação de doenças e muitas mortes por negligência; a mulher pela sua sublime
capacidade gestativa e de trabalho; o idoso pelo seu conhecimento e experiência de vida; e, os mais endinheirados pelo
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poder económico e consequente influência política.
Actualmente perdeu-se o sensível equilíbrio das relações hierárquicas e dos modelos socio-políticos. Na sociedade
angolana, e nomeadamente na luandense, mais importante do que diferenças étnicas é a unidade que conforma as duas
classes predominantes - os muito pobres (a maioria da população) e os muito ricos, num contraste que no mínimo é
injusto. Existe também, embora pequena e inexpressiva, uma percentagem de população que poderemos enquadrar num
nível médio. Neste panorama social sente-se um afastamento, uma ruptura patente entre a vasta camada social baixa e
média e os dirigentes do país. Além disso, as actividades produtivo-economicas também se foram moldando ás
necessidades e ás ambições actuais, o que constitui uma dificuldade com reflexos sociais numa população ainda
traumatizada pela guerra e sem uma preparação capaz para desempenhar as novas actividades, resume-se a outro tipo de
pobreza, que felizmente parece estar a ser combatida, sendo agora uma questão de tempo e de investimento nos recursos
e meios para acelerar o processo, pois, a população alvo (crianças e jovens) parece muito receptiva e interessada.
A família tradicional e alguns sinais de aculturação
A família africana é tradicionalmente extensa, constituindo-se por uma ligação não sexual (marido-mulher) mas
familiar, geracional, seguindo uma linha unilateral apoiada na consanguinidade. Para tal é determinante a ideologia
subjacente que dita que todos os membros familiares são descendentes de um antepassado comum. Por isso, a família
extensa, composta por famílias nucleares, conforma-se normalmente com a população da Aldeia. Ainda neste conceito de
família se inclui a família monogâmica e a poligâmica, coexistindo em ambas as formas e assumindo, também, um papel
fundamental na estruturação hierárquico-social e na organização morfo-funcional da aldeia. Assim, por exemplo, na tnbo,
a família poligâmica determina que as várias mulheres do mesmo marido tenham casas independentes; em muitas tribos
os jovens rapazes devem construir a sua cubata logo que façam 18 anos; e, outras tribos dispõem de habitação para
solteiros (rapazes e raparigas).
Na família extensa, o chefe familiar é o "elemento mais preponderante do conjunto dos progenitores dos diversos
agregados nucleares, que é também o responsável pelo culto dos mortos. De início será o fundador da aldeia ou
senzala." ' •>-> O elemento mais velho, a que todos dedicam respeito e consideração advinda da sua longevidade e sabedoria
proporcionada pela experiência dessa vida longa, reúne todas as condições para exercer a sua soberania e exercê-la-á.
A estrutura geral da família extensa de modelo unilateral compreende uma organização sócio-familiar definida por
dois sistemas - o matrilinear e o patrilinear -, predominando o sistema matrilinear.
Neste sistema matrilinear, "o marido junta-se à linhagem ou ao clã da mulher, mas permanece no seu seio como
elemento estranho, substituído no poder paterno pelo irmão da sua mulher; numa sociedade patrilinear verifica-se o
inverso: é a mulher que se une à família do homem." '->° De facto, no sistema matrilinear é reconhecido à mulher o valor
reprodutivo, o económico-produtivo e o de referência na determinação das linhagens, no qual a função social de pai não
é assumida pelo pai biológico mas sim pelo tio materno mais velho, que é o responsável pela educação dos sobrinhos e
pela resolução de outros problemas familiares; e, assim, o direito sucessório é de tio para sobrinho primogénito e a mulher
tem liberdade sexual porque não compromete a linhagem. No sistema patrilinear o direito sucessório é de pai para filho.
As famílias poligâmicas pouco têm diminuído, o que tem diminuído é o número de mulheres nessas famílias. Os
homens polígamos têm aumentado numas regiões e diminuído noutras, factor que depende da condição económica.
Já em 1970, Ramiro Ladeira Monteiro, em A família nos musseques de Luanda, afirma parecer denotar-se em várias
regiões de Angola que a família extensa, nos preceitos acima definidos, manifesta alguns sintomas de desintegração e de
mudança, nomeadamente, no sentido da adopção do sistema patrilinear ou mesmo do modelo bilinear. Este fenómeno
traduz uma oposição ás normas das relações familiares tradicionais e a expressa vontade de maior autonomização da
família nuclear. O processo foi e é difícil devido à sobreposição ainda confusa de normas e modelos, verificando-se,
segundo o mesmo autor, no direito sucessório a razão do maior conflito, nas zonas rurais, onde existiam bens.
Mesmo antes disso, em 1915, na Etnografia dos Povos de Angola, se refere que entre os Ngolas (incorporados no
grupo dos quimbundos entre os quais diz R. L Monteiro ser mais flagrante os sintomas da mudança) já se denota esta
tendência ou fenómeno, dizendo-se especificamente que o parentesco se estabelece por linha paternal, onde o pai é o
chefe da família.
Actualmente, acentua-se esta tendência para o modelo bilinear, havendo uma procura pela responsabilização dos pais
biológicos e pela igualdade de direitos entre mulheres e homens - sintomas da globalização de valores universalistas, que
se fazem sentir sobretudo nos grandes núcleos urbanos como, por exemplo, em Luanda, onde a ocidentalização tem raízes
mais remotas e vincadas. Há também uma certa propensão para o modelo de família restrita em detrimento da família
extensa mas, este modelo, encara dificuldades económicas e de integração social da família e do indivíduo no meio urbano
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(devido aos condicionalismos urbanos, da vida urbana, do trabalho, etc.), o que por si só tem conduzido ao entrave da
implementação da família restrita e da autonomia nuclear e favorecido a família extensa onde a interajuda e a solidariedade
familiar são a base de sustentação comunitária. Por outro lado, embora as famílias restritas da cidade tentem viver
independentemente, a ruptura nunca é total, ocorrendo visitas recíprocas, festas e o culto dos mortos. A reunião com os
familiares é sempre muito acarinhada e revela, sem dúvida, o valor da vida comunitária e familiar para o luandense e,
porque não, para todo o angolano.
Genericamente, pode dizer-se que a família extensa constitui o módulo social corrente no meio rural (na aldeia)
devido à condição cimeira de unidade de produção; e, a família restrita é um módulo social mais expressivo nas cidades,
com contornos que caracterizam uma unidade de consumo.
Conforme observamos, na estrutura familiar também é cada vez mais acentuada a assimilação cultural.
Aspectos específicos de eventos sociais e familiares
Casamento tradicional
O casamento "serve" a procriação e esta a garantia da sucessão consanguínea. Trata-se de um matrimónio com
alembamento, elemento que consiste numa formalidade ritual de validação jurídica da união. O casamento, como já antes
se disse, é entendido mais como uma união entre duas famílias do que entre homem e mulher.
Assim, por princípio, o alembamento é uma oferenda, uma gratificação ou pagamento à família da noiva, que de uma
forma mais ou menos generalizada representa: uma compensação pelos sacrifícios decorrentes da criação da noiva,
educação e sua preparação para a vida; uma compensação pela perda de "braços" para trabalhar, por exemplo, no amanho
da terra que passará a favorecer outra família; um testemunho público de consentimento, para as famílias; uma garantia da
família do noivo à família da noiva em como o homem tratará bem a mulher; uma garantia da estabilidade da união, que
interessa a ambas as famílias: à do noivo porque beneficiará dos filhos que a mulher terá e do trabalho agrícola que esta
produza; a da noiva porque fica com recursos económicos para que um filho case; um pagamento para que a família do
noivo adquira o direito aos filhos do casamento.
O alembamento está em declínio, principalmente na cidade, e o valor deste varia de região para região,
O autóctone deseja "ter um grande número de mulheres, que representa ao mesmo tempo um capital, uma riqueza
de braços de para o trabalho das lavras, a esperança de ter mais filhos e um luxo muito apreciado."1-1'
Outro factor importante neste acto social é a idade da mulher por motivos que se relacionam com a fecundidade,
sendo encarado com naturalidade grandes diferenças de idade entre homem e mulher. Em mais de 50% dos casamentos
as mulheres casam com idades entre os 15 e os 20 anos, poucas casam antes dos 15 e os homens, a maioria, casa entre
os 21 e os 25 anos e, além disso, normalmente os cônjuges são originános da mesma área administrativa e do mesmo
grupo étnico.
Para os Ngolas o casamento "consta de duas cerimónias. A doação da noiva pela família e a aceitação pelo marido.
Depois de pedida a donzela, o noivo tem que dar à sua família um presente..., presente que é retribuído com outro de
menos valor no dia em que a noiva é conduzida ao lar conjugal."1 ^°
A poligamia é, ou pelo menos era, o sistema dominante do casamento e ocorre nos moldes gerais anteriormente já
delineados e ainda nos seguintes: "as mulheres são verdadeiras escravas do marido, que as sustenta, variando a sua situação
na vida doméstica, pois a mais antiga goza de mais autoridade e respeito por parte das outras e merece mais consideração
da parte do marido.
Existe o divórcio, sendo causas determinantes: a incapacidade procriativa do marido; a ausência por longo tempo; a
esterilidade da mulher, a inaptidão da mulher para os trabalhos agrícolas e a existência da deformidade física.
O adultério não é, em regra, causa de divórcio. As mulheres adúlteras são quási sempre as mais estimadas pelos
maridos, que as incentivam à corrupção para receberem as indemnizações que os cúmplices são obngados a pagar-lhes.
No caso do divórcio, o marido exige sempre á família da mulher a restituição do alambamento e de todos os
presentes que dele haviam recebido.
No caso da mulher se divorciar para casar novamente, é o segundo mando quem tem de indemnizar o primeiro do
que este gastou com o alambamento." ' -> '
Os casamentos católicos, que também acontecem em Luanda no meio social africano, são marcados pela riqueza
festiva, o que se torna um problema para o habitante comum do musseque, o de parcos recursos económicos.
O caluanda gosta ainda de discursar, entre outros eventos, nos casamentos.
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Nascimento e acompanhamento dos filhos
Segundo a E tnografia dos Povos de Angola (de 1915), à data de então, entre os Ngolas não havia o costume de
festejarem ou de fazerem sacrifícios antes ou depois do nascimento da criança, nem o de protecção da mãe. Dizse na
mesma obra que os Ngolas embora tratem de igual modo os filhos têm uma certa preferência pelas raparigas, que
conforme já vimos, pois cada uma representa a médio prazo, uma quantia (o alembamento) aquando do noivado.
As mulheres tem um forte sentimento maternal, pois criamnos e temno consigo nos pnmeiros anos, trazendo estes
nas suas costas. Porém, como já verificamos, no que concerne à educação das crianças, na generalidade esta não é
acompanhada pelo pai, mãe ou tio (quando tal lhe compete), seja ela física, intelectual ou moral. E, também acerca dos
Ngolas, ainda em 1915 se diz que continuam a praticara circuncisão.
Em caso de divórcio, normalmente os filhos acompanham as mães.
O baptismo é também outra ocasião em que o caluanda expressa o gosto por discursar.
Morte
Este é um campo particularmente sensível nas comunidades africanas, relacionandose imenso com os aspectos
religiosos e supersticiosos, sociais e, até, arquitectónicos (a cubata do falecido é queimada podendo, este princípio, levar
à queima da aldeia inteira).
Especificamente, no que respeitava aos Ngolas, não recorriam a danças, cantos ou práticas religiosas nos momentos
precedentes ao óbito, porém, já nos funerais os batuques não eram dispensados, prolongandose o mesmo por vezes
durante dias  "os que transportam o morto para o local onde háde ser sepultado, a meio do caminho voltam para traz,
declarando que o morto ainda não quere ser sepultado e deseja ser mais chorado.
Em Loanda, no bairro da Ingombota, depois do morto ser sepultado, há o costume de reunir em casa do falecido um
certo número de indivíduos, havendo entre eles um ou dois que contam umas historietas, a que dão o nome de misôsos.
Todos os ouvintes devem conservarse o mais atentos possível... Aos que transgridem semelhante preceito, élhes exigido
pelo que conta a história um prémio."'" u
Para expressar o seu luto e pesar uns pintavam a testa com barro preto e outros, sobretudo as mulheres, usavam
panos pretos.
Para o enterramento era costume uns escolherem um local afastado das povoações ou ao longo dos caminhos e
outros sepultavamnos dentro da sanzala e, os objectos pessoais do defunto eram colocados sobre a sua sepultura,
protegendo assim a família de doenças e prejuízos, semelhante ao uso de queimar a cubata do defunto, arnscandome a
dizer que seria também uma espécie de exorcismo.
Mais recentemente, quanto à comemoração do óbito entendese como desrespeitoso para com o morto o ligar das
aparelhagens para que dancem como nos bailes. De qualquer modo, o óbito continua a ter uma duração variável,
dependendo da pessoa em causa, podendo ter uma durabilidade entre uma semana e meses, tempo em que "a família do
falecido recebe os amigos e quem queira visitálos... Nesses dias servemse comida e bebida aos visitantes e estes
conversam ou jogam ás cartas, ou cantam em grupo." ' ° '
Por fim, é também nos funerais que o caluanda mantém a tradição de discursar.

O papel actual da mulher na sociedade angolana
Em meados do século XIX já havia a consciência de que mulher tinha uma capacidade de trabalho bastante grande,
de que era activa socialmente em vários sectores contrariamente aos homens que se dedicavam à preguiça e se
entregavam aos vícios, negandose a desempenhar uma série de tarefas, entre as quais, a agricultura. ' " ^
Mas, a emancipação e a valorização da mulher angolana é uma realidade que hoje se promove. São feitas autênticas
campanhas neste sentido, recorrendose a diversos meios de comunicação. Por Luanda, em todo o lado, vêmse grandes
cartazes alusivos, na televisão também se lhe dedicam programas e publicidade. Estas acções são mais do que justas e
devidas e, se não aconteceram mais cedo, pelo menos que se façam agora. Já é tempo de valorizar a mulher angolana,
participativa e, cada vez mais, em campos de natureza diversa, obreiras e trabalhadoras incontestavelmente eximias e,
desde sempre, mães dedicadas...
De facto, é lícito dizer que a recuperação de Angola, dos seus valores, tradição e modernidade, da sua sociedade,
passa inevitavelmente por este merecido reconhecimento e pela continuação do trabalho destas mulheres
Simbologias de caracterização etnosocial
A sociedade angolana, como qualquer outra, dispõe de um acervo de elementos (de tipo diverso) que socialmente
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possuem um carácter simbólico - símbolos que representam e identificam etnias e tribos, classes sociais e nível de riqueza,
estatutos sociais e grau hierárquico, etc.
Alguns desses símbolos são, por exemplo, as características da habitação, a composição e a estrutura familiar (modelo
e sistema familiar, maior ou menor número de mulheres e filhos), a quantidade e o tipo de bens (que nalguns casos se
expressar na dimensão das suas manadas e rebanhos).
A este rol de elementos simbólicos junta-se o vestuário, os adornos, as pinturas e os penteados, símbolos que ao
mesmo tempo caracterizam a identidade étnica, nos esclarecem acerca da condição geral sócio-económica e até, por
vezes, da idade do indivíduo.
Reportando-nos especificamente aos Ngolas, que podemos considerar uma etnia um pouco dissidente dos moldes
mais tradicionais e que desde cedo revela sinais de alguma aculturação europeísta, sabemos que: "É raro que estes povos
usem adornos, no próprio corpo, a aplicação de cores, sendo frequente, no entanto, a tatuagem por picadas. Em geral, só
as mulheres têm por costume usar colares, pulseiras e brincos de missanga ou de metal. Na sua grande maioria, o vestuário
usado é o pano, nos homens preso pela cintura e nas mulheres traçado por cima dos peitos e por baixo dos sovacos. Os
homens, na sua maioria, usam camisolas, camisas e casacos, e, quando não se servem deste vestuário, adquirido no
comércio, cobrem o tronco com um pano. (...) E raríssimo encontrar uma mulher que use saias, mesmo entre as mais
abastadas, as quais trajam panos de melhor qualidade, e, além dos usuais, - o traçado por debaixo dos sovacos, aquele
que deitam pelas costas e o chambre, - costumam pôr pela cabeça um outro pano preto, cobrindo-as quási totalmente;
algumas amarram a cabeça com um lenço.
Entre os homens está muito divulgado o uso das calças, e os mais abastados vestem em geral à europeia, usando de
preferência a côr preta." ' °^ Também entre os homens era comum o uso do calçado e de chapéus e, por sua vez, as
mulheres andavam geralmente descalças.
Conforme vimos, entre os Ngolas, o homem geralmente vestia à europeia e havia até aqueles que eram apelidados
de "calcinhas" - o autóctone semieducado e semicivilizado que aproveitava a sua condição para ludibnar o seu
conterrâneo.
Quanto aos cabelos, por exemplo os Ngolas (homens e mulheres) usavam-no curto mas, por sua vez, outras tribos
e etnias têm penteados que as distinguem indubitavelmente.
Actualmente a condição económica do angolano determina muito acerca da sua maior afncanização ou
ocidentalização, mas a questão não é linear, isto é: o facto de ter dinheiro não significa à partida o abandono do tradicional,
pelo contrário, por exemplo, no vestir, é comum vermos senhoras endinheiradas vestidas tradicionalmente, porém, as
jovens nesta classe já assumem preferência por um estilo mais internacional.

Entretenimento, festividades e actos sociais
Entretenimento
Estudos dos anos 70 de novecentos dizem-nos que a mulher pouco tempo tem para a diversão. E, esse pouco tempo
que tem durante a semana, gasta-o em conversas com vizinhas e amigas, por exemplo, a caminho do trabalho ou para
visitar familiares. Só no Carnaval e no Fim de Ano a mulher do musseque se entrega à folia e apenas as mulheres jovens
e mais ocidentalizadas desfrutam de mais tempo de lazer e normalmente também apenas estas acompanham os
companheiros nas diversões e nas reuniões públicas.
Por sua vez, o homem que durante a semana só dispõe de algum tempo na hora do almoço que dedica ao repouso
ou a conversar com amigos, nos fins de semana, sábado de tarde e domingo, se entrega mais ao lazer. Na maioria dos
casos os tempos livres são passados em casa, em visitas ás famílias ou, se houver dinheiro, bebendo e conversando com
amigos na loja. O fim-de-semana também é aproveitado, por vezes, para fazer biscates, construir a nova casa ou reparar
e melhorar a que tem, ou ainda, a retribuir algum auxilio que tenha recebido de parentes e amigos. Ouvir rádio é também
um prazer e uma ambição generalizada, tanto que colocam a aquisição deste à frente de outras prioridades. Alguns dizem
também frequentar, por ordem decrescente de adesão: cinema, futebol, farras/bailes, feiras populares, praia, cafés ou bares
e passeios. Sabe-se ainda que nesta altura cerca de 30% dos chefes de família, embora com pouca frequência, lêem jornais
e revistas por vezes adquiridas por europeus ou disponíveis no local de trabalho.
O número de clubes suburbanos aumentou na última década (60/70) e, normalmente, são pessoas oriundas da
mesma região ou musseque que se associam e fazem despertar um sentimento bairrista, carácter que caractenzará esses
clubes.
Os cafés e os bares são pouco frequentados pelo africano que se sente mais á vontade na loja do vizinho, porém
também não existem nos musseques.
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As farras (bailes) são uma das mais tradicionais diversões do angolano, porém, perderam o seu lado mais popular para
ganharem um foro comercial quando do espaço exterior passaram para recintos fechados, onde se cobra a entrada,
tomando-se assim pouco frequentados, sendo basicamente os jovens quem aflui a estes espaços. A dança evidencia uma
aculturação profunda, todavia, perdura o ritmo africano. O Semba ou Rebite, é uma dança tradicional mantida por poucos
e, destes, apenas por idosos que mesmo assim já usam trajes menos tradicionais do que os que a dança exigia.
As feiras populares também são uma boa opção de divertimento, pois são económicas e para as cnanças,
normalmente, gratuitas, razões naturais para que sejam muito frequentadas.
As praias de Luanda, uma riqueza ofertada por Deus e para todos, mas só são frequentadas por africanos das classes
mais jovens e ocidentalizadas. Mas, a principal razão talvez resida no facto de os musseques estarem já muito afastados e
ser necessário algum tipo de transporte, o que provavelmente constitui problema por se tornar caro. Obviamente os
moradores das ilhas, nomeadamente da Ilha de Luanda, são os mais privilegiados no usufruto das praias. Diz-se que: "Passa
o luandense horas e horas deliciando-se nas boas praias da nossa ilha - pulmão da cidade e ponto obrigatório de passeios
descuidados. Estamos muito à vontade para afirmar ser aquele o pedaço da cidade que o luandense mais ama e quer."
Luanda tem características e meios que proporcionam formas de entretenimento e lazer tanto naturais como urbanas.
Portanto, diga-se então que em Luanda dispomos da "excepcional garantia de 365 dias por ano de férias à beira-mar, tudo
isto envolvido em maravilhoso cenário e a metros de uma grande cidade, onde a vida é facilitada por elementos essenciais:
casa de espectáculos, «boites», hotéis razoáveis..., bons estabelecimentos, alguns museus, monumentos históricos,
mercados, comunicações relativamente fáceis para todo o mundo, exotismo, folclore, bibliotecas, arquivo histórico,
liberdade de culto - uma cidade alegre e tipicamente ocidentalizada de características próprias de real interesse cultural e
que é - ainda para mais - um marco da sólida vocação lusitana, sem problemas rácicos, pletónca de vida e do ritmo
progressivo da nossa época." ' "-1
Actualmente a diferença fundamental perante o enquadramento acima referido é a falta de meios e demais
dificuldades da população que conforma a sociedade luandense actual e o estado de degradação da maioria dos espaços
de entretenimento (que certamente será temporário) que inviabilizam a sua plena utilização, condicionando muitos a um
uso precário e muitos outros encontram-se inoperantes.
Festividades de expressão cultural
A gosto pela festividade é uma característica cultural dos angolanos. Mas, geralmente a festividade tinha e tem
motivações e, em tempos idos, chegaram até a ser usadas como isco para ciladas feitas aos portugueses. Eram motivos de
festejo ou celebração os protocolos e eventos sócio-familiares, os eventos políticos (relativos à governação, à destituição
e nomeação de governantes, etc.), os eventos relacionados com o culto religioso e com o campo das superstições, os
eventos relacionados com as actividades produtivas tradicionais, enfim, o angolano querendo encontra sempre um bom
motivo para celebrar com os seus entes queridos e em comunidade.
Os portugueses, por sua vez, levaram uma cultura festiva predominantemente de cariz religioso-popular. A religião,
tanto para angolanos como para portugueses, tinha e tem uma grande importância social (nos hábitos, nos códigos, na
moralidade vigente e nos valores humanos da(s) sociedade(s)). Por exemplo, a missa dominical era um dos motivos para
que as poucas mulheres brancas saíssem à rua, pois evitavam-no para que entre outras coisas o sol não molestasse a sua
pele alva. Mas, entretanto, ocorreram excepcionalmente algumas festividades de natureza diplomática, destacando-se a
praticada aquando da chegada de Novais a Angola ( 1575), a recepção feita à embaixada da rainha Jinga ( 1622/3), e a
comemoração da restauração de Angola ( 1648), em função da qual, o restaurador Salvador Correia ( 1648-51 ) instituiu
festividades religiosas para a comemoração desta data.

" Outros acontecimentos, de carácter diferente mas de

reconhecida importância, foram sendo também comemorados. Várias festividades típicas da cultura luso-europeia
mantêm-se ainda hoje.
O Carnaval, de que existem testemunhos escritos desde meados do século XIX embora se suspeite ter uma origem
mais remota, é "tido como uma das maiores manifestações culturais do Povo angolano."'"' De facto, atendendo à sua
natureza e, principalmente, à expressão combinada das diferentes artes que contempla, pode, sim, ter essa grandeza e
representatividade. Ainda assim, por curiosidade, refira-se que após a "independência, o Carnaval assumiu claramente um
objectivo político, ao se desligar a data do calendário litúrgico e se tomar fixa, no dia 27 de Março, para comemorar a
retirada forçada das tropas sul-africanas de Angola em 1976. Passou a ser o «Carnaval da Vitória»." ' ° °
Segundo Ramiro Ladeiro Monteiro, são o Carnaval e o Fim do Ano as duas festas em que a generalidade da
população do musseque exterioriza a sua vocação para dançar e para a alegria e, assim, homens e mulheres dançam nas
ruas, bastando apenas alguns tambores e batucadas para a marcação dos ritmos. ' ° '
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No seguimento do que já disse, hoje existem ainda mais motivos de comemoração para os angolanos, festas
instituídas para, por exemplo, festejar a independência de Angola.
Mas, uma das maiores características de qualquer festa ou comemoração feita sobretudo pelos angolanos é a
intensidade e a alegria com que a vivem. Este é um traço característico e invejável do seu carácter e cultura.
A influência dos tempos nos ritmos da(s) socledade(s) angolana(s)
Era difícil compreendermos como é que o angolano media, usava e valorizava o tempo cronométrico que também
se relaciona inevitavelmente com o tempo meteorológico, circunstância esta que vulgarmente negligenciamos mas que é
importante para que se ultrapassem mitos e preconceitos crónicos acerca da prática e do ritmo laboral do angolano. Por
exemplo, Capello e Ivens afirmavam (o que parece ser consensual para muitas pessoas) que para o africano "«o tempo
parece não valer nada [...] e é considerado como um espaço indo do berço ao túmulo, metodicamente dividido em distracção monótona e indolente de manhã à noite, e deve ser dispensado com a maior fleugma possível. A fórmula que
quer que o tempo seja dinheiro, provocaria entre os africanos, se tivessem podido compreendê-la, a mais extraordinária
surpresa.»"'^ Sobre este aspecto, concordo totalmente com Isabel Castro Henriques quando diz que o que está em
causa é o que alguns designam de economia política do tempo, espaço onde se enquadram os interesses dos grupos e
de sociedades, noção sem a qual não existiria uma economia capitalista que baseia a eficácia das sociedades na forma
como utilizam o tempo para produzir e investir, actos sem os quais se tomam frágeis e inferiores técnica e financeiramente.
Por outro lado, deveremos considerar que o calor e a humidade predominante em grande parte de Angola condicionam
os ritmos e os horários de trabalho.
Portanto, é essencial que conheçamos o conceito angolano de tempo (cronométrico) e o que dos ritmos sociológicos
lhe está subjacente, pois, esse é um meio fundamental para o entendimento do seu modo de vida e dos seus actos, das
razões que o "legitimam" porque interfere directamente nos aspectos culturais e rituais quotidianos ou esporádicos, no
sistema político-administrativo, no económico e produtivo, no familiar, etc.
Os dados pesquisados acerca deste tema incidem sobre interpretações estrangeiras acerca dos parâmetros
tradicionais angolanos e algumas delas são bem antigas, por isso são passíveis de muitos erros e distorções. De qualquer
modo sou da opinião de que estamos perante a existência de vários tempos que se interrelacionam e interagem como
impulsionadores ou constrangedores de outros.
A título de exemplo, na tradição de muitas etnias angolanas, tem particular relevância o tempo conferido à morte,
quer seja de um civil ou de um soberano. Ao tempo sociológico que envolve o óbito do soberano Isabel Castro Henriques
designa-o de "tempo histórico, associado às questões genealógicas, fundamentais na escolha ou na designação do sucessor.
Tal facto salienta de maneira explicita a importância do tempo da realeza, ligado este ao tempo das genealogias, o qual
por sua vez não pode ser separado - sobretudo numa sociedade que se estrutura em função dos espíritos e dos
antepassados - do tempo teológico e do tempo litúrgico." ' ' ' Também as actividades, nomeadamente as comerciais (o
tempo comercial que pode ser suspenso sem causar inconvenientes para a vida do angolano), são secundarizadas durante
este tempo histórico e, do mesmo modo, o tempo das superstições interfere na exequibilidade e produtividade, conforme
o mostra Silva Porto, "o facto de uma cobra ou serpente aparecer no caminho e traçar um percurso particular é razão
suficiente para que o carregador recuse partir, regressando pura e simplesmente a casa."
No que respeita á medição do tempo Cavazzi é da opinião de que o ano começa em Setembro e acaba em Agosto;
outros dizem que o ano se divide em três partes (kusamanu, de Janeiro a Maio; Kixibu, de Junho a Outubro; Kutanu, de
Outubro a Dezembro ' ' \

Serpa Pinto acredita que classificam e identificam os anos pela ocorrência mais marcante;

também Cavazzi afirmava que para os africanos os meses eram lunares (de 28 dias) e não solares1 ' \ Randies refere a
existência de 13 meses e não de 12 ' '->; relativamente ás semanas, Cavazzi acredita que "os meses são divididos em
semanas (nsona) de quatro dias, três de trabalho e um de descanso"' ' °; Vansina "salienta que este dia de descanso era
também o dia de mercado, o que representaria dois dias de mercado todos os oito dias"1 ' ' ; quanto aos dias, Magyar
salienta que não seriam medidos em horas mas identificados pela altura do sol ' Da medição do tempo depende também a forma de medição da idade do homem, que segundo Magyar seria medida
por fases da vida e, neste campo, "a administração colonial portuguesa inventou a noção da «idade aparente», para permitir
classificar os Africanos, tendo em vista o recrutamento para o trabalho, ou para as forças militares, e, sobretudo, o
pagamento de impostos." ' ' "
O certo é que em Angola sentimos o tempo mais nosso - é aquilo que dele fazemos, O dia de trabalho começa cedo
e, talvez por isso, "acabe" mais cedo também. Estando lá e recorrendo aos serviços gerais ficamos com essa sensação
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generalizada de que se as funções não terminam pelo menos abrandam muito.
Tudo está estruturado e os desvios não passam disso mesmo. Cada coisa tem o seu tempo próprio,
independentemente do espírito presente de que o que não for feito hoje pode sempre ser feito amanhã. Esta filosofia não
é necessariamente má desde que controlada e o facto é que facilmente adoptámos este ntmo de vida porque ele, na
verdade, não resulta da preguiça ou de uma simples comodidade, mas resulta em grande parte das condições climáticas
locais. O amanhecer cedo, o calor do meio-dia e o entardecer também relativamente cedo, condicionam e determinam
muito este viver.

I Capitulo
ENTIDADES RELIGIOSAS
Para a Humanidade, a religião, numa primeira instância, é entendida como uma leitura do mundo que rodeia o
homem, ganhando sempre uma força maior quando esse universo é o desconhecido, o invisível ou o inexplicável pela
razão ou pela natureza. Resulta de interpretações mais realistas ou mais fantasiosas, mas todas elas carregadas de significância, simbolismo e heterogeneidade, que lhe conferem contornos ampla e inequivocamente de carácter cultural e etnográfico.
Presente em tudo o que nos diz respeito, na vida e na morte, manifesta-se tanto sob a forma de um ritual, que por
vezes se pode até confundir com um mero costume, como sob a forma estruturada de organismos perfeitamente institucionalizados.
A ambivalência que caracteriza a religião toma muito difícil uma abordagem sistemática autónoma e segregada de
outros campos de estudo como, por exemplo, do político, do social (individuo, família, comunidade) e do cultural, com
os quais estabelece uma relação de influências intrínseca e dialéctica. Esta condição ambivalente aliada a factores cronológicos e geográficos conferem-lhe um dinamismo que ao mesmo tempo valoriza e iguala as diferenças ideológicas e favorece
a heterogeneidade religiosa ao colocar numa mesma plataforma as várias interpretações, equiparando-as no grau de
avanço civilizacional que representam, em suma, dando-lhe sentido existencial. Este é um facto que importa não esquecer
mesmo quando queremos insistentemente sistematizar a sua compreensão e atribuir-lhe um propósito evolutivo.
Como iremos ver, as relações acima referidas não são constantes em modo, não são passivas ou imutáveis e nem
sempre são pacíficas, uma vezes submetendo-se, outras sobrepondo-se, outras reorientando-se e até dando origem a
novos modelos ideológicos, a religião pode contribuir tanto para retardar como para acelerar e promover o progresso da
civilização. Especificamente entre a religião e a política, no fundo, a lei de Deus e a lei dos homens, a relação é muitas
vezes tensa, marcada por uma luta pelo poder. São duas forças que se debatem ou aliam conforme interessa mais a uns
ou a outros ou a ambos, resultando da aliança um poder avassalador. A religião e a política aproximam-se muito na sua
essência, senão nos preceitos pelo menos nos propósitos finais - o domínio dos homens e, talvez seja este o motivo da
confrontação mais do que qualquer altruísmo ou humanismo. São disso exemplo a disputa entre as diferentes onentações
religiosas pelo domínio, abstidas da consciência de que não se anulam e de que muitas vezes até se complementam.
É interessante ver como a religião é um campo privilegiado para o equilíbrio entre o homem e a natureza, entre o
homem e Deus e é ao mesmo tempo justificação para as muitas lutas que supostamente buscam esse equilíbrio, harmonia e coadjuvação.
Na África Austral, com a religião tradicional o cenário geral não é diferente.
Desde que os portugueses chegaram a Angola, implantando e impondo outras orientações religiosas, começou-se a
insurgir uma reacção inevitável e, compensando momentos de decréscimo de autoridade e aproveitando a menor
oposição e o vazio político, vão surgindo as religiões sincréticos, movimentos profético-messiânicos e as igrejas independentes.
Desde o início partilharam simultaneamente o território, uma justaposição conceptual de práticas estrangeiras que
não alterada na génese a cultura do Congo nem de outros reinos. O processo apenas se alterou com criação das igrejas
sincréticas, dos movimentos profético-messiânicos e das igrejas independentes.
Em Angola é constitucionalmente permitida a liberdade religiosa, todavia, é muito difícil a definição geográfico-populacional dos grupos pertencentes a cada religião devido não só à grande mobilidade da população mas também porque
muitos que se dizem aderentes de uma doutrina não deixam de praticar ofícios das religiões tradicionais.
Pode-se contudo considerar a existência de três grandes grupos religiosos em Angola: as religiões tradicionais
africanas; as religiões estrangeiras; e, as religiões sincréticos, os movimentos profético-messiânicos, e as igrejas independentes.
No âmbito do presente estudo, interessa uma análise genérica dos mais significativos Movimentos e Igrejas, não pela
caracterização particular de cada um mas sob o ponto de vista das suas aplicações, relações, influências e implicações sóciopolítico-culturais no quotidiano angolano e na expressão da modernidade ou da contemporaneidade.
Mais do que nunca, a religião, um dos sistemas mais identificadores e caracterizantes, assume, entre outros, real
importância, num panorama geral de crise de identidade vivida, agora, no pós-guerra civil. Pode ter um papel decisivo, conciliador e orientador.
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SÍNTESE DAS IGREJAS, CONGREGAÇÕES E MOVIMENTOS PRESENTES EM ANGOLA
Segundo Pedro Cardoso, Atlas da Lusofonia, 2004; e António C. Gonçalves, Tradição e Modernidade na (Re)Construção de Angola, 2003

Tradicional Africana

(origem Banto)

(numerosas)

Cristianismo

Catolicismo

O. Franciscanos*
Cia Jesus - jesuítas*
O. Capuchinhos*
O. Carmelitas descalços
Ir. Dominicanos
O. Agostinhos
C. Seculares

Protestantismo

Igreja Baptista*
Igreja Metodista*
Igreja Evangélica Congregacional*
Igreja Unida de Cristo*

Watch T o w e r (Torre de Vigia)

Testemunhas de Jeová

Movimentos sincréticos

Antonianismo*

(profético-messânicos)

Kimbanguismo*
Tokoísmo*
Mpadismo
Amicalismo
Lassismo

Igrejas independentes

Movimento Cambande ou Casango - forma e
conteúdo primitivos
Igreja Mau-Mau; Maiange; "Santos e Santas, os
Tonche e o Grupo do Espírito Santo - forma
primitiva e conteúdo novo
Igrejas separatistas - forma e conteúdo novo Igrejas negras* - Etiopísmo (africanismo)
- Zionismo

* as mais significantes dentro de cada grupo
Religião tradicional africana
Assim como se assume que a raiz cultural dominante angolana é banto, se diz que a religião tradicional dominante é,
também ela, banto. Manifestada por um acervo de ideias e rituais, esta religião assenta na ideologia de que existe o mundo
visível e o invisível, mundos esses que têm um carácter comunitário e hierárquico, interagem entre si e entre os quais se
verifica a transcendência do mundo invisível, acreditando-se ainda na existência de um único Cnador e Pai de tudo e todos,
um Ser Supremo. Este Deus é quase inacessível recorrendo-se então a divindades intermediárias secundárias - é aqui que
o culto dos mortos se expressa e fundamenta, ocupando os espíritos dos mortos um papel proeminente. O culto dos
mortos processa-se através de um ritual praticado por vezes colectivamente mas sobretudo individualmente, incidindo na
súplica a favor dos seus descendentes, portanto, o culto não é dirigido directamente a Deus, nem por ele se explicam os
actos humanos, faz-se o culto aos antepassados (essencial para o bem-estar dos descendentes) e aos espíritos naturais
(para garantir o bem-estar comunitário).
Sendo muito supersticiosos, o indígena é constantemente sobressaltado por medos do meio envolvente e de divindades desconhecidas que com eles comunica través dos feitiços (magia), o que explica o reconhecimento de poder aos
feiticeiros e o culto dos antepassados, divindades e espíritos que convém apaziguar com oferendas e sacrifícios.
Os Ngolas são seguidores destes credos e orientações, bem como os povos do Congo que veneram muito os seus
feiticeiros e padres (os Ganga), obedecendo-lhes como se de uma ordenação de Deus se tratasse.
É interessante verificar que Deus, que se manifesta pelo seu poder, não é representado materialmente por imagens
e que, por exemplo, entre os Ngolas não existem cubatas especificamente destinadas a uma espécie de templo religioso.
Ainda neste contexto geral podemos dizer que a cultura religiosa banto também se define pela capacidade de inter-
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venção e gestão na integração e equilíbrio social - definida pelo "respeito profundo pela dignidade humana, expressa nas
formas de educação e de comportamento, nas iniciações sociais; vida comunitária social que é o prolongamento da
família" ' °^. Esta qualidade regente é conseguida porque os factos e os actos religiosos são concebidos e entendidos como
parte de um sistema sem o qual não encontra coerência, entendendo-se igualmente que todo o sistema fica fragilizado e
incompleto sem o fenómeno de religiosidade. E, no fundo, é no sistema que se conforma a cultura e a sociedade de um
povo.
Esta capacidade sistematicamente interventiva e interactiva transportamos para um outro aspecto relevante que diz
respeito à intrínseca relação entre o poder do Estado e o poder religioso, apoiando-se a confundindo-se o primeiro com
o segundo e encontrando nessa associação uma forma de reforçar e exceder o seu poder na sociedade. Alguns rituais
marcam este processo como, por exemplo, a exaltação e a sacralização do soberano e a associação e acumulação de
forças e poderes sobrenaturais no soberano, sem os quais o chefe "não pode exercer um novo dominium e sobre o seu
grupo um poder legítimo e eficaz se este poder e a pessoa do chefe não forem aprovados e consagrados pelos antepassados e pelos espíritos ctónicos, os verdadeiros proprietários do solo. Grandes iniciados tomaram-se os ministros dos
espíritos ctónicos e foram encarregados de descobrir sobre toda a terra nova o espírito que aí reinava antes de consagrar,
em nome deste espírito, o chefe desta terra, que, por sua vez, podia consagrar outros chefes."
Por fim, resta dizer que apesar de se considerar a religião banto como a religião tradicional dominante angolana, esta
não se esgota em si mesma e, assim, também a religião tradicional angolana se caracteriza como plural e heterogénea, à
semelhança do que acontece com os grupos étnicos e culturais. Aliás, poder-se-ia até dizer que existem tantas religiões
quantos grupos étnicos, embora dois ou mais grupos possam partilhar elementos das crenças. As interferências e influências entre elas são geradas pela proximidade, pelas migrações e pelas imigrações.
Actualmente, aproximadamente metade dos angolanos pratica alguma religião tradicional africana.
O cristianismo na evangelização
Foi uma das primeiras e fortes premissas a que nos propusemos - a expansão da fé cristã. E um acto humano, humanizador e civilizador. E, foi absolutamente necessário como forma de integração social e comunitária.
Por detrás de propósitos aparentemente generosos e altruístas escondia-se a vontade de domínio e de imposição
duma supremacia religiosa, cultural e governativa. Ao mesmo tempo que a evangelização podena "aproximar" o autóctone
ao branco e a Deus, servia de desculpabilização e de razão para todo o tipo de acções. Tanto a cruz como a espada são
armas com grande poder e a conquista espiritual aliada à militar foi a estratégia geral de colonização, processo no qual o
cristianismo teve um papel inquestionável, decisivo e bem sucedido sobretudo devido à sua implantação por todo o território. Também a Igreja era interessada nas expedições e na exploração do território não só pela difusão da fé cristã mas
também pelo desejo de alcançar as terras de Preste João e o Indico. Não descoravam igualmente as nquezas encontradas
no território.
Os religiosos também acompanhavam as navegações para prestarem serviço religioso aos navegadores e respectiva
legião.
Apesar de algumas intenções menos lícitas, devemos reconhecer à cristianização o mérito da instrução, da caridade
e dos cuidados de saúde. Foram as ordens religiosas migradas para Angola que iniciaram o ensino, nomeadamente, do
português. Em Luanda fundaram os seus conventos e igrejas, dispuseram as primeiras escolas, primeiro hospital e abrigo
para pobres e crianças.
O cristianismo compreende duas grandes doutrinas: católica e protestante. Os católicos além de pioneiros nas missões em Angola foram os mais preponderantes, aspecto que não é alheio ao facto da doutrina cristã portuguesa dominante ser o catolicismo. Uma certa emulação existente entre católicos e protestantes, estimulada pelo apoio à Igreja
Católica por parte do Estado Português, haveria de acabar por gerar conflitos como, por exemplo, quando em 1955 o rei
do Congo morre e Portugal escolhe um sucessor católico - a manifestação dos protestantes desencadeia então uma crise
colonial.
Histórico do catolicismo
Torna-se difícil definir com alguma exactidão a origem da cristianização quando não se encontra, entre os diferentes
autores de obras históricas, uma opinião comum pois, elas mesmas, são uma interpretação das fontes e factos. Considere-se, para o efeito, duas variáveis:
- acções temporárias - decorrentes dos contactos feitos pelos frades, que acompanharam Diogo Cão nas suas viagens de 1482 e de 1485, com senhores do Congo (nomeadamente com o Senhor das terras de Soyo, em 1482).
- acções permanentes - decorrentes da fixação definitiva no Congo. Já como resposta a um pedido do rei do Congo,
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sai de Lisboa no fim de 1490 a I.8 missão de evangelização que chega ao Congo em Março de 1491, instalando-se no
porto de Mpinda, na margem sul do rio Zaire. Ainda em 1491 o soberano do Soyo foi baptizado. Também não existe
consenso quanto à ordem religiosa pioneira nesta primeira missão, pois, tanto franciscanos quanto dominicanos e lóios a
reclamam sua. A acção missionária expandiu-se daqui para outras terras.
Reza a historia que Diogo Cão na primeira viagem, em 1482, trouxe para Portugal quatro reféns indígenas, prometendo-lhes regresso em breve, e, aqui, foram bem tratados, educados e civilizados. No regresso ao Congo, na segunda
viagem de Diogo Cão em 1485, estes, contaram com entusiasmo o que viram e o quanto foram bem tratados, o que era
evidente no seu comportamento. E, assim, desta vez, foi o rei do Congo que pediu a Diogo Cão para levar consigo, para
Portugal, uma embaixada sua, composta por homens e rapazes e, entre eles, Caçuta (filho do futuro Conde do Sonho)
para se educarem em Lisboa e, por Caçuta, pedia a D. João II o envio para o Congo de padres, para que se começassem
a instruir os negros e negras, e entre outros, pedreiros e carpinteiros para que se construíssem igrejas e outros edifícios.
Assim aconteceu e o rei D. João II envia Gonçalo de Sousa para o Congo, em 1490, com intenções definitivas de fixação
e evangelização no reino do Congo. Uma vez no Congo, procedeu-se ao baptismo do rei e da rainha (com os nomes de
João e Leonor para prestar em homenagem aos reis de Portugal) e à construção de uma igreja que acabou por ser dedicada a São Salvador, nome pelo qual se ficou a conhecer Mbanza-Congo, "cidade" onde se encontrava a corte do reino
(a capital).
Com esta expedição e a partir daqui, as relações estabelecidas entre portugueses e congoleses pautavam-se pela
amizade e cordialidade, relações que contribuíram para que a evangelização cristã se desencadeasse com mais segurança.
Como se pretendia a fixação e a evangelização, o facto de falarmos línguas diferentes constituía um obstáculo à comunicação e, por isso, o ensino era uma das prioridades e anos depois já muitos congoleses falavam, escreviam e liam português. A instrução deve muito aos missionários portugueses, porém, também é importante "salientar o valioso contributo das duas embaixadas de jovens congoleses formados em Portugal pelos padres lóios."
Todavia, no fim do reinado de D. João II e no início do de D. Manuel, o interesse no Congo é secundanzado e ofuscado por outros interesses que então absorviam os reis de Portugal. Entretanto, no Congo, morre o soberano e sobe ao
trono do Congo o príncipe cristão Mani-Sundi - o rei Mvemba-a-Nzinga, Afonso por baptismo, rei entre 1506 e 1543 e
considerado por todos como o mais iluminado de sempre dos reis congoleses, com o qual se intensificaram os laços entre
o Reino do Congo e Portugal e se difundiu amplamente o cristianismo e a instrução. D. Afonso era um grande visionário
e, como católico instruído e sincero que era, intentou sempre constituir um clero autóctone.
Em 1512, o rei D. Manuel envia Simão Silveira ao reino do Congo, levando consigo o primeiro Regimento (anexo I ),
que conforme afirma António Custódio Gonçalves "constitui um documento fundamental da regulamentação da acção
missionária, cultural e política portuguesa no Congo."
Tomava-se claro que além da acção evangelizadora se pretendia criar um Estado cristão em África segundo os
cânones europeus, sobretudo portugueses.
Não poderia deixar de mencionar a ida de uma embaixada do rei do Congo (D. Afonso) a Roma, entre outros elementos, dela fazia parte o filho do rei congolês (Dom Henrique), que "educado e cristianizado,..., depois de estar a estudar em Lisboa desde 1508, foi sagrado Bispo da Utica, a pedido do Rei D. Manuel, em I de Dezembro de 1520"'°°; e,
desta forma, foi o primeiro Bispo negro da Cristandade.
Se a evangelização do cristianismo foi bem aceite no Reino do Congo o mesmo não se pode dizer do Remo de
Angola. Aqui a aceitação foi sempre falsa e usada para a conquista da amizade e da confiança dos portugueses com o intuito de obterem a sua protecção contra os seus inimigos locais e, por fim, traírem os portugueses. Embora por motivos e
com intenções diferentes, ambos pediam religiosos a Portugal.
O rei de Angola, embora vassalo do rei do Congo, "conhecedor das vantagens que o rei do Congo estava a tirar da
acção portuguesa nos seus territórios, procura chamar a si iguais benefícios e envia Embaixadores ao Congo para
declararem que Êle, rei Angola Inene, também se queria fazer cristão." ' °' Sabendo disso, D. Manuel I, pela primeira vez
oficialmente, envia com regimento (anexo 3) em 1520 Manuel Pacheco e Baltazar de Castro ao Reino de Angola, que
além dos propósitos religiosos e diplomáticos também tinham como finalidade "descobrirem todo o território até ao Cabo
da Boa Esperança." ' °° Mas, o rei de Angola não aceitou a cristianização e prende Baltasar de Castro que só com a intervenção do rei do Congo consegue ser libertado.
Um outro documento importante da acção missionária e cultural dos portugueses no Congo é o Regimento de D.
João III (anexo 2), de 1526, tratando-se da resposta do rei português a cartas de D. Afonso do Congo e no qual se regulamenta a acção missionária nesse reino.
D. Afonso do Congo via o cristianismo como veículo de reforço da sua autoridade e, assim, por sua mão, o cnstía-
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nismo passou a representar a pertença à nobreza e um meio de alcançar a modernidade patente. A nova religião juntamente com a hierarquia e organização estabelecida pelos regimentos permitiu centralizar o poder em Mbanza-a-Congo.
Todavia, por excesso de zelo, D. Afonso errou ao impor a sua crença a todo o seu povo e obrigando à destruição dos
feitiços. Desta forma destruiu também os fundamentos dos modelos ancestrais. Assim, a sua acção ficou desprovida do
carácter sagrado reconhecido o que despertou oposições por partes dos seguidores das antigas crenças.
Também a nossa pressa em converter o Reino do Congo ao cristianismo pôs em causa o sucesso das acções inicialmente com resultados prometedores. Por isso, não tardaram os conflitos e as decepções.
Tudo isto desenhou o quadro perfeito para o que, previsivelmente, iria acontecer quando em 1543 morre o rei
Afonso - a instabilidade no reino, o caos, o levantamento de populares e a expulsão de portugueses.
E, se a santa paz de Cristo estava fragilizada no reino do Congo, no reino de Angola, como já referi, foi um absoluto insucesso. A acentuar a animosidade, o rei do Congo também não via com bons olhos as relações com o Reino de
Angola.
A falsidade e a traição dominavam as relações que todos tinham connosco.
A pedido do rei de Angola e mesmo depois do sucedido a Baltazar de Castro, D. João III, pretende enviar outra
embaixada ao Reino de Angola. Entretanto morre (em 1557) e D. Catarina (durante a menoridade de D. Sebastião) apostada em interesses comerciais e portuários decide enviar em 1559 ao Reino de Angola Paulo Dias de Novais. Assim, Paulo
Dias de Novais saiu de Lisboa numa "pequena armada sob o seu comando repatriando a embaixada do rei de Angola,
com alguma gente de guerra e os jesuítas padre Francisco Gouveia e Agostinho de Lacerda, e os irmãos António Mendes
e Manuel Pinto. O embaixador português ia munido de instruções que lhe pautavam o procedimento no caso de rei
aceitar a doutrinação cristã, e deixavam aos padres da Companhia, no caso contrário, o procederem conforme "o que
levam determinado pelos deputados da Mesa da Consciência e o que os doutores e o decreto dispõem." " y A históna
repetiu-se, o rei não estava muito interessado na cristianização, acabando por fazer cativo Novais e seus companheiros,
acontecendo que Novais só pode regressar a Portugal em 1566, tendo lá ficado reféns dois jesuítas.
Paulo Dias de Novais volta a Angola em 1575, como Capitão e primeiro Governador, com carta de Doação da
Capitania de Angola (anexo 6). Nesse ano chega à ilha de Luanda e leva consigo quatro jesuítas - Garcia Simões, Baltazar
Afonso, Gomes e Constantino Rodrigues. Na ilha já encontrou (construída por portugueses) uma capela de veneração a
Nossa Senhora da Conceição e alguns autóctones baptizados.
A partir de 1575 tomar-se-ia irreversível até hoje o processo de evangelização.
Se até esta altura as missões religiosas católicas para além da pregação e evangelização empreendiam na instrução,
nomeadamente, da língua portuguesa, a partir daqui, prolifera a construção de igrejas e conventos de vánas ordens, as
acções de instrução, médicas e de caridade consolidam-se e desenvolvem-se. Também o protestantismo prestou um
grande serviço não só a Deus mas também à comunidade.
Em 1590 estabelecem-se as primeiras paróquias no Reino de Angola - Nossa Senhora da Conceição (Luanda) e
Nossa Senhora da Vitória (Maçangano). Mais tarde foi a vez da paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Muxima e
da paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Cambambe.
Os clérigos nem sempre foram exemplares, como veremos adiante, as irregularidades eram mais do que muitas e
prova disto mesmo foi a necessidade da Inquisição portuguesa proceder a um inquérito levado a cabo entre Luanda e
M banza Congo, durante o período entre 1596 e 1598, estando dele encarregue o padre Jorge Pereira (jesuíta a morar em
Angola). O inquérito (ou Inquirição Religiosa) visava inquirir acerca das coisas envoltas da prática do Santo Ofício.
Inicialmente, este era dirigido apenas para o Reino de Angola, razão pela qual se começou por ouvir testemunhas da cidade
de Luanda, onde, aliás, residia a maioria delas apesar dos delitos se praticarem mais na periferia. As principais testemunhas
eram os cristãos-velhos, sobretudo os que tivessem exercido funções judiciais, e os cristãos-novos eram o alvo deste
inquérito. Os delitos (oficiais) que mais preocupavam a Inquisição portuguesa eram: o judaísmo; o luteranismo; práticas
heréticas (satânicas e rituais indígenas, venda de objectos simbólicos da igreja cristã - cruzes e santos); proposições blasfémicas e contra a igreja (crimes de natureza sexual, negligência religiosa e corrupção). Os afncanos não se afiguram como
o verdadeiro alvo da Inquisição, embora sejam relacionados e implicados com o tráfico de escravos e com a aquisição e
sujeição dos objectos da igreja a rituais sagrados indígenas, tornando a cruz um dos seus maiores fetiches. Mas, também
os brancos (cristãos-novos e provavelmente também cristãos-velhos) compravam objectos ao gentio, nomeadamente
rosários. Por fim, refira-se que os cristãos-novos eram ainda acusados de conviverem demasiado com o gentio, pois, verificava-se que os que residiam no interior acabavam por adoptar crenças e práticas autóctones,
Uma das razões que concorria para a dissolução e decadência da igreja era a grande quantidade de degredados enviados para Angola, bem como de padres pouco ortodoxos e cumpridores. Entre outras iniciativas para tentar repor alguma
dignidade e moral nas práticas religiosas e insuflar ainda algum alento à obra evangelizadora, os jesuítas promoveram a cria-
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ção da Junta das Missões, realizada em 1693 e "constituída pelo governador, bispo, ouvidor-geral, provedor-mor da
Fazenda e ainda por um procurador, pertencia tudo o que tocava a missões e paróquias do sertão." ' y u Cada capital-geral
tinha uma Junta e na corte funcionava a Junta Central.
Mas, além da justiça portuguesa, temos a operar no território a lei do rei do Congo cuja cooperação com a jurisdição
do bispado português levanta vários problema. Assim, o rei do Congo, D. Álvaro, nas cartas trocadas com D. Martinho
de Ulhoa, em 1580, mostra rejeição da jurisdição do bispado e, com o apoio da comunidade cristã-nova do Congo, tem
a expectativa da criação da diocese do Congo e Angola, que viria a acontecer em 1596. Mais do que aspectos religiosos,
o controlo do tráfico e o reforço da soberania eram as razões latentes em tudo isto.
Mais por curiosidade, refira-se que o Congo pertencia à diocese do Funchal (como todos os territórios descobertos)
até à criação da diocese de S. Tomé em 1534 e só em 1596 passou a ter diocese própria. Esta diocese tinha sede em
Mbanza-Congo (S. Salvador do Congo) e mais tarde (provavelmente em 1626) foi designada diocese do Congo e Angola.
Teve bispos de quase todas as igrejas, pelo menos Capuchos, Franciscanos, Dominicanos, Agostinhos e Carmelitas.
Sabe-se ainda que a "criação da diocese contribuiu para o desenvolvimento, embora lento e precário, da acção evangelizadora e veio criar uma nova dinâmica na formação do clero autóctone que, doravante, não necessitava de ir formar-se
em Portugal. Assim

D. Francisco do Soveral ( 1627-1642) e D. Manuel da Natividade ( 1675-1685) ordenaram clérigos

naturais da terra e nomearam muitas dignidades e cónegos indígenas, segundo refere Cadomega. (...) Por ocasião da mais
longa vacância da Sé do Congo e Angola (30 anos), que se seguiu à morte de D. Francisco do Soveral, só se mantiveram
no Congo os cónegos africanos, passando os europeus a residir em Luanda. Com a morte dos últimos cónegos indígenas
no Congo, o cabido congregou-se todo em Luanda" ' " '. No governo de Aires de Saldanha de Meneses e Sousa ( 1674/61680), a sede do Bispado de Angola e Congo transfere-se definitivamente para Luanda. A acção do clero angolano foi
notável no governo da diocese. E, retomando-se agora a questão da formação do clérigo indígena, diga-se então que o
governador acima citado tenta minimizar a falta de missionários e para isso constrói em Luanda um seminário para a formação de sacerdotes negros. Nesta preparação, os missionários jesuítas e os capuchinhos destacaram-se e tiveram um
papel fundamental.
Refira-se também que a postura da igreja perante o tráfico de escravos era de aprovação e o baptismo dos indígenas passou a ser obrigatório por carta régia de 1697 e provisão do Conselho Ultramarino de 1719. Por exemplo, em 1452,
o Papa Nicolau V escreve ao rei de Portugal dizendo: "«...nós lhe outorgamos, pelos presentes documentos, com nossa
autoridade apostólica, plena e livre permissão de invadir, capturar e subjugar os sarracenos e pagãos e qualquer outro
incrédulo ou inimigo de Cnsto, onde quer que seja, como também seus reinos, ducados, condados, principados e outras
propriedades (...) e reduzir essas pessoas à escravidão perpétua»"'

, em 1481 Sixto IV e Leão X em 1514 confirmam

também esses poderes; em 1808 o bispo D. José Joaquim da Cunha Azevedo Coutinho esforça-se por demonstrar a legitimidade do tráfico, permitindo a escravidão dos negros africanos e proibindo a escravidão dos índios brasileiros, que por
Lisboa já eram considerados livres desde 1680, impugnando-se inclusive castigos a quem os cativasse. Este facto acabou
por conduzir ao aumento da escravatura dos angolanos. Por sua vez, o baptismo era uma prática feita em moldes repugnantes, pois o acto tornara-se uma cerimónia maquinal, sem qualquer significado espiritual e moral e desprovida de qualquer catequização. De Angola para o Brasil saíam muitos escravos que antes de embarcarem eram baptizados. Um relato do padre Manuel da Silveira diz-nos que "«.. .estando jogando as cartas, trazendo-lhe algumas pessoas pêra bautizar asi
grandes como piquenos, dezia: Da cá o pagamento, e continuando com as cartas a ver o ponto que lhe vinha, dezia: Abre
com todos os Diabos essa boca, e metendo-lhe o sal na boca, sem lhe deitar agoa, nem dizer as palavras do bautismo,
lhe dezia: Vai-te que já comeste o sal,...»' ^ O crescente conceito de que o negro é pessoa humana conduz ao questionamento do baptismo feito em tais moldes. Só em Dezembro de 1704, o Bispo D. Luís Simão Brandão lança a Pastoral
na qual se proclama a igualdade das raças perante Cristo. ' 9 4
Contudo, ressalve-se que a escravatura não era levada a cabo apenas por brancos, os negros também já exploravam
a escravatura, considerando até diversos tipos de escravidão - a escravatura como punição de guerra, a escravatura como
punição por delitos e crimes, a escravidão como pagamento de dívidas, a escravatura dos vassalos, a escravidão doméstica ou de linhagem e, segundo designação de João Reis, a escravidão ampliada ou escravismo ("um tipo de escravidão comercial ligada à produção agrícola ou à exploração de minas, a qual seria consideravelmente estimulada e desviada para o
Atlântico após o contacto com os portugueses." "-1)
Uma questão igualmente pertinente é a relação entre Igreja e Estado. Enquanto órgãos de soberania autónomos
podem ter uma coabitação pacífica, mas quando compreendem interesses e objectivos comuns e formam alianças obtêm
uma força desmesurada porém apoiada numa plataforma de frágil estabilidade porque, apesar de tudo, disputam a
supremacia do poder e é assim que facilmente começam a surgir interferências de um órgão no outro e se desencadeiam
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conflitos. Em Angola deram-se muitos atritos entre religiosos missionários e os governadores. Por exemplo, segundo o
regimento de 1611 passado ao governador Francisco Correia da Silva, restringe-se "aos governadores o direito de fazerem
a guerra ao gentio, impondo-lhes, em caso urgente de defesa, quer dos presídios do interior quer da cidade de S. Paulo,
o dever de consultarem previamente uma junta constituída pelo bispo, ouvidor-geral, provedor da fazenda e ministros. (...)
«com el-rei de Angola trabalhareis todo o possível por ter paz e amizade e ver se o podeis trazer à minha obediência,
tratando em primeiro lugar que conceda pregar-se nossa santa fé em seu reino, e o mesmo fareis por trazer à minha obediência todos os sobas por mais brandos, suaves e sem rigor»" ' 9 ° , mas alguns comportamentos impróprios, por parte dos
religiosos, "deram lugar a que se transformassem as boas relações entre o Governador e o Bispo em duras desinteligências, a ponto do Prelado se ver obrigado a sair de Angola." 1 "'
Durante a II Guerra Mundial as relações entre a Santa Sé e o Estado Português normalizaram-se com a assinatura da
Concordata e do Acordo Missionário de Maio de 1940 e com a publicação do Estatuto Missionário de Abril de 1941. A
partir daqui o Estado Português dava autonomia à Igreja Católica para o exercício da sua autondade e funções, dentro das
suas competências. Com estes instrumentos políticos, a Igreja Católica, poderia então, por exemplo, fundar e genr escolas; era tida como entidade de utilidade nacional e civilizadora (do indígena), acabando assim por ficar muito identificada
com o poder colonial.
Além de tudo o que já se disse, os missionários também tiveram um papel interventivo e apaziguador em muitas guerras e foram, também eles, vítimas de maus-tratos e prisões de ordem política realizadas por indígenas.
De um modo geral podemos dizer que os jesuítas e os capuchinhos tiveram um papel importante na formação do
clero autóctone, justamente duas ordens que se odiavam profundamente.
Acerca dos missionários, os autóctones eram da opinião de que, exceptuando-se os capuchinhos, os restantes eram
homens iguais a eles mesmos.
Ainda, em relação ao cerimonial católico, sabe-se que era encarado mais como inerente ao poder e à aristocracia do
que como reconhecido na relação entre Deus e fiéis, devido ao facto de se aliar a poderosos e intervir na política local.
Durante o colonialismo o catolicismo era predominante entre a população costeira, enquanto no interior proliferava
o protestantismo.
Actualmente a divisão territorial é difícil de fazer devido ás migrações mas, ainda assim, a Igreja Católica abrange cerca
de 38¾ da população e está dividida em 14 dioceses e por todo o território.

Jesuítas
A primeira missão (curta e difícil) decorreu de 1548 a 1555, tendo chegado em 1548 ao porto de Mpinda e daí seguido para Mbanza Congo onde começaram a exercer e a aprender Kikongo. A segunda missão ao Congo foi em 1619, que
ficou marcada pela cnação do colégio de S. Salvador.
O campo de acção dos jesuítas incidia basicamente na cidade, em Luanda, onde se dedicavam quase exclusivamente
ao ensino, indo muito pouco ao sertão, aonde se deslocavam sobretudo para tratar da manutenção das suas herdades.
Os jesuítas foram talvez os que mais se debateram a par com o poder governativo português pela total soberania
sobre o autóctone (excedendo largamente a de domínio espiritual), afrontando o Estado, na pessoa do Governador, e
com isso gerou inúmeros e grandes conflitos.
Eram demasiado ambiciosos e tanto a sua fortuna como o seu poder cresciam diariamente. Possuíam imóveis, alguns
herdados, dedicando-se ao seu aluguer; heranças recebidas em numerário que foram condicionalmente feitas para que os
jesuítas pudessem investir na protecção e na educação de autóctones eram aplicadas apenas em proveito próprio. E,
mesmo tendo-se gradualmente desinteressado das demandas da fé e das obras da evangelização, os jesuítas continuaram
a receber o subsídio da Coroa enquanto se entregavam à cultura das terras e à exploração comercial (inclusive do resgate dos escravos), dispondo ainda da isenção de impostos.
Mas, verdade seja dita, os jesuítas foram os primeiros a interessar-se pela instrução do indígena, criando as primeiras
escolas e seminários em Angola. Nestes estabelecimentos procedeu-se à instrução primária, secundána e ao ensino oficial
do indígena, numa altura em que o Estado estava ainda desinteressado destas funções.
Em 1605, os jesuítas abriram em Luanda "uma escola primária e, dois anos mais tarde, iniciaram as obras de construção de um colégio, onde, a partir de 1622, se ministrou o ensino de gramática, humanidades e teologia moral, além do
ensino profissional. Este colégio foi, durante mais de um século, o único estabelecimento de ensino secundário e a única
escola de formação de missionários. Foi no colégio dos jesuítas, em Luanda, que se formou a maior parte do clero nativo, antes da fundação do seminário de Angola [em 1853, no edifício do actual Paço Episcopal]... (...) A acção desenvolvida pelo padre Pedro Tavares constitui um dos maiores exemplos de zelo apostólico e labor missionário dos jesuítas, sobretudo nas regiões de Bengo, Dande e Golungo-Alto, tendo-se distinguido na evangelização dos escravos das numerosas
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fazendas exploradas por portugueses, servindo-se do Catecismo ou Dovtrina Christã, da autoria do Padre Marcos Jorge
e traduzido para Kikongo pelo padre Mateus Cardoso, ambos jesuítas; trata-se do catecismo mais antigo conhecido nesta
língua, já anteriormente usado no Reino do Congo.
É de salientar o papel preponderante do bispo D. Francisco do Soveral [entre 1627 e 1642]..., sobretudo como
provedor da Santa Casa da Misericórdia de Luanda e como grande obreiro das vocações angolanas e da defesa dos
escravos; ocupou-se activamente da formação do clero, tendo criado uma pequena casa de formação eclesiástica na sua
própria residência em Luanda" '

.

Ainda, um dos reitores do Colégio de S. Salvador - o padre mestiço António do Couto - desenvolveu um excelente
e proveitoso trabalho, tendo em 1642 adaptado e publicado em Lisboa um catecismo em português e kimbundo, elaborado pelo padre Francisco Pacónio. Posteriormente, entre 1694 e 1697, um padre jesuíta publicava a primeira gramática
de Quimbundo.
O poder dos jesuítas foi abalado pela primeira vez quando a Sé se mudou do Congo para Angola. Eram olhados com
desconfiança e, por exemplo, em 1627 ordenava-se que estes se empreendessem pelo sertão. Entre 1641 e 1648, durante
o domínio holandês, estes ocuparam o colégio dos jesuítas, e além da cidade, as igrejas também foram destruídas. Por fim,
em 1759 decretou-se em Portugal a expulsão dos jesuítas, efectuada em Angola em 1760, quando em Luanda já se contavam pouquíssimos missionários. Com isto, as acções da Junta das Missões que, como já referi, tinham impulsionado, haviam de se inutilizar brevemente.

Capuchinhos
A Missão do Congo foi cnada em 1640 mas somente em 1645 "chegaram a Mpinda os primeiros doze capuchinhos,
italianos e espanhóis. (...) Em 1651, os capuchinhos eram já eram já quarenta e quatro, espalhados por Soyo, S. Salvador,
Nkuso (a Sudoeste de Maquela do Zombo), Mbamba (perto do actual Bembe) e Mbanza Lubota (a Noroeste, perto de
Ambrizete).
Os capuchinhos estabeleceram-se, em 1649, em Luanda [instalados por Salvador Correia na Ermida de Santo
António, que em 1668 lhes havia de ser doada] e, posteriormente, no interior dos Reinos de Angola e da Matamba. O
Alto Lucala servia de fronteira entre Matamba e Angola. Aqui, como no Congo, os capuchinhos foram obreiros notáveis
da evangelização e da formação de acções religiosas e sociais, onde fundaram hospícios, sobretudo em Maçangano, sede
da Prefeitura Apostólica da Matamba. (...) Na carta de nomeação do padre António de Gaeta... de 1660, esta
Congregação dava as seguintes instruções. Construção de um seminário para a formação do clero indígena, proibição aos
comerciantes e a quaisquer outras pessoas de comprar como escravos os baptizados, abolição do abuso tão enraizado de
embarcar pretos escravos para a América, sem que fossem instruídos na Fé e baptizados, e aplicação de penas eclesiásticas aos transgressores destas instruções. Daqui, irradiaram, depois, para Bengo, Caenda, Mbuela, Cassange, Mpungo ou
Mpungo-a-Ndongo. Exerceram grande influência sobre a rainha Jinga Mbandi, catequizada e baptizada com o nome de D.
Ana de Sousa, que unificou os Reinos do Ndongo e da Matamba."1""
Com esmolas recebidas criaram um hospício em Luanda, junto da Ermida de Santo António que transformaram em
igreja, e do mesmo modo fundaram os hospícios de Santo António de Bengo e de Cahenda, avançando progressivamente
para o sertão.
Entre outras coisas, salientou-se a sua acção na conversão da rainha Jinga, na redução das práticas de antropofagia,
no baptismo de reis e outros indivíduos, etc.
Entre os anos 70 e 80 de setecentos os capuchinhos eram elogiados, como sempre foram, como virtuosos porque
ininterruptamente agiram como autênticos ministros do Evangelho.
Em 1804 era publicado, em Lisboa, o "Dicionário da língua bunda ou angolense, de Frei Bernardo Cannecatim

e,

no ano seguinte, as Observações gramaticais sobre a língua bunda ou angolense, também da sua autona."^uu
Franciscanos
Segundo Gastão Sousa Dias, em Os Portugueses em Angola, Diogo Cão na sua segunda viagem ( 1485) levava consigo franciscanos para propagarem a fé cristã. Mas, em relação às acções dos franciscanos em Angola as informações são
escassas, quase inexistentes, porém, refere-se que os frades Terceiros (franciscanos), a par com outros de muitas ordens,
estavam longe de serem exemplares no seu ofício e eram mal vistos pela generalidade das pessoas.
Carmelitas Descalços
Estes, estabeleceram-se em Angola em 1659, em Luanda, indo daqui também para outras zonas.
Instalaram-se provisoriamente próximo do convento dos Terceiros Franciscanos, fundando depois o convento de
Santa Teresa e Igreja de Nossa Senhora do Carmo nas Ingombotas (Luanda). Depois disso fundaram um hospício em
Mpango-a-Kitamba e expandiram-se para os Dembos, a Matamba, Ambaca, liamba e Cassange.
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A estes também se fazem severas críticas pois também não se souberam manter à margem dos vícios do meio.
Seculares
Aos capuchinhos seguiram-se os sacerdotes seculares franceses nas várias tentativas efémeras de missionação no
Cacongo e no Loango entre 1766 e 1775.
Histórico do protestantismo e doutrina geral
Martinho Lutero (1483-1546), um teólogo alemão, é o pai da reforma protestante e outro reformador é, sem dúvida, João Calvino. Lutero como monge Agostinho tomou-se teólogo e tencionava alcançar reformas que via como
necessárias mas sem o intuito de dividir a igreja. Sobretudo protestava contra os defeitos, as transgressões e a corrupção
da igreja católica. Acaba com a sua reforma por fundar a igreja luterana.
A comunidade protestante presente no território angolano inclui Metodistas, Baptistas, Igreja Unida de Cristo e
Congregacionalistas. O protestantismo entra em Angola de norte para sul, primeiro com missões inglesas, depois americanas e canadianas e posteriormente com missões francesas e alemãs. Esta penetração protestante inicia-se intensamente
em 1641 com os calvinistas. Todavia, só em 1878 chegam os primeiros missionários protestantes enviados pela Baptist
Missionary Society e, a seguir, virão outras missões estrangeiras.
Durante a presença holandesa as igrejas e conventos de Luanda foram ocupados por calvinistas ou caíram em ruínas,
exceptuando-se a igreja e o convento dos jesuítas. Todavia não se pode falar de uma verdadeira acção protestante neste
período.
Durante o colonialismo português as missões protestantes disseminaram-se pelo interior.
Os missionários aprendiam línguas e dialectos locais para melhor comunicarem e transmitirem a sua mensagem. Sabe-se que as escolas protestantes antecederam as católicas na disseminação do ensino primário e secundário. Nestas escolas não se privilegia o ensino ao europeu nem a formação de dirigentes leigos, como acontece nas católicas. Um grande
núcleo da elite crioula estudou em escolas protestantes.
Embora a sua área geográfica de acção não seja actualmente tão clara como o foi outrora, pode dizer-se que as Igrejas
Protestantes estão concentradas por regiões. Entre várias predominam a Baptista entre Kikongos, a Metodista entre
Kimbundos e a Evangélica Congregacional entre Umbundos. Assim, as mais relevantes envolvem cerca de 15% da população angolana e "estão associadas em duas organizações: o Conselho Angolano de Igrejas Evangélicas e a Associação
Evangélica de Angola. U l
Algo deveras importante e que viria a fomentar a criação e o desenvolvimento de igrejas sincréticas e de movimentos profético-messiânicos foram os ensinamentos protestantes que dizem que "o cristão pode procurar por si livremente,
na Bíblia a verdade religiosa. É o conhecido princípio do livre exame."^^
Testemunhas de Jeová
Sociedade religiosa fundada nos Estados Unidos, na Pensilvânia, em 1872, designada Watch Tower e criada por
Charles Russel. Afirmam saber a única interpretação verdadeira da Bíblia. Torna-se um movimento perigoso porque prega
a ilegitimidade de todas as autoridades e de todos os símbolos do poder, conduzindo assim no campo político ao anarquismo. Expandiu-se com alguma facilidade por Africa.
As Testemunhas de Jeová foram expulsas de Angola em 1978.
Religiões sincréticas e movimentos profético-messiânicos
Pela mão da colonização o cristianismo é detentor de meios de poder que inicialmente favorecem o sucesso da missão de evangelização mas que posteriormente, porque são descorados os valores autóctones, suscitam ressentimentos e
condenam-se. Os Negros pretendem adaptar a mensagem cristã ao contexto cultural e ideológico africano mas o distanciamento entre as doutrinas e as práticas cristãs provoca o afastamento do autóctone, que acaba por formar e desenvolver o cristianismo indígena sob a forma de movimentos proféticos e autonomistas. Assim, pode dízer-se que a essência destes movimentos e Igrejas está na fusão da liturgia e prática cristã com os aspectos de religião tradicional africana.
Paradoxalmente, também reflexo duma aculturação intensa, estes movimentos e igrejas constituem fenómenos que
exprimem mudanças sócio-culturais durante o período colonial.
Embora inicialmente essas igrejas e movimentos sejam uma reacção sobretudo e aparentemente religiosa, depressa
desenvolvem contornos políticos, estando na origem de emergentes nacionalismos. Porém, os mesmos, geralmente
recusam o compromisso político directo.
Se a emergência e a multiplicação destes movimentos não é infundada e também não ocorre ocasional ou involuntariamente. São um fenómeno sócio-político-cultural e religioso privilegiado e, por isso, como já referi, é nos momentos
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de crise política que encontram condições particularmente propícias e favoráveis para a sua proliferação e alento.
O antonionismo, o Kimbanguismo e o tokoísmo são as representações deste grupo com mais expressão e representatividade e, todos "os elementos clássicos do profetismo encontram-se aqui reunidos: a distinção entre movimentos de
tipo sionista e de tipo etíope, um certo milenarismo, a iconoclasia, a xenofobia e a interpretação dos elementos tradicionais e modernos. Todos esses elementos se repartem entre fenómenos de simples caça aos fetiches (nkisi) e aos feiticeiros (ndoki), através da adaptação superficial de ritos europeus, e fenómenos mais profundos de aculturação, de desconstrução e reconstrução de identidades e alteridades, como o movimento dos antonianos, do Kimbanguismo e do
tokoísmo." 203
Estes movimentos pautam-se por uma expectativa de riqueza, poder e de renovação da ordem social.
Desde o início da colonização portuguesa, mais insistente e vincadamente desde o início do século XVII, existem no
norte de Angola tentativas de profetismo messiânico e de princípios nacionalistas mas, é essencialmente no século XX que
se verifica a multiplicação destes movimentos.
Tantos movimentos e igrejas são excelentes para a mobilização das massas mas comprometem e inviabilizam uma
acção planeada e mais eficaz, subvertendo-se os interesses que se buscam.
Nos anos 90 considera-se que Cabinda é maioritariamente Lassista, que no Móxico existem ramificações da Kitawala,
que no Namibe e em Benguela existe um importante núcleo de Jeovás, que não se encontram sinais do kimbanguismo
mas que, por sua vez, o Tokoísmo está disperso pelo território angolano.
Antonianlsmo
Inerente à cultura congolesa, o sistema político, o sistema social e o simbólico são indissociáveis, acabando por se confundirem. A sociedade congolesa, após a morte de D. Afonso, durante o século XVI e XVII, debateu-se com problemas
sucessórios que incorreram em disputas pelo poder por parte de senhores de diferentes sobados, contribuindo para um
panorama geral caracterizado por uma grande instabilidade e uma deficiente e desacreditada autondade e liderança governativa.
Neste cenário e colmatando o vazio político, no princípio do século XVIII surgem iniciativas de teor profético "que
associam o imaginário e o real, a história factual e a história ideológica, provocando o despertar do Reino do Congo."2U^
Nasce assim o movimento antoniano, fundado por Kimpa Vita. Este movimento expande-se rapidamente e assume tal
importância que o rei Pedro IV e o rei Pedro III (ambos do Congo) tentam usar Kimpa Vita como veículo da reconquista
da supremacia.
A manifestação do seu estatuto e poder assenta na história de que Kimpa Vita, no leito e quase a morrer, recebe
Santo António que lhe diz pretender pregar ao povo e investir na restauração do Congo; com isso, sentiu-se reviver e
essa passa a ser a sua missão. O seu movimento fica então centrado na reencarnação de Santo António e na capacidade
que diz ter, como Cristo, de ressuscitar, sendo que neste estado entre a vida, a morte e o retorno à vida encontra o
momento para intervir perante as forças divinas supremas a favor dos interesses do Congo. Kimpa Vita também marca a
sua acção mostrando-se contra, entre outras coisas, as superstições e feitiçarias, queimando-as juntamente com cruzes,
objecto que dizia ser o instrumento da morte de Cristo e, por isso, induzia os fiéis a não a venerarem. Além disso, pregava que os verdadeiros sítios sagrados do cristianismo (por exemplo a Terra Santa) se localizavam no Congo e que, se
os brancos tinham origem na terra, os negros tinham origem na musenda, uma espécie de figueira. Por fim, também rejeita os preceitos do catolicismo, como o baptismo, a confissão, a oração e o carácter sagrado do casamento.
Kimpa Vita era chefe de uma pequena aldeia do Soyo mas, como "os grandes chefes sagrados de outrora, retirou-se
para o segredo da floresta para tomar contacto com os espíritos e encontrar junto deles a sabedona e a ciência da govemação."20-1 Dos seus intentos resulta uma igreja hierarquizada, com santos negros, os pequenos santos antonianos e as
religiosas.
Kimpa Vita alcançou um poder tal que teve repercussões até no povoamento do Congo: uns iam venerar a "santa";
outros acreditavam na recuperação milagrosa da sua saúde; outros queriam ver a pátria renovada; outros ainda desejavam
reinar e ocupar o local. Desse modo, Vita tomou-se a restauradora e a senhora do Congo.
O antonianismo, na sociedade tradicional bem como na religião tradicional, foi fundamental no processo de aculturação, salientando a autenticidade africana através da (re)interpretação do cnstianismo e expressando simultaneamente o
esgotamento da religião tradicional quanto à sua função redentora. Nestes preceitos Kimpa Vita faz uma adaptação de elementos da cultura estrangeira à cultura autóctone indo muito além de um mero sincretismo cultural pois mostra coerência, renovação da tradição sem impossibilitar as inovações e, ao mesmo tempo, desperta o fenómeno do nacionalismo.
Kimpa Vita embora integrada em estruturas político e sócio-culturais antigas conduziu o Congo para a modernidade.
Assim, pode-se dizer que foi ela a pioneira do processo de simbiose entre a tradição e a modernidade, da profunda, bem
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assente e coerentemente fundamentada aculturação.
Kimpa Vita supostamente teria morrido em 1707 mas também se diz que foi condenada à fogueira em 1710 (juntamente com o seu companheiro), pois a sua aceitação embora fosse grande não era total e, uma das razões para a sua
condenação foi Kimpa Vita ter interferido na organização familiar tradicional e no direito sucessóno. Mais especificamente,
ter tentado "o processo de inovação social e de mudança do poder em relação directa e exclusiva com o seu próprio
grupo matrilinear, abolindo, assim, as relações políticas do equilíbrio tradicional entre a matrilinhagem e a linhagem patnlocal. Kimpa Vita..., pretendendo com isso situar-se acima dos chefes tradicionais, não era, no entanto, o sucessor dos chefes
de direito sagrado de outrora e apresentava-se como a concorrente, se não mesmo a adversária, dos chefes naturais da
linhagem. ...Kimpa Vita distorceu a tradição e colocou-se fora da lei, da normatividade política tradicional. ° ° Tal resulta
da leitura e da interpretação do simbolismo da imagem de Santo António com o menino ao colo - representação entendida como "um princípio simbólico do poder, como um feitiço de chefe e como a figura do tio materno e dos chefes naturais da linhagem. A tradição do tio materno era, assim, reforçada pelo cristianismo como suporte do equilíbrio entre o
grupo materno e o grupo paterno, da sucessão avuncular e do poder doméstico dos chefes naturais de linhagem. Santo
António era equiparado ao antepassado, ao espírito ctónico, símbolo da fertilidade da terra e da fecundidade da muiher."207
Após a morte de Kimpa Vita, o seu poder perpetua-se e repercute-se noutros movimentos e religiões, pois corria o
boato que no local onde haviam sido queimados se teriam aberto dois poços nos quais apareceu uma estrela que viria a
ser o sinal dos antonianos e, mais tarde, a insígnia dos tokoístas.

Klmbanguismo
Apesar do que se disse a respeito do antonianismo, o Kimbanguismo é considerado o pnmeiro movimento sincrético no antigo Congo Belga. Foi fundado em 1921 por Simão Kimbângu, um antigo catecista protestante que se apresenta
agora como salvador e redentor dos negros. Kimbângu apoia a sua doutrina sobre três pontos fundamentais como a
destruição dos feitiços, a proibição da poligamia e repressão das danças licenciosas; pregando a bíblia, os banhos rituais, o
culto dos ancestrais e incitando ao ódio contra o branco.
Foi preso pelos belgas e condenado a prisão perpétua, acabando por morrer na prisão.
Este movimento é um dos mais relevantes devido a ser a fonte de derivação de muitos outros movimentos e religiões.
Essa ramificação é conseguida através de outros profetas que aparecem de vez em quando dizendo reencarnar o espírito de Simão Kimbângu. Assim se perpetua e mantém viva a sua mensagem.
Amlcalismo
Este é um dos movimentos nascidos do kimbanguismo. Com o nome de Mikale afirmou-se no antigo Congo Francês
e originalmente direccionava-se para o reino temporal, pretendido por uns, e para o reino espiritual, da preferência de
outros.
Mpadismo
Digamos que o Mpadismo foi o primeiro movimento sincrético referenciado em Angola. Trata-se da "Igreja ou Missão
dos Negros, fundada por Simão Mpádi e estruturada pela Armée du Salut.

° O mpadismo tentava a restauração

nacional dentro do modelo teocrático do antigo Reino do Congo.
Tokoísmo
Este movimento, autenticamente africano, foi criado em 1949 pelo angolano Simão Gonçalves Toko, perto de
Maquela do Zombo, na fronteira com o antigo Congo Belga. O seu primeiro objectivo era reunir neste país vizinho todos
os angolanos refugiados.
Simão Toko teve uma formação cristã mas com a qual rompeu em 1949 (mais precisamente com a Igreja Baptista)
e uma fracassada instrução portuguesa (em 1926 vai para uma escola Baptista, em 1933 para o Liceu Salvador Correia),
o que deve ser entendido como uma recusa do ensino colonial que crê não servir os interesses dos negros. Ainda em
1949 Toko foi perseguido e denunciado aos belgas como político; é preso mas, cerca de 45 dias depois, já em 1950, este
e os seus companheiros são expulsos do Congo e entregues aos portugueses, sendo a partir deste momento que Simão
Toko desenvolve a sua Igreja.
À semelhança dos outros movimentos, o tokoísmo surge num momento de crise, fragilidade e debilidade política e
social em Angola (disputa do território, descrédito dos lideres políticos e religiosos) e êxodo para as cidades devido, em
parte, ao panorama económico e produtivo de então. Principalmente, depois de 1950, a população geral e a classe política depara-se com novos desafios que começam a ser muito discutidos sobretudo nas cidades e, em Luanda, retomam-se
os movimentos culturais em torno da construção da consciência nacional. E à luz deste espírito que acaba por se gerar
um conflito irreversível com Portugal que desencadeia, por fim, a guerra colonial. Neste quadro, e considerando-se estas
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linhas mestras do tokoísmo, justificadamente se levanta a questão feita por António Custódio Gonçalves: "o tokoísmo é
um movimento de protesto político e social ou um movimento de aculturação, de retorno aos valores tradicionais
africanos?"20*^ É este o motivo por que entendo merecer que se faça a caracterização deste movimento.
O tokoísmo vai-se afirmando como movimento de reacção ao colonialismo europeu a nível político, religioso, social,
económico e cultural e, devido a uma preocupação com a causa social, difunde-se significativamente na cidade de Kinshasa
entre a população emigrada e entre os camponeses forçosamente desenraizados do sistema sócio-familiar tradicional, isolados e desprotegidos. Por outro lado, a consolidação de uma estrutura hierárquica e a simplicidade dos seus rituais, contribuem para que este movimento adquira tanto nas cidades como nas aldeias uma grande influência e uma rápida e alargada expansão por todo o território de Angola.
O tokoísmo é essencialmente uma religião, mas uma religião que rejeita o cristianismo como religião ocidental e como
religião de feições europeias. Esta religião tokoísta pretende reestruturar os modelos da vida angolana tradicionais e os
símbolos que se lhe associam; tenta construir uma estrutura religiosa comum, segundo os moldes tradicionais, portadora
de um sentimento nacionalista e de um ideal comum; procura fomentar uma identidade (religiosa, social e cultural). Assim,
sendo a salvação e a liberdade os dois valores fundamentais desta corrente, os aspectos xenófobos e os objectivos políticos tomam-se secundários.
Apesar do que duma primeira análise se deduz, Simão Toko deseja cingir a sua luta ao campo religioso. Diria que, se
calhar involuntariamente, embora não estejamos perante uma ideologia bipolarizada, a doutrina de Toko tem uma forte
dualidade ao nível das repercussões. Com isto, a natureza deste movimento reveste-se de alguma ambiguidade que, aliás,
é característica dos movimentos profético-messiânicos.
Os tokístas, sob um sistema em que a ignorância das populações era conveniente enquanto instrumento eficaz na
subjugação do outro, não foram apenas revolucionános ou agitadores, foram também visionários progressistas bastante
lúcidos, plenamente conscientes das diferenças e do distanciamento que a falta de instrução provoca e reconhecendo a
importância do conhecimento como veículo indispensável para garantir a pretendida autonomia (auto)sustentada contribuem, inequivocamente, para o progresso de Angola. Assim, os tokoístas procuram obter qualificações profissionais e
técnicas que lhes permitam a autonomia das autoridades coloniais. E, mesmo faltando-lhes bases políticas sólidas, mas,
capazes de dar independência económica e, sobretudo, uma superioridade técnica perante as autondades coloniais. Sem
no entanto terem uma base política sólida, nem uma ideologia clara e inequívoca, nem uma organização política, a partir
de 1957 iniciam reivindicações políticas. Esta atitude e actividade fomenta nos governantes políticos angolanos uma vontade de estabelecer com os tokoistas uma organização política eficaz, o que não se concretiza.
Torna-se um grave problema para a administração colonial pois esta religião opõe ao colonialismo a necessidade de
atender aos desígnios de Deus. Na verdade, usaram armas que os cristãos e a política colonizadora tão bem conhece virou-se o feitiço contra o feiticeiro.
Como outros movimentos, este também não teve a bênção de todos os que supostamente quena proteger. Houve
um certo conflito com os mais fundamentalistas como, por exemplo, os mais velhos, portadores de um vínculo maior com
os aspectos tradicionais; havendo inclusive discórdia com alguns seguidores, mesmo no seu seio, relativamente a algumas
práticas, conforme poderemos ver a propósito das questões hierárquicas e das regras adoptadas por este movimento.
Posto isto, a estrutura hierárquica desta igreja compõe-se por "«núcleos», grupos de fiéis existentes em cada vila ou
«aldeia», que, por sua vez, formam as «classes», e o conjunto das classes constitui as «congregações». (...) Em cada organização existe um «Conselho» formado pelos «mais velhos» (anciãos). Esses «mais velhos» não são os «velhos» das organizações tradicionais. Estes são excluídos, porque recusam aos jovens a liberdade de dar vida a uma nova organização,
capaz de trazer aos negros um meio de resistir à pressão política, económica e religiosa do colonizador, Outro elemento
revolucionário em relação às leis tradicionais é a inclusão das mulheres no «Conselho», que funciona também como tribunal de apelação. Simão Toko confere à Mulher responsabilidades que não lhe pertenciam no sistema tradicional, o que
constituirá uma fonte de conflitos com os anciãos da aldeia, incapazes de compreender a razão dessa modificação dos costumes.
Mas, além deste «Conselho» que funciona em cada aldeia, existe o «Conselho Supenor», dirigido por Simão
Toko" 210 Por fim, retrate-se genericamente os moldes em que se delineou o tokoísmo. Assim, o tokoísmo reinterpreta a mensagem cristã segundo uma leitura africanista, baseia-se nos principais ideais da religião banto e na Bíblia (no velho testamento como os restantes movimentos profético-messânicos). A sua doutrina de base assenta no sincretismo das doutrinas evangélicas dos Jeovás, do Kimbangismo e de traços da religião tradicional afncana. Para além da Bíblia, o Espírito Santo
que havia descido sobre Toko e seus discípulos, origina e simboliza a crença deste movimento. Simão Toko tinha a missão de encontrar ou descodificar as mensagens ocultas na Bíblia para as revelar aos seus irmãos. Digamos que para os
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tokoístas "a Bíblia dos missionários brancos não está completa: faltam-lhe as páginas finais, aquelas onde é anunciada a boa
nova: Cristo deve voltar ao mundo uma vez mais, mas não com o rosto de um branco; ele virá como um Negro."^

Os

mandamentos do tokoísmo são de cariz religiosa, política, moral, disciplinar, cívica e comportamental: não matar, não
roubar, não ser adúltero e ter uma só mulher, respeitar todos, não fumar, não beber álcool nem comer came de porco.
A monogamia, que constituía uma inovação, não é bem aceite e por isso alguns desmembram-se da religião. Por sua vez,
os rituais consistem na oração em comum, o baptismo e a consagração das crianças a Deus, a confissão, a comunhão e o
casamento.
Como já aferimos, a insígnia dos tokoístas é a estrela (dos antonianos), de cinco ou oito pontas e branca sobre um
fundo vermelho; o branco é para o africano a cor dos mortos e dos espíritos e o vermelho é a cor sagrada com a qual
homens e mulheres se devem cobrir em algumas cerimónias.
O término do tokoísmo, de certo modo com objectivos alcançados embora com consequências inesperadas, data de
1974, altura em que Simão Toko regressa do exílio.
Lassismo
Foi fundado em 1953 por Lassy Simon Zéphérin que se afirmava como "o libertador das consciências opnmidas pelos
feitiços. O Lassismo exorta os seus fiéis a acreditarem nos seus dons proféticos, recorrendo a citações bíblicas. O ritual
baseia-se numa imitação do rito católico, nomeadamente no uso de imagens de Cristo e nas vestes usadas pelos chefes
dos movimentos, desempenhando a água papel de destaque durante o culto. Em Angola a penetração do Lassismo verificou-se nomeadamente em Cabinda.
A base da sua doutrina não difere significativamente do kimbanguismo.

Abako
"Associação dos Bacongos, fundada em 1953 por um antigo seminarista católico e que tem por órgão um jornal
escrito em Kikongo".^ ' 3 Fundada oficialmente com objectivos culturais e de auxilio mútuo, evoluiu rapidamente para uma
organização política que pretende a emancipação do Congo e a reconstituição do antigo Remo do Congo.
Matsuanismo
Começou por ser uma associação de socorros mútuos fundada por Matsua que depressa se transformou num movimento religioso, também ele semelhante ao kimbanguismo. Centrou as suas acções em Brazzaville.

Kitawala
A Kitawala derivou da Watch Tower e o seu objectivo pnncipal é o "de transformar África num continente só de
negros."^ ' ^ Nos anos 90 assiste-se à tendência de fusão do Kimbanguismo com a Kitawala.
Igrejas independentes
MUiii-Mau
De carácter exclusivamente feiticista, o movimento tem origem no Quénia, em 1952, com o mote de lutar contra a
colonização britânica. Em Leopoldville preparou-se nos templos kimbanguistas e Kitawalas da cidade indígena.
O líder deste movimento era Jomo Kenyatta que chegou a ser preso mas que depois da independência do Quénia
( 1963) ocupou o cargo de chefe de Estado. A corrente alimentava o espírito anti-europeu e recorria mesmo a actos violentos e terroristas para alcançar os seus fins.
Igrejas separatistas: etiópica e zionista
As Igrejas Independentes Separatistas têm uma nova forma e conteúdo mas passaram a reter fins políticos, de um
enérgico mas rudimentar nacionalismo.
Etiópico significa africano e, de acordo com isso, o etiopismo era emblemático nas áreas mais rurais, onde predominavam as missões protestantes, e, por sua vez, o zionismo manifestava-se mais nas zonas urbanas e periféricas. Nas seitas
etiópicas, os cultos "não transigem com as religiões tradicionais e reclamam, numa forma de racismo que diríamos antiracista, a «África para os Africanos Negros», representando, assim, o nacionalismo africano.

-3 Nas seitas zionistas, "o

chefe procura a independência do negro-africano de uma forma, regressando à religião tradicional transformada à luz da
doutrina cristã, aparecendo os cristos negros."^
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Procedência das Imagens usadas:
OS POVOS DE ANGOLA - definição etno-linguística e artístico-cultural
Fig. I - Grupos etno-linguísticos
(CARDOSO, Pedro. Atlas da Lusofonia - Angola. 2004. p.75)
Fig.2 - Ngolas
(GOVERNO-GERAL DE ANGOLA; SECRETARIA DOS NEGÓCIOS INDÍGENAS. Etnografia dos Povos de Angola. 1915. p.8)
Fig.3 - Bimba, extracto de gravura de 1888
(PEREIRA, João Camacho. Colecção de Gravuras Portuguesas. I0.a Série - Angola. 1970, Estampa N.° 61)
Fig.4 - Dongo, barco de pescadores de Luanda, extracto de gravura, 1888
(PEREIRA, João Camacho. Colecção de Gravuras Portuguesas. 9.s Série - Luanda. 1969, Estampa N.° 40)
Fig.5 - Embarcação, Mussulo, 2005
(arquivo pessoal)
Fig.6 - Cesteiro do Calumbo, extracto de fotografia de cerca de 1967
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 198.)
Fig.7 a Fig.9 - 2005
(arquivo pessoal)
Fig. 10 - Máscaras, extracto de fotografia
(CASIMIRO, Augusto. Angola e o Futuro. 1961. p. 156)
Fig. I I - Crucifixos e imagens, extracto de fotografia
(CASIMIRO, Augusto. Angola e o Futuro. 1961. p. 157)
Fig. 12 - Escultura
(CASIMIRO, Augusto. Angola e o Futuro. 1961. p. 159)
Fig. 13 - Pensador angolano, 2005
(arquivo pessoal)
Fig. 14 a Fig.23 - Estátua urbana, 2005
(arquivo pessoal)
Fig.24 a Fig.26 - Mosaico urbano, 2005
(arquivo pessoal)
Fig.27 - Costumes do Reino do Congo, 1591
(PEREIRA, João Camacho. Colecção de Gravuras Portuguesas. 10,a Série - Angola. 1970, Estampa N.° 12)
Fig.28 - Luanda
(PEREIRA, João Camacho. Colecção de Gravuras Portuguesas. 9" Série - Luanda. 1969, Estampa N,° 15)
Fig.29 - Recepção da Rainha Jinga, extracto de gravura de 1622
(PEREIRA, João Camacho. Colecção de Gravuras Portuguesas. 10." Série - Angola. 1970, Estampa N.° 47)
Fíg.30 - Mercado de S. Paulo, Luanda, extracto de fotografia de cerca de 1962
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 189.)
Fig.3 I - Mercado do peixe, Luanda, cerca de 1967
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 194.)
Fig.32 - Dia de Mercado, Calumbo, cerca de 1970
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 199.)
Fig.33 a Fig.69 - "Luandenses" (vendedores, quitandeiras, homens, mulheres e crianças), 2005
(arquivo pessoal)
Fig.70 - Angolanas, extracto de fotografia de cerca de 2005
(AUTORES, Vários. África 30 anos Depois. 2005.)
Fig.71 a Fig.80 - "da Huíla" (pastor, mumuila, crianças), 2005
(arquivo pessoal)
TERRITÓRIO - significado, (reconhecimento, representação, definição das fronteiras de Angola e orgânicas administrativas
Fig. I - Rede Hidrográfica de Angola e Toponímica da costa angolana
(criação pessoal, baseada na planta de Angola de 1961 e em outras plantas complementares)
Fig.2 - Carta da África Meridional Portuguesa de 1886 - o Mapa Cor-de-Rosa
(AUTORES, Vários. Exposição - A Evolução das Fronteiras de Angola. 1997. p.43)
Fig.3 - Carta das possessões da África Meridional, segundo o projecto do tratado de 20.08.1890
(CARDOSO, Pedro. Atlas da Lusofonia - Angola. 2004. p.41 )
Fig.4 - Carta das possessões da África Meridional, segundo as convenções de 1891
(CARDOSO, Pedro. Atlas da Lusofonia - Angola. 2004. p.41 )
Fig.5 - Carta do reino do Congo até ao século XVI
(AMARAL, Ilídio. O reino do Congo, os Mbundu (ou Ambundos), o Reino dos "Ngolas" e a presença portuguesa, de finais do século XV a meados do
século XVI. 1996. p.38)
Fig.6 - Rede hidrográfica
(extractos trabalhados da Fig.7 (á esquerda) e da Fig.2 (à direita)
Fig.7 - Extracto da CHARTE V O N NIEDER GUINEA UND DEN ANORENZENDEN LAÛDERN SUD AFRIKA'S, 1804
(AUTORES, Vários. Exposição - A Evolução das Fronteiras de Angola. 1997. p.39)
Fíg.8 - Capitania de Angola doada a P. D. de Novais em 1571
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(criação pessoal, segundo desenho de DIAS, Gastão S. Os Portugueses em Angola. 1959. p.66)
Fig.9 - Carta do Reino do Congo, 159 I
(CARDOSO, Pedro. Atlas da Lusofonia - Angola. 2004. p. 18)
Fig. 10 - Carta do Reino do Congo e de Angola, 1650
(AUTORES, Vários. Exposição - A Evolução das Fronteiras de Angola. 1997. p.23)
Fig.l I - Carta dos Reinos de Angola e Benguela, séc. XVII
(AUTORES, Vários. Exposição - A Evolução das Fronteiras de Angola. 1997. p.27)
Fig. 12 - Carta Geográfica da Costa Ocidental de África, 1790
(AUTORES, Vários. Exposição - A Evolução das Fronteiras de Angola. 1997. p.35)
Fig.l3- Carta de Angola, 1863
(CARDOSO, Pedro. Atlas da Lusofonia - Angola. 2004. p.23)
Fig. 14 - Carta de Angola, século X X
(AUTORES, Vários. Exposição - A Evolução das Fronteiras de Angola. 1997. p.46)
Fig. 15 - Mapa de Angola, 1961
(arquivo pessoal)
Fig. 16 - Carta de Angola, século X X
(AUTORES, Vários. Exposição - A Evolução das Fronteiras de Angola. 1997. p.47)
Fig. 17 - Carta de Angola, 2005
(AUTORES, Vários. África 30 anos Depois. 2005. p. 13)
Fig. 18 - Divisão Administrativa de Luanda (esboço aproximado dos perímetros dos municípios)
(criação pessoal, baseada nos elementos do Projecto IRE do Governo Provincial de Luanda e nas plantas do Instituto de Geodesia e Cartografia de
Angola: Mapa planimétrico de Luanda, editado em 1989; Planta de Luanda, com levantamento de 1998 e edição de 2001)
ARQUITECTURAS - do ediffcio ao aglomerado
Fig.l - Modelo Muconda, Cassai-Sul, Soma Mussema
(REDINHA, José. A Habitação Tradicional de Angola. Aspectos da sua Evolução. 1964. p.50)
Fig.2

Celeiro nquila e cozinha e um txissambo de modelo Luena

(REDINHA, José. A Habitação Tradicional de Angola. Aspectos da sua Evolução. 1964. p. 19)
Fig.3 - Habitação decorada, Camaxilo, Sobado de Mona Cafunfu, Chinjes
(REDINHA, José. A Habitação Tradicional de Angola. Aspectos da sua Evolução. 1964. p.46)
Fig.4 - Modelo suburbano
(REDINHA, José. A Habitação Tradicional de Angola. Aspectos da sua Evolução. 1964. p.44)
Fig.5 - "Vizinhanças"
(AMARAL, Ilídio. Ensaio de um Estudo Geográfico da Rede Urbana de Angola. 1962.)
Fig.6 a Fig. ! I -2005
(arquivo pessoal)
Fig. 12

Cidade Gentílica

(PEREIRA, João Camacho. Colecção de Gravuras Portuguesas. I0.a Série - Angola. 1970, Estampa N.° 56)
Fig. 13 - Libata em Quiocos
(PEREIRA, João Camacho. Colecção de Gravuras Portuguesas. 10.a Série - Angola. 1970, Estampa N.° 57)
Fig. 14 - Habitação de uma família no Hunde
(PEREIRA, João Camacho. Colecção de Gravuras Portuguesas. 10." Série - Angola. 1970, Estampa N ° 49)
Fig. 15

Lubata

(imagem fornecida pela arquitecta Isabel Martins, Luanda)
Fig, 16 - Bairro Indígena, extracto de fotografia de cerca de 1906
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 068.)
Fig. 17 - Bairro Indígena, extracto de fotografia de cerca de 1907
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 078.)
Fig. 18 - Bairro Indígena, cerca de 1910
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 155.)
Fig. 19 - Bairro Indígena, extracto de fotografia de cerca de 1906
(LOUREIRO, João, Memórias de Angola. 2004. n° 067.)
Fig.20 - Musseque
(AMARAL, Ilídio. Luanda. Estudo de Geografia Urbana. 1968.)
Fig.21 a Fig.23

Musseque

(PEPETELA. Luandando. 1990.)
Fig.24 a Fig.29 - 2005
(arquivo pessoal)
Fig.30 - S. Salvador do Congo
(PEREIRA, João Camacho. Colecção de Gravuras Portuguesas. I0.a Série - Angola. 1970, Estampa N.° 8)
Fig.31 - Luanda, 1854
(PEREIRA, João Camacho. Colecção de Gravuras Portuguesas. 9." Série - Luanda. 1969, Estampa N.° 12)
Fig.32 - Luanda, extracto de gravura de 1885
(PEREIRA, João Camacho. Colecção de Gravuras Portuguesas. 9,a Série - Luanda. 1969, Estampa N.° 32 e 33)
Fig.33 - Luanda
(PEREIRA, João Camacho. Colecção de Gravuras Portuguesas. 9." Série - Luanda. 1969, Estampa N ° 16)

I Capitulo
Fig.34 - Luanda, 1883
(PEREIRA, João Camacho. Colecção de Gravuras Portuguesas. 9.a Série - Luanda. 1969, Estampa N.° 20)
Fig.35 - Luanda, cerca de 1912
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 062.)
Fig.36

Luanda, Rua Salvador Correia, 1943

(desenho de A. Ferreira fornecido pela arquitecta Isabel Martins, Luanda)
Fig.37 - Luanda, Rua dos Mercadores, 1948
(desenho de A. Ferreira fornecido pela arquitecta Isabel Martins, Luanda)
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INTRODUÇÃO CAPITULAR
Depois de apreendermos os aspectos da caracterização multitemática que abrange o território angolano; antes de
avançarmos para a avaliação das questões directamente relacionadas com o espaço público e a cidade, e para a discussão
das metodologias e problemáticas que envolvem a intervenção no espaço público de Luanda; convém definir os
parâmetros nocionais e tipológicos, pois são fundamentais enquanto instrumento analítico.
Assim neste capítulo estabelecer-se-ão os CONCEITOS; aludir-se-á genericamente aos mecanismos de DEFESA E
SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO e ás ACTUAIS METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO NO
PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO, apontando, em ambos, o lugar que o espaço público ocupa. Por fim, atendendo
especificamente ao quadro urbano de Luanda, proceder-se-á à DEFINIÇÃO E ENQUADRAMENTO

TIPOLÓGICO dos

espaços públicos alvo de estudo no capítulo seguinte.
O segundo e terceiro pontos não terão um desenvolvimento disciplinar nem de conteúdos (e, no terceiro, nem de
conceitos) porque os objectivos deste trabalho não passam pelo debate descontextualizado e generalista de teorizações.
Além disso, seria interminável!
Mais à frente, no /// Capítulo, abordar-se-ão estas matérias dentro do contexto concreto de Luanda e de Angola,
conforme é do interesse desta dissertação.
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CONCEITOS
Sistematizar conceitos é uma tentação metodológica que pode acabar por desvirtuar o seu próprio objectivo, se não
atendermos aos factores de dinamização, relativização e subjectivização.
Por muito que se normalizem os conceitos eles são activos e interactivos, localizados num tempo, num espaço e num
contexto ideológico-cultural, são olhados tendenciosamente sob um prisma científico-disciplinar, isto é, são dotados de
relatividade. E, é a interpretação individualizada e opinativa dos conceitos que lhes acrescenta subjectividade.
Por isso, julgo pertinente definir o enquadramento de alguns conceitos, correntemente aludidos neste trabalho,
dentro de um contexto concreto, para que todos saibamos do que falo.
Apesar dos conceitos a seguir enunciados parecerem insistentemente vistos sob os aspectos mais sociológicos,
culturais e etnológicos, servirão sempre o âmbito deste trabalho e os interesses da discussão da arquitectura e do
património, cujo tónico angolano, especialmente o caluanda, lhe acrescenta significância.
Espaço Público (urbano)
Na essência, espaço público é a antítese do privado (livre ou edificado).
O espaço público é o objecto de estudo deste trabalho e a sua análise passa inevitavelmente pela discussão da sua
afirmação enquanto obra arquitectura! autónoma.
Na urbe, sobretudo na consolidada, emerge como uma ausência da edificação mas, no entanto, é um espaço
construído. É conformado morfo-estilisticamente e os elementos arquitectónicos e/ou naturais compõem-no e
caracterizam-no. A relação que estabelece com a envolvente e com os meios de transporte públicos interfere
decisivamente na definição da sua espacialidade e do seu carácter.
A sua função urbana é estrutural mas, simultaneamente, quando lido à escala do sítio ou lugar, é absorvido pela cidade.
O espaço público que se afirma como centro detém ainda uma outra dimensão, a que compreende a área de influência.
No campo urbanístico é um sistema composto por vias de circulação, cuja função é possibilitar e facilitar a
acessibilidade e a mobilidade de pessoas e bens, inclusive entre os espaços públicos pontuais (garantindo a sua
sobrevivência); e, por praças, jardins e "passeios", que constituem espaços sociais de lazer, convívio e manifestação popular
(festivo-comemorativa ou reivindicativa) e, ao mesmo tempo, são espaços de desafogo da cidade, imprescindíveis
atractivos e promotores de uma cidade mais polivalente e até sadia, cuja vivência se toma mais apetecida.
Além do valor artístico-criativo (que é cada vez mais um desafio essencial para a dinamização, qualidade, atractividade
e sustentabilidade do espaço), tem um determinante papel funcional e sócio-cultural na urbe e na comunidade, que o
projecta além da sua condição primária de infra-estrutura.
As faculdades que incorpora enquanto obra arquitectural são as mesmas que o permitem enquadrar no conceito de
monumento e ser entendido como objecto patrimonial autónomo.
O interesse patente na leitura do espaço público está na interpretação da cidade partindo-se do exterior para o
interior, do espaço público para o edificado, convertendo o negativo da composição urbana em positivo.
Património (Arquitectónico) e Monumento
São dois conceitos interligados e ambos generalistas.
O termo Património significa, na sua génese, tudo aquilo que nos é legado, possuindo um carácter absoluto de
testemunho. Comporta todos os géneros, desde os bens materiais móveis e imóveis a bens imateriais e, num futuro
próximo, diria que até a bens virtuais.
Todavia, nem todo o património tem o mesmo valore essa é a razão pela qual se intenta ou não na sua preservação.
Os valores contemplados como critérios de classificação são diversos e um mesmo objecto patrimonial pode reter
múltiplos.
A classificação dos géneros por categorias diferentes confere uma importância ao património relativa a um cosmos
específico. A classificação reconhece-lhe o valoro que, naturalmente, não significa que apenas os objectos classificados o
possuam. Mas, esta permite, embora não assegure, que a protecção e salvaguarda dos elementos classificados seja mais
exigente.
O conceito de Monumento, quanto ao estabelecimento de critérios e ao processo de classificação, é similar ao de
Patnmónio. Todavia, ser monumento é ter já uma classificação e valor atribuídos e admite-se, contudo, que o universo
dos objectos integrados neste conceito é mais estreito, pois, trata-se de bens móveis ou imóveis mas necessariamente
materiais. Inclui-se neste conceito a obra arquitectónica na totalidade ou apenas parcialmente (quer se trate de um edifício
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ou de um espaço exterior), a obra escultórica, a ornamental e a pintura artística. Por outro lado, são autovalorizados,
emancipandose da sua envolvente. Obviamente, nada o coíbe de ter uma integração harmoniosa nessa envolvente, e de
reciprocamente auferirem e conferirem valor.
Entendo que a idade de um objecto não é, por si só, um critério de valor e de classificação como património ou
como monumento, podendo, portanto, ter uma maior idade ou uma menor idade. A menor idade não implica que os
objectos sejam despojados de uma rica história e, muito menos, que sejam desprovidos de valores como originalidade,
autenticidade, representatividade, etc. O certo é que o passado e a história se constroem no presente, começando a
antiguidade no contemporâneo de cada época.
Arquitectónico ou arquitectura! é um tema do Património que engloba monumentos, conjuntos e sítios e, como já o
disse, é igualmente um tema do Monumento.
Colectivo também é uma epígrafe do património, não no sentido restrito de pertença de uma colectividade mas num
sentido mais lato, de partilha social.
Cultural é a vertente do património cujas fronteiras ultrapassam a das nações. As culturas são espaços dinâmicos e
abertos a fluências e influências externas. É neste vasto contexto que insiro o PATRIMÓNIO COLONIAL, que, no caso
específico, é impreterivelmente angolano e português. Esse acervo patrimonial carece ser olhado e estudado pelo país
fundador como extensão do seu perímetro de acção e influência e como importante testemunho da sua cultura e
civilização (como já o é, segundo o artigo 5oda Lei n.° 107/01); e pelo país excolonizado, como testemunho histórico
intransmissível e como marca inegável da sua cultura presente, espelhando a aculturação e a resistência cultural.

Identidade cultural
A dicotomia consubstancia o significado de identidade cultural, que, por sua vez, é um fenómeno interdisciplinar de
grande complexidade, sobretudo, na reconstrução de uma identidade, como sucede em Angola.
Se, por um lado, identidade cultural pressupõe autenticidade, por outro lado, sabemos que essa autenticidade é
questionável.
O intercâmbio cultural de civilizações (vicinais ou distantes) foi e é um facto, é um fenómeno intemporal. A
cunosidade fomentao, a versatilidade e a adaptabilidade constroemno. 'A ssim sendo, a cultura é uma autocriação
[nacional, regional ou local] com aberturas específicas e interpenetrações com outras culturas." ' Em Angola, por exemplo,
a identificação com a predominante raiz bantu mostra isso mesmo, pois a cultura bantu foi introduzida pelas levas de povos
bantu, como expusemos no / Capítulo, da Europa, essencialmente de Portugal, foram outros timbres.
No meu entender, identidade é um conceito suficientemente amplo para simultaneamente evidenciar os traços
culturais característicos, para absorver a evolução dos seus cânones num processo linear natural e para absorver a evolução
feita através de processos de simbiose cultural onde são reformulados e redefinidos os seus símbolos e a sua expressão
geral. Assim, autenticidade não implica autocontenção cultural, auferese também pela originalidade das recriações.
Actualmente, do ponto de vista mais científico, o conceito de identidade cultural tem sido reorientado para um
discurso que subscrevo inteiramente e vai de encontro ao que já disse: "Importa perceber que as ciências sociais actuais
têm vindo a especializar um longo caminho hermenêutico que substitui as noções de identificação cultural, no sentido
etnográfico e taxonómico, pela noção de identidades. Identificar culturalmente era, no passado, situar uma cultura numa
hierarquia classificativa que geralmente decorria da valorização da noção de civilização sobre a cultura. Identificar
culturalmente era, ainda, não perceber a altendade para privilegiar a colocação em relação a uma cultura dominante.
Identificar culturalmente era, finalmente, firmar a univocidade da situação do cultural, não seguindo a sua dinâmica, o seu
processo."2
*■
Etnia e tribalismo
Em Angola a discussão em torno da etnia relacionase directa e intimamente com a identificação cultural.
Melhor do que eu jamais diria, A. C. Gonçalves, explica que "as etnias são «significantes flutuantes», ou seja, uma
categoria de análise, um conceito dinâmico que permite compreender uma realidade social mutante. São realidades fluidas,
em movimento: ninguém é exclusivamente membro de uma etnia; os indivíduos, como os grupos sociais, são ou deixam
de ser, segundo o espaço e o tempo, membros de uma determinada etnia. As formas de organização social na África pré
colonial estão associados a «processos» constantes de composição, decomposição e recomposição», que se desenvolvem
no interior de um espaço e que fundamentam a «consciência de uma pertença e identidade individuais ou de uma
identificação colectiva». A

colonização cristalizou num território fixo e institucional estas identidades individuais e
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identificações colectivas, dando origem a uma série de «safaris ideológicos»".
E, se a etnia tem uma franca expressão cultural, o tribalismo tem uma dupla conotação: a política, cujas bases assentam
no instinto natural de autodefesa e autoconservação e por isso se torna vulnerável a uma manipulação desvirtuadora; e a
sociológica, que se aproxima mais da etnicidade, podendo enunciar a solidariedade de um grupo étnico.
Nacionalismo
Nacionalismo, de um certo modo, resume a complexidade que envolve as questões da identidade cultural, da etnia
e do tribalismo, assimilando igualmente as suas ambiguidades e preconceitos.
E muito politizado, mas é também um movimento social e cultural que, como acontece em Angola, "encontra na
reivindicação nacional, dos símbolos à própria exigência de um Estado Nacional, uma construção ideológica. (...) Toma-se,
por isso, necessária a dissociação das identidades étnicas e culturais em relação ao poder político, para não se cair no
etnonacionalismo". Porém, se essa desvinculação não for prudente pode conduzir ao desajustamento entre as estratégias
políticas e os efectivos interesses comuns.
Angola, segundo alguns autores, já foi a mais portuguesa das colónias, e Luanda, construída à luz dos modelos
portugueses, teve os mesmos privilégios que a cidade do Porto e chegou mesmo a ser a terceira cidade de Portugal. Assim,
por exemplo, tendo-se mantido as características da cidade, como é que actualmente nela se poderão afirmar as bases do
nacionalismo da jovem nação?
Em Angola o conceito e a construção do nacionalismo assentaram em fortes linhas de aculturação, numa simbiose
cultural manifestada em movimentos religiosos, intelectuais e culturais (civis e institucionais) e em movimentos políticomilitares.
Tradição
Por força dos hábitos e saberes, instituídos ou adquiridos, que consideramos peremptório transmitir, e pela aceleração
dos ritmos de desenvolvimento actuais, gera-se o fenómeno de tradicionalidade em que os novos modus vivendie faciendi
rapidamente tomam feições tradicionais e se renovam sucessivamente.
Tradição é aquilo que existe como permanência de um passado no presente, remoto ou recente, que resulta não só
da vontade de transmissão mas também da vontade de aceitação; e, tem coerência ao nível do colectivo, contribuindo
simultaneamente para a construção de uma identidade colectiva e para a perpetuação e vitalidade da comunidade.
Considerando todos estes aspectos qualquer cultura será tradicional, mesmo sendo moderna, "porque, rompendo
com um passado que se mantém até hoje, visa perpetuar os acontecimentos, tornando-se assim uma tradição."-1
Modernidade
Assim como existem fenómenos de tradicionalidade existem fenómenos de modernidade, accionados por factores
de desenvolvimento, conhecimento, ciência, tecnologia e comunicação cada vez mais globalizantes, que, por um lado,
subjugam as identidades culturais a leis de mercado e a linguagens universalistas e, por outro lado, as valorizam
progressivamente na aposta na diferença como valor qualitativo.
A era do conhecimento, de que fazemos parte, avança invertendo caminho no sentido da recuperação das
características culturais, transformando a diversidade de identidades culturais em riqueza mundial.
Por tudo isto diria que se a tradição se pode revestir de modernidade, a modernidade também se pode revestir de
tradicionalidade.
Penso que, pelo menos em Angola, é evidente a vontade de responder a mais do que a objectivos de sustentabilidade
e de integração na aldeia global, aliás, sem a qual não haveria um tão vasto lugar para a confrontação e discussão nem de
estratégias nem de identidades.
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DEFESA E SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO
A alusão a este tema é praticamente inevitável devido ao teor das matérias desta dissertação. Mas a importância de
a fazer não reside na descriminação dos conteúdos normativos e legislativos que constituem os instrumentos de
salvaguarda, mas no questionamento das omissões e fragilidades que estes comportem, num sentido crítico construtivo e,
sobretudo, orientado para o objecto de estudo.

Os agentes, os instrumentos e os objectos «Ivo de salvaguarda patrimonial
A salvaguarda do património faz-se em duas vertentes: a normativa e a operativa.
Estas vertentes compreendem diferentes agentes interventivos. Assim, sucintamente, com um carácter institucional e
instrumental, a normativa é elaborada a nível internacional, europeu e estatal; por comités, conselhos, organizações e
institutos, resulta de convenções, simpósios e estudos especializados; e, é composta essencialmente por cartas
internacionais, princípios, recomendações e declarações, diplomas e decretos legislativos.
A vertente operativa complementa e sustenta a normativa, aproxima-se mais do objecto protegido e abrange quatro
grupos de agentes: os profissionais relacionados com o exercício prático; os investigadores e formadores (científico e
especializado, que promovem o conhecimento e o esclarecimento); as associações que desenvolvem trabalhos de campo
com valor documental, que denunciam situações e accionam meios, enquanto intermediários privilegiados entre o objecto
alvo, a população local e os organismos institucionais, e que promovem ainda importantes acções de sensibilização; e, por
fim, enquanto agente natural no terreno, a população civil no exercício dos seus direitos e deveres de cidadania, com uma
atitude e comportamento cívicos. Portanto, todos temos um papel interventivo se o pretendermos.
A importância dos instrumentos normativos reside: na definição de parâmetros gerais e na normalização de conceitos,
que, no fundo, estabelecem uma plataforma linguística intercultural comum; e, na criação de bases legítimas de salvaguarda
que, por sua vez, dinamizam a logística, possibilitando accionar recursos e meios e articular cooperações para a
implementação da protecção do património.
Assim, defmem-se géneros patrimoniais, critérios de classificação e medidas de protecção, num discurso quer universal
e abrangente, quer específico. Os instrumentos normativos debruçam-se sobre géneros patrimoniais legíveis e ilegíveis,
móveis e imóveis, de categorias que incluem monumentos, conjuntos e sítios, entre os quais, os centros históricos. Estes
géneros enquadram-se ainda em três níveis de interesse: o mundial, o nacional e o local.
Os critérios de classificação do objecto prendem-se com vários valores, histórico, científico, técnico, artístico,
etnográfico, cultural, arquitectónico, natural e ambiental, social, etc. O objecto pode conjugar valores ou afirmar-se por um
único.
O património, seja ele qual for, é avaliado e analisado enquanto objecto isolado e enquanto objecto integrado num
contexto, desde o mais restrito ao mais abrangente em termos de inter-relações temáticas. Actualmente, mais do que
nunca, não podemos descorar, por exemplo, o enquadramento sócio-económico e ambiental, que são factores de
sustentabilidade global.
Salvo as omissões inerentes a qualquer lei, estes e outros aspectos estão claros na lei internacional e na lei portuguesa,
nomeadamente, na Lei n.° 107/01, que Estabelece as bases da política e do regime de protecção e valorização do
património cultural.
Estes mecanismos, além da componente de salvaguarda e defesa, tem uma forte componente valorizativa, na medida
em que reconhece o valor do objecto e contribui para a sua divulgação, fomentando e gerando responsabilização e
atractividade por um número maior de pessoas. Mesmo quando somos leigos, empiricamente dotámos de qualidade os
objectos classificados.
Entre outras, as questões da protecção patrimonial atendem a diversas problemáticas, como por exemplo: em casos
de destruição intencional (Declaração Relativa à Destruição Intencional do Património Cultural, UNESCO, 2003); em
casos de guerra (Documento para a Protecção do Patnmónio em caso de Guerra, UNESCO, 2003); em tomo do
interesse na herança cultural (Carta de Cracóvia, Herança Cultural como Fundação do Desenvolvimento da Civilização,
ICOMOS e União Europeia, 2000); no campo paisagístico (Convenção Europeia da Paisagem, Conselho da Europa, 2000);
em tomo do turismo cultural (Carta do Turismo Cultural, ICOMOS, 1999); sobre o patnmónio imatenal (Proclamação
das Obras Primas do Património Oral e Imaterial da Humanidade, UNESCO, 1999, e Recomendação para a Salvaguarda
da Cultura Tradicional e do Folclore, UNESCO, 1989); acerca da protecção contra o tráfico de propriedade e bens
culturais (Convenção Relativa às Medidas a Adoptar para Proibir e Impedir a Importação, a Exportação e a Transferência
Ilícitas da Propriedade de Bens Culturais, UNESCO, 1970).
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Salienta-se o acordo entre a UNESCO e a CPLP, em 2000, como protocolo privilegiado para a protecção do
património angolano numa cooperação directa com Portugal.
A salvaguarda é ainda um universo com uma dimensão técnica, a que aludimos até aqui, e uma dimensão empírica e
popular que, a meu ver, constitui um mecanismo intuitivo de salvaguarda sociológica. Por vezes não difere uma da outra
tanto quanto parece, pelo contrário, quase sempre se articulam e coincidem.
Uma das questões que julgo mais pertinentes é justamente a internacionalização e universalidade dos conceitos,
modelos e fundamentos ideológicos. A perplexidade com que me debato é por me parecerem ser um tanto tendenciosos
para leituras europeístas. Atendendo aos objectivos hoje subjacentes à criação destes mecanismos, as leituras deveriam
ser mais diversificadas e com maior participação de representantes de outras culturas. Seria não só importante, promissor
e necessariamente regenerador e enriquecedor, mas também interessante conhecer esse espectro da visão que cada qual
retém sobre si mesmo e sobre as demais culturas. A valorização de cada um e a do todo universal seriam reciprocamente
reforçadas. Os mitos e os preconceitos seriam atenuados, a autenticidade e a originalidade acentuar-se-iam. O
aprofundamento da discussão, que está implícito, daria consistência aos generalismos.
Outra questão, que apesar de tudo me parece ser mais consensual, é a condição de idade do património. Aceita-se
que esta não seja, por si só, um critério classificador mas, na verdade, o património histórico com antiguidade é aquele
que absorve maior atenção de todos nós. Considerando-se que precisarão de mais e renovados cuidados do que uma
criação "mais recente" é inteligível, porém, estabelecer uma fronteira temporal é um problema complexo, embora não
tanto como estabelecer barreiras ideológicas. Além disso seria muito redutor descorar um património, como por exemplo
o dos últimos 50 anos, que comparativamente com outro centenar é relativamente recente e obedece a concepções e
modelos que, segundo muitos e durante muito tempo, foram considerados como desprovidos de cariz cultural,
esquecendo-nos da influência e do campo de acção que a arquitectura estilística e tratadística reclama e detém.
Por fim, a questão que se prende com a sobrevalorização do construído, edificado isolado ou mesmo lido como um
conjunto, em detrimento do espaço público.

Aplicabilidade ao Espaço Público
No que respeita ao património arquitectónico e urbanístico, é importante que se os avalie com os mesmos
instrumentos, métodos e critérios. Como, na verdade, acaba por acontecer.
A dificuldade reside na validação de um espaço público como obra arquitectural, como objecto patnmonial
independente e como monumento, com relativa autonomia do contexto urbano em que se insere. É normalmente
enquadrado no contexto dos centros históricos, em conjuntos e sítios.
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ACTUAIS METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO NO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓCNICO
As metodologias de intervenção no património, entre outros, no património arquitectónico, identificam-se segundo
o entendimento dos conceitos e práticas operativas conexas de: conservação, restauro, reconstrução, reabilitação,
requalificação e renovação, remodelação, etc. Resumidamente, umas apostam mais na tecnicidade tradicional, outras na
imortalização da imagem original, outras na verdade histórica e temporal e outras na expressão de modernidade técnica
e/ou morfo-estilística. Porém, a diferença entre os conceitos e postulados de algumas destas metodologias é muito ténue.
A opção metodológica e a solução projectual podem passar por uma proposta de conciliação e complementaridade,
até entre as metodologias mais antagónicas, sem ferir a coerência, a clareza e a simplicidade final, devendo ser assumidas
com evidência e sem falsidades.
A racionalidade e a sabedoria, de quem programa e projecta, é que determinarão o sucesso ou o fracasso da
intervenção no património, seja ele reconhecido ou não. Contudo, não nos esqueçamos que também existem as
condicionantes programáticas, económicas, operacionais, etc.

Aplicabilidade ao Espaço Público
Importa perceber a congruência entre as metodologias de intervenção no edificado e no espaço público, venficando-se, muitas vezes, haver um congelamento do primeiro e metamorfoses mais frequentes no segundo.
O espaço público, pela sua natureza, tem de dar uma resposta, tão renovada e completa quanto possível, às sucessivas
exigências (cada vez mais e maiores) do uso público, colectivo, de que depende a sua sobrevivência e razão de ser. Assim,
as opções metodológicas são menos lineares e mais complexas. Mas, parece-me ser pragmática uma certa subversão dessa
condição de público, sendo justificação para, por ventura, se formularem e executarem intervenções modernas e
contemporâneas nem sempre providas de fundamentos metodológicos, teóricos, sociais e até realistas que as
consubstanciem.
Não quero dizer que discorde da introdução de factores de modernidade nem que oponha obstáculos ao
desenvolvimento, quando são essas as necessidades prementes e as linhas orientadoras da intervenção. Apenas pretendo
realçar o papel do conhecimento enquanto instrumento, não querendo esgotar ou limitar as intervenções a uma única e
inequívoca metodologia e solução projectual.

Por muito que todas estas questões possam parecer simples retórica ou teorizações inconsequentes, a imagem da
cidade, sobretudo da cidade histórica, mostra que a discussão é necessária.

II Capitulo
DEFINIÇÃO E ENQUADRAMENTO TIPOLÓGICO
O espaço público, como qualquer outra criação do homem, pode ser classificado sob variados aspectos, conforme já
vimos anteriormente. Contudo, a classificação que me pareceu mais ajustada para realçar as identidades culturais e o valor
patrimonial do espaço público em causa, é a relativa à sua criação (motivações e significado inerentes). No entanto,
poderão haver algumas ambiguidades conexas com a dificuldade de situar no tempo essas ongens e de nos afastarmos da
realidade actual, pois, por exemplo, muitos espaços hoje integrados no centro urbano foram arrabaldes em tempos idos.
Por isso, para a sua definição tipológica interessa atender ás características específicas e ao processo evolutivo da cidade
de suporte - Luanda.
Enquanto a definição tipológica será extensível a espaços de todo o género, o enquadramento tipológico obedecerá
a critérios que passam: pela existência actual desses espaços; pela sua inserção dentro da área de cidade visitada
pessoalmente, que abrange grande parte da considerada cidade urbanizada consolidada, fora da qual os espaços existentes
não apresentam originalidade; e, pela sua inclusão no grupo daqueles cujo processo evolutivo será analisado no capítulo
seguinte. O nome atribuído aos espaços enquadrados nas tipologias é o nome que possuem actualmente e, acaso algum
não tenha nome ou, simplesmente, eu o desconheça, denominá-lo-ei pessoalmente, identificando a situação com a sigla
IP. (identificação pessoal).

Definição tipológica
Tipo I (íp. /) - geográfico-funcional - correspondem os espaços públicos cuja origem foi determinada pela
inter-relação das características geográfico-topográficas e das funções predominantes da época. Luanda divide-se, desde
sempre, em cidade alta, marcada pela função governativa e defensiva, e cidade baixa, marcada fortemente pela função
comercial e portuária. As transformações consecutivas da marginal, com assoreamentos sucessivos, foram atirando para
uma segunda linha de construção, e cada vez mais para o interior, a que ia deixando de ser marginal. A este grupo
pertencem essencialmente os espaços com uma origem temporal mais remota, como algumas praças, quitandas, adros de
igrejas, embarcadouro...
Tipo 2 (tp.2) - desconstrução - correspondem os espaços públicos que resultaram do vazio criado pela demolição
de alguma construção, pensando-se desde logo na permanência desse vazio como espaço público.
Tipo 3 (tp.J) - planeamento urbanístico e projecto arquitectónico - correspondem os espaços públicos que foram
fruto de planos urbanos de reestruturação, desenvolvimento e crescimento da cidade; e os espaços sujeitos a uma
remodelação arquitectónica com objectivos e parâmetros muito claros, seguindo um projecto mais ou menos detalhado.
O plano e o projecto acompanham também o surgimento de novas funcionalidades e interesses, respondendo a elas e
promovendo-as, como, por exemplo, porto, passeios, jardins botânico, zoológico, parques de lazer (diversão, desporto,
etc.), parques infantis, largos de bairros residenciais, espaços de apoio à rede de transportes públicos, de estacionamento...
Tipo 4 (tp.4) - intersticial - correspondem os espaços públicos que são a consequência de vazios residuais entre
construções, de cruzamento e entroncamento de vias de circulação e as próprias vias. Alguns dos ditos vazios não tem
qualquer utilidade mas outros, com uma dimensão maior, são usados para actividades desde a pequena feira ao parque
automóvel ou estação de serviços (irregulares) de transporte público. Por sua vez, alguns cruzamentos, entroncamentos
e vias de circulação (ruas, alamedas e avenidas) são vitalizados pela concentração de comércio ou serviços. Algumas vias
incorporam, no seu perfil, espaços fruitivos. Ainda dentro do rol de espaços desta tipologia estão: os espaços tratados que
confinam com uma via, pontuando-a, mas cujo uso se prende, quase exclusivamente, com a função de algum edifício que
o domina, tomando-se uma extensão deste (escola, cemitério, polícia, hospital, aeroporto); e, os espaços sem qualquer
tratamento que designo por terreiros, que normalmente se prendem a usos específicos (habitacional e lúdico, sobretudo
infantil).

Enquadramento tipológico
Tipo I - I.Praça do Povo; 2.Largo Katádi; 3.Largo do Infante D. Henrique; 4.Largo de Fernando Coelho da Cruz;
5.Largo da Rainha Jinga; 6.Largo de Bressane Leite; 7.Largo do Carmo e Largo de Irene Cohen. 8.Largo do Kinaxixe.
Tipo 2 - 9.jardim da Cidade Alta (LP.); lO.Largo Julius Futchik; I I .Largo do Atlético.
Tipo 3 - 12.Avenida 4 de Fevereiro; 13.Largo 17 de Setembro; 14,Largo da Mutamba; 15.Largo I o de Maio; l6.Largo
das Heroínas; 17.Parque da Liberdade; I8.jardim da Ilha-de-Luanda {LP); 19.Parque de Miramar (I.P.); 20.Parque da
Independência; 21 .Largo Lenine; 22.Praça da Unidade Africana; 23.Largo da Igreja Sagrada Família; 24.Largo do Cruzeiro;
25.Parques Infantis.
Tipo 4 - 26.Largo Lello; 27.Largo do Ambiente; 28.Largo de Amilcar Cabral; 29.Largo do Cemitério Alto das Cruzes;
30.Largo da Josina Machel; 31 .Largo do Lumej; 32.Terreiros.
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Ill Capitulo
INTRODUÇÃO CAPITULAR
Através do estudo do ESPAÇO PUBLICO DE LUANDA tentarei mostrar a importância deste género arquitectónico
dentro da disciplina, na cidade e na comunidade, enfim, como um PATRIMÓNIO que é COLECTIVO, interactivo e
espelho da identidade cultural e ideológica do fundador e do destinatário. Por isso escolhi Luanda como o corpo, porque
acrescenta a muitos espaços públicos da sua área urbanizada consolidada a qualidade de PATRIMÓNIO COLONIAL.
Elegendo, o supracitado, como objecto deste estudo espero contribuir para a sua valorização, defesa e cuidado na
adopção de metodologias de intervenção; contra doutrinas e tendências perniciosas desprovidas de carácter; contra a
criação falaciosa de novos espaços resultantes da aplicação imediata de modelos preconcebidos ou concebidos em escalas
tão amplas que apenas favorecem o afastamento ao lugar e a sua desumanização; e, a favor da especificidade de cada lugar
e intervenção, da criatividade e do conhecimento, da diversidade. Subscrevo, inteiramente, J. M. R. Garcia Lamas quando
fala em "recolocar o DESENHO e a MORFOLOGIA URBANA no centro da produção da cidade"1, que se trata de
"inverter a tendência da planificação operacional de apenas gerir e administrar o consumo de espaço indiferente à forma
física, e contrariar a ideia de que a arquitectura já não pode pretender intervir numa escala territorial. Tratasse de recolocar
a arquitectura como fio condutor da organização territorial, contrapondo os seus modelos ambientais aos modelos
essencialmente funcionais, económicos e administrativos, cuja falência tem sido demonstrada ao assegurarem o
crescimento do produto à custa da destruição do ambiente e da cidade histórica. (...)
O urbanismo deve reconstituir, com a arquitectura, um conteúdo disciplinar de base cultural, técnica e metodológica
comum sobre a qual possa assentar em bases sólidas o exercício do desenho urbano."^
Estaremos perante um capítulo dedicado essencialmente a Luanda e ao seu espaço público. A sua formação
transporta-nos para a de outras cidades portuguesas, da nação e ex-coloniais, e, inclusive, para a de cidades europeias. Por
isso, começarei por apontar os principais caminhos percorridos pelo espaço público em paralelo com a cidade, em
DIÁLOGO ENTRE A EVOLUÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E A EVOLUÇÃO DA CIDADE, sem me obngar a um
discurso normalizado, demasiado estruturado. Dar-lhe-ei um sentido diacrónico mas fá-lo-ei fluido, encadeando assuntos
sem respeitar uma ordem específica, permitindo-me lirismos e divagações. Aproximar-nos-emos da forma urbana, afastar-nos-emos para a cidade até à região, falaremos de paradigmas, dicotomias e paradoxos, aludiremos a vários conceitos e
ideologias, referiremo-nos a instrumentos e disciplinas, à conjuntura geral.
A seguir avaliarei A MULTIPLICAÇÃO E A DIVERSIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DE
LUANDA sobrepondo os dados obtidos ao desenvolvimento e ao crescimento da cidade contado pelas plantas que
analisei cuidadosamente, por relatos da época, sempre que disponha deles, e por algumas considerações pessoais ou de
outros analistas. A inventariação dos espaços cinge-se aos visitados em Luanda, condição que defeni como essencial para
os entender. Serão assinalados a maioria dos espaços públicos estudados e existentes na cidade em cada fase, mas apenas
serão numerados aqueles sujeitos a um estudo mais detalhado, no ponto seguinte, em O PROCESSO EVOLUTIVO DE
ALGUNS ESPAÇOS PÚBLICOS DE LUANDA. Neste ponto, por sua vez, fazer-se-á uma descrição particularizada dos
espaços seleccionados, os mais representativos de cada tipologia, olhando-os da actualidade para a origem. A escolha
destes espaços obedeceu a critérios de valor, carácter e funcionalidade, entre outros. A ordem numérica crescente que
lhes foi atribuída não corresponde à ordem cronológica mas sim à estabelecida pelos grupos tipológicos.
Por último abordarei as questões do ESPAÇO PÚBLICO (DE LUANDA)
ARQUITECTÓNICO

NO QUADRO DO

PATRIMÓNIO

- OBJECTO, MEDIDAS PROTECTORAS E METODOLOGIAS DE REQUALIFICAÇÃO, trarei

para a discussão os aspectos respeitantes ao Património Colonial. O meu interesse reside na necessidade de um debate
acerca das implicações culturais e sobretudo patrimoniais causados pela colonização. A conservação (ou não) dos
testemunhos dessa colonização será um direito ou um dever? E sê-lo-á de quem e em que medida? Politicas à parte, quais
são as directrizes metodológicas que servem de base ao reencontro com a identidade própria no caminho do progresso
global?
Em todo o capítulo apostarei num discurso com base histórica e científica mas muito empírico. Devido à formação
profissional e geral este afastamento converter-se-á num difícil mas interessante exercício e desafio. Este tom será uma das
vertentes da análise, a que mais considerarei porque me interessa aproximar da leitura e da interpretação mais sensorial
do espaço público da cidade, a primeira a ser feita e a mais comum, a da maioria dos fruidores. Desde logo justifica-se
porque se a habitação é do indivíduo e familiar a cidade é de todos, é social. Defendo que a racionalidade e o nível
científico de um estudo passa pela consciência e conhecimento daquilo que vê quem não tem um olhar tecnicista ou
artisticista, do olhar laico mas que também é inevitavelmente crítico. Assim, algumas designações específicas poderão ser
descoradas e o desenvolvimento de alguns items também. Penso que ao arquitecto compete conformar ideias e ideais,
gerir e articular exigências e condicionantes, ordenar e estruturar soluções... com conhecimento, criatividade, originalidade
e plasticidade.
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D I Á L O G O ENTRE A E V O L U Ç Ã O D O ESPAÇO PÚBLICO E A E V O L U Ç Ã O D A C I D A D E - as metamorfoses ideológi
cas e conceptuais, tipológicas, arquitectónicas e funcionais, os factores promotores e sociais, a difusão cios espaços e o crescimento
urbano, os instrumentos disciplinares

Um dos mais interessantes campos do urbanismo é o estudo dos espaços geradores da urbe - a(s) centralidade(s).
Sabemos que a interacção entre estes e o desenvolvimento da cidade é intima e reciprocamente causal.
Apesar de extremamente rica, por questões óbvias, não me reportarei à história da Antiguidade Clássica, assim, o
sumário dos aspectos da evolução e das metamorfoses da cidade (portuguesa), natural e inclusivamente do seu espaço
público, fazer-se-á a partir da Idade Média. A própria cidade de Luanda, com a qual interessa fazer uma ponte comparativa
e analítica, foi fundada apenas em 1576, momento em que até já se havia incorrido nas ideologias do Renascimento e do
Maneirismo. Todavia, em Luanda, embora estilisticamente na arquitectura não haja vestígios da época medieval, a
estruturação do burgo inicial respeita ainda cânones medievalistas. De qualquer modo, as tendências e os modelos só
chegavam ás conquistas do ultramar exportados de Portugal.
Portanto, comecemos por referir o parcelamento administrativo das terras que originou a formação de comunidades
menores - vilas e terras -, um importante facto que teve implicações significativas no conceito de cidade e vila, aldeia e
povoação.
Na época medieval entendia-se que ser cidade implicava ser sede do poder eclesiástico (episcopal, católico) e
imperial, contudo, não se concentrava aí a nobreza. Conceptualmente, a cidade portuguesa assemelha-se á mbanza
angolana, na qual se concentrava o poder que, neste caso, era essencialmente político. Voltando-se às cidades medievais
portuguesas, estas caracterizam-se por se desenvolverem junto das poucas portas da muralha de então, pela organicidade
e adaptação à topografia. Têm uma formação em tomo da Catedral, construção imponente e geradora do centro religioso.
A função religiosa era a dominante, a militar secundária e a actividade comercial era a principal. Começa-se a afirmar uma
burguesia, gerando-se extra-muros, nos arrabaldes desprotegidos, vários burgos (futuras vilas), juntos dos principais
caminhos, denunciando a necessidade da definição de novas muralhas e prenunciando o despontar da municipalidade.
Assim, as novas e mais amplas muralhas passam a abarcar zonas rurais de expansão e, por se afastarem do centro, criam-se eixos de expansão e construção entre o dito centro e as portas da nova muralha.
As feiras, autênticos interfaces regionais, como o eram os mercados regionais angolanos, são de grande importância,
pois, os lugares onde e enquanto se realizam tornam-se centrais, além, claro, de serem a fonte de abastecimento da cidade.
As povoações rurais desenvolvem-se em tomo da igreja mas as actividades principais são a agricultura e a criação de
gado doméstico, o que implica a delimitação física dos terrenos; a vida em comunidade é grande e solidária, verificando-se a existência de eirados comunitários, o que, mais uma vez por aproximação de conceitos, nos transporta para as
dependências e anexos colectivos das lubatas ou sanzalas angolanas.
A formação da povoação em tomo da igreja, sendo o largo da igreja o elemento gerador do núcleo é um dominante
comum em comunidades católicas, que de Portugal se expandiu, naturalmente, para as colónias.
O período medieval é ainda sublinhado pelo considerável crescimento demográfico e económico; foi época de
peregnnações, cruzadas e mudanças sócio-culturais, enfim, uma época de grande mobilidade de pessoas e bens. Assim, os
caminhos foram "um dos bens comunitários que mais ajudaram a impor a cooperação e a reciprocidade e um dos que
mais cedo foram objecto de regras tradicionais. Alguns caminhos interparoquiais mtegravam-se numa rede regional e
serviam de eixos de circulação de bens e pessoas, de exércitos, de feirantes e de peregrinos."-^ Por isso, os caminhos e o
tipo de transporte (carro de bois) assumem uma importância relevante por fomentarem o arranjo das veredas e o
desenvolvimento, pelo menos numérico, das pontes. Também foi ao longo dos eixos mais importantes que se vieram a
instalar mosteiros das ordens Mendicantes. E, paulatinamente, de um urbanismo espontâneo progredimos para um
urbanismo planeado, com programa, delineamento de ruas e regularização da construção. O planeamento, por seu lado
e desde logo, conduz a um desenho urbano mais geométrico. Ainda assim, os centros medievais "resultavam mais da
definição espacial que lhes era conferida pelos programas arquitectónicos envolventes, pelo cruzamento de artérias ou
pela proximidade de uma porta da muralha, do que pela sua autonomia como espaços públicos - adros de igrejas e
conventos, praças do mercado, terreiros resultantes de espaços residuais intra-muros ou de situações informes e não
consolidadas nas áreas extra-muros."^
Entretanto, é sintomático o despertar da coroa para a importância do fomento da vida urbana e da crescente
municipalização (cujo sistema já está totalmente instituído no século XIV). No espaço público (praça ou largo), que no
período medieval já detinha um carácter centralizador e gerador embora fosse mais ou menos impreciso, não tivesse
precedentes projectuais e fosse sobretudo sobrante (o negativo do construído e do espaço privado), foram introduzidos
elementos arquitectónicos definidores e caracterizadores, entre outros, o pelourinho e a fonte, que o começaram a
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conformar.
Do "planeamento" e da municipalização resultou a valorização do espaço urbano e a construção de casa própria, a
Casa da Câmara. Esta toma-se um tipo arquitectónico também ele centralizador e gerador de cidade, possuidor de um
grande carácter simbólico. Simultaneamente também ocorre a implantação e a proliferação dos pelourinhos - "Ao tronco
de presos do século XIII sucede, dominantemente, a picota do século XIV e ainda do século XV. O tronco-estaca e a
picota, o piloris, são fenómenos europeus. (...) Mas o pelourinho, essa transformação da picota, símbolo ostentório da
jurisdição municipal, é um fenómeno da parte ocidental da Península Ibérica."

Como símbolo do poder municipal,

seguem-se á Câmara e materializam o poder judicial, o castigo. Outro símbolo deste poder judicial são as forcas, mais
numerosas que os pelourinhos mas, compreensivelmente, não tão prestigiadas. Enquanto os pelourinhos estavam no
centro urbano, ou no centro dos povoados, as forcas estavam nos arrabaldes, em locais ermos.
Uma das primeiras obras públicas dos municípios medievais concebida desde logo para o benefício da comunidade,
é a construção de fontes e chafarizes - "As fontes eram, para mais, importantes espaços de sociabilidade, que conferiam
prestígio ao bairro, sendo por isso obras estimadas. Inicialmente respondiam apenas à funcionalidade mas foram ganhando
monumentalidade e estilo, ornamentação, etc. Na época moderna começaram a surgir no centro de praças, isoladas.""
O centro religioso e o centro administrativo quando não partilham o mesmo lugar estão próximos.
Vejamos então como são flagrantes as analogias entre os paradigmas medievais e as bases da fundação de S. Paulo
de Luanda.
Embora o clima fosse desfavorável, Luanda tinha "um ancoradouro excelente, de ventos fracos e regulares, ao abrigo
dos ataques do oceano pela ilha e pelos cabos rochosos que protegem a baía ampla, num litoral aberto á penetração,
entre dois rios"', o Bengo e o Cuanza, "caminhos naturais para o sertão a explorar e ocupar, fertilizando terras
promitentes para a agricultura"" que asseguraria o abastecimento da cidade e da navegação. A topografia assentava
basicamente numa faixa de areal e na plataforma do planalto definido pelas barrocas, o que determinaria, desde logo, a
divisão de Luanda em cidade baixa e cidade alta. Tirou proveito da condição topográfica - a primeira era propícia ao
comércio e à actividade portuária devido ao seu ancoradouro protegido e a segunda era geograficamente privilegiada para
a defesa, o seu braço pelo mar dentro era um ponto estratégico que permitia a observação e domínio sobre uma larga
envolvente, e, além disso, dispunha de um ar mais purificado, concentrando-se nesta, além do poder defensivo-militar, o
poder eclesiástico e administrativo. ' ° O facto de a ilha ser um território pacificado e no qual já residiam portugueses
também favorecia o estabelecimento em Luanda. ' '
Assim, Luanda não foi fundada em circunstâncias casuais e acidentais, antes, a sua fundação, até porque já se conhecia
o lugar, foi precedida de intencionalidade e planeamento para ser cidade e para acumular o papel de capital da conquista,
conforme já o demonstra a Carta de Doação a Paulo Dias de Novais. Porém, tal facto não impediu que a sua evolução
fosse "«a história de todas as nossas terras, foi-se edificando ao acaso das rugosidades e recortes do solo»." ' *
A vila de São Paulo de Luanda enquadra-se no grupo daquelas que, em primeira instância, procuraram a adaptação
à topografia local, neste caso acidentada' , sendo a cidade alta e a cidade baixa progressivamente fundida. Cada parte da
cidade tinha a sua praça, embora cada uma tivesse uma natureza diferente. Na cidade alta a formação da povoação faz-se em torno das igrejas (Igreja de N.a S.a da Conceição e Igreja dos Jesuítas), elementos geradores do núcleo e
denominador comum com as cidades e vilas de Portugal, como já o foi dito. Na cidade baixa as construções concentram-se ao longo das praias, misturando-se edifícios portugueses e nativos, contudo, os primeiros ressaltam para o plano frontal
da orla costeira.
Como nos mostra por exemplo o regimento de 1512 e própria carta de doação (de 1571), os edifícios, as povoações
e as vilas criadas deveriam seguir os modelos e as regras das Ordenações do Reino (de Portugal).
Retomemos agora o percurso da história da cidade e do seu espaço público, onde ficamos, no Renascimento.
A cidade abre-se, o espaço público, nomeadamente a praça, valoriza-se com a doutrina classicista, com os valores
humanistas e artísticos, com a reconhecida supremacia do conhecimento e com o enriquecimento da burguesia, uma classe
social em crescimento e afirmação. Este espaço pode representar, sintetizando em si, todos estes aspectos. É então, como
a sua envolvente, alvo de projecto, emergindo o desenho urbano como instrumento. Relativamente á(s) centralidade(s),
como claramente refere Nuno Grande, - "O ROSSIO é utilizado como metáfora de centro... Do centro medieval
enquanto espaço-resultante ao centro quinhentista como espaço-modelador percorre-se um debate sobre as
centralidades ainda pertinente na cidade contemporânea."14 O centro consolida-se, menos empírica e mais
conscientemente, como o dito elemento gerador, embora seja uma continuação do centro medieval. Os alvos de
investimento, planeamento, tratamento e cuidado passam a ser, além de espaços directamente relacionados com práticas
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religiosas, os que sustentam actividades portuárias e comerciais, portanto, de um certo modo, consolidante as baixas das
cidades a as aforas urbanas. Se a igreja patrocinava os espaços de índole religiosos os burgueses comerciantes
endinheirados financiariam a sua causa, a sua praça. Torna-se, então, num marco característico de cidades marítimas ou
fluviais, num detalhe urbano reproduzido na Metrópole e colónias, "a praça de desembarque, ou seja a praça nobre de
recepção da cidade. O «Terreiro do Paço» em Lisboa foi o modelo, que se reproduziu no Ultramar."1-3
Sem a mesma qualidade, riqueza e majestosidade arquitectónica, em Luanda, este espaço é representado pelo actual
Largo Fernando da Cruz e ex-Portas do Mar, que era o local de embarque e desembarque de passageiros e, em espaço
contíguo, a nascente, localizava-se o cais de cabotagem. Além deste porto haveria outros de menor importância em outros
pontos, quer anteriores quer posteriores à sua formação. Este era mais central e concentravam-se aqui alguns serviços
com ele relacionados, tornando-o o principal. A respeito, diz Robert C. Smith (citado por Fernando Batalha) que: "«Todo
o arranjo indica um conceito imperial de urbanização unindo a mãe-pátria às suas colónias»"'".
Termino reportando-me a outros valores ao referir que o espírito renascentista "imiscui-se na cuidada ambiência de
locus amoenus de algumas quintas de recreio onde os esplêndidos jardins, a frescura dos bosques e a sombra dos plátanos
se associam à recolha de peças arqueológicas e à introdução de microarquitecturas de puro classicismo experimental."' '
A maneira italiana, ou melhor, sob os ditames do Maneirismo, a urbe desenvolve-se, o que nalguns casos significou
uma afirmação enquanto metrópole, estende-se por uma área maior, cresce mais racionalizada, dispondo, os edifícios, de
novos recursos construtivos e programas que também procuram a integração paisagística. Nas cidades marítimas é preciso
defender as barras, protegendo-as com fortalezas. A cidade é então o objecto que se idealiza, sendo esta uma época de
renovação e restauro. Metodologias, que a par de outras, viriam a ser discutidas intensamente no século XIX.
O Manuelino traz-nos a renovação de alguns centros medievais através da sua relação e ligação com novos centros.
Além disso, nos rossios, ou melhor, nas praças urbanas, são introduzidos equipamentos públicos que ao mesmo tempo a
valorizam e conformam. Deste modo implanta-se um modelo que dota o centro da cidade de um programa repetível,
representante do Estado.
Na sequência desta filosofia, o Barroco traz à discussão urbanística o monumento como objecto estrutural da cidade.
É-o na medida em que pontua e singulariza um lugar urbano, criando pontos de referencia consubstanciados e muito
significantes pela fácil legibilidade e pelo valor arquitectónico que retêm. Os dogmas estilísticos da época dotam o
monumento de grandeza dimensional e detalhe. Neste quadro geral pretendo evidenciar as propnedades de alguns
espaços públicos enquanto monumentos. O contexto urbano de Luanda também possui exemplos desta categoria de
monumento, como veremos no ponto referente aos processos evolutivos.
Na segunda metade de setecentos, o Marquês de Pombal está para Lisboa como Sousa Coutinho para Luanda e os
Almadas para o Porto. O discurso implícito no desenho urbano do traçado pombalino faz uma espécie de síntese "entre
empirismo e retórica"'" e acentua o percurso, já apontado, para se "desenhar a cidade através de programas tipomorfológicos reprodutíveis" ' . A ideologia pombalina marcou decisivamente Portugal e também Angola pela mão do dito
governador. A urbanização angolana que até meados do século XVIII era sobretudo consequência da intuição demonstra
um aperfeiçoamento na segunda metade do século. É uma época dinâmica e de revitalização. Em Lisboa foi feita cidade
nova na cidade velha no processo da sua reconstrução. Do Terreiro ao Rossio o espaço bipolarizado foi geometrizado
onde é evidente uma grande liberdade no desenho. As características urbanas e arquitectónicas da obra conferiram a
Lisboa uma entrada condigna e monumentalizada. Genericamente, as cidades foram rasgadas por vias rectas (pontuadas
ou rematadas por praças ou jardins), que formam uma quadrícula que na cidade antiga se sobrepõe e destaca como um
retalho alheio.
O Passeio Público (que segundo alguns autores era um local de encontro social, de conversação e meditação, de
refrigério no final da tarde, de exibição de ascensão manutenção do nível social), é outra obra característica do urbanismo
de Pombal, outro pormenor citadino que também foi transportado para as colónias, construído em Luanda por Sousa
Coutinho que, além disso, mandou restaurar várias construções e fazer novas construções de cariz social e público equipamentos para a cidade. "O primitivo passeio público de Lisboa, a que no governo do Marquês de Pombal se deu
maior amplitude, ornado de fontes e de estátuas, ajardinado e ensombrado de copadas árvores foi reproduzido no
Ultramar, com maior ou menor singeleza de ornamentos."^ Entre outras, esta tipologia espacial corresponde a uma
resposta à modificação e à evolução dos costumes sociais urbanos marcados pelo maior convívio entre a população. ' O
recreio, o lazer e o repouso são uma nova função urbana, incorporada no rol tradicional de funções.
As semelhanças fisionómicas, morfológicas e estilísticas das construções e da urbanização de Luanda, bem como de
outras cidades, com as da Metrópole e do Brasil são flagrantes e resultam da influência directa. A reprodução dos modelos
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portugueses era natural e induzida; e, a importação de modelos do Brasil deve-se às fortes relações comerciais, frequentes
e directas que existiam entre Angola e o Brasil e ao facto de muitos governadores de Angola virem também do Brasil,
onde já haviam sido governadores ou pessoas ilustres por alguma razão.
Luanda nem sempre se resumiu a um mero amontoado de construções (poucas de carácter definitivas e muitas
provisónas e efémeras) despojado de sentido. E, embora prevaleça nas memórias colectivas uma imagem desordenada, a
cidade foi-se estruturando na organicidade com que a própria topografia corrobora. Conforme observei in loco, afirmar-se-á uma "das características principais da urbanização angolana [que] consiste no predomínio de largos arruamentos e
numerosas praças como se verifica em grande parte de Luanda"

, característica também extensível a outras cidades.

Atendendo ás dimensões e ás condições actuais da cidade, digo que esta é sobretudo predominante no núcleo mais
antigo, dentro da área proposta e em estudo para centro histónco de Luanda. Realmente, percorrer este centro histórico
é ser-se surpreendido constantemente, ao virar da esquina, por mais um largo ou larguinho, que numa malha densa
sugerem uma importante e deveras aprazível continuidade espacial. Esta multiplicação de espaços é ideal e vantajosa para
uma fluente ventilação numa cidade onde a defesa contra o nefasto clima é prioritária. Outra característica dominante é
o "paralelismo" dos arruamentos principais em relação à linha de água existente, no caso de Luanda acompanham o
recorte da baía; os "perpendiculares", embora em maior número, tem um carácter secundário. Estas duas características
e o radiocentrismo da cidade proporcionam ao visitante, mesmo que desconheça totalmente a cidade, a fácil interiorização
de pontos de referências e uma boa orientação na cidade.
Neste século XVIII, as intervenções na cidade, nomeadamente em Luanda, regem-se por novos factores urbanísticos
(além dos já mencionados): fortificação e defesa das povoações e habitantes, capaz e eficaz relativamente ao gentio e aos
estrangeiros, através da consolidação das construções defensivas existentes ou novas e da organização das forças de
protecção; o desenvolvimento de actividades de sustentabilidade alternativas ao tráfico de escravos; a garantia do
aprovisionamento de bens alimentícios, o abastecimento de água (do Cuanza); promoção da saúde pública, com a
construção de um hospital, com o aterro de pântanos e com a arborização de passeios e alamedas que simultaneamente
contribuem para o embelezamento urbano a par com a reconstrução, remodelação e construção de edifícios oficiais,
multiplicam-se praças públicas (destaca-se e valoriza-se a do cais).-"
Pode-se dizer que o processo evolutivo da cidade iniciado no século XVIII toma-se irreversível e para Luanda também
começou um novo ciclo.
O embelezamento e a criação de espaços (naturais construídos) de lazer e recreio são uma motivação crescente no
século XIX, a par da infra-estruturação geral da cidade. Neste contexto é exemplar o jardim orgânico e naturalista, o
chamado jardim inglês, cuidadosamente planeado para parecer natural, com caminhos serpenteados, árvores e arbustos
dispersos de modo irregular, pequenos lagos e ribeiros, cheio de surpresas, mostrando a plenitude da racionalidade através
dessa naturalidade^4; e, também o são as obras camarárias de modernização submetidas ao Passeio Público de Lisboa
(1834-40), à luz do espírito romântico, introduzindo-lhe "fontes, escadarias, gradeamentos à francesa e um repuxo muito
louvado - sítio que o príncipe consorte pôs em moda nele se passeando

e com toda a gente de bom-tom ou de

pequenos sonhos burgueses que, em hábitos recentes, nele ouvia música e via iluminações e fogos-de-artifício, e se
encontrava em horas chiques, pelos anos fora"'". Ao dito Passeio Público de Lisboa havia, desde 1857/9, a pretensão de
conferir um outro sentido, um sentido moderno, prolongando-o como avenida. Em Lisboa, além deste espaço, existia o
Chiado, um centro mundano desde o século XVIII, animado também pelo romantismo com as salas de espectáculos e de
diversão, os jornais e livrarias, a restauração e hotelaria^". No Porto, sobretudo depois de 1860, haveria um novo impulso
urbanístico. Agrada-me referir os lugares de passeio burguês do Porto como o Jardim de S. Lázaro (traçado à inglesa em
1834, sujeito a melhoramentos em 1870), os jardins do Palácio de Cristal (1861 -65) e a Alameda das Fontainhas (do fim
de oitocentos).
A industrialização e o forte aumento populacional nas cidades conduzem a grandes mudanças sociais. A cidade tem
de dar resposta ás crescentes necessidades habitacionais, infraestruturais (saneamento, abastecimento de água, iluminação
a gás desde meados de oitocentos, comunicação), de equipamentos e serviços, entre outras exigências. A construção
densifica a cidade com o uso industrial e habitacional, chegando-se a criar as ilhas no interior dos quarteirões. A cidade
expande-se para a periferia, onde existe solo disponível e para onde se pode fugir da cidade industrial e construir
complexos de baixa densidade, com acessibilidade proporcionada pelos meios de transporte - carro, comboio, depois o
metro. De uma cidade com limites bem conhecidos e definidos passamos a ter uma cidade com um perímetro impreciso
e menos definido. A periferia possibilita também a construção de estruturas viárias anelares, em tomo da cidade,
representando novos conceitos urbanísticos. A morfologia urbana articular-se-á necessariamente com as linhas de caminho
de ferro e com as redes de transportes colectivos, públicos. A cidade linear é também uma tipomorfologia urbana
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considerada.
A quadrícula, a geometrização e a perspectiva barroca, a continuação dos ditames clássicos, são tão insistentemente
usados que se generalizam e aperfeiçoam. Reveste-se a cidade de um intenso loteamento e sistematização do quarteirão.
As avenidas e as alamedas, de traçados rectilíneos, bem como pontes (cujo impulsionamento construtivo é significativo,
por exemplo, na última década do século, no Porto), as praças e os jardins e parques, dinamizaram e abriram a cidade,
facilitaram a circulação, a infra-estruturação, a higienização da cidade e a purificação do ar, disponibilizaram-se espaços
sociais e de lazer, embelezou-se a cidade - o espaço público é então entendido como mfra-estrutura. A estrutura da cidade
toma-se mais complexa mas, ao mesmo tempo, mais rica; e, estamos, sem dúvida, a construir as bases da cidade moderna.
A segunda metade de oitocentos, mostrando "alternativas à cidade burguesa e industrial utilizando as potencialidades
do desenvolvimento tecnológico e necessidades introduzidas pelos novos modos de vida. São os bairros ou cidades
especializadas para os trabalhadores, ou o lazer e o recreio. As primeiras promovidas pelos industnais mais «esclarecidos»
e sensíveis às condições de vida dos trabalhadores; as segundas, como resposta à evolução dos modos de vida, em que o
recreio e as férias ocupam as classes mais favorecidas. Em ambas, as morfologias encontradas aproximam-se das realizações
suburbanas, dadas as disponibilidades de solo". '
Os cânones urbano-arquitectónico referidos até ao momento tanto ocorrem no centro urbano, no seio da cidade
antiga como na sua envolvente, nas áreas de expansão - Haussmann aplicou-os no coração de Paris; Cerda nos "arredores"
de Barcelona; Ressano Garcia nas zonas de expansão de Lisboa, influenciado pela "escola" do primeiro, embora Lisboa
assuma particularismos ao nível do quarteirão - descontinuidade altimétrica, diversidade quanto a tipologias da habitação,
vazios e interrupções na frente urbana, etc.
Também em Lisboa, o fim do Passeio Público contribuiria para a promoção do novo regime urbanístico baseado na
avenida. Transformar o Passeio Público em avenida não foi pacífico devido ao sentimento nostálgico da época romântica.
Entre as avenidas mais emblemáticas, em Lisboa, são a Avenida da Liberdade, rematada numa das extremidades pelo
Parque Eduardo VII, a Avenida Fontes Pereira de Melo e a Avenida da República; no Porto, a Avenida dos Aliados de
Berry Parker de 1915 e a Avenida da Boavista (ainda inacabada em 1892 conforme mostra a planta do Porto de então,
estando apenas construído um pequeno troço junto da Rotunda da Boavista); etc. As convergências dos eixos urbanos
são colmatadas com praças, como por exemplo o Marques de Pombal e o Saldanha em Lisboa.
Na verdade, como já referi, o século XIX trouxe uma variante à equação urbanística - o espaço público entendido
como infra-estrutura, acompanhando a realização da infra-estruturação geral da cidade, por alguns colonda com o
Romantismo. São diversos os revivalismos estilistico-linguísticos, e a arqueologia "reencontrada". Discutem-se
metodologias de intervenção na cidade antiga. Estes fenómenos também se conjugam e enriquecem arquitectónica e
urbanisticamente esta época. E um processo que, em suma, evidencia a componente cíclica da estilística da arte, recriada
e reinventada com sentido crítico, ideologicamente submetida e ajustada a cada tempo e suas necessidades, sem precisar
obrigatoriamente de recorrer a mimetismos.
O desenho da cidade exprime os fundamentos ideológicos da época e da obra a realizar. O desenho é um
instrumento e o urbanismo uma disciplina que cada vez têm um papel mais preponderante e autónomo no planeamento
geral e que devem dar resposta a exigências cada vez maiores.
O desenho da cidade conduzirá à figura do Plano, que mais tarde pelo conteúdo retido e escala de desenho, será
essencial para estudar e planear a cidade crescida para uma extensão que só ele poderá abarcar. Entretanto fazem-se
planos cujo teor se aproxima de um plano de pormenor, outros porém são mais gerais, intitulados por Planos Gerais de
Melhoramentos, cujas disposições se elaboram à luz do Decreto-Leí de 30 de Janeiro de 1865 Um outro exemplo de
instrumento disciplinar é o Prólogo ao Plano da Cidade do Porto realizado por Ezequiel de Campos.
Luanda que se fundou segundo modelos até já ultrapassados para a época e teve um fraco crescimento durante
séculos, mantendo-se quase estagnada, no século XIX começou a acompanhar os progressos urbanísticos da metrópole,
equiparando-se conceptualmente, em infra-estruturação, em equipamento e modernidade, tomando-se muito próspera e
muito interessante em meados do século XX. Assim, não aludiremos especificamente aos factores de modernidade
respeitantes a Luanda como fizemos até aqui, mesmo porque estão suficientemente desenvolvidos no ponto seguinte.
Portugal ficou um pouco marginal aos fenómenos despoletados pelas guerras mundiais, debatendo-se entretanto com
problemáticas suas, porém, com maior ou menor intensidade, maior ou menor contemporaneidade, as tendências
arquitectónico-urbanísticas ecoaram e praticaram-se cá, e, pela mão dos portugueses foram sendo sempre exportadas para
as colónias como, por exemplo, para Angola.
No início do século XX continuamos a rasgar as cidades (maiores) com avenidas, estruturando sobretudo os
arrabaldes do núcleo central, abrindo as possibilidades para a criação de centralidades periféricas na cidade, tomando os
tecidos urbanos multipolarizados.
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O período entre as duas guerras mundiais é caracterizado por uma forte experimentação e teorização de novos
modelos arquitectónicos e urbanos (da Cidade-Jardim à Carta de Atenas, à Unidade de Vizinhança, etc.). Estes conceitos
e ideologias modernas, bem como os modelos procurados para os traduzir, ignoraram, desconectaram-se e consumaram
rupturas com a cidade tradicional e as premissas urbanísticas então vigentes, a dita urbanística formal, tida como incapaz
de responder às exigências do momento. Em todo o processo de transformação e de inovação o desenvolvimento
tecnológico, científico e os movimentos sociais tiveram uma contribuição decisiva.
A rua, o quarteirão e mesmo a praça são postos em causa e surgem novas tipologias: a torre, a banda e o bloco.
Estes modelos traduzem uma densificação da cidade conseguida à custa da massificação das edificações e da construção
em altura e não à custa do espaço público disponível, pela saturação do cadastro e do tecido urbano. Para isso libertou-se o solo reduzindo a área de implantação dos edifícios ou idealizando-se a sua construção sobre pilotis que ao mesmo
tempo libertava o solo e desobstruía o campo de visão. Mas, facilmente podem ser perversos os efeitos da aplicabilidade,
sobretudo quando feita em áreas muito vastas, dos princípios desta escola moderna. Uniformiza-se e reproduz-se uma
imagem de cidade, em si mais abstracta, com uma linguagem arquitectónica e paisagística tão própna e isenta de contextos
culturais e históricos que a torna aplicável a qualquer lugar. Esta desvinculação com o lugar e a cultura, geraram um certo
afastamento do homem a essa imagem, para o que também contribuiu a escala da nova cidade, a perda de limites e de
referências urbanas singulares. E certo que aumentou consideravelmente a percentagem de espaço público ou mesmo
semipúblico relativamente ao privado, o que resulta num grande encargo de manutenção e vigilância para a cidade,
questionável quando sabemos que alguns tem um uso muito reduzido e outros são mesmo um mero ornato urbano. Em
termos funcionais, à multifuncionalidade característica da cidade tradicional contrapõem-se o zonamento funcional.
Depois da II Guerra Mundial até aos anos setenta define-se outra fase da arquitectura e do urbanismo. Os paradigmas
do modernismo são submetidos a uma crítica revisionista e amplia-se o campo de aplicabilidade.
Em Portugal este é o período da geração de arquitectos do I ° Congresso Nacional de Arquitectura. Ao mesmo
tempo que os arquitectos debatiam as alteridades modernistas numa fase de transição, o poder político, estatal, impunha
modelos arquitectónicos que o simbolizavam e resistiam ao que a modernidade representava. Generalizou-se e
padronizou-se uma linguagem para sempre associada ao Estado com uma vasta aplicação de modelos historicistas,
(neo)classicizantes e regionalistas. Mas, a geração seguinte de arquitectos portugueses modernistas contesta essa
submissão à prática profissional segundo os dogmas do Estado Novo. Os ideais a que aludem assentam no progresso social
e tecnológico, sendo que a vertente social irá girar, sobretudo, em tomo da habitação social para classes sociais
desfavorecidas, de parcos recursos.
Os jovens arquitectos, na prática duma arquitectura fora dos parâmetros aceites oficialmente, confrontavam-se com
muitas barreiras em Portugal, encontrando nas colónias mais oportunidades e receptividade, sobretudo em Angola e
Moçambique, apesar das obras oficiais continuarem a reproduzir os modelos da metrópole, aliás, como sempre aconteceu.
Nas colónias acha-se um grande espólio da arquitectura moderna portuguesa, tratando-se nalguns casos de obras muito
interessantes, passível de salvaguarda. Talvez este tenha sido o único período em que a distância à metrópole favoreceu
o progresso das colónias.
O próprio ensino da arquitectura foi alvo de reformas, o que influiu directamente no exercício da profissão; foi um
importante passo para a liberalização e autonomização da arquitectura relativamente a demandas e questões políticas,
como viria a acontecer, definitivamente, mais tarde, nos anos 70.
Como todos sabemos, os planos e os projectos urbanos rapidamente se multiplicaram. Recorre-se à figura do Plano
Regulador e por Duarte Pacheco, na década de 30 ( 1934), adoptam-se os Planos Gerais de Urbanização que se tornam
o "grande instrumento da expressão da cidade como OBRA PÚBLICA na década de 40."^° Mais tarde, além do Plano de
Urbanização, trabalhar-se-á também com o Plano Director, traçando-se directrizes mais gerais numa escala mais ampla.
Com um carácter mais "local" e específico, mais detalhadamente e com uma escala mais restnta, desenha-se o Plano de
Pormenor. De um certo modo, exceptuando este último, os planos acusam o ritmo e a área de crescimento da cidade.
Os modelos generalizaram-se e vulgarizaram-se e com eles a forma urbana. Mas, progressivamente, venficou-se que o
zonamento da cidade, proposto pela urbanística funcionalista, foi dando lugar a uma metodologia ainda mais abstracta, a
de estratificação da cidade por sistemas independentes, na dita urbanística operacional^,

entre os quais tem

preponderância o sistema viário, conforme ocorre em muitas cidades portuguesas.
Noutros países europeus o contexto urbano era bem distinto do português embora a evolução urbanística fosse
análoga. A guerra havia deixado muitas cidades destruídas. Era preciso proceder com celeridade à sua reconstrução e
expansão e a urbanística moderna oferecia uma resposta objectiva e eficaz. A conjuntura geral facilitou as acções e os
resíduos do urbanismo formal foram rapidamente substituídos.-^
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A par da reconstrução das cidades surge também uma grande necessidade de resposta residencial originada pela
industrialização, por fenómenos sociais, etc. Formaram-se bairros (desde aqueles que constituem autênticas cidadesdormitório aos bairros sociais), criaram-se novas cidades (conceito no qual se enquadra a cidade expandida para a periferia,
para zonas totalmente novas, onde não existiam precedentes e a liberdade projectual foi quase total) e reconstruíram-se
os centros urbanos, com uma rapidez e amplitude nunca vistos. A especulação imobiliária acompanhou todo o processo
e a densificação urbana conduziu à ocupação máxima do lote, descorando a integração no conjunto e o estabelecimento
de uma "contrapartida pública" salutar. "Estas metrópoles modernas foram o lugar da suburbanização das periferias, da
sobrepolorização dos centros e do crescimento vertiginoso dos sistemas de circulação e comunicação."-^ '
Mas, entretanto, outros protagonistas elevaram vozes apelando a outras problemáticas como, por exemplo, as
respeitantes aos centros históricos, destruídos, invadidos pelo cimento e pelo carro, havendo quem encarasse a cidade
moderna como violadora e vandalizadora do centro histórico, sofredor de perdas sucessivas e muito significativas,
intensificando assim as ideologias e as metodologias restauracionistas e reconstrucionistas. Contrariamente ao que uma
leitura transversal do período moderno sugere, as manifestações e os interesses foram múltiplos.
O questionamento da IMAGEM DA CIDADE, susceptível à intenção de quem a projecta e da leitura de quem a frui,
conforme o fundamenta distintamente Kevin Lynch, inicia um debate extensível até à actualidade e que é, na minha
opinião, um tema intemporal como também o é a discussão das problemáticas em volta do PATRIMÓNIO.
Os anos 70 foram sublinhados por uma crise económica generalizada que estagnou o crescimento e o
desenvolvimento da cidade, dando, contudo, continuidade às premissas funcionalistas. Assim, o processo urbanístico
abrandou, condicionaram-se os programas redireccionando as intervenções para ouros aspectos e a especulação
imobiliária caiu, embora o investimento do Estado tenha passado paulatinamente para as mãos do privado. O plano
director a encabeçar o controlo da cidade é questionado. O que se torna premente é a carência "de pequenas
intervenções de equipamento e reabilitação dos bairros é evidenciada pela maior operacionalidade e resultados imediatos.
Por via da crítica sociológica e ambiental, aparece a necessidade de cerzir e remendar as destruições urbanas provocadas
pelas operações imobiliárias de renovação."-^
Uma crise económica degenera, inevitavelmente, no agravamento dos problemas sociais ou até ao surgimento de
novos e esta crise não foi excepção. Em Portugal estes fenómenos foram acompanhados por substanciais mudanças
políticas, que exteriorizaram e consumaram conceitos como a democracia e a liberdade, com repercussões nas possessões
coloniais entregues à independência logo a seguir. Na instabilidade abriram-se caminhos para o progresso e as mudanças
espelharam reformas ideológicas, a renovação de valores sócio-culturais, a descentralização, etc. Mas, como se pode
depreender, qualquer mudança profunda, implica contradições na sua implementação, pelo que apesar das pressões sociais
e culturais a herança do velho regime barrava as mudanças de direcção.
As movimentações populacionais foram outro vector de mudança e, neste caso, se a emigração tinha levado quase
ao abandono de algumas terras interiores, a vaga de retornados fruto da entrega das colónias acentuou problemas sociais
e habitacionais nas cidades. Os aspectos sociais estavam ao rubro, concebendo-se que tudo se podia e devia mudar nas
condições de vida das classes desfavorecidas, melhorando-as.
Houve uma clarificação programática geral (disciplinar) e, no que concerne à edilidade e ao urbanismo traduz-se, por
exemplo, em "soluções" para os problemas habitacionais como as propostas pelos Programa SAAL e Programa
Cooperativo da Vivenda (já iniciados em 1974) a auto-organização e a autogestão. O Programa SAAL faz uma crítica aos
antigos planos, ainda que não se pretendam constituir como plano alternativo. O Programa SAAL rejeita o bloco isolado e
dá "preferencia a los tipos y escalas dimensionales existentes, que se correspondem, adernas, com los gustos de la
póblacion: agrupaciones de vivendas..., en estrecho contacto com la calle o com los espacios exteriores, que a veces som
pequenos patios privados; en otras ocasiones mediante la combinación de la nueva construcción y la recuperación de
edifícios degradados y el recursoa la tipologia misma de la vivenda obrera."-" A motivação social é outra característica do
SAAL e que o distingue de outros programas, é reconhecido pelo Estado que nele delega competências e toma-se uma
espécie de mediador.
Também existem as áreas residenciais para classes sociais enriquecidas, contudo, no conjunto, não constituem focos
problemáticos até porque compõem núcleos bem menores.
Reportemo-nos finalmente ao objecto de estudo - o espaço público. Na verdade, se nos séculos anteriores existia
o público e o privado, neste século de acordo com os dogmas e modelos entretanto instituídos, introduziu se o espaço
semipúblico e o espaço privado de uso colectivo público. No entanto, a proliferação de espaços livres não significa
necessariamente uma vantagem qualitativa.
O espaço público seguiu o avanço de cooperativas habitacionais, bairros de habitação económica e bairros de
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habitação social para zonas suburbanas das cidades; e, paralelamente, também se deslocaram outras funcionalidades para
estes arrabaldes, gerando novas centralidades.
O debate dos centros e das centralidades é, como o dissemos, despertado na segunda metade do século XX, que,
só por si, já muito diz da direcção evolutiva da cidade e dos espaços públicos compreendidos como centros. Como expõe
Nuno Grande, a cidade actual "reinventou os centros tradicionais e os novos centros transformando-os em temas,
vocação que acabou por se sobrepor à sua condição de estruturas urbanas - centro histónco (do tunsmo), centro urbano
(dos serviços), centro direccional (da finança), centro comercial (do consumo), centro cultural (das culturas), centro de
congressos (da promoção), centro residencial (dos condomínios fechados), centro desportivo (do desporto), centro
universitário (da pedagogia), centro tecnológico (da investigação), centro de exposições (da indústria) centro inter-modal
(do transporte [articulado entre o tipo ferroviário, portuáno e aeroportuário])."-" Este últimos resultam da "progressiva
necessidade de criar interfaces que assegurem a simultaneidade de modos de transporte e comunicação [que] está a
modificar a natureza e a localização das funções centrais nas cidades."-5"
Os supraditos centros constituem-se mormente como centros monofuncionais, tornando-se paradoxal quando em
essência o conceito de centro é ser catalisador e ponto de concentração. Talvez por isso, o centro cívico, situado na cidade
tradicional, continue a servir e a ser a alma da cidade. A cidade histórica é, ela mesma, um grande centro, o que
vulgarmente designamos por centro histónco. Luanda é disso exemplo, com a excepção de que em Luanda não se
colocam as dificuldades de gestão e sustentabilidade levantadas e questionadas nas últimas duas décadas em Portugal,
problemáticas que são extensíveis a muitas outras cidades da velha Europa. Em Luanda não houve um abandono deste
núcleo central.
Em Portugal, em vános centros históncos o factor destabilizador foi o abandono das funções tradicionais,
essencialmente da habitacional, ficando entregues quase exclusivamente à terciarização. Paulatinamente foram-lhe incutidas
novas vocações, sendo, as mais comuns, a de entretenimento, a cultural (pela expressão duma imagem cnstalizada e
museológica), e a turística. Segundo alguns estudiosos estas novas funcionalidades são híbndas e desajustadas; segundo
outros, estas podem ser a base da sustentabilidade; outros querem apostar na recuperação das antigas funções; outros
são a favor da musealização de facto do núcleo urbano tradicional; e, outros ainda, são da opinião de que e/e tem o direito
à sua morte, o seu percurso deve prosseguir naturalmente. Na realidade qualquer solução (que é sempre temporária) tem
vantagens e desvantagens, resolve uns problemas, deixa outros pendentes e traz novos; o cnténo de escolha que poderá
ditar qual será a mais apropnada é o objectivo principal estabelecido.
Os anos noventa equivaleram, em Portugal, a um novo surto de construção mas, desta feita, por razões de
capitalização e disponibilidade financeira para o investimento. Esta incidiu especialmente nas zonas suburbanas das cidades
periféricas e envolventes de uma cidade nuclear (pólo de trabalho, cultura, lazer e entretenimento, para onde se deslocam
inevitavelmente imensos indivíduos), metamorfoseando-lhes o carácter, transformando-as essencialmente em cidades
dormitório. Entre os espaços livres que a estruturam e "desafogam" e o residente há uma grande lacuna de identificação,
talvez porque as suas características não lhe conferem particularidades, tomando-se estes espaços lugares comuns, de
qualquer sítio e de nenhum. Não possuem memórias e sedimentos e talvez nunca os possuam.
O ritmo quotidiano actual de vida já pouco permite o usufruto destes espaços mas, por outro lado, estes são pouco
atractivos e monótonos. À escala do bairro temos, ás vezes, o parque infantil, o canteiro para o cão e a praceta onde se
concentram estabelecimentos que colmatam necessidades diárias. Entretanto, também se caminhou para outra tipologia
habitacional, a dos condomínios fechados. Cresce entre a população a síndrome da riqueza aparente e a edilidade dá uma
resposta de acordo com tanta falsidade. Sob a pressão da especulação imobiliária, promovem-se empreendimentos ditos
de luxo mas que, no fundo, só o poderão ser se se mudarem os conceitos gerais, pois, correspondem a uma redução do
padrão de qualidade real através da manipulação e exacerbação de características comuns. Normalmente o espaço público
envolvente e o espaço exterior privado denunciam rapidamente os equívocos. O que se toma gravoso, em tudo isto, é
o sobredimensionamento das infra-estruturas que contnbuem para um agravamento dos conflitos entre o público e o
privado e causam inevitavelmente problemas ambientais desde a escala local à global.
A circulação é o sistema urbano estrutural dominante na cidade contemporânea e os "nós rodoviários passaram a
constituir as novas portas urbanas"i'.
Nas cidades (re)afirmou-se a tendência de cnação de espaços públicos temáticos para o passeio, recreio e desporto,
mono ou polivalentes, que ao mesmo tempo constituem pulmões na cidade - são os grandes jardins e parques, os
passeios das avenidas marginais das cidades litorais, etc. Porém, hoje em dia, um dos locais mais procurados para fins
lúdicos, embora seja um espaço fundamentalmente comercial, são os shopings, grandes espaços privados localizados no
cruzamento de eixos de circulação estruturais que lhe conferem melhor acessibilidade. São espaços que, além do comércio
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de diversificados produtos, compreendem uma vasta área de restauração, cinemas e serviços e são espaços protegidos,
tudo aspectos significativos de atractividade. São novas visões da espacialidade que, penso, são contradições e sintomas
do empobrecimento intelectual e social. São espaços encerrados, voltados para o seu interior, repletos de artificialidade.
Mas a cidade é cada vez menos uma entidade individual e autónoma; alcançou uma dimensão urbana designada como
área metropolitana. A divisão administrativa que define um perímetro de gestão independente perde significado e
importância quando a cidade integra essa área regional de influências mútuas, onde os interesses de várias cidades se
conjugam e articulam, complementando-se entre si, independentemente dos processos de desenvolvimento próprios de
cada uma.
A cidade contemporânea é realmente o "lugar onde se depositam todas as anteriores concepções"-^"
Relativamente aos centros históricos (e, ás vezes, na primeira faixa envolvente), apesar de no plano das acções
parecer haver um afastamento, um desinteresse inibidor do investimento ou mesmo a incapacidade financeira de o fazer,
no plano teórico e científico a questão é mais do que discutida. Os centros históricos, como já se disse, levantam-nos "a
questão do vazio simbólico e funcional deixado por essas infra-estruturas ou por esses espaços consolidados que faziam
parte da nossa memória colectiva e da toponímia das nossas cidades. Deles resta-nos apenas um território vulnerável e
definido pela ausência de uma verdadeira identidade urbana. Neste sentido, podemos interrogar-nos sobre as políticas de
renovação urbana"

. Julgo que pendemos para um reencontro da cidade contemporânea com a cidade histórica que vai

sendo sucessivamente idealizado, experimentado, buscando-se o melhor modo e forma de o causar e um inatingível
consenso de opinião.
Atribuímos sempre uma carga dramática ás metamorfoses impressas no nosso tempo porque não temos serenidade
ou resignação para aceitar que a história se faz dessas mutações, evolui simplesmente.
Penso que o tempo presente, na arquitectura assim como em muitas outras disciplinas, ficará registado pela
pluralidade ideológica e morfo-linguística, pluridireccionada, relativizada pelo grupo e subjectivada pelo indivíduo. Procura-se articular a tradição e a modernidade, por continuidade ou por ruptura, responder a necessidades quotidianas e
providenciar o futuro, fomentam-se nostalgias e revivalismos... Até a corrente aparentemente mais conservadora poder
ser olhada sob os desígnios da modernidade e contemporaneidade, como uma espécie de tendência.
O tradicional, bem como o património, é construído sempre na contemporaneidade, no hoje.
Subscrevo inteiramente a posição de José M. Ressano Garcia Lamas, por a julgar pertinente e oportuna, que diz
pretender "recolocar o DESENHO e a MORFOLOGIA URBANA no centro da produção da cidade.
Trata-se de inverter a tendência da planificação operacional de apenas gerir e administrar o consumo de espaço
indiferente à forma física, e contranar a ideia de que a arquitectura já não pode pretender intervir numa escala territorial.
Trata-se de recolocar a arquitectura como fio condutor da organização territorial, contrapondo os seus modelos
ambientais aos modelos essencialmente funcionais, económicos e administrativos, cuja falência tem sido demonstrada ao
assegurarem o crescimento do produto à custa da destruição do ambiente e da cidade histónca. (...)
O urbanismo deve reconstituir, com a arquitectura, um conteúdo disciplinar de base cultural, técnica e metodológica
comum sobre a qual possa assentar em bases sólidas o exercício do desenho urbano.

u

Entendo que esta mensagem é completada pelo que expõe Nuno Grande ao dizer que: "Não tem sentido, por isso,
continuar a debater o mosaico formado pelos tecidos urbanos, sem considerar o que os cose ou rompe, nem valorizar as
peças do puzzle que conforma a cidade contemporânea sem perceber as estruturas que as suportam. É sobre esta
dimensão estrutural, este espaço-entre, que se deve colocar o estudo da morfologia urbana contemporânea"^ '.
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A MULTIPLICAÇÃO, DIVERSIFICAÇÃO E A ESPECIALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DE LUANDA
LUANDA ANTES DE SER CIDADE ERA LUGAR. Uma barra na costa ocidental africana, uma baía.
Segundo Frei Bernardo Maria de Cannecattim, capuchinho, "«A palavra Luanda, escnta com a sílaba inicial lu, como
a pronunciam os naturais, isto é, Luanda, quere dizer tributo, porque nas praias da llha-de Luanda se pescava o zimbo, que
é uma casta de marisco ou búzio de que pagavam tributo ao Rei-do-Congo».

^

Ou, "a palavra escnta com a sílaba inicial «lu», como a pronunciam os naturais, isto é, «Luanda», significa simplesmente rede; é geralmente usada hoje, como elisão do «I» inicial, sob a forma «uanda», para exprimir - rede de pesca, de
tipóia, etc. ^ J
Luanda tem duas características particulares, que influem decisivamente na construção da imagem da cidade e na concepção espacial do espaço público, sobretudo quanto ao carácter e à morfologia: uma prende-se com as condições
geográficas e topográficas naturais do lugar (o acentuado desnível marcado por um degrau a que chamam barrocas), que
a divide em cidade alta e cidade baixa (que detêm funções dominantes diferentes); e, a outra, é a (co)existência de uma
cidade branca e de uma cidade negra, portadoras de uma linguagem própria e de uma expressão na urbe significativamente diferentes. Nestas terminologias não estão implícitas discnminações rácicas mas sim urbanísticas e sociais. A
primeira, que é basicamente a cidade colonial ("histórica" e moderna), é considerada a cidade urbanizada e, a segunda,
contrariamente ao que sugere, é atípica relativamente aos tradicionais modelos africanos, e é tida como a cidade suburbana. É importante referir que entre a cidade branca e a cidade negra houve sempre permeabilidade de pessoas e bens,
foi o predomínio de residentes brancos ou negros, numa ou noutra, que espelhou urbanisticamente as diferenças culturais. Desde a independência de Angola que a ocupação maioritária, de toda a Luanda, é feita pelos Luandenses e por outros cidadãos angolanos, o que, obviamente, não resultou na alteração do seu carácter e as diferenças supracitadas
traduzem apenas discrepâncias sociais entre classes. Portanto, mantém-se a traça e as características arquitectónicourbanísticas quer lusíadas quer angolanas.
A modernidade é o sentido apontado pelo e para o seu desenvolvimento. Mas, falar de modernidade não é só falar
das áreas de expansão recente da cidade, dotadas de requisitos para as exigências de vida actuais e de uma linguagem
arquitectónica contemporânea e universal; é falar também duma atitude que passa pela contemplação da existência de um
centro histórico na cidade, deliberando sobre o seu futuro, acerca da sua conservação (ou não!) e em torno das problemáticas dos musseques (o papel social, urbano e cultural), que agora são estudados e analisados por técnicos angolanos,
o que constitui um factor fundamental para uma leitura e interpretação mais realista.
As plantas analisadas, sensivelmente até aos anos 70, registam, quase unicamente, a cidade branca. E, a Ilha de Luanda,
que desempenhou sempre um papel activo na cidade, como uma extensão embora nem sempre tenham estado ligadas
por ponte, em muitas dessas plantas não é contemplada e em outras é mostrada apenas uma pequena parte. Penso que,
em qualquer dos casos, isto se deve essencialmente a dois aspectos: no primeiro caso deve-se ao menosprezo pelo
musseque e à incapacidade de determinar os seus perímetros e densidade, pois, o seu crescimento é permanente e rápido; e, no segundo caso, deve-se à desconsideração do território da ilha marcado pela sucessiva instabilidade e mutabilidade geográfica dos seus contornos e topografia, e a questões de praticidade e de melhor representação gráfica do núcleo
continental - a essência urbana de Luanda, pela qual a ilha é secundarizada. A composição que ambas formam obriga a
uma representação numa escala de maior afastamento e, portanto, de menor pomnenorização dos aspectos urbanísticos
e arquitectónicos. Mesmo assim, considerei a ilha de Luanda como parte integrante do núcleo urbano de Luanda, tratando-a com igual cuidado sempre que dispus de informações a respeito.
Mas, o facto explicitado não constituiu um obstáculo para o desenvolvimento da dissertação porque é na área compreendida nessas plantas que se concentram a maioria dos espaços públicos alvo de análise, coincidindo sensivelmente
com a área visitada.
Relativamente ao espaço público, na cidade de Luanda como em muitas outras, a sua multiplicação e a sua
diversificação funcional acompanhou sempre o desenvolvimento e o crescimento da cidade; e, é isso que mostraremos a
seguir.
Sobre as plantas da cidade assinalar-se-ão os espaços públicos considerados na classificação tipológica preestabelecida (exceptuando-se as vias de circulação). Isso permitirá fazer uma leitura directa da multiplicação progressiva dos espaços
e das zonas de predomínio na cidade, em cada fase. As plantas serão acompanhadas com descrições da cidade. Estas,
mesmo que aludam sobretudo ao construído, elucidam-nos acerca da existência desses espaços; da sua importância relativa na cidade e para a comunidade (pouca até ao século XIX), conforme sejam considerados ou omitidos; qual a
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sua natureza funcional; e, também, a população alvo que servem acaba por estar implícita.
A representação visual e a identificação numérica dos espaços públicos, feitas sobre as plantas originais, não atende a
critérios morfológicos, funcionais ou evolutivos, mas apenas tipológicos, pretendendo-se o enquadramento da sua fundação no tempo e no contexto urbano. Essencialmente, cada planta será considerada como uma época, atnbuindo-lhe
uma cor identificadora e aos novos espaços que revela.
As plantas apresentadas têm escala, rigor e área abrangida diferentes, tornando-se numa dificuldade acrescida na leitura comparada. Por essa razão são realçados, nas plantas base, os elementos que se considerem úteis para facilitar a sua
interpretação, fazendo-se também a localização da área que cada planta retrata numa planta actual. Um outro aspecto que
convém ainda salvaguardar diz respeito á existência efectiva ou projectual de tudo o que está representado. Desenhar
ambas as situações de igual modo era uma prática feita com uma certa ligeireza mas, afora a representação correcta em
algumas plantas, a confrontação de desenhos e documentos escritos permite perceber algumas das ditas diferenças.
Além das plantas da cidade, as perspectivas e as gravuras são uma excelente ferramenta auxiliar.
Os planos da cidade, ultrapassados ou em vigor, e outros elementos recolhidos (legendas das plantas apresentadas,
notícias de jornal, etc.) estão apresentados em anexos porque são suplementares mas relevantes para o entendimento da
evolução da cidade. Por exemplo, as legendas mostram não só a toponímia mas também quais, quantos e de que tipo são
os espaços referidos; as notícias apontam o sentido das orientações urbanísticas e arquitectónicas em decurso e preocupações vigentes.
A orientação das plantas ao longo dos séculos
alude á zona de entrada na cidade e à valorização de algumas zonas, ao objectivo, aos meios, aos métodos e ao rigor dos levantamentos
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Século XV e XVI
Feitoria de Luanda
A origem do estabelecimento português em Luanda, não oficial e sem intentos colonizadores sendo sobretudo para
trato comercial, data do fim do século XV, quando Diogo Cão deixou quarenta portugueses na ilha de Luanda

.

Como já vimos anteriormente, Luanda já existia como feitoria no tempo de D. João II, negociando os portugueses na
Ilha de Luanda45. E, de facto, como refere Cruz Leal, "quarenta e três anos antes da chegada de Paulo Dias de Novais à
ilha de Luanda [em 1532], já por ali os portugueses estavam fixados, fazendo o trato do comércio, tendo capela devotada
a Nossa Senhora do Desterro e lá na ponta da restinga uma fortaleza de taipas sem qualquer armamento. Era então a lha
das Cabras... e mais nada, feitoria de comércio. Em terra firme do continente fronteiro outros portugueses viviam «por ser
mais acomodado»." 4 " Outros estavam já embrenhados pelo sertão.

A vila de São Paulo de Luanda
"«Em Fevereiro de 1575, Paulo Dias de Novais avistou a foz do Quanza, costeou para o norte e entrou no dia 20
pela barra da Corimba; e em princípios de Março desembarcou com toda a solenidade nas areias da Ilha-de-Luanda»"4 .
Diz-nos Feo Cardoso, em Memórias. "«Saltou o governador Paulo Dias de Novais na Ilha-de-Luanda com toda a sua gente;
e postos em devota procissão, com magnífico e religioso aparato, precedidos de trombetas e outros instrumentos bélicos
e de um Sacerdote, que levava, debaixo do pálio, algumas Relíquias, - marcharam ao logar destinado para a erecção da
igreja. - Ali, em um altar portátil, se disse Missa; e depois se tomou posse do país, em nome de el-rei de Portugal. Concorreram, a ver estes actos, infinitos Pretos, que viviam na Ilha-de-Luanda»"4".
Uma embaixada enviada pelo rei de Angola encontrou-se com Paulo Dias de Novais, também com grande pompa
e circunstância, no dia 29 de Junho de 1575, dia S. Paulo e S. Pedro, junto da Igreja dos Jesuítas (ver acontecimentos em
Praça do Povo).
Segundo uma carta do padre Garcia Simões, de 20.10.1575, "«E esta ilha, aonde estamos, de cinco léguas em
comprido, e de largo um tiro de espingarda e a logares mais estreita. Não tem fonte de água nem se acha pela terra
dentro senão daqui a muitas léguas, mas em cada logar que quisermos se acha água doce muito boa cavando uma braça
ou mais nesta areia, e assim destes poços que eles chamam qriscimas (cacimbas) há grande cópia e algumas duram poucos
dias, porque se fazem salobras»."4"
De uma visita feita em 1578 diz Duarte Lopes que na ilha "«há 7 ou 8 aldeias nomeadas por linguagem da terra de
libatas [povoações] e a principal se apelida de Espírito Santo na qual assiste o Governador»"-3^ Mas, porque a faixa estreita
de areia - a ilha - não se apresentava propícia para capital da conquista-5', Novais "«tomou posse da Ilha em nome de
el-rei d. Sebastião, e entrou em negociações com o Rei-de-Angola, que lhe permitiu, em princípios de 1576 [a 25 de
Janeiro], passar ao Continente e fundar uma Colónia na elevação ao sul de Luanda, à qual deu o nome de Sam-Paulo,
santo de seu nome.
«Neste morro edificou, desde logo, uma capela consagrada a Sam-Sebastião, passando a chamar à nova vila SamPaulo de Luanda e intitulando-se êle capitão e governador do novo Reino-de-Sebaste na Conquista da Etiópia [África] ou
Guiné-lnferior»."-3^ A igreja de S. Sebastião tinha como orago Nossa Senhora da Guia "imagem que acompanhara a
frota" 53 .
Segundo uma carta do padre Garcia Simões, de 07.1 1.1576, "«Já estamos em um sítio que no principio se ofereceu
a muitos ser mais cómodo para nossa povoação que os outros. Tem nele o Governador feito um forte de taipa e assestada
sua artelharia e é um monte que entra com uma grande ponta pelo mar na qual ponta estamos situados por ser bom
sítio.»" 54 O acesso à ilha era feita por embarcações.
A entrada no porto fazia-se por sul, pela Barra da Corimba, e contornando a Ilha de Luanda iam "os barcos ancorar
sob os canhões da fortaleza"-1-3, em frente à Praia do Bispo, para onde se voltava parcialmente a povoação do morro "Na encosta da colina de São Miguel, na parte virada para a ilha do Mussulo, onde hoje se ergue o Bairro da Praia do
Bispo, foram edificados a Igreja de São Sebastião e o antigo Palácio do Bispo (com o auxilio dos Jesuítas) e outras
construções para abrigarem a administração do donatário e de seus homens. Só numa fase mais tardia, as construções
começaram a surgir na «cidade alta», ao longo do espigão que vem da praia"-3".
No fim do século XVI, conforme refere o padre Manuel Ruela Pombo, "crescia a povoação da vila de Sam-Paulo de
Luanda e, na medida ou proporção das conquistas e felizes combates, crescia também a vida comercial" 5 ', pelo que
cresceria fundamentalmente o núcleo da cidade baixa. Todavia, o crescimento seria reduzido, pois, segundo Elias Corrêa,
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em História de Angola, no governo de João Furtado de Mendonça (1595-1602) a população de Luanda "ainda cabia
dentro do recinto da fortaleza de S. Miguel"-3".
Luanda foi desde o início criada para ser a capital da conquista e a base da penetração e ocupação do sertão
(juntamente com Massangano, Muxima e Cambambe, devido ás suas características propícias-5". Canalizava-se o comércio
para Luanda, o "verdadeiro acampamento de população flutuante, ponto de passagem para o sertão"" 0 e de degredo.
Os critérios que precederam à sua fundação foram inúmeros, conforme vimos anteriormente em DIALOGO ENTRE
A EVOLUÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO EA EVOLUÇÃO DA CIDADE.
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Fig. I - Mapa de parte da Província de Luanda; a mancha representa a localização dos lugares assinalados; o tracejado aponta o circuito feito por Novais
em 1575 e a derivação para a Barra da Corimba alude ao sentido de entrada no porto de Luanda.
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Século XVII
Cidade de São Paulo de Luanda (1607-1648) e Cidade de São Paulo de Assunção (> 1648)
Foi no governo de Manuel Cerveira Pereira ( 1603-1606), em 1605 segundo a maioria das fontes, que Luanda recebeu
foros de cidade, com regime municipal, e conforme o diz Elias Correia (citado por Manuel da Costa Lobo Cardoso) "«pelo
considerável aumento dos seus edifícios [de casaria sólida 6 '] e habitantes, coberta de casas e estendida desde o morro
de S. Miguel até ao Convento dos frades «Terceiros» o que na toponímia actual corresponde à Calçada de S. Miguel, Rua
de Diogo Cam, Praça do Palácio, Rua da Misericórdia e Largo de Ramada Curto, fronteiro ao Hospital de Luanda.»"6^'
Existia também algum casario na praia.
Desde o governo de D. Manuel Pereira Forjaz ( 1607-1611) Luanda contou com Casa da Câmara, localizada onde se
encontra hoje o Palácio dos Governadores6". Posteriormente teve outras localizações até à instalação definitiva no edifício
actual.
Diz-nos um ANÓNIMO,

em cerca de 1607, na sua obra Estabelecimentos e Resgates Portugueses na Costa

Ocidental de África, transcrito por Luciano Cordeiro (citado por Ilídio do Amaral), que Luanda se situava "«num porto
grande e capaz de naus da índia que nele têm entrado muitas vezes...».
Mas parece que o valor militar estabelecido era de fraca ou nula importância, porquanto o mesmo documento diz
que «não tem a vila de São Paulo fortificação alguma, e uma casa que tem para feitoria é tal que nem se pode pôr esse
nome porque são umas taipas cobertas de palha e estas mui desbaratadas, e posto que ao longo da praia se fizeram alguns
reparos e trincheiras que eles chamam fortes, nada disto têm porque são de taipas muitas fracas e sem artilharia, nem
presídio nem capitão. Mas os moradores vão fabricando suas casas e a povoação vai em muito crescimento e poderá ter
até trezentos vizinhos portugueses»."6-'
Também Pyrard de Lavai, no seu livro de viagens, descreve a cidade (visitada de 1601 a 1611): "«É a mais pobre terra
do mundo e é nela mui caro o sustento da vida, por não produzir mais alguns frutos. O único trato que ali se faz é o de
escravos negros, portanto a terra não produz mais que alguns frutos e gado, e isso mesmo acanhadamente»."66
Em 1612, pelo que se deduz da lista de bens da Companhia de Jesus, a cidade ter-se-á mantido dentro dos limites já
referidos 6 ' e, segundo Luciano Cordeiro (citado por Manuel da Costa Lobo Cardoso), em Da Mina ao Cabo Negro, de
1621, "regista-se um certo aumento no número de habitações, mas ainda um grande descuido na organização defensiva:
«...somente temos uma cidade à beira-mar,... haverá nesta cidade coisa de quatro centos vizinhos».
Mas já se pensava em fortificar o morro: «O morro de S. Paulo é forte de sua natureza; deve-se-lhe mandar
encomendar ao Governador que não consinta se lhe tire pedra de redor dele por não cair terra, e fazer três baluartes...
que dali a artilharia defende toda a praia, adonde está a feitoria de sua Majestade»."6"
Todas estas características levam à afirmação corrente de que Luanda durante muito tempo pouco mais foi do que
uma feitona 6 ", onde apesar de tudo "contavam-se já alguns homens riquíssimos" . A cidade não perdera, nem perderia
tão cedo, a "condição" de acampamento de população flutuante, mesmo tendo-se feito esforços para o contrariar, por
exemplo, com a doação em 1625 de terras no Bem-Bem (próximo do cemitério) aos moradores de Luanda e a
implementação de festas religiosas

. "Além da actividade dos seus residentes, nesse tempo, visar quase exclusivamente

as incursões contra o gentio do sertão e a exportação de escravos para o Brasil, as condições de vida que aqui lhes eram
oferecidas apresentavam-se de tal forma precárias - dada a incerteza de fortuna e a insegurança do regresso - que as suas
instalações tinham, na sua maioria, carácter provisório"'^ contribuindo decisivamente para a imagem urbana de
acampamento. Assim, "Luanda continuou a sofrer dos mesmos males que a afligiam e os seus habitantes, de discutível
condição social, dominados pela transitoriedade da sua estadia em Angola, faziam gala duma opulência e dissipação que
nada justificava.
E curioso, no entanto, notar que quase sempre mantinham certos costumes das suas terras de origem. ^
Segundo gravura de Renier Nooms (pintor holandês) - "na cidade existiam, em 1645, a fortaleza de S. Miguel, no
mesmo local em que hoje [1951] se acha; por sobre a praia do Bispo, junto ao Consulado Inglês, o Palácio episcopal; mais
adiante, onde actualmente se encontra o Observatório «João Capelo», a primeira Matriz, depois Sé Episcopal, conhecida
por Igreja de N. a S.a da Conceição, construída no tempo de Paulo Dias de Novais pelo Bispo Santomense, Martinho
Ulhoa; a seguir, no mesmo sítio do actual, o Palácio dos Governadores, começado a edificar em 1607; em frente, onde
hoje funciona o Tribunal da Relação, a casa da Câmara, Cadeia e Açougue, cuja construção se iniciou, em 1623; contígua
ao Palácio dos Governadores, a magestosa e bela Igreja dos Jesuítas com o colégio anexo, iniciada, em 1593, pelo Padre
Baltazar Barreira, companheiro de sertão do fundador da cidade, - «numa praça de Luanda, que se foi formando a pequena
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distância do morro de S. Paulo, numa grande e formosa planície, a que chamavam de Feira»."'^
Entre 1641 e 1648 Luanda esteve ocupada por holandeses e, pelo que nos narra Cadornega, quando Luanda foi
recuperada em 1648 encontrava-se quase totalmente destruída, com muitos edifícios em ruína, inclusive igrejas

. Por

exemplo, "A residência do Bispo - inicialmente construída na área das barrocas do local atualmente designado de Praia
do Bispo, e depois destruída no período holandês, transfere-se para a «cidade alta»"' .
Com a restauração de Angola, de acordo com o que expõe o Frei Bernardo Maria de Cannecattim (citado por
Manuel Ruela Pombo), "«a cidade de Luanda, que se denomina Sam-Paulo da Assunção; e deram-lhe os portugueses este
nome, primeiro, por se terem apossado deste logar no dia do glorioso apóstolo Sam-paulo (25 de Janeiro de 1576), e
segundo, porá terem restaurado no dia da Santíssima Assunção de Maria Virgem (15 de Agosto de 1648)»"''
Ainda durante o governo de Salvador Correia foram construídos "os poços da Maianga [Poço do Rei e Maianga do
Povo, este último é hoje Monumento Nacional], no local conhecido por Lagoa dos Elefantes, donde a população se
abastecia"'" e continuou a abastecer até ao fim do século XX. Refiro-os não só devido à grande importância que,
sabemos, a água tem em Luanda mas também porque os poços geram locais com uma certa natureza social.
Em 1662 foram concedidos a Luanda privilégios similares aos dos moradores da cidade do Porto, o que denota uma
certa valorização da cidade'".
Mas, a cidade não se resume ao território continental, estende-se para as ilhas e, nomeadamente, a Ilha de Luanda
tem uma relação muito próxima e directa com o continente. "Teve igrejas e fortes... e desde cedo atraiu os habitantes
mais abastados da cidade, que nela passavam o período mais quente do ano. Até 1648 permaneceu como feudo do rei
do Congo... Salvador Correia de Sá e Benevides confiscou-a"

. Era excelente para deleite, passeio por entre as sombras

da arborização, para convalescença e, claro, para praia" '.
A planta de Luanda de 1647 (Civitas Loanda S. Pauli, desenhada por Barlaeus), pela datação foi elaborada ainda
durante o período de ocupação holandesa, e a de 1698 (Planta delia citta di Loanda o S. Paolo Metrop. del Regno
d'Angola) são muito idênticas. A mancha construída representada é a mesma em ambas. Contudo, sabemos que
entretanto, por exemplo, o número de edifícios religiosos aumentou. Mas, a mudança mais evidente e a mais significativa
é a representação do cais na baía de Luanda, junto da Igreja e Convento do Corpo Santo. De facto, segundo as descrições,
depois da restauração de Angola é que a entrada na cidade se deixou de fazer pela barra da Corimba e passou a
processar-se pela baía de Luanda.
Nas plantas estão identificados dois espaços públicos de reunião (fóruns ou praças), um situado na cidade alta e o
outro na cidade baixa. "A rua era, tradicionalmente, mais um local de passagem.""^ Mas, segundo Cadornega as ruas eram
devidamente calçadas

.

O autor supracitado, Oliveira Cadornega (ou Cardonega), na sua obra de 1680/81, relata-nos a História Geral das
Guerras Angolanas, narrada em três volumes; e, também o faz Cavazzi de Montecúccolo, em 1687. Para o primeiro Luanda
é sobretudo uma cidade civil e para o segundo Luanda uma cidade religiosa"^. As razões subentendem-se.

Ill Capitulo

> * > . , .■. H***
r i. - " -

' J Tm~mt

■_;'"'— Á..Í; i>jifc"?^[a*rr

ÏÎ»,
-««•j-Ji-H.-

Fig.2  Vista de Loanda S. Pauli, meados do século XVII (pela bandeira representada e pela legenda escrita em holandês (suponho) diria que pode ter
sido desenhada pelo mesmo autor da planta Civitas Loanda 5. Pauli e ter a mesma datação).
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Fig.3  Civitas Loanda S. Pauli, desenhada por Barlaeus, 1647. Na planta original estão assinalados a amarelo os espaços públicos e destacado o recorte
das barrocas. Na cor avermelhada está a marcação da plataforma de acostagem existente na planta de 1698.
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Século XVIII
Cidade de São Paulo de Assunção (de Luanda)
Este foi um século em que Luanda mostrou algum crescimento e melhoramento, sobretudo na segunda metade do
século e em grande parte devido á obra, iniciativa e empreendonsmo do governador Sousa Coutinho e mais tarde por
D. Manuel de Almeida Vasconcelos.
Conforme venficamos na planta de 1755 (Planta Topográfica de p. íe da Cidade de 5. Paulo de Assumpção, chamada
a Praya, pertencente a Freg.a de N. S.a dos Remédios, desenhada por Guilherme Joaquim Paes de Menezes), os espaços
por mim marcados são quitandas e açougues, além das praças herdadas do século antenor, permanências que mantêm o
carácter. Esses espaços são devidamente identificados na dita planta de 1755 e na respectiva legenda e, se não são a
totalidade dos espaços públicos existentes na cidade baixa de então, são certamente os mais significativos e dignos de
destaque. Entre as manchas de bairros indígenas (assinalados na mesma planta com a cor bege) não aparecem localizados
quaisquer espaços destes ou de outros tipos, mas pode tratar-se tanto de uma representação tendenciosa quanto de uma
representação realista. A cidade alta (sede do poder religioso e administrativo) não está representada mas sabemos não
ter crescido entretanto, pois no estreito espigão do morro, a que se resumia, não tinha sequer possibilidade de se expandir
e, talvez também por isso, "foi sendo substituída, de certo modo, pela «cidade baixa», na apropnação do espaço social.""
Uma característica evidente é a relação directa dos novos espaços (contíguos) com o perímetro da marginal, cujo
recorte foi redefinido no Bungo que se prolonga para a baía com uma forma triangular. Os espaços existentes são ainda
atípicos e informes, são sobretudo resultantes de um alargamento ou da manutenção de um vazio, são imprecisos, detêm
propriedades morfo-estilístico-materiais muito incipientes ou nenhumas. De qualquer modo, o exercício da sua
funcionalidade predominante não exige nem depende de tais características. O mesmo acontecia com os arruamentos,
pois eram escassos os calçados, conforme veremos adiante em alguns exemplos.
Na planta de 1755 (ou na legenda) não aparece figurada alguma praça de desembarque, nem qualquer cais ou
embarcadouro, porém existia. Era inevitável numa cidade costeira. Sabe-se que Sousa Coutinho mandou construir uma
Alfândega em 1770 e, pelo menos a partir desse momento, o cais localizar-se-ia próximo. Provavelmente, ambos, situar-se-iam no Bungo, onde está indicada a alfândega na perspectiva de 1816. Também o Terreiro Público, construído pelo
mesmo governador em 1765, possuía uma plataforma de acostagem. Estes dois edifícios bem como o Passeio Público
assinalaram a era pombalina em Luanda.°°
A preocupação com a defesa da cidade também é contemplada e notóna na planta de 1755 e mais ainda na planta
de 1757 (Planta Topográfica da Cidade de 5. Paulo de Assumpção do Reyno de Angola, desenhada por Guilherme
Joaquim Paes de Menezes).
A edificação densificou-se, sobretudo aquela de construção mais definitiva (de pedra e cal e telha, assinalada na planta
de 1755 com a cor vermelha), e o número de ruas, becos e calçadas também aumentou. Mais uma vez, a legenda enumera
vários arruamentos e caminhos e, entre eles, a tradicional Rua Direita que aqui, em Luanda, está compreendida entre a
Quitanda Apeile (Feira Grande, a praça pnmitiva da cidade baixa) e a Calçada que então fazia a ligação da cidade baixa à
cidade alta. A maioria das designações atribuídas ás ruas, becos e calçadas, é o nome dos lugares onde estão implantados
ou de algum santo, orago da igreja próxima e mais tarde adoptar-se-iam, para muitas delas, os nomes de alguns
governadores. Segundo Manuel da Costa Lobo Cardoso, "as ruas existentes, limitadas, por assim dizer, a meia dúzia, não
tinham designação oficial, sendo os vários pontos da cidade mais conhecidos pelos nomes dos bairros em que se
situavam.""' O mesmo autor refere ainda que: "A primeira referência à construção, na cidade, duma artéria, - que se
localizava ao longo da praia desde a Igreja de N. a S.a da Nazaré até à actual Fortaleza do Penedo [o Passeio Público,
denunciando a maior sociabilização entre a pessoas] -, data [de 1771] do governo de D. Francisco Inocêncio de Sousa
Coutinho ( 1764-1772); as restantes vias de comunicação urbanas, pouco mais deviam ser do que caminhos de pé posto.
Luanda, de resto, nessa altura, confmava-se, praticamente, a uma rua, na cidade alta, entre a fortaleza de S. Miguel e
a porta dos Negros, situada nas imediações do edifício onde presentemente está instalado o Quartel General; e à cidade
baixa, que se espalhava desde a beira-mar até ao sopé dos morros que circundam o campo dos Coqueiros e o Bairro do
Bungo, compreendida entre o actual Largo do Infante D. Henrique e a Igreja de N. a S.a da Nazaré.
A ligação entre estas duas partes da cidade era então feita através das actuais Calçadas de Baltazar de Aragão, ao lado
do Clube de Ténis [Estádio dos Coqueiros], e do Pelourinho, que vai dar à de Santo António.
Qualquer destas artérias, foi, segundo Fêo Torres, concluída no tempo do Governador Manuel de Almeida
Vasconcelos, em 1779.
As Ingombotas, a Maianga e o Alto das Cruzes [Maculusso], eram então arrabaldes da cidade, onde à noite chegavam
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a passear leões""". Do governo de Sousa Coutinho sabe-se ainda que teria criado um Jardim Zoológico para onde teria
enviado pássaros e uma zebra.
Da periferia da cidade também faziam parte as ilhas e as zonas envolventes (na praia e no planalto) da zona comercial.
O comércio de escravos e a pequena agricultura levaram ao "aparecimento no decorrer do século XVIII de bairros como
Carmo, Bungo e Nazaré na Cidade Baixa, assim como Rosário e Santa Eufigénia no planalto. Alguns destes bairros já
haviam sido mencionados por Cadornega, que assistiu ao seu desenvolvimento na segunda metade do século XVIII. E
assim, por exemplo, que o bairro da Nazaré aparece aos olhos do escritor como uma zona rural, no bairro do Rosário
existiria uma capela dos jesuítas para servir sobretudo os seus escravos. Este bairro havia nascido na zona das Incombotas
e foi desde o princípio um acampamento de escravos. Ao contrário dos outros bairros acima mencionados, não foi o do
Rosário contemplado na planta de 1755, o que significa que não foi considerado como pertencendo à freguesia de Nossa
Senhora dos Remédios. Ele pode todavia ser localizado, com a ajuda do estudo de Amaral, numa carta geográfica de 1757,
representando o porto e a costa marítima de Luanda. Ele ficava a oriente da capela e fortaleza de Santo Amaro, que nesta
carta aparecem localizados a oriente da Cidade Alta e a norte da praia do Bispo, já no Alto da Maianga.
O bairro do Carmo, que se situava entre a zona comercial e o bairro de Santa Efigénia, na vertente do planalto, deve
o seu nome à existência no lugar do convento e igreja dos carmelitas, que haviam sido construídos na segunda metade
de Seiscentos. A leste deste bairro, entre as Incombotas e a Cidade alta, nos limites da zona administrativa e comercial,
ficava o bairro Esgravata o Boy, ou Sanda-Gombe, o qual era conhecido por bairro dos oleiros africanos.
No bairro do Bungo havia, em conta a planta de 1755, o único mercado conhecido da periferia: a Feira do Bungo. O
bairro de Santa Efigénia era constituído nesta altura pela capela, que tinha o mesmo nome, e, por palhotas de africanos.
Ele era o bairro da freguesia de Nossa Senhora dos Remédios localizado mais a leste, mais precisamente no planalto entre
o bairro do Carmo e a região rural conhecida por Bem-Bem. Ele surge no mapa estatístico de 1796 como o mais povoado
da perifena."""
"A «cidade baixa» - local de casario rodeado de quintais, onde os escravos aguardavam o embarque - vai-se
dilatando, mas as construções da grande maioria das casas eram feitas com materiais de pouca durabilidade, (...)
Esta expansão da cidade comercial ocorreu em consonância com uma série de obras da natureza urbanística levadas
a cabo no tempo do governador D. Manuel de Almeida Vasconcelos ( 1790-1797)"

.

Outros pormenores revelar-se-ão ou depreender-se-ão das citações dos trechos dos documentos legados por Elias
Alexandre da Silva Correia (que chegou à cidade em 1783" ' ) nos quais descreve e retrata Luanda do fim do século XVIII
(no período entre 1787 e 1792 ou 99).
Assim, diz-nos Elias Alexandre da Silva Correia (citação de Manuel da Costa Lobo Cardoso): "«A maior parte das
casas que compõem a cidade se achão ensorbecidas pela decadência de outras, que as acompanhão, no vil estado de
pardieiros. Quanto mais impossante o frontespício, mais ameaçados de ruína.
As cubatas confundidas entre os edifícios principais concorrem para um prospecto desagradável: a sua triste
arquitectura, não lhes permite mais do que quaisquer frestas com o nome de janelas.
Os telhados são de palha; os muros dos quintaes construídos de igual matéria, extremamente unida, apodrecem com
as chuvas e o sereno que os trespassa.
Os senhorios destas casas as separam uma das outras mediante um estreito corredor, ou para evitar a propagação
dos incêndios ou porque a debilidade da construção não seja capaz suster mais extenso corpo.
Esta qualidade de edifícios, que não excedem a idade de 2 anos, são construídos sem alinhamentos, à mercê da
desigualdade do terreno e do gosto dos donos.»""^
Diz-nos também Elias Correia (citação de Fernando Augusto Albuquerque Mourão): "«Os cabedaes dos possuidores
[dos edifícios] são débeis para os restituir ao estado dos antepassados. Ha tal, q. pode atirar pedradas aos telhados do
vezinho, sem temor de que lhe quebrem os seus: com tanto q. lhe reste hum cubículo, q. o resguarde das injurias do
tempo. Os magistrados chorão a este aspecto por não haverem nascidos mais cêdo, para exercitarem os seus empregos
naquelle tempo em q. a fertilidade prosperaria melhor os seus desvellos; e não agora em q. vendo quaze prostrados por
terra estes cadavéricos edifícios se lamentão da franqueza em q. os donos prezistem para os ellevar a huma reedificação
pompoza [,..].
Estes tristes quadros abandonados; vem a servir de despejo a immensas immundices, q. secundão os flagelos do clima.
A moleza dos donos se exercita em vêr abater os tectos, e cair as paredes, sem ao menos aproveitar as telhas
madeiramento e pedras, q. o tempo arruina, consome e funde. O terramoto em Lisboa, já não mostra vestígios tão
sensíveis.
As cubatas confundidas entre os principaes concorrem para hum prospecto desagradável. Se houvessem limites
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demarcados em q. estas cazas se erigissem, produziria a igualdade hu painel mais vistozo entre as providencias, q. se
estabelecessem para não augmentar a corrupção do an por quanto: junto a hua pompoza caza se divisa huma humilde
palhoça, q. em si recopila todas as feiçoens de mezera pobreza; além de humildes, negras, e sórdidas, passão a ser escuras,
e oprimidas: a sua triste architectura, não lhes permite mais do q. quaes quer frestas com o nome de janelas; alli existe o
ar em socêgo; e assim mesmo amão os mizeraveis, q. as occupão este género de pnzão em q. gemem com cezoens,
malignas, desenterias, &tc, respirando incautamente a corrupta atmosfera q. os cerca.»""-'
Ainda, Elias Correia, devido ao que encontrou em Luanda, interpreta e classifica a cidade como uma feitoria.
Contrapõe à "cidade religiosa de Cavazzi de Montecúlo, à Luanda «cidade civil» de Cadomega, a Luanda, «cidade de
soldados» de Heitor Gomes Teixeira, a [sua leitura de] Luanda-feitoria, de interesses mesquinhos, decorrentes do tráfico,
do comércio extrativista"

, transportando-nos para a cidade acampamento do passado.

Acrescenta José Carlos Venâncio que "ainda mais grave era para este autor [E. Correia] a sujidade da cidade, causada
pelos animais domésticos que em toda a liberdade corriam pelas ruas da cidade, o que segundo ele, seria uma das causas
das epidemias que em tempos assolavam a cidade."'-5
Também concorreu para o estado degradante da cidade, concerteza, a expulsão dos jesuítas em 1760, não pela perda
dos exemplares(l) procedimentos mas porque era uma ordem com vános edifícios (religiosos e civis) e outros bens, que
com isso ficaram entregues ao abandono.
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Fig.5 - Planta Topográfica da Cidade de S. Paulo de Assumpção do Reyno de Angola, desenhada por Guilherme Joaquim Paes de Menezes, 1757. Não
é feita marcação alguma sobre o original, serve apenas para mostrar outra intencionalidade tipo de representação.
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Fig.6  V/sia de parte da Cidade de S. Pau/o de Assumpção do Reyno de Angola, terminada entre as Igrejas, Fortificações e mais partes seguintes,
desenhada por Guilherme Joaquim Paes de Menezes, 1755.
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da Cidade de S. Paulo de Assumpção, chamada a Praya, pertencente a Freg.a de N, S.a dos Remédios, desenhada por

Guilherme Joaquim Paes de Menezes, 1755. Na planta original estão assinalados os espaços existentes da época anterior e a magenta os novos espaços
públicos, destacandose o recorte das barrocas na mesma cor,

Ill Capitulo
Século XIX
Cidade de São Paulo de (Assunção de) Loanda
A Perspectiva da Cidade de 5. Paulo de Loanda no Reino de Angola, desenhada por A. L. P. da Cunha, de 1816,
apesar de ser um desenho pnmário e impreciso tem o rigor suficiente para a pretendida representação da topografia e
morfologia urbana e para a localização das construções mais significativas oficiais (administrativas, alfandegárias, militares) e
religiosas, de lugares, ruas e calçadas, de praças e mercados. As preocupações defensivas são evidentes pelo elevado
número de pontos de vigia e de linhas de defesa assinalados. Esta gravura é fundamental para a certificação da localização
de alguns espaços já existentes no século anterior, para a identificação de novos espaços como, por exemplo, o
desembarcadouro (designado na planta de 1862 como Largo do Esquadrão), e a localização de elementos simbólicos e
de representação do poder e justiça como o pelourinho e a forca. Uma pertinente diferença da Luanda de 1816
relativamente à de 1755 é a inexistência da linha de redutos na praia (entre a Igreja de N. a S.a dos Remédios e os açougues
de peixe). Libertou-se para a baía toda a marginal, toda a frente construída e todos os largos e mercados que a
interrompem. A cidade não alongou os seus limites.
A planta da cidade Luanda de 1825, feita pelo inglês Owen, é a única em que se encontra assinalado o Jardim Público,
que poderá ser o Passeio Público original ou remodelado, a inovação espacial tipofuncional da década de 70 de setecentos,
cuja entrada está desenhada na já referida perspectiva de 1816.
Apesar da instabilidade e da recessão advindas do fim da escravatura (logo a seguir à extinção das ordens religiosas),
sobretudo nos primeiros tempos, por exemplo, com a fuga para Portugal dos moradores com grandes fortunas,
sobressaem actividades urbanas alternativas (comércio e indústria) que fomentaram a fixação do habitante branco e
colocaram Luanda definitivamente no caminho do progresso urbanístico, económico e demográfico"", pois, entretanto,
"«deixou de [se] vir a Angola como quem ia a uma feira»""'. Houve então um afluxo de imigrantes que se deve aos
entraves de entrada no Brasil (jovem país independente), ao desenvolvimento das ditas actividades, dos meios de
produção e inclusive da navegação, à criação na cidade de condições de habitabilidade e comodidade atractivas (infra-estruturação, casario e serviços). " Deste modo, em 1850, em Luanda existia um considerável comércio composto por
sólidas e respeitáveis firmas, perdendo o carácter de acampamento de população flutuante.

"A cidade estendia-se por

uma faixa estreita do planalto, entre a fortaleza de São Miguel e o actual edifício do Hospital Central [no vale da Maianga,
onde se localizavam os já mencionados poços da Maianga10^], mas era na praia que ela tinha o seu maior
desenvolvimento, desde a base do morro da fortaleza até à ermida da Nazaré; no intenor ia até ao convento do Carmo
[encosta das Ingombotas], por onde a subida para o planalto era mais suave. Esta planta, que se pode ver no levantamento
de 1862

já Luanda tinha no século XVII e conservou até ao século XX, por todo o longo tempo em que permaneceu

como uma cidade adormecida." ' ° ' De facto, mesmo a planta de 1896, embora produzida com fins hidrográficos, nos
confirma que a cidade pouco ou nada se expandiu.
São do século XIX as construções mais notáveis da cidade, diz Manuel C. L. Cardoso'

, o que é uma verdade

relativa de subjectividade, porém, não poderia deixar de referir o bonito Palácio de Ferro, ainda existente mas em
avançado estado de degradação.
Outras construções ou infra-estruturas a enumerar, pelo valor do que representam são: o cemiténo público ( 1806,
no Alto das Cruzes); cuidou-se da "limpeza e aformoseamento e organiza-se a sua polícia [1837]; em 1839 estabeleceu-se a iluminação pública"' 0 -' (por óleo de ginguba em 1847, por azeite de Kerosene (petróleo) em 1864'° \ por gás em
1893); fundou-se o Museu, a Biblioteca e o Jardim Botânico ( 1839) ' 0->; a companhia de bombeiros ( 1844); o mercado da
Kaponta ( 1874); o Hospital D. Maria Pia ( 1883); abriu-se ao público os telefones interurbanos ( 1884); abnram-se mais
poços artesianos ( 1839) e inaugurararn-se as obras de abastecimento de água ( 1889); instalou-se o caminho-de-ferro de
Luanda (fim dos anos 80 e 90) e uma doca flutuante (entre 1893-1896).
Administrativamente, a partir de 1834 (Novembro) "passou do Senado da Câmara para a primeira Câmara
Municipal" ' ° ° e em 1884 Luanda recebe o pnmeiro foral.
No que respeita ao objecto deste estudo - o espaço público -, verifica-se uma significativa multiplicação ainda que
dentro dos mesmos limites urbanos. O carácter e a funcionalidade dos espaços diversifica-se, salientando-se cada vez mais
a vertente social que estes paulatinamente vêm comportando. Entre outros espaços criados está o Jardim da Cidade Alta,
não representado em nenhuma das plantas (expostas) deste século, mas foi construído em 1869 onde existia a Igreja e
Hospício dos Capuchinhos. Agora o espaço público é mais infra-estruturado, arborizado e equipado com iluminação,
mobiliário e coretos nalguns deles. Quanto à pavimentação dos espaços públicos, seja qual for a tipologia, a solução varia
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entre o empedrado e a terra ou areia. As principais ruas e calçadas, pelo menos a partir da segunda metade do século,
são devidamente pavimentadas e dispõem de passeios bem como as pnncipais praças e largos, as restantes são meros
terreiros. A definição morfológica acompanha o cuidado concedido aos revestimentos e equipamentos, isto é, uns são
definidos, desenhados e infra-estruturados e outros quase se conservam caractensticamente como uma ausência ou vazio
informes. Senão vejamos: o desenvolvimento urbano de Luanda reavivou a falta e a organização da toponímia da cidade,
que começa a constituir-se um problema sério. Posto isto, houve uma "proposta apresentada na sessão da Câmara de 20
de Dezembro de 1844, pelo inspector das obras do município - «para que se organizasse uma nomenclatura para as
ruas»"'

, atribuindo-se a umas "designações locais...; a outros nomes ligados à História do País"' u °. E, assim, em 1848,

o Boletim Oficial n.° 148 publica uma relação que indica "19 ruas, 12 travessas, I I praças e largos, 3 calçadas e 3 becos,
na sua maioria de traçado irregular e de terra solta." ' u " Ainda conforme o mesmo documento as "vias de comunicação
eram de construção deficiente e, na sua maioria, constituídas por extensos areais" ' ' , sendo dito também que as chuvas
provocavam desmoronamentos, arrastavam muitas terras e areias alterando a topografia e submergindo até edifícios ou
mudando a relação destes com a cota exterior. ' ' ' Luanda em 1875, segundo o Boletim Oficial de Janeiro, contavam-se
"23 ruas, 25 travessas, 29 praças e largos, 9 calçadas e 10 becos -, a caminho pelo alargamento da sua área urbanizada,
duma das maiores capitais do continente africano." ' ' 2
Mas sobre o espaço público de Luanda incidiram outras medidas, relativas à necessidade de arborização, ordenamento
da circulação, higienização e salubrização da cidade, limpeza, cuidados a prestar ás construções, etc. estabelecendo-se para
isso legislação e regulamentação como, por exemplo, a lei de expropriação por utilidade pública e o Código de Posturas,
Assim, a arborização, que era um problema preocupante para os governadores, expressava gravidade e mais dificuldades
na cidade de Luanda devido à aridez do seu solo e à veemência do sol. As zonas verdes representavam o embelezamento,
a estabilização dos solos (muito arenosos, susceptíveis de desmoronamentos, principalmente com as chuvas), a salubridade
e higienização do ar, a sombra, enfim, um ambiente mais saudável. ' ' -* Entre outros, Pedro Alexandrino da Cunha ( 184548) tomou providências para a arborização e aconselha a "Edilidade a substituir «as estéreis Encendeiras e Cajazeiras pelos
produtivos Coqueiros» e a criar viveiros destas palmeiras «junto à Mayanga do Município». Além da refrescante sombra,
do saboroso fruto, da «excellente madeira para vigamento de edifícios»"' '^
A Câmara previa a plantação onde a arborização tinha secado bem como noutros lugares, aconselhando que também
se a fizesse "«nas praças ou ruas largas, onde não tenham ainda sido, como no Largo do Pelourinho, Calçada Velha,
etc.»." ' ' -3 Devido à falta de água era muito difícil fazer vingar a arborização plantada. Mas, na sua determinação, "a Câmara
mandava comprar duas pipas destinadas, em exclusivo, ao serviço da rega das novas árvores, e, em sessão de 18 de Maio
desse mesmo ano [1855], proibia que o gado continuasse a ir beber ao «Poço da Maianga», a fim de que não faltasse
água para alimentar as jovens plantas."' ' " Para o projecto geral da arborização de Luanda, contribuíram, decididamente,
as expedições científicas, salientando-se o trabalho do naturalista Dr. Frederico Welwitsch, que chega a Luanda em 1852.
Na campanha contra a insalubridade de Luanda impunham-se outras lutas duras, de problemas mais gravosos, como
o da limpeza, campanha levada a cabo pela Câmara e pela Polícia. Com este propósito, em meados do século XIX, foram
demolidas cubatas no bairro dos Coqueiros e na praia do peixe. ' ' ' Mas, as cubatas não eram o único problema nem a
maior ameaça. Segundo José A. Santos, em 1849 "o aspecto sanitário de Luanda aterrava as autoridades responsáveis.
De facto, a quase totalidade das ruas, becos e praças era de areia solta e ali se encontravam os detritos de toda a
espécie; os animais domésticos: como cães, galinhas, porcos e até cabras e carneiros circulavam livremente; devido à
inexistência de esgotos, os despejos efectuavam-se ora nas barrocas, ora na zona das marinhas (local correspondente, hoje,
à Avenida Marginal). (...)
Por seu lado, a maioria dos moradores, [eram] de muito rudimentares hábitos higiénicos"' ' . Portanto, além da
limpeza geral da cidade, impunha-se a necessidade de disciplinar os hábitos dos moradores. Em 1856, um Luandense
anónimo faz um esclarecedor comunicado, transcrito mais à frente. E, mais por curiosidade, saiba-se que em 1856 ficou
resolvido que a limpeza de Luanda seria feita com carros (de bois) iguais aos empregues em Lisboa'

, que em I860 se

determinou que os despejos só se podiam efectuar "«desde a 6 até ás 8 horas da manhã, e desde as Ave-Marias até ás
8 horas da noite de cada dia»" ' ^ ° e que em 1863 estes "não são permitidos senão das 8 horas da noite ao nascer do
sol»" 1 2 1 .
Um dos locais permanentemente infecto ao longo dos tempos era "o espaço ao pé do Esquadrão de Cavalaria [no
Bungo, confinante com o actual Largo Fernando Coelho da Cruz]... Os soldados, relapsos às posturas, continuavam a
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acumular ali montes de lixo tirados do Quartel..." ' 2 2
No governo de Coelho do Amaral ( 1854-60), sob sua égide e empenho, deu-se a conhecer I I sítios escolhidos para
se proceder ao despejo dos lixos: "«Art° 2 o - Os togares destinados para despejo são os seguintes: atrás da Sé Velha; do
Collegio [contíguo ao Paço Episcopal]; as barrocas próximas à muralha d'Oeste da Porta Negra; nas que ficam junto do
caminho ao fundo de Sangandombe para as maiangas [sensivelmente onde se localiza o actual Liceu de Salvador Correia];
nas barrocas aoo sul da calçada velha; e nas do Norte do Alto das Cruzes. Nos pontos precisos de despejo, se acham
colocados postes com as respectivas indicações»"'

. Também a praia era alvo de despejos, por exemplo, em I960 no

edital da Câmara é dito que "«não será permittido fazer despejos de immundicies senão na praia do Bungo, por detraz
do telheiro pertencente ao cazal da fallecida D. Anna Joaquina dos Santos Silva»"'^^ e desde 1854 estava deliberada a
autorização para se construírem pontes de despejo, visando facilitar os mesmos. ' ^

Todavia, como em meados de

oitocentos "era a Nazareth o limite sul da parte habitada da Cidade, considerava-se inútil construir pontes para além
daquele local. (...)
«É porque a Camará tem determinado que as immuncidias e lixo seja despejado, como já annunciou, no ponto da
Caponta [actual Largo Matádi] de que deve partir a rua nova que pretende abrir, o que não detriora o canal que fica a
grande distancia, e mesmo porque por muito lixo que para ali se deite ainda assim será preciso deitar areia para conseguir
entulhar o espaço preciso; parece à Câmara que só deve recear-se que o canal se entulhe pelas areias que as grandes
enxurradas em tempo de chuvas para ali conduzem, que não por aquelle entulhamento»" ' " \
Em 1863 volta-se a determinar os lugares de despejo: "«Praia do peixe, além da última casa do lado da ponta do
padrão; terreno comprehendido entre o Terreiro público e armazéns de D. Marianna j. C. Garrido; Tapume situado na
praia entre a obra em começo de A. da S. Marques Braga, e os fundos do armazém de Luiz Gomes Ribeiro; dito na
Caponta à esquerda do tanque de J. C. Bittencourt; dito no Bungo, por detraz da casa que foi de J. R. de Brito; dito na rua
do Miranda, ao lado da casa que foi hospedaria dos pretos. Na cidade alta e outros locaes não mencionados, nos sítios
que forem indicados por postes."' 2 ' Ainda em 1863 é dito que o lixo da cidade devia ser removido para a Ilha de
Luanda. ' 2 8
No Código de Posturas do Município (anos 50), os artigos 5 o e 6 o descnminavam as proibições e as multas respectivas.
Especificamente, os refendos artigos, numa publicação do Boletim Oficial de 17 de Agosto de 1861, estabeleciam: "«5° Fica prohibido divagarem pelas ruas e largos ou praças da cidade, um ou mais bois, cavallos, burros, carneiros, cabras ou
porcos sem conductor, e se taes animaes forem encontrados em contravenção desta postura, serão conduzidos ao curral
do município, mortos os porcos, carneiros ou cabritos, e dada a carne aos presos da cadeia na forma do que autorisa o
acórdão do conselho do districto de 3 de Novembro de 1860.
6.° - Os cães que, sem colleiras com nome de seus donos, forem encontrados divagando nas ruas serão mortos, e os
que andarem sem colleiras, espera a câmara que seus donos os não deixem fora de casa de noite»."' 2 " E, em 1863 um
edital da Câmara define os lugares para o despejo das imundices. ' ^
Passemos então à citação de algumas interessantes narrativas que aludem à imagem da cidade e características dos
espaços públicos, evidenciando a inconstância, os seus altos e baixos durante este século.
George Tarns (médico alemão, que em 1841 esteve em Luanda) diz-nos na sua obra Visita às Possessões Portuguesas
na Costa Ocidental de Africa: "«Luanda apresenta-se-nos com um aspecto maravilhoso: - é edificada em forma de
anfiteatro, erguendo-se desde a base até ao cume dos montanhosos socalcos da costa, a qual neste sítio desce até ao
próximo à superfície do mar. A grande porção de casas edificadas ao estilo europeu, muitas das quais espaçosas, umas
com telhados vermelhos, outras azuis, os muros caídos de branco ou de amarelo, as lindas torres das igrejas, o palácio do
governador e o visinho forte, excitam grandemente a surpreza do estrangeiro»." ' -* '
Lopes de Lima, em 1846, refere que: "«A cidade de S. Paulo da Assumpção de Loanda tem sido desde o tempo do
primeiro conquistador Paulo Dias, e continua a ser, a capital destes reinos, que hoje constituem a província ultramarina de
Angola e suas dependências; e é por certo bem digna de o ser, como a mais magestosa, opulenta, e bella de quantas
cidades europeias se tem fundado até hoje em continente africano...» afirmando ainda ela «mui bem policiada quanto a
limpeza de ruas, e segurança publica, e bem iluminada durante a noute»". ' - ^
Outro narrador, pouco depois: "«Finalmente a cidade de Loanda que hoje apresentamos aos leitores já não é aquela
que causava terror não só aos seus habitantes, mas também aos de além mar, pelo pejamento das ruas de imundices
impregnadas de exalações mephíticas, quintais atulhados de negros cobertos de moléstias contagiosas, agrupamentos de
miseráveis negros dentro de expluncas chamadas cubatas, além de muitas outras causas que directamente concorriam para
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o desenvolvimento de moléstias agudas e mortíferas:  hoje pode dizerse a Cidade bem policiada apinhada de belas casas
nobres e térreas, espaçosa praças e ruas guarnecidas de coposas árvores de sombra, pelas quais hoje se vêem rodar
elegantes carrinhos puchados a dois cavalos; lojas ricamente sortidas de todas as mercadorias e grande tráfego de
importação e exportação, observandose muita actividade nos seus habitante, e raro se encontra um mendigo pelas ruas:
nos subúrbios da Cidade se encontram pitorescas vivendas campestres a que vulgarmente aqui chamam anmos»."1  "
Um luandense faz um Comunicado no Boletim Oficial (09.02.1856), onde diz: "«(...) A veriguaremos as causas dessa
devastação e de tantos martírios, podem ellas ser muitas, próximas e remotas, internas e externas. A malignidade do clima,
de mãos dadas com os ardentes raios de sol, a pouca abudância de agoas potáveis, a falta de banhos nesta parte em que
habitamos, o pouco arvoredo que nos cerca, tão influente na depuração do ar (...) A falta de limpeza da Cidade, para
que pedimos a attenção de todos (...) Não basta limpar os largos, ruas e becos, de milhares de carradas de imundices
que a Cidade encerra, é preciso crear um sistema de limpeza permanente (...) Dentro da Cidade não se deve consentir
a creação de cabras, d'animaes suínos, nem a seca de peixe, nem a abundância de cães sem dono; e os despejos mais
reservados e do lixo carecem d' um local adquado, onde todos os habitantes sejão obngados a mandalos, em vasos de
madeira bem fexados e ahora, aprasada. (...) Este ponto de localidade para os despejos merece e deve ser bem discutido
pelos homens da sciencia  os Facultativos (...) O não serem as ruas regadas nem calçadas, e sim cobertas d'arêas, que
são fogo ardente com os raios de sol. O não haverem carros alguns de despejo, o serem as habitações das classes menos
abastadas  as cubatas feitas de terra e barradas, cobertas de colmo, sem soalho, em logar baixo da Cidade, pouco
ventiladas, exhalando vapores infectos, inculcando tristeza (...) a falta de vegetaes, o não uso de pão cozido, ao menos o
do milho, a frequência das danças  batuques que sempre degeneram em orgia (...) Loanda é uma terra, onde mais se
morre, do que se nasce, posto que não temos statistica dos nascimentos: os brancos aqui pouco propagam, e muitos
acham só sepultura»." '  "
John Monteiro, que visitou Luanda em 1858, na sua obra «Angola and the River Congo», e descrevea assim:
"«Luanda têm cerca de 10.000 a 12.000 habitantes sendo um terço brancos. As casas são geralmente grandes e cómodas,
construídas de pedras e cobertas de telhas, sendo o azul a côr favorita para pintar as humbreiras das portas e das janelas,
o que dá uma bonita aparência à cidade. As varandas são mais ou menos abertas nas quais é costume tomar as refeições.
A maior parte das casas teem largos páteos, nos quais estão as cozinhas, armazéns, poços e habitações para criados.
As avenidas e ruas são largas e espaçosas. A rua principal que atravessa toda a extensão da cidade tem ao centro uma fila
de figueiras da India à sombra das quais se instala diariamente o mercado de tecidos e géneros secos»." ' ■"
Em 1877 (Julho), pelo da relatório da Associação Comercial de Luanda, temos o seguinte panorama: "«A maior parte
da população de Luanda é perfeitamente flutuante, todos estão e se conservam, enquanto podem retirarse porque a
cidade não tem atractivos nem cómodos de espécie alguma; não tem os grandes motores de permanência, os confortos
do espírito e as comodidades do corpo.»" ' *"
Também de 1877 (Dezembro), o extracto do discurso do governador Caetano de Almeida e Albuquerque confirma
o dito anteriormente: "«Os templos ou jazem derrubados, ou impedem a uma próxima ruína.
As fortalezas desmanteladas. Os edifícios do Estado, onde funcionam as repartições públicas, acanhados, velhos, e
pedindo área e renovação.
Os quartéis são infectos. As prisões antros.
Os tribunais quase que convidam a justiça a fugir deles.
A iluminação pública ainda se descansa na lua, que pelos serviços aceites pode bem nesta capital considerarse como
uma entidade municipal.
Caminhos, só os que o pé do homem imprime no chão, que é forçado a pisar.
Salubnzação e higiene são epígrafes de capítulos que não passam das primeiras linhas.
Água potável é o sonho e o desejo nunca realizado de uma terra ardente e uma população sequiosa.»"'^
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Fig.9 - Extracto da Perspectiva da Cidade de S. Paulo de Loanda no Reino de Angola, desenhada por A. L. P. da Cunha, 1816.
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Fig. IO

Planta e Perspectiva do Porto de Luanda, publicada por José Joaquim Lopes de Lima, do Conselho de Sua Magestade Capitão de Fragata da

Armada Portuguesa em 1846. Assinalado com o n.° I está o Passeio Público.
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Fig. I I - The Harbour ofS.t Paul de toando, desenhada por W. F. W. Owen, 1825. Assinalado com o n.° I está o Public Garden Qardim Público). O
desenho sobreposto no canto superior direito desta figura - a Entrada do Passeio Público dei Loanda, feita por V. Alm.te Feo (outro extracto do mesmo
desenho da Fig.9) - pode corresponder (embora não tenha a certeza) à entrada do Jardim Público assinalado.
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Fig. 12

Luanda 5. Paulo, desenhada por F. Dutra, 1861
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Fig. 13  Porto da Cidade de Luanda, mapa coordenado pelo Visconde de Sá da Bandeira, TenenteGeneral, Ministro da Guerra e por Fernando da Costa
Leal, Tenente Coronel, Governador de Mossâmedes  Lisboa 1863
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Loanda Capital de Angola, desenhada por F. Dutra, 1862. Na planta original estão assinalados os espaços existentes das épocas anteriores com

as cores respectivas e a castanho os novos espaços públicos.

Ill Capitulo
Século XX
Cidade de São Paulo de Loanda; Cidade de Luanda e Província de Luanda (zona urbana)
Este foi sem dúvida o século de expansão da cidade e de planeamento urbanístico. Os planos foram vários (colocados
no anexo 13) e o primeiro que conheço e considero como tal está delineado no Esboço da Planta da Cidade de S. Paulo
de Luanda, de 1926; em 1942 é desenhado um Plano de Urbanização; em 1957 o Plano de Urbanização da Cidade de
Luanda (Plano Regulador); em 1973 traçou-se o Plano Director de Luanda (instrumento em vigor); e, em 1997 o Projecto
IRE - USO DO SOLO E PLANO DE GESTÃO DO CRESCIMENTO E ESTUDO DE MELHORAMENTOS DOS ACESSOS E
DRENAGEM PLUVIAL DO MUSSEQUE PILOTO LUANDA (instrumento auxiliar do ordenamento que serve apenas de apoio,
pois, os parâmetros e as estimativas de fundamentação do teor do plano foram rapidamente ultrapassadas devido ao
vertiginoso aumento populacional decorrente do acolhimento de milhares de refugiados e de pessoas em busca de uma
oportunidade de vida melhor, originando uma aceleração da ocupação do território). Importa ressalvar que o planeamento
é aplicado à cidade branca enquanto a cidade negra cresce numa relativa desordem. A pnmeira é multifuncional e onde
todos convivem, e a segunda é sobretudo residencial. Quer as construções que compõem as extensas massas dos bairros
indígenas quer estes mesmos, na generalidade, não dispõem de condições de habitabilidade ou urbanidade condignas e
mínimas. E, ao longo do século XX, "a cada surto de crescimento da cidade branca (cidade planificada) as cubatas são
atiradas para zonas cada vez mais distantes.
Em Luanda, a cada fase de urbanização correspondeu o desaparecimento de bairros indígenas do interior da
cidade." ' ™ Assim, na cidade dita urbanizada restaram apenas alguns resíduos desses bairros e estes, por sua vez,
tomaram-se o característico anel periférico da cidade dita suburbana; que hoje é literalmente rasgada por estradas que
cnam descontinuidades e fracturas por se limitarem a ser inadvertidamente estradas de saída e entrada na cidade, de
estruturamento regional.
A expansão de Luanda também correspondeu sempre a fluxos migratórios e ao aumento populacional bem como
ao aumento da movimentação de pessoas entre a zona urbana e suburbana de Luanda, além, claro, de compreender o
desenvolvimento geral das actividades, serviços, e infra-estruturas urbanas. O crescimento da cidade foi sendo
acompanhado pela atribuição sucessiva de forais com limites cada vez mais amplos (mapa no anexo 14). O primeiro é de
1884 e o segundo com os mesmos limites é de 1909; o terceiro com novo perímetro é de 1930, seguiu-se outro em
1947 e outro ainda em 1956.
A cidade é cada vez mais uma combinação dinâmica.
Só neste século a cidade se expandiu para o vasto e desobstruído planalto mas, mesmo assim, a planta de 1926
mostra-nos um ainda tímido crescimento real e, comparativamente com a dimensão da cidade de então, uma ampla zona
de crescimento projectada no Maculusso e na Ingombota. Nas Ingombotas o relevo é mais suave e foi justamente por
essa vertente que, a partir de 1922, a expansão urbana para o planalto começou, levando à demolição e transferência do
bairro indígena para os musseques. Mas, mesmo assim, a mudança processou-se lentamente e, pelo menos, até 1940 as
Ingombotas conservaram as características urbanísticas e arquitectónicas nativas.
Embora a Planta e Roteiro da Cidade de Luanda, 1926 nos sugira existir uma certa organização, a imagem urbana de
então e o seu estado geral de conservação não agradavam a todos. Um pequeno trecho de um artigo do padre Manuel
Ruela Pombo publicado no diário A Província de Angola (n.° 359) revela-nos algum desânimo: "Subi, Amigos, na minha
companhia a esta Torre [confinante com a Igreja dos Jesuitas], que aqui estupidamente e sem arte, encravaram, com o
relógio parado a testar o nosso desleixo tam português, e contemplai: estas ruínas tam magestosas e belas da Igreja do
padre Baltasar Barreira, companheiro incansável, no sertão, de Paulo Dias de Novais, o fundador desta Luanda, cujos ossos
sagrados aqui dormem esquecidos e abandonados ingratamente... (...)
junto à Mãe-lsabel, para cá um bocadinho, remoçada, até que enfim!, a histónca ermida de Nossa Senhora da
Nazaret... (...)
O tempus! O mores!
Na baixada da Maianga lá estão as pirâmides dos bebedouros e lavadouros, junto das duas cacimbas, obras tam úteis
noutros tempos que até lá têm gravados os nomes dos Governadores, que empreenderam tais melhoramentos" ' *'
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Fig. 16 P/anta da Cidade de S. Paulo de Loanda, mandada fazer pela Câmara Municipal de Luanda e reproduzida por Silveira, 1900
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Ill Capitulo
Luanda teve um grande surto de crescimento em 1940. Este manifestou-se na densificação da cidade antiga,
sobretudo da cidade baixa, e na extensão da sua área. A cidade entrou num período de modernidade urbanísticoarquitectónica e embora tenham havido perdas (imagem urbana com que nos identificamos) também houve benefícios
(novos paradigmas e linguagens mais universalistas, nova identidade e carácter com capacidade de resposta às exigências
de então).
Mesmo que a avaliação urbanístico-arquitectónica que Ilídio do Amaral faz de Luanda possa ser um tanto
exageradamente pessimista (talvez devido à sua formação profissional), é muito esclarecedora senão vejamos: "Se ela
conheceu arruamentos largos e teve zonas livres, enquanto Luanda foi a pequena cidade colonial, hoje, em consequência
da concentração da maioria das actividades nessa zona [cidade baixa] e pela especulação dos terrenos, cotados a preços
cada vez mais elevados, tem um plano-massa extraordinariamente denso, com ruas estreitas e sinuosas ladeadas de
edifícios altos. Quanto mais caro é o terreno para construção urbana maior é o interesse do construtor em aumentar o
número de andares... Dessa maneira o centro de Luanda vai-se enchendo de edifícios de grande altura

os arranha-céus,

que constituem o orgulho da cidade actual.
Desapareceram os espaços livres, órgão essenciais em qualquer centro urbano dos nossos dias, e em especial em
climas do tipo tropical, de papel importante na solução dos problemas resultantes do aumento da circulação motorizada.
Onde existiu uma praça ajardinada, em frente à Câmara Municipal, que forçosamente seria coração da cidade num plano
racional - o velho Largo da Mutamba -, porque nela convergem as grandes linhas de penetração,... [e juntamente] com
outros espaços livres, ela facilitaria e ajudaria a resolver muitos dos problemas graves da circulação na cidade, mas
sobretudo da Baixa, centro comercial e cívico, directamente ligado ao porto, que durante o dia recebe grandes ondas de
população que aí vem trabalhar e resolver os seus assuntos nos diversos organismos.
Na parte nova, sobre o planalto, ocupando os antigos muceques, surgiram os bairros residenciais como Vila Alice, Vila
Clotilde, Caop, Cruzeiro, etc. que durante muito tempo estiveram sem pavimentos, sem passeios, esgotos ou iluminação,
numa demonstração de desfasamento entre a construção urbana e o traçado das ruas."'™

Fig. 19

Planta Roteiro da Cidade de Luanda, 1938
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Fig.21

Planta de Luanda com o Plano de Urbanização, 1944

Ill Capitulo
O desenho de bairros e da habitação revelam-nos uma série de experimentações tipológicas que buscavam o modelo
ideal, mais adequado para responder ás exigências de comodidade e infra-estruturação e, ao mesmo tempo, às
características etno-culturais do habitante. O erro foi sempre o mesmo, insistiu-se cegamente em modelos europeístas. O
maior desfasamento era conceptual, respeita ao que significa e representa a habitação e ao modo de habitar e estar. A
inadaptação foi uma desvantagem previsível e natural. A única vantagem é a previsão de espaços públicos livres de estar
além dos de circulação, que os modelos típicos angolanos também contemplam mas que não são transportados para as
cidades de tipo português, devido à grande densificação dos aglomerados formados. Por exemplo, relativamente a esta
contrapartida espacial, diz-nos Ilídio do Amaral que: "A primeira experiência deste tipo foi projectada para a zona do
Muceque Prenda

onde já foi iniciada uma parte da unidade de vizinhança planeada para cerca de 4500 habitantes,

distribuídos por três zonas habitacionais económicas (colectiva, unifamiliar e unifamiliar independente), subdivididas em
núcleos ou sectores de forma a favorecerem os contactos sociais, em tomo de uma praceta ou largo ajardinado."'^'
Voltaremos a falar desta tipologia emergente mais à frente, caracterizando-a com o exemplo de outros bairros. Note-se,
contudo, que à própria noção de bairro em Luanda é imputada uma dupla conotação urbanística. O bairro de Luanda
tanto se aproxima mais do conceito e medida do que para os portugueses é uma freguesia como do aglomerado mais
circunscrito. No primeiro género pode ter mais do que uma feição e, no segundo, toma uma feição mais própria,
característica, mais à semelhança do sentido português de bairro. Esta duplicidade gera uma certa dificuldade para um leigo
que desconheça a cidade e não saiba, portanto, se o bairro de que lhe falam é mais um lugar da cidade, no sentido lato
do termo, ou um bairro inserido em outro, numa perspectiva mais restrita. Naturalmente, por vezes, os nomes
sobrepõem-se.
A partir de 1945, ano em que se inaugurou o porto de Luanda, capaz em tamanho e equipamento de responder às
exigências do mercado internacional, essencial para o desenvolvimento da cidade, surgiram "muitas e variadas indústrias
que dão à cidade uma nova vida e a valorizam como centro económico." ' " ^ O estímulo portuário, comercial e industrial
foi mútuo. Luanda mudou de carácter e de imagem. Como em outras cidades europeias, a indústria desenvolveu-se e
tornou-se necessário definir uma zona industrial no Plano da cidade. Luanda é, assim, o primeiro centro administrativo,
religioso, financeiro, comercial e industrial. O ordenamento de infra-estruturas e serviços é premente, sobretudo a rede
de circulação viária e a rede de serviços de transportes públicos colectivos. "Luanda da primeira metade do século XX,
dos anos de trinta e quarenta, teve três ou quatro maximbombos de empresa particular...; e o comboio que a atravessava
desde o Bungo, através das Ingombotas, para os muceques, e, durante a estação de banhos de mar, aos domingos, do
Bungo à Ilha do Cabo.
O comboio ruidoso deixou de atravessar a cidade, desapareceram os maximbombos do Crista, substituídos por
autocarros modernos, explorados pela câmara Municipal" '
de transportes, reforça-se como a praça da cidade. '

. O Largo da Mutamba, para onde confluem muitas das linhas

44

O pico de construção, de desenvolvimento dos serviços e infra-estruturação de Luanda foi nos anos 50 e, de um
certo modo, no início dos anos 60, toda a cidade baixa acaba por se constituir como a centralidade de Luanda (o grande
centro). ' ^
Na dita zona urbanizada de Luanda, tanto em 1962 como em 2005 (com área urbana maior e linhas de expansão
recentes no sentido de Benfica e de Cacuaco, além da de Catete que mantém) "distinguem-se várias zonas, definidas pelo
tipo especial de funções que as podem caracterizar:
- a zona do porto e do caminho de ferro, com os seus cais, armazéns e serviços próprios; - a Cidade Baixa, a grande
zona de negócios e de administração, com bancos, armazéns, escritórios, lojas de luxo, hotéis, cafés, correio central,
serviços alfandegários e policiais, etc., principalmente entre a Mutamba e a Avenida de Paulo Dias de Novais..., o Largo
do Infante D. Fernando (Largo da Sé) e a Nazaré; - a Cidade Alta, com o Palácio do Governo, o Paço Episcopal, o QuartelGeneral das Forças Armadas, o Hospital Central, os Serviços de Saúde, de Instrução e muitas outras repartições do Estado,
forma o centro administrativo mais importante; - os bairros residenciais, como a Samba, a Maianga, a Vila Clotilde, a Vila
Alice, as Ingombotas, o Cruzeiro, etc.; - as zonas industriais da Boa Vista, dos Muceques, ao longo da Rua Francisco
Newton, da Estrada de Catete, etc.; - os bairros indígenas que rodeiam a cidade urbanizada, espalhados pelos muceques,
Formam o grande complexo económico, demográfico e administrativo, em contínuo desenvolvimento, que é a cidade
de hoje." 1 4 6
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Fig.23 - Planta de Luanda. 1968

Fig.24 - Planta de Luanda, 1977, devido à escala da planta e por se verificar que se conservou o histórico assinalado nas plantas antenores, marcam-se
apenas os espaços correspondentes à planta de 1968 e a esta.

Ill Capitulo
Especificamente, no que concerne ao espaço público, refira-se que este acompanhou o crescimento da cidade, com
ela evoluiu conceptual e formalmente. Mas não se verificou apenas uma multiplicação, também se diversificou
tipologicamente e o seu carácter acompanhou a sectorização da cidade, especializou-se perdendo o multifuncionalismo
que o caracterizava.
A este respeito, Fran Paxeco, em 1915, alude ao facto de os jardins coloniais, tão ilustrativos em Portugal, nas colónias
não serem apreciados1^' mas, é compreensível quando a natureza retratada está logo ali nas redondezas. De qualquer
maneira, em 1926, Luanda possuía um Parque Zoológico, conforme aparece identificado na planta respectiva, que veio a
ser também botânico, com estufas, hoje abandonadas, como todo o resto do espaço, como observei in loco e me
informaram algumas fontes orais. A mesma planta da cidade mostra em projecto um Parque Desportivo nos Coqueiros,
nas imediações de um dito Clube de Ténis e onde hoje se situa o Estádio dos Coqueiros. Posteriormente foi a vez da Ilha
de Luanda, "ou a Ilha das Cabras do «Esmeraldo» ou a Cabreira dos indígenas [assim denominada ainda em 1926]"'

,

de ter um Jardim Zoológico (para onde foram transferidos os animais do primeiro parque) e um parque arborizado.
Actualmente, além destes espaços, existe o que designo por Parque de Miramar (cuja origem desconheço).
Relativamente aos espaços públicos integrados em bairros residenciais, observei aglomerados com características de
grande uniformidade estilística, que possuem pracetas e largos (tipicamente portugueses) em Miramar, Patrice Lumumba
e Muculusso (sobretudo conjuntos de habitações unifamiliares). Estes espaços colectivos e públicos constituem-se como
uma diferente tipologia. Estejam inseridos num "bairro" mais rico ou num mais humilde tem o mesmo carácter bairrista.
São mais intimistas e servem os moradores da sua envolvente directa e próxima. Também tem um papel na estruturação
urbana em que participam, assinalando pontos de abertura e desafogo, mas não são espaços mobilizadores para a
dinamização da cidade. Actualmente, se alguns destes espaços tem um uso residual ou inexistente, outros foram sujeitos
a projectos de remodelação que os transformou em úteis parques infantis, devidamente equipados. É um uso adequado
a este tipo espacial que além de comportar excelentes benefícios sociais e educativos também previne o seu abandono e
a sua vandalização.
A cidade tem outras formações urbanísticas residenciais bem distintas como, por exemplo, o tradicional Bairro
Operário, composto por habitações humildes, tem actualmente as suas "ruas" e largos transformados em autênticos
terreiros e, sempre que chove, em lameiros. O desmazelo é total mas, segundo soube e apurei, à grandes interesses por
detrás desta situação. E um dos bairros mais característicos, antigo e construído segundo as práticas tradicionais. Fiquei
desiludida com o que vi mas concordo com a opinião, que um jovem arquitecto me manifestou, de o manter e recuperar.
Afinal Luanda tem muito por onde se expandir.
Alvalade é uma zona residencial "rica" composta por blocos, onde o espaço livre resulta do afastamento entre os
blocos, é mais exposto e tem menos barreiras mas não é mais do que um espaço ajardinado arranjado intangível.
Na cidade expandida multiplicam-se os espaços intersticiais que resultam do cruzamento de vias e aqueles que se
relacionam com a funcionalidade dominante do local em que se inserem ou com o edifício que quase unicamente servem.
Multiplicam-se as avenidas e alamedas, etc. Uma das características que me agradou numa das avenidas foi a composição
do perfil compreender uma generosa faixa ajardinada entre a faixa de rodagem e os passeios laterais; este modelo confere,
sem dúvida, uma sensação de conforto, confiança e segurança ao peão.
De uma maneira geral, neste século, o desenho urbano foi apurado e a imagem da cidade surge mais ordenada.
O quadro seguinte, reproduzido segundo o elaborado por Ilídio do Amaral ' ^ ° é uma síntese orientadora de valor
relativo, pois desta importa mais retirar as proporções entre valores e datas do que atender à precisão dos números (que
não sabemos a que critérios obedeceu). Note-se, no entanto, que se toma incomportável actualizar o quadro devido ao
número inquantificável de espaços e à extensão actual da cidade, que tem contornos que nem eu nem as autondades
locais (que estão no terreno a levantar e a estudar os seus meandros) podemos ainda precisar. A planta parcial da cidade,
de base digital actualizada, mostrada a seguir, poderá revelar um pouco desta realidade. A representação da totalidade da
dita zona urbana (que para muitos exclui os bairros formados por musseques) tomaria o desenho ilegível e ineficaz.
"NÚMERO DE ARRUAMENTOS E ESPAÇOS UVRES URBANIZADOS, EM LUANDA"

1848
Ruas
Travessas
Praças e Largos
Calçadas
Becos
Avenidas
Alamedas

19
12
11

3
3
-

I875
23

25
29

9

10
-

I939

I950

I954

78
19
20
10
2
10

111
19
23
10
2
10
1

155
35
43
10
4
11
1

-
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Por fim, resta abordar os aspectos referentes às características estilísticas e construtivas dos espaços públicos, das quais
também advém qualidade espacial e valor urbano e social. As primeiras são geralmente concordantes com a linguagem
arquitectónica dominante da época de criação e dos melhoramentos feitos, que ao longo do século XX foram muitas; as
segundas acompanham as primeiras, as tecnologias e os meios disponíveis mecânicos, humanos, monetários, etc. Ainda no
início deste século, conforme delatam gravuras e fotografias, muitos dos espaços públicos (geralmente aqueles um pouco
mais marginais ao centro urbano de então) eram precários, sem pavimentos e outros equipamentos. Desde meados do
século esses espaços são absorvidos pelo núcleo central. Portanto, foi no decorrer deste século que se generalizaram
melhoramentos como a pavimentação, iluminação (que em 1912 se faz com acetileno, em 1914 volta-se a usar o petróleo
e, finalmente, em 1932 é que se introduz a energia eléctrica), mobiliário urbano diverso, etc. Naturalmente (!), estes
progressos são incorporados na dita cidade branca, mantendo-se sem condições a grande maioria dos musseques. Só
muito mais tarde, no fim do século XX, é que se lhes começou a dedicar atenção e a infra-estruturá-los, verificando-se
ainda hoje a continuação desse trabalho.

Fig.27 - Extracto da planta de Luanda, 1997
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Século XXI
Com a paz instituída Luanda e o restante país, os angolanos, têm uma nova oportunidade de prosperar. Este é o
momento!
Reconstruir e expandir Luanda é uma prioridade mas fazê-lo planeadamente é mais profícuo. A falta de instrumentos
de ordenamento actualizados, enquanto são estudados e elaborados, numa fase que inevitavelmente é de transição, as
intervenções na cidade vão sendo pautadas por acções pontuais. Nalguns casos serão mesmo soluções de recurso,
provisónas, para colmatar alguma situação urgente.
O projecto e o planeamento estão a ser feitos por uma equipa mutidisciplinar, entre os quais, arquitectos. E, aquilo
que parece ser uma paralisia do sistema, uma inactividade e inoperacionalidade, é na realidade a face visível do adiamento
do investimento e da execução das obras. Entretanto, as obras que vão sendo efectuadas, muitas delas por empresas
estrangeiras, são vulgarmente feitas, refeitas e remendadas repetidamente porque carecem de qualidade de execução
construtiva. Além da obra ficar desnecessariamente dispendiosa o progresso da cidade é arrastado e fica comprometido.
A qualidade é uma exigência a que os luandenses, sobretudo os que tem capacidade para o avaliar e para tomar
decisões, se devem habituar a ter, até porque a pagam. Por outro lado, em Luanda (como um pouco por todo o mundo),
a condição de prioridade de uma intervenção, obra ou medida não é necessariamente conferida por um contexto
concreto. Não depende de competências e qualificações técnicas e até ministeriais mas sim de interesses diversos, que
interceptam as vias processuais normais e, sem o serem, se tomam prioritários porque reúnem meios e instrumentos para
se incrementarem primeiro, todo o processo é mais célere e o que de facto é prioritário fica para depois, para um segundo
plano, entregue à morosidade burocrática, etc., etc.
Luanda tem projectos ambiciosos e preocupações latentes. Por exemplo, delineiam-se ilhas artificiais para a baía de
Luanda (para habitação de luxo); um novo assoreamento da baía para o alargamento da avenida marginal, dotando-a de
uma mancha verde contínua, para lazer; para a ilha é prevista a requalificação que passa pela remoção de tudo o que
deteriore a sua imagem e usufruto.
A localização das grandes infra-estruturas, como o aeroporto e o porto de Luanda, são questionadas e discutidas; e,
se fossem deslocalizadas não só poderiam auferir de grandes benefícios funcionais como as áreas onde se implantam se
abririam para a expansão da cidade.
A remodelação total ou parcial de alguns bairros da cidade tem sido bastante polémica e a introdução do condomínio
fechado, com grande aceitação, é já um modelo de caracterização urbanística. Tem sido crescente o número de unidades
deste modelo, microcosmos de riqueza. Por exemplo, conforme as informações, elucidativas e muito relevantes para este
meu trabalho, obtidas no Governo Provincial, junto dos técnicos, "Em novas urbanizações temos Talatona - Município da
Samba, gerida em condomínio fechado." ' - ^ Os mesmos acrescentam que "os B.os ou zonas consideradas nobres são as
do Alvalade - Município da Maianga, B.° do Miramar - Município do Sambizanga e as áreas do Centro PolíticoAdministrativo do país" e que, à luz dos instrumentos urbanísticos disponíveis, em vigor, "a cidade projectada cresceu na
vertical com edifícios de usos múltiplos. Nessa concepção foram (como é óbvio) contemplados os espaços públicos, de
lazer e recreação, praças, zonas verdes, etc." ' -3 '
Ainda, respondendo às minhas perguntas, os referidos técnicos esclareceram-me que quanto ao difícil problema de
estacionamento urbano, sobretudo na cidade histórica e consolidada, é prevista a reabilitação do parque automóvel
existente; a cnação de estacionamento em altura, a introduzir em zonas mais devolutas e detenoradas, contribuindo
simultaneamente para a requalificação das mesmas; e o aproveitamento do estacionamento existente em cave, não
podendo, porém, pensar-se em parques de estacionamento subterrâneos devido ao nível das águas. Nas zonas de
expansão, nas novas construções, o estacionamento, está a ser previsto à pnori.
Decorre o restabelecimento das ligações intermodais (rodoviário, aéreo, ferroviário) interurbanas e interdistritais,
importantíssimas para a afirmação e desenvolvimento de Luanda, quer internamente, quer como pólo dinamizador de uma
vasta área de influência, quer como capital do país (faculdade que aliás se volta a pôr em causa). Todavia, no que respeita
à circulação viária, sucede um prejuízo para a circulação pedonal e funcionamento dos outros sistemas urbanos. É flagrante
mas compensável em tempo útil e trata-se do rasgamento de extensas zonas residenciais (nos musseques) por vias de
atravessamento, dotadas de condições propícias à aceleração do tráfego, como por exemplo, a via composta pela Rua dos
Heróis e Rua da Samba. Desconheço o planeamento subjacente ás ditas infra-estruturas e por isso não posso opinar, mas,
por enquanto, pelo que observei, geram interrupções e descontinuidades na malha urbana. Os musseques são alvo de
estudo e, como soube pelos supraditos técnicos, "merecem uma intervenção mais séna e cuidada, que implicam
certamente grades despesas financeiras. Assim sendo, em I ,a fase, a curto prazo, pensa-se nos respectivos ordenamentos
com vista à oferta de melhores condições de vida dos seus habitantes e, a longo prazo, depois de socialmente discutidos,
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procede-se á implantação de novas urbanizações com unidades de rendimento dentre outras, onde a vertente económica
das populações serão consideradas sem o afastamento destas das áreas projectadas."1-^
A Península do Mussulo é um território de invejável beleza natural que vem sendo ocupado, desordenada e
incontroladamente, com construções de cidadãos com disponibilidade financeira que procuram o local para retiro,
descanso e lazer. Tem bonitas praias quer para o intenor da baía que protege quer para o oceano Atlântico, Mas, a ameaça
das suas características ambientais constitui uma legítima preocupação, revelada por técnicos e civis. As perdas podem ser
irreversíveis.
Alguns dos problemas com que Luanda se depara actualmente já tem um longo historial: o acentuado desequilíbrio
social de classes e o contraste entre o habitante mais cosmopolita (o luandense) e o habitante recém-chegado que
maioritariamente apresenta "rusticidade"; acumulação de detritos; infra-estruturação insuficiente e devoluta da cidade;
desordenamento e incapacidade da rede de circulação... E, não se trata de uma diferença entre zonas ricas e pobres, são
males generalizados embora possa ser mais grave numas áreas mais do que noutras.
O centro histórico de Luanda contempla uma diferença essencial relativamente a outros centros históricos como, por
exemplo, aos portugueses. As problemáticas em causa são, então, outras. A cidade histórica continua a constituir, desde
os anos 60 do século anterior, a grande centralidade de Luanda. Não houve o abandono da cidade antiga nem uma
descentralização ou transferência do carácter desta centralidade activa e consolidada para centralidades periféricas
alternativas, existentes mas cujo carácter de centro é ainda incipiente, está em afirmação. Falo, por exemplo, da ampla
zona de serviços (hospital, bombeiros, quartéis, escolas, institutos e faculdade, radiodifusão, cinemas e outros espaços de
entretenimento) que envolve o Largo das Heroínas, o Largo I ° de Maio e o recente Parque da Independência, ao longo
do arco composto pela Rua Ho Chi Min e a Alameda Manuel P. S. Van Dúmen, Avenida do Comandante Jika e Largo da
Igreja da Sagrada Família.
Voltando ao centro histórico, segundo os mesmos técnicos e como seria óbvio, "Em zonas definidas como Património
Cultural-Histórico, há regulamentos próprios definidos pelo Ministério de tutela e, neste momento, está em curso a
requalificação destas zonas e respectivo equipamento."

Fig. 28 - Planta digital de Luanda com o negativo da massa construída e privada
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Fig.29

Planta digital de Luanda actual com centralidades marcadas
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PROCESSO EVOLUTIVO DE ALGUNS ESPAÇOS PÚBLICOS DE LUANDA
O processo evolutivo dos espaços públicos de Luanda, essencialmente os formados até ao início do século XX,
reflecte uma dinâmica espacial que, nalguns casos, resultou na sua deslocalização para um espaço contíguo ou na sua
fragmentação. O primeiro caso é, sobretudo, movido pela (re)defmição formal projectada ou não; e, o segundo, pela
construção anárquica ou planeada de novos edifícios que constituem uma barreira física e visual capaz de quebrar a
continuidade espacial, que por vezes pode equivaler a uma divisão e, assim, a sua remodelação também dará origem à
formação de um novo espaço.
Outros espaços surgiram onde já havia um interstício espacial qualquer, que se sujeitou a um melhoramento ou a um
projecto articulado com a envolvente e com um programa próprio.
O desenvolvimento da cidade e do espaço público priviligiou fortemente a condição infra-estrutural, melhorando e
expandindo as acessibilidades mas condicionando significativamente o uso pedonal. Aliás Luanda que hoje já não consegue
responder, de modo minimamente satisfatório, à intensa circulação rodoviária que tem, parece a cidade do carro. Não é
a morfologia urbana que o dita mas sim a atitude indisciplinada e desrespeitadora do condutor para com o peão e com
as normas de trânsito. Frequentemente o peão tem de circular pela rua porque muitos passeios são atravancados por
carros estacionados, porque neles persistem diversos detritos, buracos e poças (formadas pela água que pinga dos
aparelhos de ar condicionado). Ao longo de algumas ruas de circulação intensa amontoam-se sobretudo rapazes e homens
a vender, literalmente, todo o género de coisas; nos passeios do centro da cidade e nalguns pontos específicos fora deste
núcleo estão as quitandeiras, que simultaneamente animam e obstruem o espaço.
Tudo se sobrepõe ao peão, ao indivíduo. Por exemplo, enquanto o carro brilha lavado sistematicamente por meninos
de rua, a cidade continua repleta de carências e os seus habitantes de incomodidade.
Os lixos (de vários tipos), que parecem estar por todo o lado, acumulam-se nalguns lugares formando consideráveis
lixeiras. São um problema bem antigo se nos lembrarmos das constantes alusões nas narrativas mais remotas e que, ainda
em meados do século XIX, era habitual deitar os detritos na marginal, nas barrocas, atrás de alguns edifícios e em lugares
que hoje são interessantes largos. Portanto, o problema não é etno-cultural, como falsamente se faz crer, é sim uma
síndrome da ineficiência dos serviços e de alguma falta de civismo. E um aspecto que não interessa explorar nem
desenvolver mais porque em nada contribuiria para a melhoria da situação, tão impertinente quanto efémera, perdendo
valor no âmbito do trabalho.
Os efeitos das chuvas no solo arenoso e instável também continuam a ser um problema, por exemplo, para algumas
estradas como a Rua dos Heróis e a Rua da Samba para onde são arrastadas terras, areias e detritos, ficando, além disso,
o tapete betuminoso fácil e frequentemente danificado ao ponto de se tornar intransitável, tendo já ficado alguns jipes
atolados. Os terreiros avermelhados transformam-se em lamaçais.
Os espaços públicos foram sendo paulatinamente pavimentados e equipados e, ao longo do tempo, foram tendo
denominações diferentes, o que, por si só, permite uma leitura histórica, denuncia acontecimentos, intenções e
perspectivas de cada fase. Sobrepuseram-se a muitos nomes africanos nomes portugueses, que nos revelam a maior
actividade e fixação de colonos brancos nesses locais. Com a independência alguns desses espaços recuperaram os nomes
originais, outros foram substituídos por nomes de heróis angolanos e, outros ainda, pelo nome de líderes internacionais
que são o rosto da liberdade e do socialismo.
Os extractos das plantas apresentados não estão escalonados embora interesse que se faça uma comparação entre
elas. Esta é viabilizada com a leitura de elementos comuns e complementada pelo acervo de fotografias e imagens.
Os espaços a seguir analisados incidirão sobretudo sobre o centro histórico e o seu anel periférico até ao arco a que
pertence o Largo I.° de Maio. E aí que se concentram a maioria dos espaços públicos alvo deste estudo e corresponde
também à área visitada durante o período que estive em Luanda. Denotar-se-á alguma insistência em estudar espaços com
características mais europeístas, todavia, os musseques que integram esta área têm características de cidade-dormitórío e
não representam sequer a tradicionalídade angolana, encontrando-se apenas escassos terreiros onde crianças brincam livre
e alegremente e espaços sobrantes da rede urbana. Acabo por ser induzida a retratar a cidade que inadvertidamente
continua a ser a única assumida e divulgada para o exterior - a cidade do postal!
Respondendo aos objectivos deste trabalho abordarei os espaços escolhidos, já classificados tipologicamente, de
modo a tornar evidente: a origem (época, motivações e criadores); o processo evolutivo de alguns espaços públicos da
cidade enquanto testemunhos do colonialismo na actual afirmação do nacionalismo angolano; o carácter simbólicorepresentativo de alguns espaços, nomeadamente o de centro e centralidade; e, ainda, as marcas da contemporaneidade
(com internacionalismos gerais emergentes) nos novos espaços criados e nos espaços históricos remodelados
recentemente.
As metamorfoses que constituem o processo evolutivo dos espaços serão descnminadas da actualidade para o

Ill Capitulo
passado até à sua origem (tão precisa quanto possível) e o carácter do espaço será revelado explicita e implicitamente no
seu histórico.
Neste ponto, salienta-se o trabalho de campo e não posso deixar de refenr os embaraços que tive em fotografar a
cidade que, de um certo modo, me despertou uma inexplicável estranheza. Foi necessário pedir uma declaração ao
Governo Provincial para o poder fazer, que sem delongas me foi facultada. Mas, mesmo assim, a dita autonzação não
cobria a área interdita do centro político. A polícia e mesmo os seguranças de alguns edifícios faziam cumprir as
determinações com esmero. Era frequentemente interpelada acerca do que pretendia, da finalidade do trabalho e, claro,
devia mostrar a autorização oficial.
Contudo, também não posso deixar de referir a prestabilidade e a afabilidade que encontrei quer nos técnicos e
directores de organismos oficiais administrativos e académicos, quer nos técnicos independentes, quer nos funcionários de
bibliotecas e arquivos, quer na população civil.

Lista de Espaços Públicos de Luanda a tratar
Número
12
* 9

Denominação
AVENIDA 4 DE FEVEREIRO
JARDIM da CIDADE ALTA (LP)

18
15

JARDIM da ILHA DE LUANDA (LP)
LARGO l.°DEMAIO

13
27

LARGO 17 DE SETEMBRO
LARGO do AMBIENTE

LARGO de AMÍLCAR CABRAL
*28
1 1 LARGO do ATLÉTICO
6
7
*29

LARGO de BRESSANE LEITE
LARGO do CARMO e LARGO IRENE COHEN
LARGO do CEMITÉRIO ALTO DAS CRUZES

Tipologia
tp.3
tp.2
tp.3
tp.3
tp.3
tp.4
tp.4
tp.2
tp.l
tp.l
tp.4

LARGO do CRUZEIRO

tp.3

LARGO de FERNANDO COELHO DA CRUZ
LARGO das HEROINAS

tp.l
tp.3

*23
3

LARGO da IGREJA SAGRADA FAMÍLIA
LARGO do INFANTE D. HENRIQUE

tp.3

*30
10

LARGO daJOSINA MACHEL

24
4
16

2
8
26
21
31
14
5
20
17
19
25
22
1
32

tp.l
tp.4

LARGO JULIUS FUTCHIK
LARGO KATÁDI

tp.2

LARGO do KINAXIXE

tp.l

LARGO LELLO (LP)
LARGO LENINE

tp.4
tp.3
tp.4

LARGO do LUMEJ
LARGO da MUTAMBA
LARGO da RAINHA JINGA

tp.l

PARQUE da INDEPENDÊNCIA
PARQUE da UBERDADE
PARQUE de MIRAMAR (LP)
PARQUES INFANTIS
PRAÇA da UNIDADE AFRICANA

tp.3
tp.l
tp.3
tp.3
tp.3
tp.3
tp.3

PRAÇA do POVO
TERREIROS

tp.l
tp,4

* Espaços não analisados mas importantes enquanto referência urbana
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1 P R A Ç A D O P O V O ( t p . l )  2005, 1989, Praça do Povo / 1981, 1938, Praça do Palácio / 1926, 1862, Praça D. Pedro V / 1698,
Praça (Praça do Palácio) / 1647, Forum / inicio do século XVII, Praça da Feira

A denominação actual  Praça do Povo  chega a ser V*\Y*\v \ i
paradoxal. Constatei, in loco, que o nome apenas resume a história
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do espaço porque hoje, esta praça, não pode ser vivida nem é ^¾ A' ^igV.„
integralmente visitável, nem sequer pode ser fotografada sem uma
autorização especialíssima. Está parcialmente vedada e vigiada por
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guardas que não nos permitem sequer parar para conversar.
Olhados com suspeição, somos imediatamente interpelados e
aconselhados a seguir caminho. Enfim, circunstâncias de manifesta
insegurança e, ao mesmo tempo, poder. Na busca da protecção e
isolamento do Palácio

Presidencial, a dita vedação interrompe

mi

uma parte da histórica Rua de Diogo Cão, que sempre ligou a
praça à fortaleza, impossibilitando a ligação directa entre ambas,
embora a vedação representada na planta de 1989 (Fig. I ), mostre
o percurso pedonal, o passeio, aberto. Mas, na verdade, a própria Fig. I  Praça do Povo e Jardim da Cidade A lta, extractos e mon
Rua A lberto Lemos, a norte do jardim da Cidade Alta, que tagem dasfolhas4BlOa e 4BlOb, Luanda. 1989, instituto de
t a m b é m dá aCeSSO à praça e aO ditO passeio, é d e USO r e s t r i t o a o

Geodésia e Cartografia de A ngola; actualmente mantemse igual
(segundo D Manuel Nunes Gabnel. em 1981 denommase Praça do Paláciola)

acesso ao Palácio.
Todos estes constrangimentos de uso, que não obedeceram a qualquer plano de remodelação do espaço e são
manifestamente uma obstrução física, mostram ter um carácter provisório, que me faz crer ser temporário. São, no fundo,
vestígios latentes de uma instabilidade e insegurança política e civil alimentadas pela guerra civil, que, espero, sejam
ultrapassadas em breve.
Afinal, o lugar onde se fundou a cidade de S. Paulo de Luanda, um dos mais antigos da cidade, não é um lugar de
todos? O espaço, supostamente público, é condicionado a um uso privado que em nada favorece a vida social da cidade
nem a promoção da mesma, cultural ou mesmo turisticamente.
Considero forçada e desajustada a desvalorização actual do carácter simbólico que este espaço retém. Mas, a verdade
é que esta praça perdeu o carácter de centralidade da cidade alta que durante muitos séculos teve. Entendo que não o
recuperará, pois essa natureza foi transferida para outros pontos da cidade moderna, acompanhando outras
funcionalidades. A menos que seja sujeito a uma remodelação, sobretudo morfológica e funcional, este espaço manterse
á como um testemunho histórico, ponto emblemático da cidade e atractivo turístico.
A espacialidada desta praça dividiuse com a obstrução introduzida. Este condicionalismo de fruição transformou o
entroncamento, de circulação rodoviária e pedonal, num percurso com apenas uma direcção, continuo. A praça fica
marginal à circulação, aliás, na verdade, é atravessada por ela, lendose e sentindose como se tivesse sofrido uma rotação
de 90°. Além disto, para o sentido de mudança de orientação da praça, contribuiu o isolamento de algumas das placas
que desenham o piso do espaço. A placa oeste, identificada na Fig.2 com o número I, funciona agora como uma espécie
de adro da Igreja dos Jesuítas e, o restante espaço, identificado na mesma figura com o número 2, é dominado pelo edifício
do Ministério do Plano. A mbos constituem uma praça amorfa e descaracterizada, que mesmo assim consegue ser um
espaço aprazível e bonito.
Segundo alguns autores a morfologia e a topografia da praça,
a sua configuração geral, foram definidos em 1869. Os elementos
arquitectónicos de composição da praça, já referidos, são os
mesmos desde, pelo menos, 1935, conforme mostram as
fotografias e as plantas existentes.
Se nos abstrairmos dos aspectos resultantes da vivência e
analisarmos os actuais limites físicos e os obstáculos visuais, com um
carácter mais definitivo (os edifícios, outros espaços limítrofes e o
acidente topográfico  barrocas), verificamos que para além de ser
sugerido o prolongamento da praça para o Jardim da Cidade Alta,
a demolição dos edifícios que existiam frente ao Palácio dos
Governadores, paralelos às barrocas, segundo mostra a Fig.3
(síntese entre 1935 e 1989), de que resultaram plataformas

Fig.2  Espaço fruído actualmente. I  espaço muito ligado à Igreja

ajardinadas,

dos Jesuítas; 2  espaço mais relacionado com o edifício do
Ministério do Plano; risco azulado  circulação viária, dois sentidos

amplia

os

seus

horizontes

e

a sua

espacialidade
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(mesmo assim condicionada). Uma intervenção nesta praça poderá
passar por uma unificação dos espaços mencionados, como mostra
a Fig.4, metodologia que entendo não entrar em ruptura com o
percurso histórico e morfológico da mesma, aliás, seria uma
continuidade ideológica. Esta praça nunca, até agora, viu a sua
sobrevivência dependente do aspecto formal e dimensional.
Valorou-se sempre pela dinâmica conferida pelo carácter de centro
da soberania e pela vivência social. A mudança do seu papel urbano
poderá, esta sim, conduzir ao seu fim, o que contudo não me
parece ser o caminho apontado.
O seu actual bom estado de conservação (bem como dos
edifícios, ruas, praças e jardim confinantes, que esta parte da cidade

Fig.3 - Sobreposição e síntese das alterações ocorridas entre

apresenta, o melhor de toda a cidade mas apenas dentro de um

1935, base fotográfica trabalhada, e 1989

pequeno raio) é, aliás, um pronuncio positivo da viabilidade da sua
perpetuação, apesar de ser, como deduzimos, uma vantagem
directa da circunstância actual de fruição.
Este estado de conservação (simultaneamente do espaço livre
e edificado) é relativamente recente. De facto o estado de ruína e
praticamente abandono em que se manteve a Igreja dos Jesuítas
(degradação provavelmente iniciada aquando da expulsão dos
jesuítas em 1760) até meados do século XX (altura em que se a
reabilitou), conferia à praça um aspecto um tanto desolador, pois,
como refere D. Manuel Nunes Gabriel, "a localização das ruínas,
num dos principais Largos da cidade, paredes meias com a
residência episcopal e a pequena distância do Palácio do Governo
Geral, oferecia aos visitantes um aspecto pungente que não
convinha deixar continuar." ' b

Fig.5 - Cerca de 1935 (em 1942 afotografiaé basicamente igual)

Fig.6 - Praça de D. Pedro V e Jardim da Cidade Alta, 1935

A Planta e Roteiro da Cidade de Loanda - 1926 evidencia que
a Praça de D. Pedro V era "anteriormente denominada Largo do
Palácio e indevidamente chamada Largo de Salvador Corrêa, por
nela se encontrar erecta desde Março de 1874 uma estátua ao
general Salvador Corrêa de Sá e Benevides" ' c , que substituiu, no
mesmo lugar, o monumento de 1817. ' d
Melhor do que qualquer palavra conseguiria expressar, as
figuras seguintes mostram-nos como e quando a praça sofreu
grandes melhoramentos.
Fig.7 - Praça de D. Pedro V e Jardim da Cidade Alta, extracto da
planta de Luanda de 1926
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Segundo Manuel da Costa Lobo Cardoso a "disposição desta
praça foi-lhe dada, em 1869 [então chamada Praça de D. Pedro V],
pelo Governador Coelho do Amaral, «mandando-lhe levantar o
nível, estabelecer uma arborização regular e consolidar o terreno»,
conforme se lê no Boletim Oficial de 3 de Setembro de 1870."

e

Rg.8 - Início do séulo XX

Fig.9 - Sem data

Fig. 10-1883

Fig.l I - Meados do século XIX

Fig. 12 - Praça de D. Pedro V, extracto da planta de Luanda de
I 862 (nâo existe o Jardim da Cidade Alta, 1869)

"Em 1817, no Governo do Almirante Mota fêo, foi ampliada e embelezada - facto a que Fêo Torres, nas suas
«Memórias» alude nos seguintes termos:
«Foi ampliada a praça do Palácio com 547 toezas quadradas de superfície, procedendo este aumento do desentulho
dos alicerces de um antigo forte e de uns pardieiros que se deitaram abaixo, e que a câmara comprou para esse fim.
Embelezou a mesma praça fazendo-lhe uma muralha, com assentos, donde se gosa a agradável perspectiva da cidade e
do ancoradouro e junto aos quaes plantou arvores. No centro da praça levantou um monumento para perpetuar a
memória da aclamação do rei D.João VI: descansa este obelisco, sobre uma escadaria de 4 degraus, o corpo inferior forma
4 faces, tendo em cada canto uma coluna e entre estas um quadrado com inscripções, a parte superior é uma pirâmide
triangular (com uma medalha de prata) cuja base é quadrangular e saliente: tanto esta como as escadarias, estão cercadas
de grades; e as pedras são todas de mármore, tiradas da desmantelada igreja dos Jesuítas»".
"Em recompensa dos notáveis serviços que [os jesuítas] lhe haviam prestado, Paulo Dias de Novais fez-lhes doação
de várias terras e cedeu-lhes também na cidade um terreno chamado «Praça da Feira»..., «sítio alto, sadio, lavado dos
ventos e muito bem assombrado», de que tomaram posse em 1593, resolvendo construir ali o futuro colégio [iniciado
em I607]."'§
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"O Senhor Doutor Alves da Cunha informa que «no princípio do século XVII, quando começaram as pnmeiras
construções e se foi formando esta praça, chamavam-lhe de Feira, que deve ter sido a mais antiga denominação»."
"O novo burgo, de início, como se depreende das poucas notícias que temos daqueles tempos, limitava-se ao «Largo
da Feira»".'' E, assim, praticamente desde a origem, à Praça do Povo têm estado associados dois edifícios de vulto, da
cidade alta, que a conformam - a Igreja dos Jesuítas e o Palácio dos •
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prosperidade, desenvolvimento ou de precariedade que ditos
edifícios tiveram e as intervenções a que foram sujeitos. Deste ft
modo a sua história faz-se em paralelo, uma contando a outra.
Fórum é a denominação existente na planta de 1647, que pode
ser apenas uma mera denominação subjectiva, atribuída pelo autor
da planta, ou a pretensão intencional de denunciar o carácter do
espaço. Segundo diz Manuel da Costa Lobo Cardoso a "designação
de Palácio, encontra-se já em Cadomega (I680)"'J, a planta de
Luanda
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Rg. 13 - Fórum, extracto da planta de Luanda de 1647 (na planta de
1698 mantém-se morfologicamente igual excepto o nome que passa a ser Praça)

denominação do espaço é Praça, deduzo, pois, que possa ser Praça
do Palácio.
Acontecimentos fomentadores e caracterizantes
Foi neste lugar que Paulo Dias de Novais, antes de ter fundado a vila de S. Paulo de Luanda, se encontrou com a
embaixada enviada pelo rei de Angola. Segundo uma carta do padre Garcia Simões, de 20.10. 1575, no "«Dia de São
Pedro e São Paulo [29 de Junho, em 1575] entrou este embaixador e sabendo o Governador que estava ainda na ilha, o
veio aqui receber; e porque não havia logar mais acomodado que a nossa choupana, a qual está junto à Igreja [dos jesuítas],
quis-lhe fazer nela o recebimento. Tinha-lhe feito uma ramada muito fresca, juncado o terreiro de mangericões bravos e
armado um guadamecim, debaixo uma cadeira de estado de veludo de carmesim posta sobre uma alcatifa grande e assim
veio o Governador em seis embarcações com quasi toda a sua gente, todos bem vestidos e lustrosos e fazendo oração
na Igreja, que estava muito fresca e enramada, e assim entrou para casa e se assentou em sua cadeira, no logar que lhe
tinham aparelhado,... (...) Finalmente, [o embaixador do rei de Angola] entrando pelo meio da gente e vendo de longe ao
Governador, começou de fazer grande sequerila, vindo sempre tangendo as palmas e os instrumentos, fazendo também
seu efeito que não havia quem se entendesse com tanto chocalho e buzina, e chegando recebeu-o o Governador com
muita alegria e afabilidade.»"Ik
Serviu de palco a muitos outros acontecimentos que se seguiram, por exemplo, actos oficiais, cerimónias religiosas e
festividades populares. Teve um papel muito relevante na cidade desde a fundação desta. Diz José Redinha que o
"pentágono irregular da Praça assistiu a memoráveis festividades de beneficência do Padre Francisco Xavier em 1620, ao
explendor étnico dos numerosos séquitos dos «Soberanos Etíopes [africanos]», em visita de cortesia aos Governadores
de Angola". Segundo reza a história da cidade, e sublinha o mesmo autor, esta praça foi o palco de um dos momentos
históricos mais significantes da cidade e do país - o assalto à fortaleza de São Miguel, a retoma da cidade e a restauração
de Angola em 1648 por Salvador Correia, tendo sido "o polígono da Praça o campo estratégico deste assalto." Também,
ainda no século XVII, em cerca de 1694, se fez aqui "uma revolta de soldados causada pelo pagamento em peças de cobre
e ouro em vez de ser feito, como habitual, «libongos»...
Os chefes deste motim foram fuzilados na Praça e lá igualmente, cerca do meio do séc. XVIII, foram executados, um
Alvares e seus companheiros, que tinham projectado o assassinato do governador e dos funcionários da cidade, roubar
os habitantes ricos e ir de seguida para o Brasil num barco pronto para partir."

m

No início do século XIX, salienta-se "«O Augusto Cerimonial» da aclamação de Dom João VI, a 7 de Abril de 1817,
e a inauguração dum monumento comemorativo no centro da Praça, construído com materiais trazidos das ruínas da
Igreja dos Jesuítas." ' n
Também nesta praça se assistiu "à aclamação dos Príncipes portugueses em viagem de soberania, à proclamação da
República em 1910 e às visitas presidenciais. (...)
E as suas horas mais vibrantes foram as depois de almoço de 16 de Agosto de 1963 quando dezenas de milhares de
Portugueses vindos de todos os pontos de Angola, se uniram para manifestar o seu apoio à política Portuguesa de AlémMar, claramente definida pelo Presidente do Conselho Salazar." °

Ill Capitulo
2 L a r g o K a t á d i ( t p . l ) - 2005, Largo Katádi / 1938, Largo do Pelourinho / 1926, Largo de Serpa Pinto / 1862, Largo do Pelourinho
I 1755, Quitanda Apeile (Feira Grande) / 1698, Praça / 1647, Forum

Observando a planta e as fotografias actuais facilmente
percebemos que o Largo Katádi (ou Katari), além de se resumir a
uma área bem menor do que aquela que já teve, está encerrado, ao
que parece, para a execução de alguma obra. Embora não tenha
visto o espaço vedado, pelo que da sua envolvente se depreende,
diria que apenas restou a descaracterização total, neste caso com
prejuízo para a imagem urbana. Nada ali revela o seu passado, um
passado em que já foi a Praça da cidade baixa, a centralidade. A
própria Calçada Katádi, antiga Calçada do Pelourinho que ligava a
cidade alta a este lugar da cidade baixa, não possui qualquer
permanência desses primórdios.
Fig. I - Largo Katádi, extracto da planta de Luanda actual

Fig.2 - 2005 (arquivo pessoal)

Conforme mostra a planta de Luanda de 1647 havia um Fórum
na cidade alta (actual Praça do Povo) e um Fórum na cidade baixa
- o Largo Katádi, que, por certo, foi perdendo a qualidade de centro
à medida que se redefiniu a marginal e se afirmou o actual Largo
Fernando Coelho da Cruz como tal. O Largo Katádi, agora,
apresenta-se urbanística, arquitectónica e socialmente insignificante
na cidade, resumindo-se a um interstício que, como vimos, não
resultou dessa condição original.
Katádi contém alusões históricas. Segundo esclarece Manuel da
Costa Lobo Cardoso "Katari em quimbundo quer dizer lugar de
suplício."^3 Lugar de suplício era também o pelourinho da cidade,
que aqui se encontrou até 1884, altura em que foi demolido,
revelando a antiguidade e a historicidade do lugar, justificando o

Fig.3 - Extracto da planta de Luanda de I í

nome que conservou até à independência (1975) - Largo do
Pelourinho. Diz o autor supracitado, confirmando a leitura da planta
de 1755, que este largo "situado onde outrora foi o velho bairro de
Katari... já existia, pelo menos, no tempo do Governador Manuel de
Almeida Vasconcelos [ 1790-97], conforme as referidas «Memórias»
de Feo Torres."^ b
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Fig.4 - Cerca de 1935 (localização a vermelho)
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Fig.5 - Largo de Serpa Pinto, extracto da planta de Luanda de 1926

Fig.6 - As duas torres são da Igreja de N.a S." dos Remédios (gravura de
Caetano Alberto; de "O Ocidente", 1883)

Fig.7 - As duas torres são da Igreja de N." S." dos Remédios (desenho de
A. de Bar, 1886)

Fig.9 - Quitanda Apeile (Feira Grande), extracto da planta de Luanda de
1755

Fig.8 - Largo do Pelourinho, extracto da planta de Luanda de 1862

Ill Capitulo
3 Largo do Infante D. Henrique (tp.l) - 2005, Largo do Infante D. Henrique / 1938, Largo do Infante D. Henrique / 1926,
Largo Diogo Cam / 1862, Praça do Falcão / 1755, nas imediações existia a Quitanda Ma-quoqo (feira ou venda dos Coqueiros)
Muito próximo do sopé da fortaleza de S. Miguel, o Largo do
Infante D. Henrique posiciona-se face à baía de Luanda e à avenida
marginal como um remate. O remate poente que precede a ligação
terrestre à ilha de Luanda e o contorno do morro de S. Paulo. Por
esta razão é ideal para ser, como realmente o é, um interposto de
transportes colectivos.
É um espaço com um desenho urbano delineado com clareza
e cuja localização é intencional e não aleatória. Entre a cidade baixa
e a cidade alta a ligação fazia-se e faz-se (agora pouco
frequentemente) pelas íngremes calçadas (actual (l)Calçada dos
Enforcados e (2)Rua Júlio Lacerda). Neste contexto, o Largo do
Infante D. Henrique afirmava-se como átrio na cota baixa, condição Rg , Largo d o |nfante D H e m q u e e x t r a ( l 0 da p|anta de
a que hoje já não responde totalmente, pois sentimo-lo mais como Luanda actual
um remate da marginal.
Neste largo, a poente, por detrás do plano de construções, vislumbra-se o morro e a fortaleza de S. Miguel, elementos
da paisagem (urbana e natural) interventivos na sua definição e caracterização espacial, recortando a silhueta de um
segundo plano, equilibrando o diferencial altimétrico entre as construções mais antigas, de um e dois pisos, e as do terceiro
quartel do século XX, de seis e dezasseis pisos. Todavia, junto da avenida marginal, na base do morro, num vazio indefinido,
está um conjunto de barracos de condições muito precárias e uma acumulação de lixos e detritos, que perturbam a
ambiência do Largo do Infante D. Henrique e lhe conferem um ambiente degradante. Mas, nada que uma boa limpeza
geral e um arranjo mínimo não resolvam. O maior problema será a deslocalização das pessoas que ali residem.

Fig.2 - 2005 (arquivo pessoal, vista da marginal para sul)
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Fig.3 - 2005 (arquivo pessoal, vista do interior, continuação da Avenida Rainha Jinga, para a baía)

Fig.4 - 2005 (arquivo pessoal, vista do lado poente para nascente)
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Fig.5 - 2005 (arquivo pessoal, vista da Avenida Rainha Jinga para poente)

Fig.6 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.8 - 2005 (A. P.)

Fig.9 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. I I - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.7 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 10 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 12- Cerca de I960

É dos poucos espaços públicos que não mudou de nome após a independência.
Só depois do assoreamento e redefinição dos contornos da baía de Luanda é que este espaço se pôde implantar
com o perímetro existente e no local actual, mas, antes disso, já era um local de passagem e paragem relevante na cidade.
As plantas de meados dos anos 60 (de novecentos) mostram a forma trapezoidal contemporânea bem como as
fotografias dos anos 50. Este desenho identifica-se com a forma da cidade abrindo-se para o interior e acentuando o efeito
perspéctico sobre a baía.

Ill Capitulo

Fig.13 - Extracto de fotografia de cerca de I960
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Fig. 14 - Extracto de fotografia de cerca de 1955

Fig. 15- Cerca de 1955

Nos anos 40 o Plano de Urbanização previa uma forma quadrangular, mais fechada para a marginal e desqualificadora,
sobre a forma circular então patente.
É na planta de 1926 que aparece, marcado a ponteado, o projecto do seu arranjo morfológico circular, designando-se, na altura, Largo Diogo Cam.
Se acaso houvesse dúvida, também a Planta e Roteiro da Cidade de Loanda, 1926, confirma ter-se localizado no Largo
Diogo Cam a "antiga praça do peixe ou Praça do Falcão"-'3, conforme se acha representada na planta de 1862, com
feições ainda muito imprecisas.

Fig. 16 - Largo do Infante D. Henrique, extracto da planta (com Plano de
Urbanização) de Luanda de 1944

Fig. 17 - Largo Diogo Cam, extracto da planta de Luanda de 1926

Ill Capitulo

Fig, 18 - Extracto de fotografia de cerca de 1904

O Terreiro Público construído por Sousa Coutinho em 1765 -* , existente ainda no início do século XX conforme
mostra a Fig. 18, afirma a vocação comercial do local provavelmente favorecida pelas boas condições de acostagem, pois
este edifício (de base quadrangular) tinha uma passerelle para a baía.
Em 1755 verifica-se que nas imediações do actual espaço está, com forma triangular, a Quitanda Ma-quoqo (Feira ou
Venda dos Coqueiros) e, mais a poente, dois açougue do peixe.

Fig. 19 - Praça do Falcão, extracto da planta de Luanda de 1862,

Fig.20 - Inexistente, extracto da planta de Luanda de 1755. Nas

I-Terreiro Público

imediações existia a Quitanda Ma-quoqo (Feira ou venda dos
Coqueiros), segundo legenda da mesma plant.a (ver anexo 17)

Mostrando a intrínseca relação entre o espaço público e alguns edifícios limítrofes, sabe-se que em tempos o Largo
do Infante D. Henrique foi também conhecido como Largo do Baleizão, que era o nome de uma famosa cervejaria localr c
A calçada que sai deste espaço para o cimo do morro - a actual (\)Calçada dos Enforcados - conforme localização
na Fig. I, tem uma denominação que penso ser indevida, pois, antes da independência esta era a Calçada de Simão
Mascarenhas, e, na toponímia de 1926 a Calçada dos Enforcados foi mais tarde designada Calçada Baltazar de Aragão (até
1975) e é a actual (2)Rua Júlio Lacerda, localizada mais a sul. De qualquer modo, segundo dados documentais, pela Calçada
dos Enforcados desciam os condenados a caminho da forca localizada no Bungo, segundo a perspectiva de 1816. Estes
infelizes não passariam pelo Largo do Infante D. Henrique mas muito perto.

Ill Capitulo
4 Largo de Fernando Coelho da Cruz (tp.l) - 2005, Largo de Fernando Coelho da Cruz I 1944, Largo de Pedro Alexandrino
e Cais das Portas do Mar / 1926, Praça do Governador Pedro Alexandrino e Cais de Passageiros / 1862, Largo do Esquadrão
O Largo de Fernando Coelho da Cruz foi e continua a ser uma
referência na cidade. Ontem foi o CENTRO ('portuário, de serviços e
comércio) e hoje é UM CENTRO na cidade baixa.
É, essencialmente, um centro cívico e social. Reúne os serviços
de correio e de polícia, instalados em dois longos edifícios que
desenham e limitam este espaço em toda a sua extensão como
grandes muros laterais, cuja entrada principal se faz pelos topos a sul.
Estes mesmos topos geram, entre si, um plano fictício que
estabelece o limite espacial sul do largo, mesmo que visual e
fisicamente a barreira seja mais distante. É um ponto de referência

"---^/•N.

na cidade de supra importância e de visita obrigatória, para o que ~ h » ^ ^ ^
significativamente coopera a proximidade da Igreja de Nossa

Rg|,

_

Lar?0 F e m a n d o C o e l h o da Cmz , e x t r a c t o da planta de

Senhora dos Remédios (Sé), ao virar da esquina, cujas torres Luanda actual, (magenta - correios, aano - polícia)
pontuam a cidade e cujo valor nos mobiliza.
A norte, o Largo Fernando Coelho da Cruz projecta-se para a baía, prolongando-se para a avenida marginal (Avenida
4 de Fevereiro) e, ao mesmo tempo, é ele um ponto intermédio de convergência na dita avenida, um espaço de recepção
e paragem.
Este lugar continua a ser um ponto de partida e de chegada na cidade e um espaço privilegiado para manifestações
populares festivas (por exemplo o Carnaval) ou outras, para o recreio e lazer. As relações directas, acima descriminadas,
favorecem-no e valorizam-no urbanística, arquitectónica, cultural e socialmente e contribuem para que se mantenha e
como uma permanência no presente e no futuro.
Este espaço debate-se com dois grandes problemas, que aliás são extensíveis a uma parte considerável da zona
urbana consolidada de Luanda: o tráfego desordenado intenso e o estacionamento desorganizado insuficiente; o mau
estado de conservação geral do espaço público (as placas verdes, a arborização, áreas pavimentadas, estatuária, iluminação
e mobiliário urbano). Além disso, este espaço conta ainda com duas insignificantes construções que obstruem e perturbam
a vivência do espaço. Também, no mesmo, junto da avenida, existe um café que, embora possa suscitar discussão sob
muitos aspectos, anima o Largo e contribui positivamente para a promoção da sua vida social e dina que até cultural,
abrigando no exterior uma "banquinha" de artesanato.

Fig. 2 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 3 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 4 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 5 - 2005 (arquivo pessoal)

Ill Capitulo

Fig. 6 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 8 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 7 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 9 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 10 - 2005 (arquivo pessoal)

Em todo este quadro, um tanto confuso, o que melhor está tratado é a placa ajardinada confinante com a avenida
marginal e anteriormente designada de Portas do Mar. Este aspecto talvez se deva à sua ajuda para pintar o eterno e
bonito postal da cidade - a baía e a Avenida 4 de Fevereiro. Hoje desconheço se mantém o mesmo nome, se tem um
outro ou se é considerado como parte constituinte do Largo Fernando Coelho da Cruz. Pelas características espaciais
urbano-arquitectónicas e perceptivo-sensitivas observadas in loco, optei por assumir essa integração e, portanto, a
existência de um só espaço. Nele perdura a reprodução do Padrão dos Descobrimentos deixado na foz do rio Zaire por
Diogo Cão. Tanto todo o espaço como este objecto tem uma grande carga e valor simbólico. Por isso, diria que o dito
Padrão se manteve inexplicavelmente porque, senão toda, quase toda a estatuária, que simbolizava o colonialismo
português, foi retirada da cidade aquando da independência. Por exemplo, no centro do Largo Fernando Coelho da Cruz,
no sítio de sempre, existe a base de assentamento da estátua do Governador Pedro Alexandrino mas não a própria (Fig.4),
que, segundo João Loureiro, em Memórias de Luanda, desde 1975 e juntamente com outras, se encontra na Fortaleza de
S. Miguel, que também desde essa altura é o Museu das Forças Armadas.

Fig. I I - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 12 - 2005 (arquivo pessoal)

Ill Capitulo
Considerações à parte, o Largo de Fernando Coelho da Cruz necessita que sejam reordenadas as circulações
pedonais e viárias, que seja recuperada a sua espacialidade e se reconstrua o seu conteúdo. Em suma, precisa de uma
intervenção que faça corresponder as condições de fruição do espaço à importância, valor e usufruto socio-cultural que
retém, que lhe restituam as qualidades e atribuições centralizadoras e não o cinjam meramente a uma mfra-estrutura. E,
não é só a história que o reclama, no mínimo diria que o luandense o quer e merece.

Fig. 16 - Largo de Pedro Alexandrino e Cais das Portas do Mar, extracto

Fig. 15 - Extracto de fotografia de cerca de 1967

da planta de cerca de 1968

Todas as mudanças que a seguir veremos provocaram uma
alteração do carácter e papel urbano do Largo Fernando
Coelho da Cruz, já depois da consolidação das suas funções
e do seu desenho, depois de se tornar o centro tradicional.
O processo evolutivo conta que o papel deste espaço está
estreitamente relacionado com o acesso à cidade e os meios
de transporte, que transferidos para outros pontos da cidade
equivaleria a uma despromoção deste centro. Assim, numa
primeira análise, nos anos 50 de novecentos, parece ter
havido uma deslocaiização do centro da cidade para o Largo
da Mutamba, remodelado

para ser o novo centro,

concentrando os serviços de transportes colectivos e
também

serviços

administrativos.

Mas, pessoalmente, \J

considero que estivemos perante uma bipolarização entre o
centro tradicional e O centro moderno, acompanhando a Fig.17. - Largo Fernando Coelho da Cruze Largo (
transformação do cunho multifuncional para o monofuncional
dos centros urbanos.

tr0

tradicional e centro moderno

Ill Capitulo
O facto é que se realizou uma renovação do carácter do Largo Fernando Coelho da Cruz da qual saíram reforçadas
as atribuições cívicas.
Entretanto, o centro tradicional, que acumulava funções portuárias (as Portas do Mar), já havia sofrido uma redução
da sua importância quando em 1945 foi destituído dessas funções devido à transferência do porto de Luanda para as
modernas instalações localizadas na Ponta da Mãe Isabel. E, foi justamente nesta década de 40 que também os comboios
deixaram de circular pelo centro da cidade e ilha 4a O comboio que havia sido introduzido na cidade, correu toda a
marginal da baía, atravessou a cidade e seguiu também pela ilha afora através de um trilho "na areia". Complementava e
apoiava o serviço alfandegário, portuário, transportes, etc.. Passava entre o largo e o cais sem se constituir como um
elemento separador, pelo contrário, era unificador (agregador), como o averiguamos, por exemplo, nas plantas de Luanda
de 1944, de 1938 ou na de 1926, concorrendo simultaneamente para a maior importância do lugar.

Fig. 18. - Largo de Pedro Alexandrino e Cais das Portas do Mar, extrac-

Fig. 19. - Largo de Pedro Alexandrino e Cais das Portas do Mar,

to de fotografia, anterior à remodelação do Largo da Mutamba (LM.)

extracto da planta (com Plano de Urbanização) de Luanda de
1944

Fig.20. - Cerca de 1942, Padrão colocado em 1936 (seg. João

Fig.2l. - Largo de Pedro Alexandrino e Cais das Portas do Mar.

Loureiro)

extracto da planta de Luanda de 1938

Fig.22. - Extracto de fotografia de cerca de 1935
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Fig.23. - Extracto de fotografia de cerca de 1935

F

'g-24. - Praça do Governador Pedro Alexandrino, extracto de planta de

Luanda de 1926. 27- correios e telefones; 28- comissariado da polícia;
30- capitania do Porto; 31 - alfândega; 5 I - metalúrgicas

Fig.25. - Cerca de 1912

Fig.27. - Sem data

Hoje chega-se à cidade por mar, por terra e pelo ar, mas outrora o mar foi a via principal de acesso e justificou, em
grande parte, a criação deste espaço, o desembarcadouro junto à Capitania, a praça de desembarque, a praça nobre de
recepção da cidade, o centro de Luanda, como o Terreiro do Paço em Lisboa. Mesmo assim, só em 1875 o "«Banco
Nacional Ultramarino» adiantou «dinheiro» para o prolongamento do cais da Alfândega de Luanda e colocação de um
guindaste a vapor"^" e apenas no governo de Álvaro António da Costa Ferreira (1893-1896) se faz a "instalação, em
Luanda, de uma doca flutuante"^, com regulamento aprovado em 1897 (Regulamento para a Doca Flutuante do Porto
de Luanda).™ Segundo uma fotografia de cerca de 1904, a dita doca flutuante estana junto da ponte da Ilha de Luanda,
mas também não era inexequível que tivesse mobilidade. Fica a dúvida.

——
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Fig 28. - Cerca de 1904

Fig.29. - Largo do Esquadrão, extracto da planta de Luanda
de 1862

Todavia, anteriormente, conforme mostra a planta de Luanda de 1862, este espaço era denominado como Largo do
Esquadrão, certamente porque estavam aqui situados os "Quartéis do Esquadrão da Cavallaria" (identificados com o n.°
5 na perspectiva de 1816), extinto em 1866^e. Estavam implantados no lugar onde hoje se encontra o edifício da polícia.

Fig.30. - A cor corresponde ao Largo do Esquadrão identificado na planta de
1862 e o n° 5 aos Quartéis do Esquadrão de Cavallaria referido na legenda,
extracto da perspectiva de 1816

Fig.31. - Inexistente, extracto da planta de Luanda 1755 sobreposta na
planta actual

Quando a toponímia da cidade (desorganizada ainda em 184v') e a numeração dos edifícios (obrigatória a partir de
1905^2) era ainda incipiente e muito incompleta, era prática corrente o ajuntamento de pessoas neste lugar mal chegava
o navio. Não ocorriam aqui apenas para receberem alguém que pudesse estar para chegar mas para receber correio,
distribuído através da pronúncia em voz alta do nome do destinatário. E, hoje, também neste lugar, como já disse, se
encontra o edifício dos correios.
Acasos? Improvável!
Por fim, recordo que o porto nem sempre foi aqui e, diria mesmo, que embarcações menores acostariam em vános
pontos, pelo menos entre o Bungo e a ponta do morro de S. Paulo.

Fig.32. - Extracto de fotografia de cerca de 1906. Largo em estudo situado entre o edifício azul (Capitania) e o magenta (actual correios)

Capitulo
5 L a r g o R a i n h a J i n g a ( t p . l ) - 2005, Largo Rainha Jlnga / 1938, Largo do Infante D. Fernando / 1926, Praça D. Fernando / 1862,
Largo dos Remédios / 1755, sem designação

A rainha ngola representada na estátua no Largo do Kinaxixe Rainha Jinga -, dá nome a este lugar - o Largo Rainha Jinga -, que se
localiza defronte da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios (Sé
Catedral desde 1828).
Hoje é um espaço de passagem, uma importante georeferência urbana assinalada pelas torres da Igreja de Nossa Senhora
dos Remédios, preciosas auxiliares na legibilidade de gravuras e
fotografias.
Como o Largo Katádi, o que resta daquilo que outrora foi está _
encerrado, havendo no vértice poente (da sua forma triangular) um
posto de abastecimento de combustível, mesmo defronte da
supracitada igreja.

/A'K^A
Rg

| _ Larg0 Rainha j i n g a

extract0

da planta de Luanda actual ( I -

Não sei qual será o futuro deste espaço, se está encerrado para i_g. Na. Sa Remédios; 2-Rainha Jinga, Lg. Kinaxixe)
obras e futuramente será aberto ao público ou se pertence ao dito
posto. Contudo, o encerramento parece ser provisório pelo que
demonstra o tipo de vedação.
Facilmente se resumirá a um mero alargamento da rua,
fortemente marcado pelo plano construído limítrofe, como, aliás, já
o é! Para quem vem de poente ou de sul surge como um evidente
espaço de "preparação" para a entrada no Largo Fernando Coelho

^

da Cruz e deste é um ponto de fuga visual para sudoeste.
Uma intervenção mais imediatista neste espaço poderia passar
pela

recuperação

do

uso

enquanto

estacionamento

ou,

simplesmente, pela sua assumpção como espaço intersticial, como
um alargamento e um vazio. Mas, se o interesse for devolver o
.,

i

J.____I
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„

+„,,. Fie.2 - Largo Rainha linea, extracto da planta de Luanda actual

caracter social ao espaço, seria de contemplar, entre outras

ë

s

'

s

soluções, a sua renovação integrada num conjunto composto pelo
Largo Rainha Jinga, o Largo Fernando Coelho da Cruz e o "Largo Lello" - um T.

Fig.3 - 2005 (arquivo pessoal, vista do Largo Fernando Coelho da Cruz para o Largo Rainha Jinga, torres - Igreja N 8 Sa dos Remédios)

Fig.4 - 2005 (arquivo pessoal, vista de poente para o Largo Rainha Jinga)

Ill Capitulo

Fig.5 - 2005 (arquivo pessoal, Rua Rainha Jinga)

Fig.6 - Cerca de 1962

O limite nascente já foi encerrado por construções (Fig.8, Fig.9, Fig. 13,..) mas actualmente não o é. Mas, neste caso,
o mais significativo foi o facto da transformação da envolvente ter provocado a alteração do carácter do espaço. Sabemos
que a importância de uma fronteira física em qualquer espaço é relativa, pois, esta para existir não precisa sequer de ser
explícita, pode estar implícita. Todavia, contrariamente ao mais comum, o Largo Rainha Jinga à medida que foi ganhando
maior definição morfológica foi perdendo o uso social, assumindo-se mais como infraestrutural. Actualmente é um espaço
descontextualizado e descaracterizado, inclusive quanto à sua funcionalidade, pois, apesar de tudo, em meados do século
XX era um pequeno estacionamento ordenado no centro da cidade.
Localiza-se na cidade baixa, segundo diz Ilídio do Amaral, em 1962, "a Cidade Baixa, [é] a grande zona de negócios
e de administração, com bancos, armazéns, escritórios, lojas de luxo, hotéis, cafés, correio central, serviços alfandegários e
policiais, etc., principalmente entre a Mutamba e a Avenida de Paulo Dias de Novais (Avenida Marginal), o Largo do Infante
D. Fernando (Largo da Sé) e a Nazaré"-53.

Fig.7 - Cerca de 1955

Fig.8 - Cerca de 1942

Fig.9 - Largo do Infante D. Fernando, extracto da planta (com Plano de

Fig. 10 - 1943

Urbanização) de Luanda de 1944

Ill Capitulo

Fig. I I - Extracto de fotografia de cerca de 1935

Fig. 12 - Extracto de fotografia de cerca de 1935

Em tempos idos foi ponto de encontro por motivações diversas - actos religiosos, acontecimentos festivos, passeios
e também por razões comerciais, localizando-se este em pleno bairro comercial. A sua natureza é evidente nas muitas
fotografias existentes desde o início do século XX. A avaliar pela quantidade de fotografias encontradas pelos livros foi,
juntamente com a Praça do Povo e o Largo de Fernando Coelho da Cruz, um dos pontos notáveis da cidade.
Exaltando a estreita relação entre igreja e urbe, entre igreja e espaço público, já nossa conhecida, a Igreja de Nossa
Senhora dos Remédios também chegou a dar nome ao lugar - Largo dos Remédios (Fig. 18).
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Fig. 13 - Praça D. Fernando, extracto da planta de Luanda de 1926

Fig. 14- Cerca de 1912

Fig. 15- Cerca de 1907

Fig. 16 - Cerca de 1906

Ill Capitulo

Fig. 17 - Século XIX

Fig. 18 - Largo dos Remédios, extracto da planta de Luanda de 1862

Conforme se observa na planta de 1755, o espaço correspondente a este largo já existia, embora não devesse ter
qualquer tratamento específico. Todavia, já se percebe que
este largo tem algum significado urbano e é um espaço de
transição na cidade baixa, na marginal, entre a zona exposta
para a baía (a nascente) e a zona protegida por uma linha de
redutos e Corpo da Guarda da Praia (a poente). Visto a linha
de redutos já ter sido mais extensa, o termino ou o início
desta justamente junto da igreja de N.a Sr.a dos Remédios,
embora caracterizasse o espaço, provavelmente não foi motivado pela intenção de se criar aqui um largo; pode-se ter devido unicamente ao facto de se encontrar na linha administrati- Fig. 19 - Extracto da planta de Luanda de 1755
va de limite entre o bairro do Corpo Santo e o bairro de N.a
Sr.a dos Remédios ou devido ao facto de ter havido ali um assoreamento da baía que implicou a demolição de parte da
linha de fortificação (anexo 17, sobreposição 1755 sobre 1647).

Ill Capitulo
6 Largo de Bressane Leite (tp.l) - 2005, Largo de Bressane Leite / 1938, Largo de Bressane Leite / 1926, Largo do Governador
Bressane Leite / 1862, Praça do Duque de Saldanha
O Largo de Bressane Leite apresenta-se-nos actualmente, em
termos funcionais, como pouco mais do que um local de
estacionamento, conforme denunciam as fotografias, e o seu estado
de conservação é precário.
A sua morfologia e conformação geral mantêm-se as mesmas,
pelo menos, há 70 anos.
É um espaço que, ao virar da esquina, se descobre na cidade. É
deveras aprazível e isso talvez se deva à sua imagem que nos
transporta para um lugar no passado com o qual nos identificamos
ou, talvez, porque entre o largo e os edifícios envolventes haja
harmonia, coerência e equilíbrio dimensional e morfo-estilistico.
Um dos edifícios que constroem esta espacialidade é a antiga
Alfandega, onde hoje funciona o Instituto de Geodésia e Cartografia

Fig. I - Largo de Bressane Leite, extracto da planta de Luanda
ac t ua |

de Angola,

Fig.2 - 2005 (arquivo pessoal, vista de poente para o Largo de Bressane Leite)

Fig.3 - 2005 (arquivo pessoal, vista de poente para o Largo de Bressane Leite e para a Rua da Alfândega, à esquerda)

O plano de urbanização da cidade, de 1942, previa o seu
desaparecimento através da sua ocupação, mas tal não veio a
acontecer.
Durante muito tempo funcionou neste largo uma das várias
quitandas de Luanda - a quitanda do Bressane6a - como a designam
alguns autores. Por exemplo, o "«Almanak Statistico da Província de
Angola e suas Dependências» relativo ao ano de 1852, editado em
1851, pela Imprensa Nacional de Angola, dá como situada no Largo
de Bressane uma Quitanda - «aonde se vendem de manhã carnes
de porco e carneiro, frutos hortaliças, etc. e o açougue público»."6"
Dr. George Tarns, na sua narrativa de 1841, Visita às Possessões F i g 4 . Larg0 de Bressane Leite, extracto da planta (com Plano de
Portuguesas na Costa Ocidental de Africa, descreve este espaço nos Urbanização) de Luanda de 1944
termos seguintes: "«Haviam na cidade três mercados, um dos quais, perto dAlfandega, era propriamente falando o
mercado das frutas. A feira tinha logar todos os dias desde as cinco até às oito horas da manhã, e era frequentada por
gente de todas as classes, onde as pessoas mais distintas se viam acompanhadas por escravos».""0

Ill Capitulo

Fíg.6 - Extracto de fotofrafia de cerca de I93S

Fig.8 - Extracto de fotofrafia de cerca de 1935

Fig.9 - Largo do Governador Bressane Leite, extracto da planta de Luanda
de 1926

Fig. 10- Cerca de 1907

Ill Capitulo
7 L a r g o d o C a r m o e L a r g o I r e n e C o h e n ( t p . l ) - 2005, Largo do Carmo e Largo Irene Cohen / 1968, Largo de Alexandre
Herculano / 1926, Largo de Alexandre Herculano

O Largo do Carmo e o Largo Irene Cohen são uma espécie de jj
antecâmara para os edifícios que os dominam, respectivamente,
Igreja do Carmo e Governo Provincial. São dois espaços contíguos,
separados unicamente por uma rua, a actual Rua Karl Marx, que,
mesmo assim, não corta a unidade e a continuidade espacial, conforme se sente no lugar.
Anteriormente, mesmo estando já separados fisicamente, estes
espaços eram designados como um só - o Largo Alexandre
Herculano.
É um espaço aprazível, com possibilidades de o ser ainda mais,
mas a sua conservação geral está um pouco debilitada.
Como seria de esperar, poderíamos ter tido neste lugar a praça
do município mas, devido à magnificência do alçado poente do

Fig. I - Largo do Carmo (1) e Largo Irene Cohen (2), extracto da
planta de Luanda actual

Governo Provincial e do jardim inclinado para onde este se debruça
(no sentido do Largo da Mutamba), nunca a foi e o seu valor urbano acabou por ser sempre secundarizado

Fig.2 - 2005 (arquivo pessoal, vista de sul, do Largo do Carmo para o Largo Irene Cohen)

Fig.3 - 2005 (arquivo pessoal, extremo norte do Largo Irene Cohen)

Fig.4 - 2005 (arquivo pessoal, vista de norte para o L Irene Cohen e L do
Carmo; à direito está o Governo Provincial e, a seguir, a Igreja do Carmo)

Fig.5 - 2005 (arquivo pessoal, vista de norte para o L. do Carmo; à direita
está a Igreja do Carmo)

Fig.6 - 2005 (arquivo pessoal)

Capitulo
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Fig.8 - Largo de Alexandre Herculano, extracto da planta de Luanda de

Fig.7- Cerca de 1965/8

1968

A sua morfologia geral é a mesma há cerca de 70 anos. Porém, como mostram as plantas de 1944, de 1938 e de
1926, este espaço era então acompanhado a nascente por uma linha de caminho de ferro, o que constituía um factor
determinante das suas características urbanísticas, arquitectónicas e vivenciais.
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Fig.9 - Largo de Alexandre Herculano, extracto da planta (com Plano de

" ~

**

Fig. 10 - Extracto de fotografia de cerca de 1935

Urbanização) de Luanda de 1944

r

Fig. I I - Largo de Alexandre Herculano, extracto da planta de Luanda de

J

Fig. 12 - Cerca de 1922

1926

As imagens de cerca de 1922 (Fig. 12) e de 1912 (Fig. 13), respectivamente, da Igreja do Carmo e dos Paços do
Concelho (inaugurado no início de 1911 e actual Governo Provincial), denunciam as propriedades primárias que o espaço
detinha, ou melhor, o quanto ainda estava em formação. E preciso não esquecer que este lugar, hoje tão central, até muito
tarde fez parte dos arrabaldes da cidade, onde a Igreja do Carmo e respectivo convento (Convento dos Carmelitas)
estavam isolados.

Ill Capitulo

Fig. 13 - Cerca de 1912

Fig. 14 - Extracto da planta de Luanda de 1862

Capitulo
8 L a r g o d o K l n a x i x e ( t p . l ) - 2005, Largo do Kinaxlxe / 1938, Largo dos Lusíadas / 1926, Largo de Leonardo Carneiro

O Largo do Kinaxixe é um dos espaços integrantes do arco que
define o perímetro do centro histórico da cidade e que, simultaneamente, atinge a cota da plataforma da cidade alta. Na estrutura
urbana constitui-se como uma importante porta no plateau da
cidade.
É um espaço amplo e valorizado por interessantes e marcantes
edifícios da arquitectura moderna, nomeadamente, o do mercado
do Kinaxixe e o da "Cuca" (o Museu de Angola apresenta requisitos r a para se integrar neste rol, embora sejam inferiores, o que em parte *V£K
se deve ao posicionamento marginal relativamente ao largo).
Actualmente nada resta das antigas construções do fim do século XIX, início do século XX. Esses edifícios, alguns albergando
serviços, independentemente de terem maior ou menor imponên-

Fig, I - Largo do Kinaxixe, extracto da planta de Luanda actual

cia, tinham uma escala que os aproximava mais da escala humana e
o espaço a que serviam de cenário era mais desafogado.
A escala das construções hoje existentes (grandes blocos, estando um deles por terminar há 30 anos) seguiram a
altimetria lançada pelo "prédio da Cuca", sufocando um pouco o espaço, ou melhor, se quisermos, completando o total
metamorfoseamento da imagem urbana.

Fig.2 - 2005 (arquivo pessoal, vista de sul, da Avenida Lenine)

Fig.3 - 2005 (arquivo pessoal, vista de sul, da Avenida Lenine)

Fig.4 - 2005 (arquivo pessoal, vista de nascente para poente)

Ill Capitulo

Fig.5  2005 (arquivo pessoal, mercado e estacionamento murado)

Fig.6  2005 (arquivo pessoal, vista de poente para nascente)

A placa central do Largo do Kinaxixe foi remodelada recentemente, apresentando, no entanto, sinais de alguma
degradação, talvez porque a manutenção seja insuficiente ou inexistente. Também os edifícios envolventes, o pavimento
rodoviário e os passeios precisam de obras de reparação e conservação.

Fig.8  2005 (arquivo pessoal)

Fig.7  2005 (arquivo pessoal)
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Fig. 10  2005 (arquivo pessoal)
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III Capitulo
A intervenção neste largo passou basicamente pelo redesenho da dita placa central e a articulação com os percursos pedonais periféricos, junto dos planos edificados, foi menosprezada, sendo débil. Acabamos por ter dois momentos
na mesma espacialidade: a "ilha" e a sua envolvente até aos limites físicos de contenção do espaço. Penso que tal só pode
dever-se a dois aspectos: por um lado, a interpretação do conceito de largo, fazendo corresponder este apenas à "ilha"
central (dentro do modelo em causa, em que o espaço central, o de permanência se o programa assim o definir, é envolvido por faixas de circulação viária, desagregado e afastado do restante); e, por outro lado, aspectos que se prendem com
a praticidade proporcionada pelo estabelecimento de limites mais restritos e que, neste caso, permitem também maior
liberdade de trabalho, conceptual e projectual e maior operacionalidade na execução da obra.

Fig.l I - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 12 2005 (arquivo pessoal)

Fig, 13 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 14 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 15 - 2005 (arquivo pessoal)

Ill Capitulo
Além da desarticulação existente ao nível do conjunto, o estilo arquitectónico e o desenho urbano, é híbndo, tendo-se, na minha opinião, misturado incoerente e indiscriminadamente estilos, linguagens, reflexos e expressões culturais portuguesas, angolanas, antigas e contemporâneas. Percebe-se igualmente uma certa desproporção volumétrica em alguns elementos como, por exemplo, numas coberturas que marcam a entrada para "urinóis" e nos "espelhos de água" e repuxos
que compõem o espaço central.
Num primeiro momento surpreendeu-me a presença da água neste lugar mas, com a estadia em Luanda e com toda
a investigação feita, reconheço a importância que a água teve e tem em Luanda e sei que, outrora, existiu uma lagoa neste
lugar, justificando-se a sua (re)introdução como elemento participante e compositor do espaço. Todavia, estes recursos e
elementos obrigam a uma manutenção regular para garantir o funcionamento e o efeito pretendido, o que não se tem
realizado - o chafariz já não funciona e os planos de água tem-na estagnada e, inevitavelmente, transformada em lodo
verde.
No lugar onde se implantava a escultura do Monumento aos Mortos da Grande Guerra, no centro geométrico dos
limites de então, voltada para o centro da cidade, está agora a estátua da Rainha Jinga (grande guerreira ngola no combate aos portugueses), voltada para a mesma direcção e, embora pareça deslocada para a extremidade poente, na verdade, o espaço é que sofreu uma ampliação para nascente. Está assente numa base que se não é a colonial desprovida
dos símbolos portugueses, é muito semelhante.

Fig. 16 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 17 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 18- Extracto de fotografia Fig. 19 - Extracto de fotografia de cerca
de cerca de 1969

de 1962

Estas modificações expressam as reticências entre a adopção de elementos tradicionais ou modernos, reminiscências
do passado ou a exteriorização da contemporaneidade da solução; entre a afirmação da angolanidade ou da portugalidade (enquanto aceitação da história); por isso, urge (re)encontrar caminhos ideológicos, paradigmas, (re)defmir ou clarificar conceitos, etc.. É este o momento de o fazer. Ainda assim, pode ter estado por detrás das intervenções efectuadas
uma ideologia de conciliação metodológica, estilística e cultural; mas, se assim se quis, não se alcançou. O pretenso sincretismo mais não é do que uma colagem que torna a imagem confusa.
Note-se, contudo, que algumas das fragilidades e incoerências supraditas foram adulterações em obra e diferem do
estipulado no projecto, que amavelmente me foi facultado. Desconheço as causas para o mcumpnmento ou, mesmo, se
o projecto visto corresponde à versão final.
Além da importância no sistema viário, que faz deste largo um ponto de atravessamento, a presença do Mercado
do Kinaxixe e do Museu de Angola, sobretudo do primeiro, são elementos de atracção e de mobilização das pessoas, que
assim dinamizam o espaço. A função residencial, escritórios e alguns serviços, têm também relevo. Segundo Pepetela, tem
ainda uma vertente festiva especial - "Além do desfile dos adultos, tem havido o Carnaval das cnanças, no Kinaxixe".Ba
Segundo Ilídio Amaral, em 1968, o então Largo dos Lusíadas é um importante nó na cidade mas "está reduzido a
metade das suas dimensões primitivas, pela construção recente dos edifícios do Museu de Angola, que nem sequer abre
para ele, e do Mercado; e, enquanto não forem retirados os da Direcção dos Serviços de Agricultura, as suas ligações
«viárias» terão todos os inconvenientes dos traçados em baioneta.""1-1
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Fig.22 - Largo dos Luzíadas, extracto da planta de Luanda de 1968

Fig.23 - Cerca de 1962

Fig.26 - Largo dos Luzíadas, extracto da planta (com Plano de

Fig.27 - Largo dos Luzíadas, extracto da planta de Luanda de 1938

Urbanização) de Luanda de 1944

Ill Capitulo
O valor que este espaço encerra na estrutura urbana remonta à sua origem, quando a cidade se estendeu da baixa
para a alta, pela encosta menos acentuada, através de tentáculos que fixaram pontos na Maianga (poços e Convento de
S. José, no sítio do actual Hospital Maria Pia) e no Alto das Cruzes (cemitério). O Largo do Kinaxixe começou por ser o
ponto de dobragem do braço que se alongou para o cemitério.
A partir de 1928 passou a denominar-se Largo dos Lusíadas e até então foi o Largo Leonardo Carneiro, também
conhecido vulgarmente por Largo da Agricultura, devido ao facto de nele se encontrarem os, já referidos, serviços de agricultura e pecuária

, aliás, como podemos ver na planta de Luanda de 1926. Em 1938, no mesmo sítio localiza-se a

Direcção e Repartição dos Serviços de Fomento e posteriormente, numa nova construção, o Mercado do Kmaxixe.
É difícil imaginar que em tempos este lugar foi parte dos arrabaldes da cidade e, mais, local "onde à noite chegavam
a passear leões, como consta duma carta para o Reino, datada de 8 de Abril de 1767, em que o Governador Sousa
Coutinho narra uma espera que mandou fazer a estas feras no curral dos Frades do Carmo, que se situava junto da antiga Lagoa do «Quinaxixe», por detrás do actual edifício dos Serviços de Agricultura, no Largo dos Lusíadas."°d

1926

O termo Kinaxixi não existe no Kimbundo mas existe Kina (cova) e Xixi (insónia), podendo resultar da junção dos
dois e significar cova da insónia.

e

O que representaria não sei!

Ill Capitulo
10 Largo Julius Futchik (tp.2) - 2005, Largo Julius Futchik / 1926, Praça da República / 1871, Igreja de Santa Efigénia
O Largo Julius Futchik é, na verdade, um pequeno parque de
estacionamento no centro de Luanda, pelo menos, desde o início
dos anos 60 do século XX, não parecendo ter sido alterado
entretanto. O desenho dos passeios periféricos quase encerra o
espaço a sul. Não se trata de um espaço arquitectonicamente
atractivo nem urbanisticamente relevante. Tem uma presença
neutra, quase imperceptível, acabando por ser pouco mais do que
uma infra-estrutura na cidade, mesmo possuindo condições
morfológicas e de localização para ser mais do que isso, como já o
foi. Contudo, está num estado de conservação aceitável, talvez até
por ser menos frequentado.
Fig. I - Largo Julius Futchik, extracto da planta de Luanda actual

Fig.2

2005 (arquivo pessoal, vista de norte para sul)

O edifício moderno visível na Fig.2 (à esquerda) e na Fig.3 (à direita) rompe totalmente com a escala do lugar e com
o estilo arquitectónico predominante. Emerge no conjunto pontuando-o nas vistas aéreas da cidade. Na década de 30 era
inexistente conforme mostram as figuras de então.

Fig.3 - Cerca de 1962

Fig.4

Cerca de I960

Como referi, este espaço já teve maior importância urbana. Como mostram fotografias de cerca de 1935 possuía
uma aprazível placa central, pavimentada e ornada com duas fileiras de árvore. O largo era definido a nascente e a poente
por edificação e a norte e sul por ruas que abertamente ligava.

Ill Capitulo

Fig.6 - Cerca de 193

Fig.5- Cerca de 1935

Conforme menciona a Planta e Roteiro da Cidade de Loanda, 1926, designava-se "Praça da República (antigo largo
de Santa Efigénia e depois largo do vereador Manuel Palhares)".IUa

®3&
IC3Ó
Fig.8

Fíg.7 - Praça da República, extracto da planta de 1926

Praça do Município (?), extracto da planta de Luanda de 1862

Pela relação das ruas da cidade de 1848, a então Praça de Sta Efigénia "Foi também conhecida por Calçada de
Noronha, em homenagem, por certo, ao Governador D. Francisco António de Noronha. Neste local encontrava-se a
Igreja de S t o s Efigénia e Elisbão [santa negra e santo branco, da antiga Igreja da Etiópia ' ^ j , cuja demolição se verificou
em 1871. Também, segundo uma escritura lavrada nas notas de Notário desta cidade de Guilherme Lobato Pires, aqui
existia, em 3 de Agosto de 1865, o edifício dos Correios." ' U c Estas datas não são coerentes com a planta de 1862, pois,
ainda devia marcar a dita Igreja.
Segundo Lopes de Lima, em 1846, "«Dali (Quitanda Pequena), deixando à esquerda a capela e pequeno Largo de
Santa Iphigénia, e mais travessas povoadas de boas casas»" ' ^ e, em setecentos, o bairro da periferia "mais habitado era
o de Santa Efigénia

à volta da capela do mesmo nome".

e

Foi, portanto, um espaço gerador à escala do bairro.

A supradita demolição da Igreja de Santa Efigénia é a base primária, a motivação para a criação deste espaço.

Ill Capitulo
1 1 L a r g o d o A t l é t i c o ( t p . 2 )  2005, Largo do A tlético / 1944, Largo Luis Lopes Sequeira / 1926, Largo do Rufino / 1862, Igreja
do Corpo Santo, dos dominicanos

Surge na Rua Rainha Jinga como uma agradável surpresa.
O Largo do A tlético é, na verdade, um "pequeno" jardim
bastante arborizado, de densa vegetação, que acaba por formar uma
barreira visual para o interior. É delimitado por um pequeno murete
e gradeamento, e está muito bem conservado. O ambiente é
intimista e muito acolhedor. A sombra, bemvinda, é predominante
e ponteada por brilhos aqui e além quando os raios de luz
conseguem fintar a arborização e chegar à vegetação baixa e ao
solo.
A sua morfologia actual é a original, mantendose também a
relação existente com o Largo do Infante D. Henrique, mas,
entretanto, as construções envolventes foram ganhando altura,
Largo do A tlético, extracto

conforme veremos nas plantas e nas imagens. A semelhança do
Jardim da Cidade A lta, este espaço, pelas propriedades que
evidencia, foi totalmente pensado e planeado detalhadamente.

Fig.2.  2005 (arquivo pessoal, vista de norte para sul, frente nascente e norte)
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Fig.3.  2005 (arquivo pessoal, frente nascente)
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Fig.4.  2005 (arquivo pessoal, frente poente)
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Fig.5.  2005 (arquivo pessoal)

1 14

Fig.6.  2005 (a. p.)

Fig.7.  2005 (arquivo pessoal)
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Fig.9. - Cerca de 1955

Fig.10. - Cerca de 1935

Fig.I I. - Extracto de fotografia de cerca de 1935

A Planta e Roteiro da Cidade de Loanda, 1926, identifica este jardim como sendo o "Largo do Rufino (antigo largo
do Corpo Santo, onde existiu a igreja do mesmo nome)".' ' a E, de facto, essa igreja, com longa história, aberta ao público
ainda em 1895 apesar do seu mau estado de conservação, desmoronou-se com o desaparecimento da irmandade;
encontrava-se muito arruinada e profanada o que levou a Câmara, em 1906, a pedir autonzação ao bispado para a sua
demolição, concluída em 1908 e, no seu lugar, a Câmara construiu o Largo Luís Lopes de Sequeira. ' ' b
/MM

Fig. 12. - Largo Luiz L. de Sequeira, extracto da planta (com
Plano de Urbanização) de Luanda de 1944

Fig, 13. - Largo do Rufino, extracto da planta de Luanda de 1926

?.. «%>^~.
Fig. 14. - Inexistente, extracto da planta de Luanda de 1862, a
mancha assinala a localização

Fig. 15. - Inexistente, extracto da planta de Luanda de 1698, com a
marcação do convento do Corpo Santo e do cais

Ill Capitulo
Todavia, José de Almeida Santos, diz-nos que ainda em "fins do século passado [XIX] realizava-se neste local um
buliçoso «mercado da baixa»." ' ' c Também, segundo Manuel da Costa Lobo Cardoso, em tempos, na frente deste largo
localizava-se a "«Quitanda - Grande»".' '" Factos que me limito a acreditar ser possível porque não encontrei outras
informações claras a respeito que, inclusive, nos situassem no tempo. Por exemplo, a menos que esta vertente comercial
se desenrolasse provisória e inadvertidamente entre a demolição da Igreja e Convento do Corpo Santo e a definição do
actual espaço, a planta de 1698, marca apenas um caís em frente da dita Igreja e Convento, o que fomentaria esta
actividade aqui, na própria Rua da Praya, mas chamá-la de quitanda grande parece-me errado, pois essa seria noutro lugar.

Ill Capitulo
1 2 A v e n i d a 4 d e f e v e r e i r o ( t p . 3 ) - 2005, Avenida 4 de Fevereiro / 1968, Avenida Paulo Dias de Novais / 1944, 1938, Avenida
Paulo Dias de Novais (parcialmente em projecto) e Rua de Cabral Moncada / 1926, Avenida Marginal (em projecto) e ponte Paulo Dias
de Novais para a ilha / 1862, rua ???? / 1755, Rua da Praya (bem mais recuado)

A Avenida 4 de Fevereiro é o ex-librís da cidade. É a avenida marginal da baía de Luanda, um local geograficamente
pnvilegiado e vocacionado para actividades portuárias, comerciais, serviços, turísticas e de recreio. O destaque que lhe é
atribuído também a torna um cartão de visita da cidade, dotando-a de um carácter de representatividade.
Constitui um limite da cidade, o norte, desenvolvendo-se a partir daqui para sul. A extensão da avenida acompanha
a da zona histórica (proposta) e, na urbe, acumula o valor funcional, o estrutural, o paisagístico natural e urbano, estilístico-tipológico, o social, etc.

Fig. I - I - Largo de acesso à ponte; 2- Largo do Infante D. Henrique (na numeração geral é o espaço 3); 3- Largo Fernando Coelho da Cruz (na
numeração geral é o espaço 4); 4- Largo Teresa Afonso; 5- António Correia de Freitas; 6- Largo do Ambiente; 7- Largo 17 de Setembro (na numeração
geral é o espaço 13); P - ponte; el, e2 e e3 (Praça Major Sayde Mingas) - parque automóvel

O espaço próprio é composto pela faixa de rodagem, bolsas de estacionamento e os passeios norte e sul,
respectivamente linha costeira e frente urbana. O pnmeiro, acompanhado parcialmente por areias avermelhadas, é largo
e arborizado por duas linhas paralelas de palmeiras, dispõe de mobiliário urbano, de pequenas construções de carácter
provisório e, ainda, à semelhança do que acontece noutros espaços, é perturbado pela existência de um posto de
abastecimento de combustível (mais um!). O segundo, a sul, é ponteado e dinamizado pelos espaços públicos que brotam
no primeiro plano de construção e prolonga-se, em parte, para as galerias lineares formadas pelo rés-do-chão recuado
dos edifícios. Estas galerias, além de conterem acessos a vários serviços, oferecem alguma protecção climática e, por isso,
é o percurso mais frequentado, apesar do passeio norte possibilitar um maior desfrute da beleza local. O clima (sol e calor)
é, de facto, um dos constrangimentos ao uso pleno do dito passeio, tomando-o escasso e ocasional.
A avenida marginal não se limita a ter atributos funcionais e estético-paisagísticos. A sua morfologia possui predicados
arquitectónicos e urbanísticos facultados pela definição clara das suas extremidades, compostas por "pequenos" mas
interessantes largos, que não a deixam perde-se para a malha como apenas mais um circuito. Assim, é balizada a nascente
pelo Largo 17 de Setembro (e pelo porto) e a poente pelo Largo do Infante D. Hennque, embora o sistema viário se
prolongue para a ilha e continue pela via marginal após a dobragem do morro da fortaleza de S. Miguel.
A circulação viária é regular. O seu estado de conservação é precário, sendo nalguns sítios muito mau, noutros abunda
o lixo (parecendo até uma permanência dos hábitos do século XIX, de despejo de lixo na marginal), e as águas da baía
estão muito poluídas.
Todavia, devido às suas características, este lugar é daqueles que rápida e facilmente se "tornam tradicionais". Hoje é
um dos palcos de uma grande festa da cidade - o Carnaval. Embora haja indícios da tradição do Carnaval ser bem anterior
a meados de oitocentos, data a partir da qual há registos ' ^ a , faz-se "o desfile na Avenida Marginal que é oficialmente o
auge do Carnaval." ' ^ b

Ill Capitulo
Actualmente julgo que uma solução prometedora e
valorativa seria o reforço da ligação da cidade continental à
Ilha de Luanda e da imagem urbano-geográfica formada por
ambas (um U), como aliás parece ser uma das intenções dos
organismos locais para a requalificação da marginal. Devolverse-ia a ilha à baía e ao continente (e vice-versa), pois,
surpreendeu-me verificar o quanto a ilha se volta para o seu
eixo e para o Atlântico. A transparência da ilha perdeu-se
com as construções e, com elas, também grande parte das
características naturais.
A dita requalificação em estudo visa também a
intervenção na própria marginal e a construção de duas ilhas

Fig.2. - Imagem urbano-geográfica da Avenida 4 de Fevereiro e Ilha

na baía (Fig.3, Fig.4, Fig.5), procedendo-se novamente, em ambos os casos, a assoreamentos da baía. A proposta reforça
o valor, a importância e a qualidade sobretudo dos espaços da baía que actualmente já são os mais preponderantes.

Fig.3 - Estudo de requalificação da avenida marginal, baía e Ilha de Luanda

MMlMM
Fig.4 - Estudo de requalificação da avenida marginal, baía e Ilha de Luanda

Ill Capitulo

Fig.5 - Estudo de requalificação da avenida marginal, baía e Ilha de Luanda

As imagens a seguir apresentadas mostram a Avenida a partir dos espaços que a pontuam, a interrompem e a animam, num percurso feito de poente para nascente.

I

Fig.6 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.7 - 2005 (arquivo pessoal)
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Fig.8 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.9 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 10 - 2005 (arquivo pessoal)
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Fig. I I  2005 (arquivo pessoal)

Fig. 12 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 13  2005 (arquivo pessoal)
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Fig. 14  2005 (arquivo pessoal)
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Fig. 15  2005 (arquivo pessoal)
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Fig. 16  2005 (arquivo pessoal)
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Fig. 17 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 18 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 19 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig,20 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.2l - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.22 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.23 - 2005 (arquivo pessoal)
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Fig.26  2005 (arquivo pessoal)

Fig.27  2005 (arquivo pessoal)

Fig.28  2005 (arquivo pessoal)
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Fig.24  2005 (arquivo pessoal)

Fig.25  2005 (arquivo pessoal)
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Fig.29 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.30 - 2005 (arquivo pessoal)

e3

Fig.31 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.32 - 2005 (arquivo pessoal)

Ill Capitulo

Fig.33 - 2005 (arquivo pessoal)
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Fig.34 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.35 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.36 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.37 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.38 - 2005 (arquivo pessoal)
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Fig.39 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.40 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.4l - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.42 - 2005 (arquivo pessoal)
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Fig.44 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.43 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.45 - 2005 (arquivo pessoal)
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Alguns equipamentos, mobiliário urbano, tipo e estado

conservação de pavimentos:

Fig.46  2005 (anquivo pessoal, espaço I)

Fig.47  2005 (arquivo pessoal, espaço I )

Fig.48  2005 (arquivo pessoal, espaço I)

Fig.49  2005 (arquivo pessoal, entre espaço I e 2)

■

Fig.50  2005 (arquivo pessoal, espaço 2)

Fig.51  2005 (arquivo pessoal, espaço 2)

Fig.52  2005 (arquivo pessoal, entre espaço 2 e e I )

Fig.53  2005 (arquivo pessoal, entre espaço 2 e e I )
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Fig.54 2005 (arquivo pessoal, espaço e I )

Fig.55  2005 (arquivo pessoal, entre espaço e2 e 4)

Fig.56  2005 (arquivo pessoal, espaço 4)

Fig.57  2005 (arquivo pessoal, espaço 6)

Como veremos a seguir, comparativamente aos anos 70 e fins de 60 do século XX, a avenida marginal não sofreu
alterações na sua morfologia nem nas suas características gerais. Basicamente, as partes que a compõem e o todo
degradaramse por falta de manutenção.

Fig.58  Avenida Paulo Dias de Novais, extracto da planta de Luanda de 1968

Fig.59  Cerca de 1970

Fig.60 Ceixade 1967
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Fig.61 - Cerca de 1968

Fig.65 - Cerca de 1965

Fig.62 - Cerca de 1968

Fig.66 - Extracto de fotografia de cerca de I960 e extracto de fotografia
de cerca de 1950 (sobreposição)

Fig.67 - Cerca de 1955

Fig.68 - Cerca de 1955

Ill Capitulo
A Avenida 4 de Fevereiro é um dos espaços desta cidade que parece ter existido desde sempre apesar da sua traça,
tal como a conhecemos hoje, ser recente, de meados do século XX. Ainda no fim da primeira metade de novecentos
estava em projecto, existindo apenas um pequeno troço com uma fisionomia similar à actual, frente ao Largo Fernando
Coelho da Cruz e pouco se estendendo para nascente e poente deste. A avenida foi ganhando forma e foi-se construindo
ao longo das décadas de 40 e 50; recorrendo-se, mais uma vez, ao assoreamento e à regularização da praia da baía.
/

COMERCIO-INDUSmiA - AGRICULTURA

Fig.69 - Avenida Paulo Dias de Novais e Rua de Cabral Moncada (respectivamente a poente e a nascente das Portas do Mar - 3), extracto da planta
(com Plano de Urbanização) de Luanda de 1944

Fig.70 - Cerca de 1942

Fig.7l - Sem data

Fig.72 - Extracto de fotografia de cerca de 1935

Fig.73 - Extracto de fotografia de cerca de 1935

Ill Capítulo
Segundo o Roteiro de Angola de 1938, a linha-férrea que percorria a marginal (inclusive a da Praia do Bispo) teve
uma derivação para a Ilha de Luanda. Constituía-se como um elemento dinamizador e unificador.
A planta de 1926 já atesta a existência da dita linha-férrea da marginal e, além disso, testemunha haver um
planeamento total da marginal, que não foi posto em prática.

Fig.75 - 1924

Fig.76 - Cerca de 1904

Como avenida ou mesmo como rua (com uma extensão parcial ou total) nem sempre existiu, já contemplou a
existência, a nascente, de um Passeio Público, passeio este que se pode considerar como a origem e o primeiro troço
desta avenida, e até "talvez a primeira artéria construída em Luanda" '^ c ; "uma nova arténa

que mais tarde onginaria

a avenida Marginal" ' ^ . Portanto, a avenida, foi portadora, de início, de uma função e carácter sobretudo social e lúdico.
O referido Passeio Público cuja origem remonta a 1771, mandado construir por Sousa Coutinho, é um espaço que
apenas encontrei representado numa planta de 1825 (Fig.77), com a designação de Public Garden, e numa planta de 1848
(Fig. 10, página 95), com a designação de Passeio Público, segundo a legenda da mesma; estando ambos representados no
mesmo local. Também as fontes escritas referem a sua localização no local marcado.

Ill Capitulo

Fig.77 - Extracto da planta de Luanda de 1825

Como diz Fernando Batalha: "O «Passeio Público» é um outro pormenor de urbanização que se transplanta da
Metrópole e se repete frequentemente nas cidades coloniais a partir da segunda metade do século XVIII. O primitivo
passeio público de Lisboa, a que no governo do Marquês de Pombal se deu maior amplitude, ornado de fontes e de
estátuas, ajardinado e ensombrado de copadas árvores foi reproduzido no Ultramar, com maior ou menor singeleza de
ornamentos. Em Angola também na mesma época e posteriormente, foram instituídos os passeios públicos, para refrigério
da população e reuniões da sociedade. Em Luanda deve-se a sua criação ao grande governador Sousa Coutinho ( 17641772). Referindo-se a esse melhoramento, diz E. A. da Silva Correia na sua «História de Angola»: « A rua, q. mandou abrir
da Nazareth, à Fortaleza de S. Francisco [do Penedo], conhecida pelo nome do Passeio de Penedo, a fes ornar de
frondosas árvores, q. deleitavam pela vista, & pela sombra...» Em 1779 foi mudado «para mais dentro da terra para melhor
cómodo» (Arquivos de Angola), e em 1819 foi mandado reconstruir pelo governador Motta Fêo. Outras povoações
foram posteriormente embelezadas com o seu Passeio Público,.., no qual se construiu o clássico coreto para a música."

le

Segundo afirma Lopes de Lima em Ensaios sobre a Statistica das Possessões Portuguesas ( 1864), Luiz da Motta Féo
construiu um "novo passeio público na Ponta da Isabel"',

numa das extremidades da cidade de então.

Um quarto de século antes, em 1826, o governador Nicolau dAbreu Castelo Branco, num ofício descreve a cidade,
dizendo entre outras coisas: "«A cidade principia 600 passos da Fortaleza do Penedo, logo depois da ponta, em que hoje
existe o Passeio da Izabel»" 2 §
No século XIX, como já referimos anteriormente, infra-estrutura-se e embeleza-se a cidade, criam-se praças e
arborizam-se passeios e alamedas e conforme claramente expressa o autor supracitado: "A própria vida social se modifica,
estabelecendo-se um maior convívio entre a população, graças à instituição dos passeios públicos e outros centros de
reunião e de diversão."
Mas, também já foi rua mas por detrás da linha de redutus e trincheiras, já foi praia e um mero espaço de afastamento
à borda de água.

Fig.78 - Rua da Praya, extracto da planta de Luanda de 1755

Ill Capitulo
Conforme vimos, os vários projectos (executados ou não) apostaram sempre em sucessivos assoreamentos. Destes
resultaram as metamorfoses evidentes no redesenho e na redefinição da linha entre a água e a terra, elementos simbólicos
com os quais a narrativa histónca se conjuga (pela água chegou o invasor e na terra estava o autóctone).
Em síntese:

Fig. 79 - Assoreamentos da baía (ver sobreposições de mapas no anexo 17)

Ill Capitulo
13 Largo 17 de Setembro (tp.3) - 2005, Largo 17 de Setembro / 1968, Largo de Diogo Câo / 1944, em projecto
O Largo 17 de Setembro é o remate nascente da Avenida 4 de
Fevereiro, a avenida marginal. Todavia, a sua origem é relativamente
recente e relaciona-se, essencialmente, com o novo porto de
Luanda (inaugurado em 1945), localizando-se, como este, na Ponta
da Mãe Isabel. Portanto, é o espaço de recepção e partida do porto
e da marginal.
Por detrás das construções que conformam este espaço, localiza-se a tradicional estação de caminho de ferro da cidade baixa, que,
aliás, foi certamente uma das condições básicas, juntamente com as
geográficas e topográficas, que precederam à escolha do lugar para
a implantação do novo porto.
A proximidade de alguns serviços situados nos edifícios da marginal, atraem para este lugar muitas pessoas,

."7 V/9//7;
Fig. I - Largo 17 de Setembro, extracto da planta de Luanda actual

É um espaço muito equilibrado formal e arquitectonicamente nos aspectos linguísticos e volumétricos, quer se fale
de características próprias e internas ou da envolvente limítrofe construída. É, de facto, envolvido por interessantes edifícios, um deles bem representativo de uma arquitectura estadista e outros mais modernos. E um dos mais poderosos pontos que constroem o cenário da marginal e da baía de Luanda. É, também, um dos espaços que mantém ainda alguns símbolos da presença portuguesa, embora do elemento escultórico central apenas reste a base, que parece ser a original. A
estátua de Diogo Cão, como a estátua de Pedro Alexandrino, encontra-se na Fortaleza de S. Miguel desde 1975. -^3
Actualmente está em razoável estado de conservação. Lamenta-se é que por detrás da paisagem urbana que cria
comece imediatamente a confusão.

Fig.2 - 2005 (arquivo pessoal, de poente para sul, da Avenida 4 de Fevereiro)

Fig.3 - 2005 (arquivo pessoal, de norte para sul, da Avenida 4 de Fevereiro)

Fig.4 - 2005 (arquivo pessoal, de nascente para poente, do Largo 17 de Setembro)

Fig.5 - 2005 (arquivo pessoal, de nascente para poente, do Largo 17 de Setembro)
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Fig.6 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.7 - 2005 (arquivo pessoal)
4'

Fig.8 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.9 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 10 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. I I - 2005 (arquivo pessoal)

i
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Fig. 12 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 13 - Largo Diogo Cão, extracto da planta de Luanda de 1968

Ml

Fig. 15- Cerca de 1967

Precisou do assoreamento e remodelação da marginal para se conformar e, mesmo o porto tendo sido inaugurado
em 1945, comparando datações de fotografias locais e plantas, a formação deste espaço realizou-se entre 1950 e 1960.

Fig. 16 - Cerca de 1962

Fig. 17 - Extracto de fotografia de cerca de I960 e extracto de fotografia
de cerca de 1950 (sobreposição)

Em 1944, conforme mostra a planta do Plano de Urbanização, está ainda em projecto. Contudo, penso que o seu
planeamento tenha ocorrido simultaneamente com o delineamento geral da marginal mesmo que a planta de 1926 não
o preveja e tenha já representado o redesenho da marginal.
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Fig.18 - Em pro|ecto, extracto da planta (com Plano de Urbanização) de
Luanda de 1944

Fig. 19 - Inexistente, extracto da planta de Luanda de 1926
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14 Largo da Mutamba (tp.2) - 2005, Largo da Mutamba I 1968, Largo da Mutamba / 1951, Largo do Almirante Baptista
AndradeA I pp 15 / 1926, Largo do Almirante Baptista de Andrade
Actualmente o Largo da Mutamba é aceite pela generalidade
como O CENTRO da cidade.
No meu entender, esta não é a "praça da câmara" mas podia
tê-lo sido. O edifício do Governo Provincial, no início do século XX,
implantou-se aqui, num local de desnível topográfico acentuado e
livre, o que gerou certamente dúvidas quanto à cota de soleira a
estabelecer e quanto à orientação do edifício. Resultou num edifício
agarrado à cota mais alta, processando-se o acesso principal pelo
alçado nascente, voltado para o actual Largo de Irene Cohen (hoje
inexpressivo no contexto urbano mas por onde outrora passava a
linha de caminho de ferro, conforme mostram as plantas da cidade).
A fachada poente deste edifício é voltada para o Largo da Mutamba
e é tão imponente ou mais do que a nascente, contradições que me ^
levam a falar em dúvidas projectuais.

Fig.2 - 2005 (arquivo pessoal, vista da Rua Karl Marx, de nascente para poente)

Fig.3 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.4 - 2005 (arquivo pessoal, vista do largo da Mutamba, de norte para sul)

actual ( I -

Largo da Mutamba, extracto da planta de Luanda

Edifício da Fazenda; 2-Govemo Provincial)

de

Ill Capitulo

Como sabemos, o aumento de residentes e a grande movimentação da população para a cidade levou ao
desenvolvimento e extensão das redes de transportes públicos e à intensificação do tráfego viáno. Por sua vez, estes
conduziram à criação de um interposto de transportes na cidade baixa, no seio do centro histórico. De um modo um
pouco dramático e exagerado diz Ilídio do Amaral que "Desapareceram os espaços livres, órgãos essenciais em qualquer
centro urbano dos nossos dias, e em especial em climas do tipo tropical, de papel importante na solução dos problemas
resultantes do aumento da circulação motorizada. Onde existiu uma praça ajardinada, em frente à Câmara Municipal, que
forçosamente seria coração da cidade num plano racional  o velho Largo da Mutamba , porque nela convergem as
grandes linhas de penetração, construiuse o feio imóvel dos Serviços de Fazenda e Contabilidade Pública e destruiuse a
possibilidade da urbanização dessa praça central. Articulada com outros espaços livres, ela facilitaria e ajudaria a resolver
muitos dos problemas graves da circulação na cidade, mas sobretudo da Baixa, centro comercial e cívico, directamente
ligado ao porto, que durante o dia recebe grandes ondas de população que aí vem trabalhar e resolver os seus assuntos
nos diversos organismos."'^3 O mesmo autor acrescenta que a rede de transportes colectivos de Luanda, em 1957,
"ressalta a importância extraordinária da praça da cidade, o Largo da Mutamba, ponto de partida e de chegada de todas
as linhas de circulação."™
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Fig.5 Cerca de 1968

Fig.6  Cerca de 1967

Fig.7  Cerca de I960

Fig.8  Cerca de 1960

Fig.9  Extracto de fotografia de cerca de I960

Fig. 10  Extracto de fotografia de cerca de 1950
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Mas, a escolha deste lugar, cujo nome era Mutamba, onde
existiu a dita praça ajardinada - o Largo Almirante Baptista de
Andrade -, para a criação do novo centro, do centro moderno, não
descorou, concerteza, o facto de aqui estar o edifício da Câmara.
Porém, o que poderia ter sido a valorização da "praça da câmara"
como elemento gerador da urbe é tardia comparando com as
cidades portuguesas e, talvez por isso, a fisionomia e o carácter do
Largo da Mutamba sejam um tanto ambíguos e repletos de
incoerências.
A intervenção executada além de expressar uma total ruptura
com o passado foi o resultado de uma intenção deliberada de criar
uma centralidade moderna, interrelacionando programas com o
lugar, com a conotação da obra e com a linguagem e modelos
arquitectónico-urbanisticos. Mas, morfologicamente, quanto ao
perímetro, não chego a perceber o que se entende por Largo da
Mutamba: se unicamente a plataforma baixa, a pequena praça na
base do paredão do Governo Provincial, o espaço de circulação; se
integra a plataforma inclinada ajardinada que se prolonga até ao
supradito edifício. No primeiro caso resume-se a um simples espaço
de atravessamento, entrada e saída do centro histórico, ao referido
interposto de transportes; no segundo caso ganharia escala e
significado. A primeira versão é mais realista. A sua vivência mostra
uma significativa frequência do uso enquanto centro de serviços.
O seu valor reside parcialmente na representatividade da
arquitectura moderna (edifícios, desenho e forma urbana),
característica da época da intervenção que lhe conferiu o carácter
de centro.
Relativamente ao passado deste espaço público, segundo

Fig, 12 - Largo Almirante Batista de Andrade, extracto da planta de
Luanda de 1938

Pepetela, "podemos referir o «massacre» feito no largo da
Mutamba, que era um bonito jardim com árvores, marcando o início
da penetração para o planalto e foi eliminado pela construção do
tremendo edifício dos serviços da Fazenda."I4c
O sentimento de perda de Ilídio do Amaral é ainda maior "Esta praça, que outrora foi um dos mais belos jardins da cidade,
que poderia ter ficado com uma área muito maior e que, com um
aproveitamento racional, pela sua posição central, poderia ter
adquirido grandiosidade e beleza, ficou reduzida às dimensões
actuais pela construção do imóvel da Direcção dos serviços de
Fazenda e de Contabilidade Pública."'^°
Na Planta e Roteiro da Cidade de Loanda, 1926 este espaço é
designado "Largo do Almirante Baptista de Andrade (conhecido
pelo largo da Mutamba) - em frente ao edifício do Município, parte
inferior (Jardim público)." ' ^ e
"Deve ser, também dos mais antigos largos da cidade,
encontrando-se o seu nome em vários documentos do início do
século passado, umas vezes com esta designação [Mutamba], outras
como Largo de Danja-a-Rosa.
No «Album fotográfico-literário», editado em 1883, por J. A. da
Cunha Moraes e Carlos Afonso, é o mesmo assim descrito:
«um pedaço de areial, que não escalda quem o pisa à hora do
meio dia, porque o sol penetra ahi coado pela espessura das
ramarias, que se enleitam cerradas, umbrosas, de algumas

Fig. 14 Largo Almirante Batista de Andrade, extracto da planta de
Luanda de 1926 e extracto da planta de Luanda de 1862
(sobreposição)
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insandeiras, espreguiçando-se em braçadas de mil feitios, revestidas
de folhagem abundante, verde-escura, espalmada, polida, a ramalhar
de manso às vibrações, refrescando o ambiente».

L

Neste largo existiu durante muitos anos a chamada «Quitanda
da fazenda», a que o mencionado Album faz esta alusão:
«Ahi estão elas, de manhã ao sol posto, pousadas, as
quitandeiras, junto das suas pequenas barracas de esteiras, onde
expõem para vender aos que passam, enfileiradas em rolos, as
fazendas de algodão - os riscados, as chitas, os lenços de várias
cores e padrões: os estofos baratos de que se veste o indígena
pobre, que o cingem, sem talhes enesgados, moldes amplos ou

Rg | 5

Cercade

| 90 6

esguios, nem os recortes phantasiosos, variados, dos figurinos da
moda europeia: quase a simplicidade severa, honesta, com leve degeneração, das antigas chlamydes, das tunicas graves, compostas, que
,, |4f
não desenhavam fórmulas, que mal contornavam curvaturas».
Na planta de 1862 o que existe é um grande vazio com uma inscrição que designa o lugar Mutamba.

Mutamba significa tamarinho ' 4 §, que é uma árvore.
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15 Largo 1 . a de Maio (tp.3) - 2005, Largo I °- de Maio / 1977, Largo 1 ,s de Maio
Este é um espaço intersticial que resulta do cruzamento de vias.
Integra um dos anéis da cidade cujo tráfego é mais intenso mas, apesar disso, devido ao facto de em seu redor haver uma série de
serviços como, por exemplo, escolas e faculdades, hospital,
bombeiros, quartéis militares e alguns espaços de diversão, é vivido
e fruído pela população.
A concentração de serviços neste local não foi alheia ao sentido do crescimento urbano, pelo contrário, é fruto de um planeamento que, entre outras coisas, prevê uma descentralização dos _,
ditos serviços e a criação de novas centralidades na cidade. O Largo J_Q_
I ° de Maio obedece a esse plano, está localizado estrategicamente 1
no cruzamento do anel de expansão da cidade (correspondente aos
anos 50 e 60 do século XX) com a Estrada de Catete, que é uma

Fig. I - Largo I ° de Maio, extracto da planta de Luanda actual

importante via de entrada e saída na e da cidade, uma importante ligação regional que ainda hoje se constitui como uma
área promissora e de franca expansão urbana, factores que o valorizam substancialmente na cidade. Juntamente com o
Largo das Heroínas e o Parque da Independência (com o qual confina), dispostos ao longo da Rua Ho Chi Min, compõe
uma das centralidades de Luanda, a mais excêntrica e a mais jovem.
Foi alvo de uma intervenção recente, sobretudo ao nível dos revestimentos e do equipamento mobiliário, e a figura
escultórica que compõe o centro do largo da independência, como também é conhecido e denominado vulgarmente, tem
um grande valor simbólico para a sociedade angolana. A personalidade em causa é uma das mais queridas e idolatradas Agostinho Neto - representante da cultura angolana, de valores humanos e da luta pela independência de Angola, encontrando-se voltado para a referida Estrada de Catete. A base da sua escultura é envolvida por mosaicos alusivos à independência, à libertação de escravos e à guerra colonial. O estilo linguístíco-arquitectónico adoptado na intervenção do
espaço é similar ao realizado no Largo do Kinaxixe, moderno mas com algumas contradições.

Fig.2 - 2005 (arquivo pessoal, de sudoeste para nordeste, da Rua Ho Chi Min)

Fig.3 - 2005 (arquivo pessoal, de sudeste para noroeste, do Largo I ° de Maio)
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Fig.4 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.5 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.6 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.7 - Em construção, fornecida pelos serviços do Governo Provincial

Fig.8 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.9 - 2005 (arquivo pessoal)

Inicialmente, este espaço era um mero elemento participativo da malha urbana e, mesmo não sendo fruto de um
acaso, a sua importância era relativa ainda em 1968, como
mostra a planta da cidade dessa data, não havendo atnbuição
de designação do lugar, talvez porque ficasse na periferia (em
construção) da área urbana da cidade, sendo representado
como um simples cruzamento de vias.
Desconheço denominações anteriores, nomeadamente
do período colonial, ou outros dados históricos mais remotos.

Fig. 10 - 2005 (arquivo pessoal)

A

&

'

Fig. I I - Planta de 1977

^4

Fig. 12- Planta de 1968

Fig. 13 - Plano de Urbanização, 195/

Fig. 14 - Planta de 1944 com P. U.
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16 Largo d a s H e r o í n a s (tp.3) - 2005, Largo das Heroínas / 1977, Largo das Heroínas
O Largo das heroínas é em tudo semelhante ao Largo I. de
Maio, por exemplo, no que diz respeito à sua formação, à sua localização, à sua participação na construção da mesma centralidade, à
intervenção de remodelação a que também foi sujeito dentro das
mesmas linhas estilísticas e ideológicas, etc. No entanto, a sua dimensão e morfologia são mais apropriadas e atractivas ao usufruto
pedonal, sendo, por isso, mais frequentado do que o Largo I ° de
Maio, apesar de, como ele, se resumir a uma "ilha" na Rua Ho Chi
Min, com vias em todo o seu redor.
No Largo das Heroínas, a escultura central retrata 3 grandes
mulheres angolanas, heroínas como a denominação do espaço indica, contudo, na base, apresentam-se 4 mulheres, devidamente identificadas; é também uma homenagem e reconhecimento, por méri-

Largo das Heroínas, extracto da planta de Luanda actual

to próprio e mais do que devido, do papel da mulher angolana na sociedade, na família e no trabalho, que vem sendo valorizado cada vez mais.

Fig.2 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.3 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.4 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.5 - 2005 (arquivo pessoal)
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Fig.6 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.7 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.8 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.9 - 2005 (arquivo pessoal)

Ill Capitulo
17 Parque da Liberdade (tp.3) - 2005, Parque da Liberdade (parque público) / 1926, Parque Zoológico
A cidade de Luanda é presenteada com alguns parques naturais
(uns totalmente construídos e outros de ongem primitiva, mas todos
eles já com notóna intervenção do Homem) que se constituem
como pulmões na cidade, como espaços de recreio e de actividades
lúdicas e desportivas.
Um desses parques é, segundo a designação actual, o Parque da
Liberdade. Está inserido no centro histórico de Luanda, basicamente
no interior de um quarteirão, possuindo dois acessos: um mais imponente, feito por uma das ruas da antiga cidade alta, a Rua 17 de
Setembro; e, o outro, mais secundário, faz-se pela Rua do Cazuno.
É um espaço que se estende por uma zona acidentada, é dividido
por plataformas, desenhado com organicídade e harmonioso, embora tenha pormenores que revelam alguma desproporção e dese-

Fig. I - Parque da Liberdade, extracto da planta de Luanda actual.

quilíbrio formal. É um ponto relevante na cidade. Pertence a um género espacial temático criado intencionalmente e
desenhado adequadamente para um fim específico, neste caso com uma função lúdico-recreativa, cultural e de desafogo
na cidade. Todavia, como outros parques da cidade, está abandonado, degradado e a carecer de uma intervenção urgente.
Este parque está inclusive a ser indevidamente ocupado e vandalizado.
As imagens a seguir apresentadas seguem um percurso iniciado na entrada pela Rua do Cazuno até à entrada principal, pela Rua 17 de Setembro.

Fig.2 - 2005 (arquivo pessoal, entrada pela Rua do Cazuno)

Fig.3 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.4 - 2005 (arquivo pessoal)
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Fig.5 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.6 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.7 - 2005 (arquivo pessoal)
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Fíg.8 - 2005 (arquivo pessoal)
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Fig.9 - 2005 (arquivo pessoal)
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Fig. 10 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. I I - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 12 - 2005 (arquivo pessoal)
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Fig. 13 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 14 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 15 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 16 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 17 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 18 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 19 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.20 - 2005 (arquivo pessoal)
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Fig.2l  200S (arquivo pessoal)

Fig.22  2005 (arquivo pessoal)

Fig.23  2005 (arquivo pessoal)

Fig.24  2005 (arquivo pessoal)

1 jBiiiiiiiiil
Fig.26  2005 (arquivo pessoal)

Fig.25  2005 (arquivo pessoal)

Outrora o Parque da Liberdade foi o Parque Zoológico, conforme nos mostra a planta de Luanda de 1926, com
preendendo ou vindo a compreender posteriormente uma área botânica com uma espécie de estufas. Segundo apurei
com alguns populares, mais tarde os animais foram transferidos para o jardim zoológico construído na ilha de Luanda.

^
Fig.27  Parque da Liberdade, extracto da planta de Luanda de 1977

Fig.28  Sem identificação, extracto da planta de Luanda de 1968
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Fig.30 - Extracto de fotografia de cerca de 1935

Fig.31 - Panque Zoológico, extracto da planta de Luanda de 1926

Ill Capitulo
18 Jardim da Ilha de Luanda (tp.3) - 2005, Jardim da Ilha de Luanda (LP.) I Jardim Zoológico
O Jardim da Ilha de Luanda (conforme designo por falta de
denominação oficial) é outro recurso natural da cidade, também ele
construído, interessante mas a carecer de remodelação ou recuperação e promoção social. É um parque arborizado que, em tempos,
abrigou o jardim zoológico da cidade, mas, entretanto, pelo que me
foi dito, os animais foram transferidos daqui para uma reserva natural. Contudo, pelo menos ainda em 1989/90 estava aberto ao público. Acede-se a este espaço pela espinha dorsal da ilha e única via
longitudinal.
Julgo que a construção deste parque datará das primeiras
décadas da segunda metade do século XX, embora não o possa
garantir, pois as plantas são omissas e não consegui apura-lo em
docu-mentos escritos. A traça da entrada é um prenúncio desta

Fig. I -Jardim da Ilha de Luanda, extracto da planta de Luanda actual

época, que também correspondeu a um surto de crescimento da cidade.

Fig.2 - 2005 (arquivo pessoal, de nordeste para sudoeste, Jardim da Ilha de Luanda)

Mas, em toda a ilha, destacar apenas o Jardim da Ilha de Luanda
seria ignorar outros espaços igualmente significantes: uma mancha
arborizada que se estende da via central à margem da baía; e, toda
a linha de praias banhadas pelo Atlântico.
A supracitada mancha verde, comparativamente com as proporções usuais de outros espaços e até da cidade, possui uma
grande dimensão mas, como o ex. Jardim Zoológico, precisa de
cuidados. Por seu lado, as praias, que se podem considerar meros
ambientes naturais, devido à construção de equipamentos nestas
praias como, por exemplo, pontões, cafés e restaurantes, pequenas
lojas de artesanato, associações de desportos aquáticos, etc.,
podemos considera-las espaços de um certo modo construídos ou,
pelo menos, intervencionados. Estas praias e as da Península do

Fig.3 - Ilha de Luanda, extracto da planta de Luanda actual

Mussulo, além de serem muito apreciadas por todos, promovem o desenvolvimento turístico, que bem conduzido pode
ser bastante benéfico para a cidade e para os seus habitantes.
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Fig.4 - 2005 (arquivo pessoal, "mancha verde")

Fig.5 - 2005 (arquivo pessoal, junto da entrada da ilha, praia)

Fig.6 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.7 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.8 - 2005 (arquivo pessoal, junto da ponta nordeste da ilha)

Fig.9 - 2005 (arquivo pessoal)

Capitulo

Fig. 10  200S (arquivo pessoal)

Fig.l I  2005 (arquivo pessoal)

Algumas destas praias foram muito violadas mas outras continuam selvagens (algumas da Península do Mussulo). A
Ilha de Luanda (e, naturalmente, as suas praias) foi sujeita a sucessivas alterações morfotopográficas, necessánas para o
controlo das correntes e para a sua estabilização geológicogeográfica. Por exemplo, segundo Ilídio Amaral: "Em 1944, uma
maré de temporal cortou a Ilha, em frente da Praia do Bispo, na zona da Cabeleira; em 1955 quase sucedeu o mesmo
em frente da cidade." ' ° a
A Península do Mussulo vem sendo seriamente ameaçada e, de facto, invadida arbitrariamente, por quem possui recur
sos económicos e, a seu gosto, nela constrói. Esta situação é já motivo de preocupação local, noticiada nos meios de infor
mação.
Mas, falar na ilha de Luanda é também falar na ligação desta com o continente. Hoje já nem sei se se poderá falar em
ilha, pois a ligação ao continente está de tal modo integrada na rede viána e estabelece uma ruptura total entre a Baía de
Luanda (a nascente) e a Baía da Samba (a poente) que é mais uma extensão, uma ponta da cidade continental do que
uma ilha.
Sabese que o acesso à ilha, que agora se faz por uma ponte de betão, era inicialmente feito por uma ponte de
,18cc . Em 1926, a ponte recebeu o nome de Ponte Paulo Dias de
madeira '°°, conforme mostra a Fig. 18, de I924'°
Novais. I8d
Antes da existência da ponte de madeira, em oitocentos, acediase à ilha "em escalar a vapor que partia da ponte

da alfândega". ' 8 e

Fig. 12 Cerca de 1970

Fig. 13  Cerca de 1967
■""■■■v
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Fig. 14  Cerca de 1955
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Fig. 15  Projecto da nova ponte
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Fig. 16  Extracto da planta (com

Fig. 17  Ponte Paulo Dias Novais.

Plano de Urbanização) de Luanda

extracto da planta de Luanda de

de 1944

1926

Fig. 18  Cerca de 1924

A provar o quanto a ilha e as suas praias sempre foram procuradas para recreio e até para fins terapêuticos, como
alternativa e complemento aos espaços do continente, existem algumas citações, por exemplo, de Manuel da Costa
Cardoso que diz que no último quartel de oitocentos, "Na estação calmosa, era hábito tomarse banho na ilha, da parte
da manhã, na praia que actualmente serve os edifícios do Departamento Marítimo, e à tarde procuravase o fresco e a
sombra das árvores existentes nalgumas propriedades que se situavam nas Quipacas, lugar onde hoje se erguem as insta
lações do Caminho de Ferro." ' ^ A crescenta, o mesmo autor, que "Tal como nos primeiros tempos da fundação da capi
tal, tomavamse banhos na Ilha, e em casas de campo e repouso que ali existiam passavamse alguns dias na estação quente
sub tegmine fagi, por causa das intempéries ou para convalescença." ' °8 Reportandose também a Cadomega que relata
que "«muita gente da cidade por devoção e recreio por ser das boas saídas que há pela frescura e deleitação que nela
acham, de frescas sombras, de coqueiros, tamarinheiros e tamareiras e serve aos romeiros para fazerem seus magustos
sem serem de castanhas senão de muitos e bons presuntos e paio»."

Fig. 19  Cerca de 1970

Fig.20  Cerca de 1968

—

Capitulo
19 Parque de Miramar (tp.3) - 2005, Parque de Miramar (I.P.)

v~fe

A cidade de Luanda, além dos parques tratados anteriormente,
possui um parque com características muito particulares, deveras
interessante e promissor, e que denomino de Parque de Miramar,
também por desconhecimento da denominação oficial.
Localiza-se na encosta de Miramar, a nascente, e desenvolve-se num plano inclinado entre a cota alta onde se concentram
embaixadas e a cota baixa onde se situa um musseque e a Estação
de Caminho-de-ferro. Esta circunstância implica alguns conflitos sociais que é necessário resolver. Independentemente deste aspecto, o
acesso ao parque faz-se por Miramar, de onde se vislumbra uma significativa parte do núcleo urbano.
É composto por caminhos e circuitos propícios à prática desportiva, sobretudo marcha e atletismo, a que alguns procedem

Fig. I - Parque de Miramar, extracto da planta de Luanda actual

(tanto quanto pude apurar no local). É um tanto secundarizado na vida urbana e o estado de conservação reflecte essa
mesma marginalização, porém, tem potencialidades para ser um espaço mais aprazível, com mais destaque na urbe e com
maior e melhor vivência.
É provável que a sua origem seja também da segunda metade do século XX.

Fig.2 - 2005 (arquivo pessoal, da Rua Houari Boumedienne para o parque e baía)

Fig.3 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.4 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.5 - 2005 (arquivo pessoal, morro)

Fig,6 - 2005 (arquivo pessoal, morro)

Fig.7 - 2005 (arquivo pessoal. Estação do Caminho de Ferro)
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20 Parque da Independência (tp.3) - 2005, Parque da Independência
Mais recentemente construiu-se o Parque da Independência,
com características totalmente urbanas. Tem uma forma em L que
parece resultar mais de um espaço sobrante do que de um traçado
planeado.
Este parque localiza-se defronte do Largo 1° de Maio, na
direcção para onde está voltada a estátua de Agostinho Neto. Entra-se por um acesso lateral secundário, marginal ás linhas de circulação
mais intensa, confinante com um extenso terreiro. É vedado por um
gradeamento alto mas totalmente transparente, por questões de
segurança e manutenção do espaço. No seu interior tem zonas
diversificadas, uma definida essencialmente por pequenas construções e esplanada, outra por pérgulas e outra por um parque
infantil.

Fig. I -Parque da Independência, extracto da planta de Luanda actual

Fig.2 - 2005 (arquivo pessoal, de noroeste para sudeste, acesso pela Rua do Tomás Vieira da Cruz)

Fig.3 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.4 - 2005 (arquivo pessoal)
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Fig.5  2005 (arquivo pessoal)

Fig.7  2005 (arquivo pessoal)

Fig.6  2005 (arquivo pessoal)
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Fig.9  2005 (arquivo pessoal)

Fig.8  2005 (arquivo pessoal)
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Fig. 10  2005 (arquivo pessoal)
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Fig. 11  Em construção, fornecida pelos serviços do Governo Provincial
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O lugar, com um perímetro aproximado do actual e com igual morfologia, está representado na planta de Luanda
de 1968, mas a expressão simplificada das plantas de então não me permitem saber a função deste espaço ou deduzir o
carácter que teria, nem tão pouco, saber se seria construído ou vazio. Todavia, penso que seria um vazio, que assim se
manteve e agora foi alvo de aproveitamento e projecto.

Fig. 12 - Extracto da planta de Luanda de 1977

Fig. 13 - Extracto da planta de Luanda de 1968
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21 Largo Lénine (tp.3) - 2005, Largo Lénine I 1968, Largo do Dr. Alves da Cunha
O Largo Lénine é, na verdade, um jardim. Este jardim situa-se
em frente do Liceu Salvador Correia, relacionando-se estreitamente
com este, como uma espécie de extensão do seu átrio e espaço de
lazer para os seus alunos.
A sua morfologia é muito clara, porém, a sua topografia dificulta o seu usufruto mais pleno, defmindo-se como um plano inclinado. Está razoavelmente equipado, faltando talvez algum mobiliário
para recolha de lixos; é desenhado por uma série de percursos,
alguns deles com degraus, e por pontos de atracção resultado da
confluência dos caminhos.
O seu estado de conservação inspira cuidados, sobretudo as
zonas mais próximas do perímetro exterior e os próprios passeios
que estabelecem esse limite.

Fig. I - Largo Lénine, extracto da planta de Luanda actual

A sua dimensão e forma destacam-no na planta da cidade e, juntamente com o edifício do liceu formam mais uma
importante referência urbana.
Actualmente, insere-se na zona histórica proposta, fazendo parte do anel que a delimita.

Fig.2 - 2005 (arquivo pessoal, de nordeste para sudoeste)

Fig.3 - 2005 (arquivo pessoal, de sudoeste para nordeste, Avenida Lenine)
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Fig.4 - 2005 (arquivo pessoal, de nordeste para sudoeste, Avenida Lenine e Largo Lenine)

Fig.5 - 2005 (arquivo pessoal, entrada do Liceu Salvador Correia)

Fig.6 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig,7 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.8 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.9 - 2005 (arquivo pessoal)

Ill Capitulo

A sua construção data do fim dos anos 40 e inícios de 50 do século XX, conforme mostram as imagens a seguir
apresentadas. Tanto a sua localização, como a sua definição formal dependem de um planeamento urbano, que embora
ainda não seja muito claro no plano de urbanização dos anos 40, já está contemplado e bem definido no plano de urbani
zação dos anos 50.
Pelas imagens percebemos como a sua traça se mantém a mesma desde a origem até aos nossos dias.

Fig.12.  Cerca de I960 (?)

Fig. 13 Cerca de 1950
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Fig. 14  Largo Dr. Alves da Cunha, extracto da planta de Luanda de 1968

Fig. 16  Extracto da planta (com Plano de Urbanização) de Luanda de
1944

Fig. 15  Extracto da planta do Plano de Urbanização de 1957

Capitulo
22 Praça da Unidade Africana (tp.3) - 2005, Praça da Unidade Africana / 1989, Largo de África / 1977, Alameda do Príncipe
Real
Localíza-se em Miramar, numa zona "nobre" da cidade, entre o Cine-esplanada
Miramar (a norte) e o tradicional Bairro Operário (a sul, degradado e com demolição
em estudo). Na verdade, o Bairro Operário interpõe-se na continuidade da Rua Ho Chi
Min e Alameda Manuel P.S. Van-Dúnem (anel onde se encontra, por exemplo, o Largo
I.° de Maio) até à Praça da Unidade Africana, que tem todos os requisitos para ser o
remate desse anel, importante eixo viário da cidade. A planta e o desenho da cidade
pedem" esta ligação, aliás o término da Alameda Van-Dúnem e o pequeno troço, a

Di

norte, da Rua Ho Chi Min, denunciam essa intenção. Mas, isso só
será possível com uma remodelação parcial do Bairro Operário,
que talvez se deva efectivar.
Actualmente, a sua inserção
na rede urbana, as suas dimensões,
morfologia, desenho e equipamento dotam-no de propriedades que
lhe conferem um certo carácter
bairrista e intimista, mas confortável. Portanto, o carácter deste

Fig.l - Praça da Unidade Africana, extracto da planta de Luanda

Fig,2 - Parte do anel viário que com-

espaço oscila entre o bairrista e actual

preende a Rua Ho Chi Min; ligação a

um promissor ponto estratégico da rede viária de Luanda.

tracejado no Bairro Operáno

Encontra-se um pouco vandalizado, à semelhança de muitos outros da cidade.

Fig.3 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.4 - 2005 (arquivo pessoal)
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Fig.5 - 2005 (arquivo pessoal)
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Fig.6  2005 (arquivo pessoal)

Fig.7  2005 (arquivo pessoal)

Ainda em 1977 este espaço era denominado A lameda
do Príncipe Real, conforme mostra a planta da cidade, mais
um pronuncio da ligação acima descrita e delineada já no
Plano de Urbanização de 1957.
O modelo seguido é característico do urbanismo por
tuguês, ou melhor, do desenho e imagem urbana praticada no
fim dos anos 40. A sua origem remonta sensivelmente à déca
da de 50 de novecentos.
Esta praça assemelhase, por exemplo, ao actual conjun
to formado pela Rua de Gregório José Mendes e Largo
Soweto, junto do Parque da Independência.
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Fig.8  2005 (arquivo pessoal)
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Fig.9  Alameda do Príncipe Real, extracto da planta de Luanda de 1977

Fig. 10  Extracto da planta do Plano de Urbanização de 1957

Ill Capitulo
24 Largo do Cruzeiro (tp-3) - 2005, Largo do Cruzeiro
O Largo do Cruzeiro é um típico largo de bairro, voltado para
si mesmo e frequentado essencialmente pelos moradores locais.
Tem planta centralizada e é composto por várias placas ajardinadas,
destacando-se a calmaria do lugar. Este Tipo representa uma série
de outros espaços espalhados pela cidade.
O seu estado de conservação também revela a necessidade de
alguma intervenção.
Esta denominação acompanha-o desde cedo, pelo menos já a
tem na planta de 1968. Pode dever-se à proximidade do Cemitério
Alto das Cruzes e/ou à possível existência de algum cruzeiro neste
lugar, estipulações das quais não tenho dados documentais.
Foi delineado no plano de urbanização da década de 40, mas
com uma traça ligeiramente diferente da construída.

Fig. I - Largo do Cruzeiro, extracto da planta de Luanda actual

Fig.2 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.3 - Largo do Cruzeiro, extracto da planta de Luanda de 1968

Fig.4 - Em projecto, extracto da planta (com Plano de Urbanização) de
Luanda de 1944

Ill Capitulo
25 Parques Infantis (tp.3)  2OO5, Parque Infantil Ambuíla (LP,); Parque Infantil Cambambe (LP.)
Estes parques infantis, alguns deles muito recentes e fruto de
uma acção planeada de remodelação de espaços urbanos, estão
inseridos em largos com o mesmo carácter bairrista e igual lin
guagem estilística e tipomorfológica, por exemplo, do Largo do
Cruzeiro.
A remodelação a que estes largos foram sujeitos, que é tam
bém muito semelhante entre si, implicou uma especificidade fun
cional, isto é, foram dotados de requisitos técnicos, de segurança e
equipamento próprio, para se afirmarem como parques infantis. Não

Sim

se alterou o seu carácter bairrista mas, com um uso mais intensifica
do e promovido por um público tão singular, o seu estado de con
servação é mais salvaguardado e melhor.

Fig.I  I.Largo de A mbuíla; 2.Largo de Cambambe; 3.Largo do
Cruzeiro; extracto da planta de Luanda actual

Largo de Ambuíla / Parque Infantil Ambuíla

Fig.2  2005 (arquivo pessoal)

Largo de Cambambe / Parque Infantil Cambambe

Fig.4  2005 (arquivo pessoal)

Fig.3  2005 (arquivo pessoal)

Outros exemplos
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Fig.5 Parque Infantil Zedo; fornecida pelos serviços do Governo Provincial

Fig.6

Parque Infantil João Seca; fornecida pelos serviços do Governo

Provincial

Ill Capitulo
26 Largo Lello (tp.3) - 2005, Largo Lello (I.P.) I 1944, Largo do D. João IV
Este largo tem um carácter residual, é uma vulgar diferença entre a estrutura viária e o edificado, um pequeno alargamento.
Para quem vem de sul, forma juntamente com o Largo Rainha
Jinga uma espécie de antecâmara do Largo Fernando Coelho da
Cruz (ver Fig.2 do Largo Rainha Jinga). O Largo Lello, como já disse
acerca do Largo Rainha Jinga, pode, harmoniosamente, fazer parte
do T, então sugerido, ou continuar como mero interstício, onde se
acumulam carros e lixos.
A sua morfologia conjugada com orientação solar e a existência de uma árvore de larga e densa copa tomam-no um espaço sombrio, que actualmente não é nada convidativo, entre outras coisas,
devido ao seu mau estado de conservação.

Fig. I - Largo Lello, extracto da planta de Luanda actual

Fig.2 - 2005 (arquivo pessoal, de nascente para poente, Rua Rainha Jinga)

Fig.3 - 2005 (arquivo pessoal, de nascente para poente, Rua Rainha Jinga)

Fig.4 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.5 - 2005 (arquivo pessoal)

^
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Fig.8 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.9 - 2005 (arquivo pessoal)

O seu carácter prolonga-se inalterado desde a sua origem, mesmo quando a definição do sistema viário era ainda
muitíssimo incipiente (1755).

Fig, 10 - Largo do D. João IV, extracto da planta (com Plano de

Fig, I I - Extracto de fotografia de cerca de 1935

Urbanização) de Luanda de 1944

Fig. 12 - Extracto de fotografia de cerca de 1935

Fig. 13 - Extracto da planta de Luanda de 1926
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(«/FT6?*»
Fig. 14 - Extracto da planta de Luanda de 1862

Fig. 15 - Extracto da planta de Luanda 1755 sobreposta na planta actual

Ill Capitulo
27 Largo do Ambiente (tpA) - 2005, Largo do Ambiente
O Largo do Ambiente localiza-se junto da Igreja da Nossa
Senhora da Nazaré, desde a avenida marginal até à Rua Gamai Abel
Nasser e Av. Nehru. Todavia, pode-se considerar que se divide em
duas partes distintas: a que participa do quadro da avenida marginal,
defronte da Igreja da Nossa Senhora da Nazaré, com a qual se relaciona intimamente, servindo de adro; e, a que se encontra por detrás
da dita igreja, a que se desenvolve para sul numa plataforma inclinada com ligação directa às portas do Cemitério Alto da Cruzes.
A divisão do espaço nestas duas partes faz-se não só pela presença da igreja, que francamente estabelece um corte, mas também
se deve ao atravessamento deste espaço pelas linhas da infra-estrutura viária "paralelas" à marginal. E, este corte não é apenas físico, é
Fig. I - Largo do Ambiente, extracto da planta de Luanda actual

também estilístico (conforme mostram as imagens), tanto o é que a
intervenção a que está a ser sujeito (em 2005) passa essencialmente pela requalificação dos espaços constituintes da parte
por detrás da Igreja da Nossa Senhora da Nazaré.
Apesar da sua dimensão, este espaço é intersticial. Junto da marginal assume um carácter privado e intimista devido
à relação com a igreja e pelas suas características gerais, como por exemplo: o ser vedado e o ter percursos e placas ajardinadas muito desenhadas em função da fachada da Igreja, etc. A sul, onde tem a sua área mais expressiva, é muito secundarizado, sem grandes incentivos para um maior usufruto. São as condições da sua envolvente próxima que o ditam, pois
os edifícios que o cercam não têm, na generalidade, actividades promotoras desse usufruto e a confluência de muitos eixos
viários neste largo, com a consequente intensificação do fluxo de trânsito, não o favorecem no plano social. Assim, são
estes eixos que conseguem ter preponderância urbana, obviamente dentro da categoria e da tipologia em que se
enquadram. Noutras circunstâncias, o Largo do Ambiente, teria condições para se assemelhar, pelo menos em termos de
função urbana, ao Largo do Atlético. Mas, não deixa de ser um importante ponto referencial da cidade e, mais precisamente, da Avenida 4 de Fevereiro; está para o Largo 17 de Setembro como o Largo do Atlético está para o Largo do
Infante D. Henrique, um precedente.

Fig.2 - 2005 (arquivo pessoal, da Avenida 4 de Fevereiro para a Igreja de N.a Sr.a da Nazaré)

Fig.3 - 2005 (arquivo pessoal, de noroeste para sudeste)
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Fig.4 - 2005 (arquivo pessoal, de noroeste para sudeste)

Fig.5 - 2005 (arquivo pessoal, de sudeste para noroeste)

Fig.6 - 2005 (arquivo pessoal, de noroeste para sudeste)

Fig.8 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig.9 - 2005 (arquivo pessoal)
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Fig. 10 - 2005 (arquivo pessoal)

Fig. 11 - 2005 (arquivo pessoal)

Embora na planta de 1968 já esteja representado com uma fisionomia semelhante à actual, este espaço não está
inteiramente previsto no plano de urbanização da década de 40, onde aparece projectada a estrada onde se viria a implantar. Assim, se a ligação viária foi fruto de um planeamento urbano o mesmo não se poderá garantir acerca da existência
deste largo, não havendo nada que o denuncie nas fontes a que tive oportunidade de recorrer.
É ainda interessante verificar como este espaço também foi atravessado pelas linhas de caminho-de-ferro (Fig. 15).

Fig. 12 - Extracto da planta de Luanda de 1977

Fig. 13 - Extracto de fotografia dos anos 60 (?) do século XX

Fig. 14 - Extracto da planta de Luanda de 1968

Fig. 15 - Extracto da planta (com Plano de Urbanização) de Luanda de
1944

Por fim, é relevante lembrar que a Nazaré, ou melhor, a Igreja de N.a Sr.a da Nazaré foi, durante muito tempo, o
ponto de referência do limite nascente da cidade juntamente, claro, com a Fortaleza do Penedo. Aliás, entre ambos construiu-se o primeiro troço da marginal, conforme já referi a propósito da Avenida 4 de Fevereiro - o Passeio do Penedo
(passeio público). Portanto, pode-se considerar que esta circunstância garante à igreja e ao local onde se insere um certo
valor urbanístico. A igreja foi fundada em 1664^ a e dispunha de um cemitério vedado e contíguo.^' 3 No exterior erguia-se um pequeno cruzeiro/' c
A igreja pode de algum modo ter fomentado a criação do Largo do Ambiente mas não terá sido a razão principal.
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Fig. 16- Cerca de 1907

Fig. 18 - Extracto da Perspectiva da Cidade de S. Paulo de Luanda de 1816,
I -Igreja de Nossa Senhora da Nazaré
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Fig. 17 - Extracto da plante de Luanda de 1862

Fig. 19 - Extracto da planta de Luanda de 1755

Ill Capitulo
3 1 L a r g o d o L u m e j ( t p . 4 ) - 2005, Largo do Lumej I 1938, Largo de Afonso Henriques / 1926, Largo do Conselheiro Júlio Vilhena

É, e sempre foi, um espaço de carácter intersticial, de cruzamento de vias e o seu valor reside justamente na sua participação
no sistema urbano.
Embora não tenha absoluta certeza, devido à falta de clareza
das plantas e da identificação in loco, penso que o Largo Lumej seja
o conjunto formado pela rotunda e placa triangular.
As fronteiras visuais e físicas são muito irregulares, sobretudo
em tomo da rotunda, onde a nascente e a poente predomina a desordem e o caótico nos vazios de construção existentes. Assim, a =¾
poente temos muros degradados pelos quais ainda se vislumbram as
traseiras das construções voltadas para a Rua de Domingos
Tehakanga, não se podendo considerar que exista uma frente
urbana; a nordeste a fuga visual penetra directamente no parque ou

Fig. I - Largo do Lume), extracto da planta de Luanda actual

estação dos popularmente denominados candongueiros, onde reina
a maior confusão. A dita placa triangular, a norte da rotunda, compreende um posto de combustível (na extremidade sul)
e uma área arborizada (na zona mais a norte). Mais uma vez a localização deste posto de abastecimento é pouco criteriosa e diria mesmo que, neste caso, é até pouco segura tanto para veículos como para peões. Além disso, a construção
do dito posto constitui um obstáculo visual entre a rotunda e a zona ajardinada e um corte na continuidade espacial.
Mas, existem ainda outros problemas que se salientam pela gravidade: a precariedade decorrente do mau estado de
conservação e a sujidade, que o tomam um espaço desconfortável.
A rotunda é também um local de paragem de autocarros e com uma certa importância, não pela capacidade mas
pela localização. Chegados a este largo (a pé, de carro ou de transporte colectivo) sabemos que estamos no centro da
cidade, temos uma relação visual com o Largo de Fernando Coelho da Cruz e com outras referências geográficas e
urbano-arquitectónicas que o confirmam de imediato. Também daqui se percebe claramente uma das saídas da cidade,
através da recta da Avenida do I ° Congresso do MPLA, lá no alto, ao lado Hospital Maria Pia. Aliás, nesta questão de
percepção de penetração no centro da cidade, penso que o Largo Lumej concorre com o Largo da Mutamba.
Apesar da morfologia das duas zonas que compõem este largo (rotunda circular e triângulo) serem fortes e puras
geometricamente e, por isso, favorecerem o destacamento de cada uma autonomamente, existe uma forte imagem de
conjunto, hoje perturbada mas que em tempos já foi harmoniosa e reciprocamente valorativa, condição que ainda é possível recuperar. Ainda, no centro da rotunda existia a escultura de Afonso Henriques, da qual resta apenas a base. Todavia
poderá não estar perdida pois sabe-se que a escultura de Diogo Cão e outras se encontram no Museu da Fortaleza desde
1975.

Fig.2 - 2005 (arquivo pessoal, de noroeste para sudeste)

Fig.3 - 2005 (arquivo pessoal, de noroeste para sudeste)
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Fig.4 - 2005 (arquivo pessoal, de norte para sul)

Fig.5 - 2005 (arquivo pessoal, de norte para sul)

Fig.6 - 2005 (arquivo pessoal, de sul para norte)

Fig.7 - 2005 (arquivo pessoal, de poente para nascente, Rua Friedrich Engls)

Fig.8 - 2005 (arquivo pessoal, de norte para sul, Rua Friednch Engls)
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Fig. 10 - Largo de Afonso Henriques, extracto da planta de Luanda de 1968

Fig. 12- Cerca de I960

Fig. I I - Cerca de 1967

Fig. 13 - Extracto de fotografia de cerca de 195b

5 * jiàè
Fig. 14 - Largo de Afonso Henriques, extracto da planta (com Plano de
Urbanização) de Luanda de 1944

Fig. 15 - Cerca de 1942

Ill Capitulo
Em 1938 na planta aparece identificado com a denominação de Largo de D. Afonso Henriques e assim a ele se referem até à independência.
Em 1926, como menciona a Planta e Roteiro da Cidade de Loanda, era o "Largo do Conselheiro Júlio Vilhena (antigo largo do Quibando [Kibandu que significa peneira-^ ' a ]), área em frente ao edifício das Obras públicas"/ ' ° Conforme
se verifica na planta de 1926, o espaço triangular a norte para onde se estende o Largo Lumej é parcialmente o resultado de uma desconstrução.

Fig. 16 - Extracto de fotografia de cerca de 1940

Fig. 17 - Largo de Afonso Henriques, extracto da planta de Luanda de
1938

Fig. 18 - Extracto de fotografia de cerca de 1935

Fig.20 - Cerca de 1912

Fig. 19 - Largo Júlio Vilhena, extracto da planta de Luanda de 1926

Ill Capitulo
32 Terreiros (tp.4)
Atendendo a que, no que respeita a Luanda, designo por ter
reiro um espaço aberto despojado de tratamento, caracterizado
essencialmente pelo seu piso ser o próprio material do solo local,
podemos considerar que estamos perante a existência de duas cate
gorias de terreiros; aqueles que se integram nos musseques, que
estão mais de acordo com essa tipologia urbana e com as caracterís
ticas tradicionais africanas, mais autóctones; e os que tem um carác
ter residual na cidade dita urbanizada, surgem como estranhos a esta
imagem de cidade e são espaços que nunca chegaram a ser tratados
ou que perderam totalmente as características mais urbanas que
detinham. De qualquer modo, hoje são semelhantes as suas
condições gerais, a funcionalidade, a população alvo e os problemas
e carências que encerram (irregularidade do piso, falta de algum

Fig. I

I. Terreiro, extracto da planta de Luanda actual

equipamento, lixos nalguns deles, etc.).
Defronte do Largo das Heroínas deparamonos com um terreiro, exemplo da segunda categoria acima sumariamente
descrita.
Embora para os nossos padrões culturais, nós europeus, possamos considerar estes lugares vazios e inóspitos, eles
não o são, pelo contrário, além de serem espaços de atravessamento pedonal (sobretudo no caso dos terreiros da segun
da categoria), são espaços fruídos essencialmente pelos mais jovens para correr e fazer jogos diversos. E não é decerto a
aparente aridez que impede que se afirmem nas memórias individuais e até colectivas como espaços de lazer e bemestar.
Principalmente as crianças (de todo o mundo) têm a capacidade invejável de construírem uma "imagem" própria dos
lugares e das coisas que as rodeiam, de se alhearem de alguns aspectos e pormenores mais constrangedores.
Portanto, um terreiro, mesmo residual, é um lugar com uma espacialidade, arquitectonicamente falando. Um espaço
onde se privilegiam os nossos sentidos e a relação directa com alguns elementos naturais, semelhante ao uso da praia,
contrariamente ao canteiro ou jardim relvado que não podemos pisar para não danificar. São referências que nos trans
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portam a todos para um imaginário que talvez seja comum a várias raízes culturais, senão a todas.

■

Fig.2  2005 (arquivo pessoal, de nordeste para sudoeste, Rua Ho Chi Min)

Fig.3  2005 (arquivo pessoal)

Fig.4  2005 (arquivo pessoal)
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ESPAÇO PÚBLICO DE LUANDA NO QUADRO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO COLONIAL
ANGOLANO-PORTUGUES - objecto, medidas protectoras, dualidade de paradigmas Ideológicos e metodologias de requalificação
Nos pontos anteriores já falamos da importância que o espaço público foi tendo na cidade, como se incorporou nas
disciplinas, como os instrumentos de planeamento (o normativo), o desenho e a expressão ou assimilação de influências
culturais contribuíram para a sua caracterização geral... Já enunciamos como decorreu a multiplicação, a diversificação e a
especialização dos espaços públicos de Luanda (tão intrinsecamente relacionada com a monofuncionalidade e a
multipolarização dos centros). Já descrevemos processos evolutivos nos estudos casuísticos; já fomos falando, aqui e além,
acerca dos mecanismos de salvaguarda e de metodologias preconizadas em algumas intervenções.
Com maior desenvolvimento e confrontando paradigmas, debateremos, neste ponto, as contendas e os desafios com
que se deparam os angolanos actualmente.
Objecto
A arquitectura (do cheio e do vazio) é a fonte ideológica e um suporte material privilegiado para a expressão dos
fenómenos culturais e criativos. Desperta, por si só, reacções e emoções sugeridas pela forma, estilo e escala, cor e
luminosidade, texturas e revestimentos, e é também o cosmos do imaterial odorífero e sonoro, sentidos que interferem
igualmente na memória que não é só visual. A conjugação destes aspectos personifica a leitura que fazemos do espaço.
Um edifício poderá dominar o espaço público, justificá-lo e valorizá-lo mas, por sua vez, a dignidade desse espaço
pode valorizar ou desvalorizar o edifício. De modo semelhante, a participação no espaço público de elementos naturais
como um rio, o mar, a montanha, etc

enfim, uma envolvente paisagística natural, pode valorizá-lo e particularizá-lo. Essa

natureza, por sua vez, também é valorizada na medida em que é desfrutada (civicamente!) por um número maior de
pessoas. Os elementos arquitectónicos que compõem este espaço estabelecerão com os elementos naturais uma relação
directa de visualização desobstruída, de transparência parcial, de criação de quadros emoldurados ou de pontos de vista
específicos, pode ser quebrada a continuidade visual e gerada a surpresa...
Conforme aferimos nos estudos de caso, os limites físicos de um espaço exterior não são fáceis de estabelecer
quando a barreira física e visual não existe, pois este poderá estender-se pela paisagem ou ser fragmentado pela
intromissão de um elemento qualquer.
Como também já vimos, aos espaços públicos, das diferentes tipologias, estão subjacentes sentimentos e vivências,
conceitos e valores. Em Luanda, os espaços mais representativos estão no centro histórico, estando-se, actualmente, a
consolidar um arco de novos e requalificados espaços na cidade moderna.
O espaço público, como a própria denominação já indica, tem uma natureza sociológica indissociável que, no meu
entender, lhe acrescenta valor, enriquece o que significa e representa, projectando-o além de uma mera condição funcional
e urbanística. Diria mesmo que essa natureza é uma qualidade que precede o seu papel urbano, atendendo a que a
sociologia antecede o urbanismo por ser inerente à condição humana e por o urbanismo ser uma obra cnada. Por estas
razões o espaço público deve, em primeiro lugar, servir o homem social, a comunidade (aberta), plena de interferências
e influências. Assim, inevitavelmente, reflectirá a sua essência cultural e modernidade, conquistas e ambições, criatividade,
etc..
O significado e o valor do espaço público são potenciados pela memória colectiva, quando dela faz parte. Essa
memória confere ao espaço um poder simbólico-representativo, cuja significação consegue ser muito mobilizadora. O
espaço público é o palco e o cenário dos ritmos e rotinas do quotidiano da cividade, da comunidade e do indivíduo;
concede o seu corpo à consagração de acontecimentos de importante e marcante historicidade, imortalizando-se
mutuamente. A sua imagem ou o seu uso transformam-se em tradição e a solidariedade entre todos estes aspectos
contribui para a sua perenidade. Mas, estes factores, são também uma considerável força contra e exequibilidade de
mudanças morfo-linguístico-funcionais pouco ou mal fundamentadas ou, ainda, contra mudanças que conduzam à
desvalorização do espaço no contexto urbano e social. A vivência dos espaços não acompanha necessariamente as
alteridades impostas. Curiosamente, penso que à medida que aumenta a natureza sociológica dos espaços também
aumenta a libertação dos seus aspectos arquitectónicos e históricos, automatiza-se o uso que passa para um plano
intuitivo.
Tudo isto apenas para lembrar como uma força se pode sobrepor a outra, inviabilizando um projecto, o que implica
um cuidadoso estudo, precedente ao discernimento sobre qualquer intervenção a fazer.
O valor histórico (que não implica necessariamente antiguidade) e o valor documental (na medida em que é um
testemunho) são associados muitas vezes empírica, intuitiva e inconscientemente. Um espaço público com um passado
histórico relevante pode sobreviver como mero documento, despojado da vivência que detinha ou de outra alternativa,
ou como museu (no lugar e escala originais). Todavia, um espaço remodelado que venha a perder vivência ou um espaço
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novo planeado que não venha a ser fruído, perde ou nem sequer ganha qualquer valor ou significado, mesmo que seja
um objecto muito interessante nalgum aspecto. Algo falhou! Certamente a humanização.
Medidas protectoras
Em Angola existe actualmente o CNA (Comité Nacional de Angola), organismo relacionado com o ICOMOS, o que
representa, pelo menos, uma declaração de atenção, cuidado e operacionalidade no intento de salvaguardar o seu
património.
Especificamente, no que diz respeito a Luanda foi elaborada uma proposta para a definição do perímetro do centro
histórico (PROPOSTA DA ZONA HISTÓRICA DE LUANDA), conforme apurei no Instituto do Património (em Luanda),
que me facultou uma cópia da planta com essa proposta. Apesar da planta ser muito generalista, conforme a escala o
obriga, é suficientemente clara para mostrar o pretendido. Entre outros, os pormenores da fronteira matenal, que a
proposta certamente contempla, estão expressos noutro documento, mas que infelizmente desconheço.
Porém, depois de toda a investigação e análise que fiz para a conformação desta dissertação, disponho de capacidade
para opinar consciente e fundamentadamente acerca dos limites preconizados que me parecem coerentes e criteriosos.
Fora desta limites apenas existirão alguns sítios pontuais e alguns edifícios a proteger.
Segundo aferi no Governo Provincial: "Em zonas definidas como Património Cultural-Histórico, há regulamentos
próprios definidos pelo Ministério de tutela e, neste momento, está em curso a requalificação destas zonas e respectivo
equipamento." De facto, além das intervenções planeadas, em estudo e projecto, há as obras que já tive oportunidade de
ver execuadas e aquelas que estavam em curso quando visitei Luanda.
Seguramente, posso dizer que estamos perante uma fase de transição, simultaneamente de estudo, planeamento e
execução, em que é evidente a existência de dúvidas ideológicas, metodológicas, a duplicidade de cntérios, etc...

Planta de Luanda com a PROPOSTA DA ZONA HISTÓRICA DE LUANDA

Dualidade de paradigmas Ideológicos
ANGOLANIDADE

versus PORTUGALIDADE e TRADIÇÃO versus MODERNIDADE são os grandes desafios com

que Angola se debate na consolidação de estratégias e no estabelecimento de metodologias para a RECONSTRUÇÃO
do seu meio físico e para o REENCONTRO de um suporte ideológico.
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Sob estes dois motes incorrerão as intervenções no património arquitectónico angolano, nomeadamente no
ESPAÇO PÚBLICO DE LUANDA.
Em torno destas dualidades giram as responsabilidades, os direitos e os deveres do Estado e da sociedade civil. Urge
discutir qual a participação que cada qual pode ter; qual a importância do legado do colonialismo para Angola e para
Portugal; quais as parcerias que se poderiam estabelecer, para benefício de todos, no processo de requalificação desse
acervo patrimonial.
Quando os conceitos que temos implícitos e o contexto geral é aberto e está em permanente mutabilidade, o rigor
e equilíbrio de uma conjectura só é conseguido com a aceitação e exploração da pluralidade e flexibilidade, isto é, com a
manipulação dos mesmos requisitos dinâmicos. É a este princípio que obedecerão as considerações a seguir tecidas.
Angolanidade

versus

Portugalldade

A confrontação de dois discursos tão dispares quanto o da angolanidade e portugalidade converte-se num diálogo
pejado de cicatrizes históricas e traumas ainda abertos, que acentuam rupturas e descontinuidades. Na verdade durante
muito tempo esse diálogo resumiu-se a um monólogo que nunca foi pacífico. A interrupção de um era sempre
consequência do fortalecimento do outro.
Esta problematização assenta numa estrutura dialéctica composta pelos significados e paradigmas de angolanidade e
portugalidade; pela absorção integral e serena do passado histórico, dos seus testemunhos, inclusive dos da aculturação
sofrida, pois a história não se apaga ou reescreve (podendo, quando muito, ser interpretada de diversos modos), nem as
influências se isolam ou anulam.
No século XIX viveram-se profundas mudanças sociais; hoje deparamo-nos com importantes mudanças culturais.
Civilizar era um dever para a estratégia colonial moderna (implantada no último decénio de oitocentos) e que
significava "ocupar, valorizar, educar."'-3^ Este processo correspondia, no caso concreto de Portugal em Angola, a uma
afirmação e restauro da portugalidade.
Portugalidade em Angola foi no período colonial um fenómeno que acompanhou as sucessivas levas e fixação de
novos colonos. O progresso e o desenvolvimento dos centros urbanos, nomeadamente de Luanda, constituía-se também
como um factor de atractividade para o autóctone, contribuindo para o aumento do número de indivíduos e para a
intensificação de uma "resistência" de que resultava um esbatimento da portugalidade.
No início do século XX, a proposta de Norton de Matos para a transferência da capital para o Huambo não foi levada
a cabo e a "permanência da capital em Luanda possibilitou, ou melhor contribuiu para que os reflexos de uma cultura
emergente na linha da «angolanidade» tivesse sobrevivido à crescente «portugalização».
O maior isolamento de Luanda em relação à Metrópole foi um dos factores que acentuou a «angolonização»... (...)
A ruptura, que não chegou a ser definitiva, ocorreu a partir principalmente da década dos anos 50, com a vinda anual
de milhares de colonos «brancos»." ' - " Reflectiu-se especificamente em Luanda, onde a portugalidade está por todo o
lado, mas também foi sintomático no restante país. Todavia, é interessante verificar que quando falamos de portugalldade
nos reportamos a Luanda e a outras cidades e vilas específicas de Angola, mas quando falamos de angolanidade falamos
indubitavelmente de todo o território.
Se o fenómeno de portugalidade cessou enquanto resultado de uma cultura colonizadora, pode e deve estender-se
tempo afora num regime de cooperação, na problematização e na discussão que interessa, enriquece e afirma
simultaneamente ambas as raízes culturais. Hoje, falar de portugalidade é falar de salvaguarda e reabilitação do patnmónio
colonial. Para Angola e para Portugal o desafio é encarar o colonialismo, os seus legados patrimoniais e as suas parcerias
históricas.
Portugal não deverá menosprezar o vasto e diversificado património colonial, quer seja o mais fiel aos modelos
portugueses, quer seja o mais assimilado pela cultura autóctone, quer seja o mais erudito ou o mais moderno; assim como
Angola também não deverá desvalorizar esse legado, em que as suas bases culturais também participam e tem legibilidade.
E, mesmo que não tivessem, ele é seu.
Na discussão da angolanidade são primeiramente os angolanos quem mais tem de a interpretar e a dizer. Segundo
Durkheim "uma sociedade não é constituída apenas pelo conjunto de indivíduos que a compõem, pelo território que
ocupam, pelas coisas que utilizam, pelos actos que realizam, mas acima de tudo pela ideia que esses indivíduos têm sobre
si próprios." ' -3° Nesse sentido a auto-imagem colectiva é a base da representação da identidade cultural dos povos. Os
angolanos vivem actualmente esta ansiedade de reconstrução da auto-imagem e é a isso que, no fundo, se resumem as
dualidades apontadas.
Angolanidade pode ser entendida como um fenómeno de aproximação às raízes culturais tradicionais angolanas.
Todavia, cingir a angolanidade a isto seria muito empobrecedor e desrespeitante para com um percurso histórico-cultural
que, numas regiões mais excelentemente do que em outras, deu provas de renovação e desenvolvimento, recriando com
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originalidade, autenticidade e particularidade, expressões de angolanidade - a angolanidade de hoje. Aliás, neste fenómeno
os povos bacongos foram exemplares. Souberam assimilar alguns traços culturais externos e simultaneamente impor a sua
cultura, conseguindo assim uma simbiose cultural que não passou pela perda da sua identidade cultural.
As relações com o reino do Congo, nomeadamente com o rei Mbemba Nzinga, constituem um interessante exemplo
assim como os movimentos que proliferaram em prol da consciência nacional, sobretudo pelo norte e centro de Angola.
Foi na "confusão entre o sistema de linhagem e a estrutura da realeza, situação vivamente sentida pelos congos, que
tomaram corpo as tentativas de alguns grupos que procuraram, para além de novos formalismos importados, mas por
meio deles, substituir o antigo poder sagrado por novas formas de poder, cujo fundamento e autoridade entroncavam,
finalmente, nas normas tradicionais, reconstituindo, assim, a imagem da sociedade e da cultura congo.
A lógica tradicional das representações simbólicas, com a dessacralização do poder, confrontava-se com novos
problemas. Tomava-se, pois, necessário procurar um novo sistema de representações, na perspectiva da cultura tradicional
renovada, como fundamento dos novos modelos de organização sociopolítica." ' -3' Entre outros, salienta-se Kimpa Vita,
fundamental na afirmação da angolanidade através do sincretismo ideológico.
Este não é mais do que o caminho que segue qualquer cultura. O purismo é utópico.
A angolanidade reveste-se também com outra feição - as identidades pluriétnicas. Mas, sejamos cautelosos, pois,
como refere António Gonçalves Custódio, "as dinâmicas das identidades e das alteridades culturais devem ser analisadas
numa perspectiva histórica como processos e como estratégias (sociais, culturais e simbólicas), o que contraria as
perspectivas de análise essencialistas e nacionalistas"'-3" inerentes "às estruturas rígidas, fixistas e lineares, sob a bandeira
de pretensas «autenticidades» ou de diversos nativismos ligados a «neonegrismos» e neofundamentalismos"'

. De facto,

é arriscada e destabilizadora a cristalização e a manipulação do conceito de tribalismo e constitui um fracasso na afirmação
da identidade cultural.
Apesar de tudo Angola representa uma realidade comum a muitos outros países - a construção da angolanidade faz-se, não só a partir de influências externas e sincretismos, mas sobretudo pela variedade cultural étnica interna.
Acreditamos até há relativamente pouco tempo que caminhávamos para uma monocultura universalista, em virtude
dos contactos frequentes interculturais. Actualmente, é mais consensual pensar que a identidade étnica não tende a
desaparecer. Internacionalmente, num mundo de crescente globalização, eleva-se o direito à expressão de uma cultural
própria e "os grupos étnicos afirmam-se cada vez mais e militam em favor da sua identidade cultural."'^ Na linha da
tendência universal, em Angola, as diferenças culturais atenuaram-se nas cidades mas "isto não significa que aia identidade
étnica de grupos distintos e a consciência tribal tenham desaparecido: a solidariedade étnica continua a funcionar em todos
os meios modernos e semimodernizados...
O contacto com outros grupos tem por efeito acentuar a identidade étnica e a consciência de grupo. Este fenómeno
pode muito bem coincidir com a atenuação da diferença cultural entre os grupos étnicos em presença. A fronteira entre
eles é, acima de tudo, uma fronteira social, traçada e mantida por meio de elementos culturais." ' ° ' Todavia, debatem-se
num território (numa nação) que, em muitos casos, é uma herança colonial, cujas fronteiras político-admmistrativas são
artificiais relativamente às culturais.
A angolanidade tentou-se revelar pela retirada da estatuária e de outros símbolos do colonialismo, entre os quais, a
alteração da toponímia. Apesar de alguma dessa estatuária ter sido substituída pela de heróis angolanos e de algumas
designações de ruas e lugares fazerem homenagem aos ditos heróis angolanos e a heróis internacionais (da luta pela
liberdade! e igualdade!), no meu entender, não correspondeu a mais do que uma resposta impulsiva e intuitiva mal
sucedida porque não foi feita por afirmação da nacionalidade e angolanidade mas pela negação da históna, do colonialismo,
da portugalidade. Como já referi, a angolanidade deve passar pela apropriação do passado, o que não obriga a mantê-lo
integralmente. Mas que não se caia em moralismos e culturalismos distorcidos e descontextualizados.
Tradição versus

Modernidade

Os conceitos genéricos de tradição e de modernidade foram explicitados sumariamente no // Capítulo mas interessa
avaliar como se aplicam e traduzem especificamente no contexto cultural angolano actual.
A discussão desta dualidade prende-se com a de angolanidade e portugalidade, na medida em que esta se constitui
como uma expressão da tradição a que acrescentamos a problemática da modernidade.
Intentamos sistematicamente associar uma imagem à tradição, seja ela qual for. Uma imagem que queremos cristalizar
porque é mais cómodo para o entendimento do tradicional e do passado. Este é o equívoco se percebermos que tradição
é uma condição variável e flexível. Os custos deste processo de identificação simplista e imediatista são a criação de
confusões, por exemplo, entre tradicional e histórico, entre tradição e património, entre tradicional e autêntico, enfim, a
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criação de falsas ou erradas bases culturais. Estas ambivalências podem até coincidir mas não são necessariamente o
mesmo e as diferenças acentuam-se quando se trata de feições e de tradições mais vemaculares e locais.
No processo de modernidade deparamo-nos com o confronto entre a tradução da globalização universal e a
modernidade pela aceitação e valorização das identidades culturais próprias.
Tradição e modernidade podem ser propostas diferentes mas a cooperação e a coexistência de ambas é possível.
Por exemplo, a tradição pode constituir a face visível e a modernidade o suporte ideológico e vice-versa, expnmindo-se
em níveis diferentes.
Em Angola, mesmo após a independência, embora se explorasse o tribalismo como potencial político, ele era
menosprezado enquanto expressão cultural, considerado fora de moda, exaltando-se a modernização. Não quero com
isto dizer que a angulosidade se resuma ao tribalismo, como aliás já observamos, nem que a modernidade atropela a
angolanidade.
Actualmente o turismo tenta-se implementar explorando os modelos tradicionais mas nem sempre do melhor modo.
Por vezes caricatura a tradição com rusticidades, divulgando e perpetuando erros etno-culturais, que é preciso controlar.
O caminho para a angolanidade moderna não pode passar pela repescagem directa dos modelos tradicionais e pela
aplicação indiscriminada desses modelos. Sobretudo nas cidades maiores e de estrutura europeísta, seria desadequada e
descontexualizada, num processo de globalização que é de consenso geral e que julgo ser irreversível. No caminho da
modernidade também não podemos incorrer na aplicação imediata e desarticulada, sem adaptação alguma, de modelos
alheios à realidade e ás exigências culturais locais.
Para Angola o desafio está na redefinição de uma linguagem própria, na criação das bases ideológico-culturais que
conciliem a criatividade autóctone, a cultura local e regional com os modelos, tecnologias e interesses universalistas.
Simultaneamente como estratégia e desafio, impõem-se a formação de novas dinâmicas, de novos níveis de participação
e de cooperação, de coprodução e mercado, quer internamente quer externamente (na Angola no mundo).
O desenvolvimento não pode ser travado e, como tão claramente o diz António Gonçalves Custódio, "Competirá,
assim, à própria sociedade e aos seus actores sociais definir e caracterizar as visões e estratégias desse mesmo
desenvolvimento.
É neste contexto que deve ser realizada a conjunção da tradição e da modernidade e a articulação entre a tradição,
as culturas dos ex-colonizadores e as culturas nacionais. Este é um dos desafios fundamentais colocados à África de hoje,
porque o Ocidente impôs os seus valores, não aceitando uma síntese e pretendendo substituir os valores tradicionais
africanos, primeiro em nome do cristianismo, depois em nome duma pretensa civilização considerada superior e,
finalmente, em termos duma falaciosa ideologia de progresso.
...[outro desafio, a que já aludimos,] consiste na conjugação entre a reflexão e a acção, sem fundamentalismos nem
profecias negativistas."'"^
Metodologias de

requalificação

Antes de mais, note-se que se algumas das considerações a seguir tecidas possam parecer generalistas, mesmo sendo-o, integram o caso de Angola e, mais especificamente, o que nos interessa - o de Luanda.
Na escolha das metodologias de intervenção no património, os reflexos das dualidades acima discutidas, hoje mais
do que nunca, são carregados de grande valor simbólico, representativo e identificativo, quer dos parâmetros da
originalidade cultural, quer das aculturações, quer da modernidade. São alegorias importantes sobretudo dentro da
significação que os angolanos atribuem a tudo isto.
A identificação cultural, que não deverá ser restrita mas sim abrangente, é um mote que fundamentará as intervenções
que irão conjugar as novas exigências urbanas com a preservação patrimonial das permanências. Os estudos histoncistas
constituem uma base de sustentação, inclusive de intervenções de cariz contemporâneo, que acrescenta valias ás soluções
projectadas. Assim, qualquer que seja a metodologia adoptada, as soluções delineadas com conhecimento histórico e
técnico específico serão inteligíveis ao invés das restantes que resultarão em colagens e rupturas aleatórias. A estranheza
denotar-se-á e o que poderia ser uma valorização é uma desvalorização evidente.
Como sabemos, é exigido mais cuidado e rigor na escolha das metodologias e na conciliação destas com os
programas preestabelecidos, em suma, na proposta projectual, (pelo menos!) para as intervenções no património
classificado. Ainda assim, no espaço público, mesmo quando portador de reconhecido valor patrimonial e salvaguardado,
deixamos que, muitas vezes, se sobreponha a sua indissociável condição sociológica e de inclusão no sistema estrutural da
cidade, e justificamos, em nome da resposta ás actuais exigências impostas por essa condição e pelo progresso, o
menosprezo de outros valores. Acresce, ainda, que os projectos que se propõem não são alheios às tendências
arquitectónicas e urbanísticas contemporâneas, em termos estilísticas e formais; seguimos modas e actualmente são
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frequentes as soluções "frias e despidas", quer se tratem de intervenções no património ou de obras recentes.
Contrariamente ao que possa parecer, não sou apologista da cristalização de imagens urbanas em detrimento da
mudança e do desenvolvimento, antes, acredito na conciliação de benefícios. A introdução de elementos e de factores de
dinamização, bem como a renovação urbana, participam do processo evolutivo de conservação e de sustentação do
património.
O estudo casuístico é um caminho para a redução das discrepâncias entre os arquétipos e pressupostos generalistas
das metodologias e correntes estilísticas e as especificidades e premências de cada objecto de estudo. A tipificação é um
precioso instrumento auxiliar da sistematização e racionalização de dados. Todavia, quando se alia indiscriminada e
unicamente tipificação e generalismos reduz-se qualquer proposta à pobreza, restnnge-se a criatividade e a artisticidade,
que são, por excelência, manifestações da inteligência humana.
Em Angola, de que Luanda é o rosto mais exportado, a aposta no progresso e a afirmação da nacionalização dão
muitas das respostas para as metodologias a adoptar. No sítio, no passado e no futuro pretendido estão as respostas que
procuramos, apenas precisamos de ter capacidade para as 1er e vontade de as ver, Por vezes o problema não é tanto
saber o que fazer mas saber como o fazer.
Optar por estratégias que apenas promovam a igualdade em nome do progresso é o caminho mais curto e mais fácil.
Difícil será manter a cultura viva, reconstruir ícones, conjugar dicotomias e apostar nos desafios.
A análise do estado de conservação do objecto, a par dos factores já aferidos, é um factor interventivo nas opções
metodológicas de intervenção no património arquitectónico ou noutro qualquer património.
A intervenção pode contribuir para completar a definição e a caracterização do objecto, por exemplo, do espaço
público; pode dinamizá-lo, humanizá-lo, embelezá-lo, equipá-lo e conceder-lhe as convenientes condições de comodidade.
A conservação ou a remodelação de um espaço público é um acto arquitectural complexo e multifacetado. Além do
resultado prático e consequente duma intervenção, a intencionalidade que lhe está subjacente pode conferir ou retirar
significado ao objecto. Quando essa intencionalidade não existe, o objecto pode (re)adquirir significado à posteriori. E,
significado equivale a valor.
Requalificação foi a metodologia proferida, pelos técnicos do Governo Provincial de Luanda, para os trabalhos de
intervenção no património e, talvez, seja a mais adequada. E tão vaga quanto o desejável para poder enquadrar outras
metodologias - o restauro, a reabilitação ou a remodelação, por exemplo. E, na verdade, é disso que se trata. Estando o
valor atribuído e os meios de salvaguarda implementados, resta restituirás qualidades ao objecto patrimonial. Este discurso
teórico aplica-se directamente a Luanda e ao seu espaço público, enquanto património, o estudado ao longo desta
dissertação. O processo evolutivo de alguns desses espaços públicos, que anteriormente tratamos nos estudos de caso,
revela algumas das metodologias adoptadas em espaços intervencionados recentemente e noutros com obras em
decurso. Essas metodologias passam pela reabilitação e renovação dos espaços. Todavia, não falaria em remodelação
porque são mantidas as relações entre as vias de circulação, o espaço de estar e o enquadramento paisagístico. Portanto,
não houve uma transformação conceptual do espaço que fosse além das mudanças incutidas à superfície - o redesenho
morfológico, o revestimento material (orgânico e inorgânico), o equipamento mobiliário e arbóreo, etc. Afora as evidentes
incoerências estilísticas, os espaços ganharam (ou recuperaram) humanização.
Já sabemos que, no que respeita ao património colonial, Luanda tem um representativo espólio de edifícios e espaços
públicos que, no fundo, são a estrutura básica da cidade. Este acervo patrimonial incorpora, entre outros mais antigos,
exemplares da arquitectura moderna (portuguesa) e também dos anos 70. São obras muito interessantes, de passível e
merecida salvaguarda, na qual devíamos intervir activamente. Pelo menos ao nível da discussão.
Mas, falar de património luandense é falar também do de feições mais nativas. Luanda é uma metrópole e o luandense
genuíno é cosmopolita, por isso, as feições mais autóctones existentes na cidade são sobretudo fruto da imigração. Esse
património, que tem mais presença noutros campos do que no arquitectónico onde acaba por ser escasso, é ainda muito
desvalorizado pela maioria dos cidadãos, inebriados pela globalização.
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Procedência das Imagens usadas:
(algumas figuras não estão proporcionalmente escaladas)
A MULTIPLICAÇÃO, DIVERSIFICAÇÃO E A ESPECIALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DE LUANDA
Fig. I - Mapa de parte da Província de Luanda, com o apontamento do circuito feito por Novais em 1575
(criação pessoal, segundo relatos citados)
Fig.2 - Vista de Loanda S. Pauli, meados do século XVII
(AMARAL. Ilídio. Luanda. Estudo de Geografia Urbana. 1968.)
Fig.3 - Civitas Loanda S. Pauli, desenhada por Barlaeus, 1647
(Arquivo Histórico Nacional, Luanda; e, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, cota: ang263)
Fig.4 - Localização da área abrangida pela planta trabalhada de 1647 numa base actual (levantamento de 1998)
(criação pessoal)
Fig.5 - Planta Topográfica da Cidade de S. Paulo de Assumpção do Reyno de Angola, 1757
(AMAPAL, Ilídio. Ensaio de um Estudo Geográfico da Rede Urbana de Angola. 1962; e, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, cota; ang261 )
Fig.6 - Vista de parte da Cidade de S. Paulo de Assumpção do Reyno de Angola, terminada entre as lgre|as, Fortificações e mais partes seguintes, 1755
(Boletim do Arquivo Histórico Colonial. 1950; Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, cota: ang256/7; e, Colecção de Gravuras Portuguesas, 9" Série Luanda, Estampa N.° 9)
Fig.7

Planta Topográfica de p.te da Cidade de S. Paulo de Assumpção, chamada a Praya, pertencente a Freg.a de N. S.a dos Remédios, desenhada por

Guilherme Joaquim Paes de Menezes, 1755
(Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, cota: ang255)
Fig.8 - Localização da área abrangida pela planta trabalhada de 1755 numa base actual (levantamento de 1998)
(criação pessoal)
Fig.9 - Extracto da Perspectiva da Cidade de S. Paulo de Loanda no Reino de Angola, Desenhada da Fortaleza de S, Miguel por A. L. P. da Cunha, em
28 de Dezembro de 1816
(Arquivo Histórico Nacional, Luanda; e, Colecção de Gravuras Portuguesas, 9" Séne - Luanda, Estampa N.° 21)
Fig. 10 - Planta e Perspectiva do Porto de Luanda, Publicado por José Joaquim Lopes de Lima do Conselho de Sua Magestade Capitão de Fragata da
Armada Portuguesa em 1846
(PEREIRA, João Camacho. Colecção de Gravuras Portuguesas. 9.' Séne - Luanda. 1969, Estampa N ° 52)
Fig. I I - The Harbour of S.t Paul de Loando, Surveyed by the Officers of H. M. Ship, Leven, Cap. W. F. M, Owen. Dec.1" 1825; e, extracto da Perspectiva
da Cidade de S. Paulo de Loanda no Reino de Angola, 1816
(Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, cota: angClmp269; Arquivo Histórico Nacional, Luanda; e, Colecção de Gravuras Portuguesas, 9a Séne Luanda,
Estampa N.° 51)
Fig. 1 2 - Luanda S. Paulo, 1861
(PEREIRA, João Camacho. Colecção de Gravuras Portuguesas. 9a Séne - Luanda. 1969, Estampa N.° 30 e 31)
Fig. I 3 - Porto da Cidade de Luanda, 1863
(PEREIRA, João Camacho. Colecção de Gravuras Portuguesas. 9aSéne - Luanda 1969, Estampa N,° 29)
Fig. 14

Loanda Capital de Angola, 1862

(PEPETELA. Luandando. 1990)
Fig. 15 - Localização da área abrangida pela planta trabalhada de 1862 numa base actual (levantamento de 1998)
(criação pessoal)
Fig. 16 - Planta da Cidade de S. Paulo de Loanda, 1900
(PEREIRA, João Camacho. Colecção de Gravuras Portuguesas. 9." Série - Luanda. 1969, Estampa N.° 56)
Fig. 17 - Esboço da Planta da Cidade de S. Paulo de Luanda, 1926
(Planta e Roteiro da Cidade de Loanda, 1926.)
Fig. 18 - Localização da área abrangida pela planta trabalhada de 1926 numa base actual (levantamento de 1998)
(criação pessoal)
Fig. 19 - Planta Roteiro da Cidade de Luanda, 1938
(LOUREIRO, João. Memórias de Luanda. 2002.)
Fig.20 - Localização da área abrangida pela planta trabalhada de 1938 numa base actual (levantamento de 1998)
(criação pessoal)
Fig.21 - Planta de Luanda com o Plano de Urbanização, 1944
(Planta de Luanda com Plano de Urbanização e Roteiro. 1944; Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, cota: A.a. l6Res)
Fig.22 - Localização da área abrangida pela planta trabalhada de 1944 numa base actual (levantamento de 1998)
(criação pessoal)
Fig.23 - Planta de Luanda, 1968
(LOUREIRO, João. Memórias de Luanda 2002.)
Fig.24 - Planta de Luanda, 1977
(PEPETELA. Luandando. 1990)
Fig.25 - Localização da área abrangida pela planta trabalhada de 1968 numa base actual (levantamento de 1998)
(criação pessoal)
Fig.26 - Localização da área abrangida pela planta trabalhada de 1977 numa base actual (levantamento de 1998)
(criação pessoal)
Fig.27 - Extracto da planta de Luanda de 1997
(Governo Provincial de Luanda, Projecto IRE - USO DO SOLO E PLANO DE GESTÃO DO CRESCIMENTO £ ESTUDO DE MELHORAMENTOS
DOS ACESSOS E DRENAGEM PLUVIAL DO MUSSEQUE PILOTO LUANDA, 1997.)
Fig.28 - Planta digital de Luanda com o negativo da massa construída e privada
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(criação pessoal)
Fig.29 - Planta digital de Luanda actual com centralidades marcadas
(criação pessoal)
PROCESSO EVOLUTIVO DE ALGUNS ESPAÇOS PÚBUCOS DE LUANDA
I .Praça do Povo
Fig. I - Praça do Povo e Jardim da Cidade Alta, extractos e montagem das folhas 4-B-10-a e 4-B-10-b
(Instituto de Geodésia e Cartografia de Angola, Planta de Luanda, 1989)
Fig.2 - Espaço fruído actualmente
(a Fig. I é a base do trabalho de criação pessoal)
Fig.3 - Sobreposição e síntese das alterações ocorridas entre 1935. base fotográfica trabalhada, e 1989
(a fotografia base do trabalho de criação pessoal é de cerca de 1935, de LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004, n° 018.)
Fig,4 - Campo visual "restrito" (porque não contempla a expansão visual sobre a cidade baixa) e limites físicos.
(a Fig. I é a base do trabalho de criação pessoal)
Fig.5 -Cerca de 1935
(Arquivo Histórico Nacional, Luanda)
Fig.6 - Praça de D. Pedro V e Jardim da Cidade Alta, 1935
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 018.)
Fig.7 - Praça de D. Pedro V e Jardim da Cidade Alta, extracto da planta de Luanda de 1926
(a planta seccionada é de Planta e Roteiro da Cidade de Loanda. 1926.)
Fig.8 - Início do século X X
(imagem fornecida pela arquitecta Isabel Martins, Luanda)
Fig.9 - Sem data
(BATALHA, Fernando. A Urbanização de Angola. 1950.)
Fig. 10- 1883
(CARDOSO, Manuel da Costa Lobo. Subsídios para a História de Luanda. 1954.)
Fig. I I - Meados do século XIX
(SANTOS, José de Almeida. Luanda doutros tempos. 1966.)
Fig. 12 - Praça de D. Pedro V, extracto da planta de Luanda de 1862
(a planta seccionada é de PEPETELA. Luandando. 1990)
Fig. 13 - Fórum, extracto da planta de Luanda de 1647
(a planta seccionada é do Arquivo Histórico Nacional, Luanda; e, Arquivo Histónco Ultramarino, Lisboa, cota: ang263)
ILargo Katádi
Fig. I - Largo Katádi, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 - 2005
(arquivo pessoal)
Fig.3 - Extracto da planta de Luanda de 1968
(a planta seccionada é de AMARAL, Ilídio. Luanda. Estudo de Geografia Urbana. 1968.)
Fig.4 - Cerca de 1935
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 01 3.)
Fig.5 - Largo de Serpa Pinto, extracto da planta de Luanda de 1926
(a planta seccionada é de Planta e Roteiro da Cidade de Loanda, 1926.)
Fig.6 - As duas torres são da Igreja de N.a S.a dos Remédios
(gravura de Caetano Alberto; de "O Ocidente", 1883; retirada de CARDOSO, Manuel da Costa Lobo, Subsídios para a História de Luanda. 1954.)
Fig.7 - As duas torres são da Igreja de N.a S.a dos Remédios
(desenho de A, de Bar, 1886; retirada de SANTOS, José de Almeida. Páginas esquecidas de Loanda de há cem anos (1845-1864).)
Fig.8 - Largo do Pelourinho, extracto da planta de Luanda de 1862
(a planta seccionada é de PEPETELA. Luandando. 1990)
Fig.9 - Quitanda Apeile (Feira Grande), extracto da planta de Luanda de 1755
(a planta seccionada é de Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, cota: ang255)
Fig. 10 - Fórum, extracto planta de Luanda de I 647
(a planta seccionada é do Arquivo Histórico Nacional, Luanda; e, Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, cota: ang263)
3.Larç;o do Infante D. Henrique
Fig. I - Largo do Infante D. Henrique, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 a Fig. I I - 2005
(arquivo pessoal)
Fig. 12- Cerca de I960
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 025.)
Fig. 13 - Extracto de fotografia de cerca de 1960
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 037.)
Fig. 14 - Extracto de fotografia de cerca de 1955
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 026.)
Fig. 15 - Cerca de 1955
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 027.)
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Fig. 16 - Largo do Infante D. Henrique, extracto da planta (com Plano de Urbanização) de Luanda de 1944
(a planta seccionada é de Planta de Luanda com Plano de Urbanização e Roteiro. 1944.)
Fig. 17 - Largo Diogo Cam, extracto da planta de Luanda de 1926
(a planta seccionada é de Planta e Roteiro da Cidade de Loanda, 1926.)
Fig. 18 - Extracto de fotografia de cerca de 1904
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 003.)
Fig. 19 - Praça do Falcão, extracto da planta de Luanda de 1862
(a planta seccionada é de PEPETELA. Luandando. 1990)
Fig.20 - Inexistente, extracto da planta de Luanda de 1755
(a planta seccionada é de Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, cota: ang255)
4.Largo de Fernando Coelho da Cruz
Fig, I - Largo Fernando Coelho da Cruz, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 a Fig. 14 - 2005
(arquivo pessoal)
Fig. 15 - Extracto de fotografia de cerca de 1967
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 106.)
Fig. 16 - Largo de Pedro Alexandrino e Cais das Portas do Mar, extracto da planta de cerca de 1968
(a planta seccionada é de AMARAL, Ilídio. Luanda. Estudo de Geografia Urbana. 1968.)
Fig. 17 - Largo Fernando Coelho da Cruz e Largo da Mutamba (a sul)
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig. 18 - Largo de Pedro Alexandrino e Cais das Portas do Mar, extracto de fotografia
(Arquivo Histórico Nacional, Luanda)
Fig. 19 - Largo de Pedro Alexandrino e Cais das Portas do Mar, extracto da planta (com Plano de Urbanização) de Luanda de 1944
(a planta seccionada é de Planta de Luanda com Plano de Urbanização e Roteiro. 1944.)
Fig.20 - Cerca de 1942
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 158.)
Fig.21 - Largo de Pedro Alexandrino e Cais das Portas do Mar, extracto da planta de Luanda de 1938
(LOUREIRO, João. Memónas de Luanda. 2002.)
Fig.22 - Extracto de fotografia de cerca de 1935
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 01 I.)
Fig.23 - Extracto de fotografia de cerca de 1935
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 009.)
Fig.24 - Praça do Governador Pedro Alexandrino, extracto de planta de Luanda de 1926
(a planta seccionada é de Planta e Roteiro da Cidade de Loanda, 1926.)
Fig.25 - Cerca de 1912
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° I 33.)
Fig.26 - Cerca de 1907
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 075.)
Fig.27 - Sem data
(BATALHA, Fernando. A Urbanização de Angola. 1950.)
Fig.28 - Cerca de 1904
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 128.)
Fig.29 - Largo do Esquadrão, extracto da planta de Luanda de 1862,
(a planta seccionada é de PEPETELA. Luandando. 1990)
Fig.30 - A cor corresponde ao Largo do Esquadrão identificado na planta de 1862 e o n° 5 aos Quartéis do Esquadrão de Cavallaria referido na legenda,
extracto da perspectiva de 1816
(Arquivo Histórico Nacional, Luanda; e, Colecção de Gravuras Portuguesas. 9a Série - Luanda. Estampa N.° 21)
Fig.3 I - Inexistente, extracto da planta de Luanda 1755 sobreposta na planta actual
(as plantas seccionadas são respectivamente de Arquivo Histórico Ultramanno, Lisboa, cota: ang255: e de formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro
Gonçalves, Luanda)
Fig.32 - Extracto de fotografia de cerca de 1906
(LOUREIRO. João. Memónas de Angola. 2004. n° 006.)
5.Largo Rainha Jinga
Fig. I - Largo Rainha Jinga, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 - Largo Rainha Jinga, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.3 a Fig.5 - 2005
(arquivo pessoal)
Fig.6 - Cerca de 1962
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 098.)
Fig.7 - Cerca de 1955
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 097.)
Fig.8 - Cerca de 1942
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 082.)
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Fig.9 - Largo do Infante D. Fernando, extracto da planta (com Plano de Urbanização) de Luanda de 1944
(a planta seccionada é de Planta de Luanda com Plano de Urbanização e Roteiro. 1944.)
Fig. 10- 1943
(desenho de A. Ferreira de 1943, fornecido pela arquitecta Isabel Martins, Luanda)
Fig. I I - Extracto de fotografia de cerca de 1935
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 009.)
Fig. 12 - Extracto de fotografia de cerca de 1935
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 01 3.)
Fig. 13 - Praça D. Fernando, extracto da planta de Luanda de 1926
(a planta seccionada é de Planta e Roteiro da Cidade de Loanda, 1926.)
Fig. 14 - Cerca de 1912
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° I 19.)
Fig. 15- Cerca de 1907
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 071.)
Fig. 16 - Cerca de 1906
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 061.)
Fig. 17- Século XIX
(PEPETELA. Luandando. 1990)
Fig. 18 - Fig, 18 - Largo dos Remédios, extracto da planta de Luanda de 1862
(a planta seccionada é de PEPETELA. Luandando. 1990)
Fig. 19 - Extracto da planta de Luanda de 1755
(a planta seccionada é de Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, cota: ang255)
6.Largo de Bressane Leite
Fig. I - Largo de Bressane Leite, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 e Fig.3 - 2005
(arquivo pessoal)
Fig.4 - Largo de Bressane Leite, extracto da planta (com Plano de Urbanização) de Luanda de 1944
(a planta seccionada é de Planta de Luanda com Plano de Urbanização e Roteiro. 1944.)
Fig.5 - Largo de Bressane Leite, extracto da planta de Luanda de 1938
(LOUREIRO, João. Memónas de Luanda. 2002.)
Fig.6 - Extracto de fotografia de cerca de 1935
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 014.)
Fig.7 - Extracto de fotografia de cerca de 1935
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 012.)
Fig.8 - Extracto de fotografia de cerca de 1935
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 01 I.)
Fig.9 - Largo do Governador Bressane Leite, extracto da planta de Luanda de 1926
(a planta seccionada é de Planta e Roteiro da Cidade de Loanda. 1926.)
Fig. 10- Cerca de 1907
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 072.)
Fig. I I - Largo do Duque de Saldanha, extracto da planta de Luanda de 1862
(a planta seccionada é de PEPETELA. Luandando. 1990)
7.Largo do Carmo e Largo Irene Cohen
Fig. I - Largo do Carmo e Largo Irene Cohen, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 a Fig.6 - 2005
(arquivo pessoal)
Fig.7 - Cerca de 1965/8
(Luanda de Hoje. 1965/8)
Fig.8 - Largo de Alexandre Herculano, extracto da planta de Luanda de 1968
(LOUREIRO, João. Memónas de Luanda. 2002.)
Fig.9 - Largo de Alexandre Herculano, extracto da planta (com Plano de Urbanização) de Luanda de 1944
(a planta seccionada é de Planta de Luanda com Plano de Urbanização e Roteiro. 1944.)
Fig. 10 - Extracto de fotografia de cerca de 1935
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 015.)
Fig. I I - Largo de Alexandre Herculano, extracto da planta de Luanda de 1926
(a planta seccionada é de Planta e Roteiro da Cidade de Loanda, 1926.)
Fig. 12- Cerca de 1922
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° I 18.)
Fig. 13 - Cerca de 1912
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 130.)
Fig. 14 - Extracto da planta de Luanda de 1862
(a planta seccionada é de PEPETELA. Luandando. 1990)
8.Largo do Kinaxixe
Fig. I - Largo do Kinaxixe, extracto da planta de Luanda actual
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(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 a Fig. 17

2005

(arquivo pessoal)
Fig. 18 - Extracto de fotografia de cerca de 1969
(FERNANDES, José Manuel. Geração Africana - Arquitectura e Cidades em Angola e Moçambique, 1925-1975. 2002.)
Fig. 19 - Extracto de fotografia de cerca de 1962
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 149.)
Fig.20 - Cerca de 1968
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 05 I.)
Fig.21 - Cerca de 1968
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 105.)
Fig.22 - Largo dos Luzíadas. extracto da planta de Luanda de 1968
(LOUREIRO, João. Memórias de Luanda. 2002.)
Fig.23 - Cerca de 1962
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 149.)
Fig.24 - Cerca de 1960
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 095.)
Fig.25 - Extracto de fotografia de cerca de 1955
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 028.)
Fig.26 - Largo dos Luzíadas, extracto da planta (com Plano de Urbanização) de Luanda de 1944
(a planta seccionada é de Planta de Luanda com Plano de Urbanização e Roteiro. 1944.)
Fig.27 - Largo dos Luzíadas, extracto da planta de Luanda de 1938
(LOUREIRO, João. Memórias de Luanda. 2002.)
Fig.28 - Cerca de 1930
(SANTOS, José de Almeida. Luanda doutros tempos. 1966.)
Fig.29 - Largo de Leonardo Carneiro, extracto da planta de Luanda de 1926
(a planta seccionada é de Planta e Roteiro da Cidade de Loanda, 1926.)
I O.Largo Julius Futchik
Fig. I - Largo Julius Futchik, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 - 2005
(arquivo pessoal)
Fig.3 - Cerca de 1962
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 050.)
Fig.4 - Cerca de I960
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 036.)
Fig.5 - Cerca de 1935
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 01 I.)
Fig.6- Cerca de 1935
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 012.)
Fig.7 - Praça da República, extracto da planta de Luanda de 1926
(a planta seccionada é de Planta e Roteiro da Cidade de Loanda, 1926.)
Fig.8 - Praça do Município (?), extracto da planta de Luanda de 1862
(a planta seccionada é de PEPETELA. Luandando. 1990)
I I .Largo do Atlético
Fig. I - Largo do Atlético, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 a Fig.7 - 2005
(arquivo pessoal)
Fig.8 -Cerca de I960
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 037.)
Fig.9 - Cerca de 1955
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 027.)
Fig. 10- Cerca de 1935
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 010.)
Fig. I I - Extracto de fotografia de cerca de 1935
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 009.)
Fig. 12 - Largo Luiz L. de Sequeira, extracto da planta (com Plano de Urbanização) de Luanda de 1944
(a planta seccionada é de Planta de Luanda com Plano de Urbanização e Roteiro. 1944.)
Fig. 13 - Largo do Rufino, extracto da planta de Luanda de 1926
(a planta seccionada é de Planta e Roteiro da Cidade de Loanda 1926.)
Fig. 14 - Inexistente, extracto da planta de Luanda de 1862
(a planta seccionada é de PEPETELA. Luandando. 1990)
Fig. 15 - Inexistente, extracto da planta de Luanda de 1698
(a planta seccionada é de CARDOSO, Manuel da Costa Lobo. Luanda Antiga. 1951.)
12Avenida 4 de Fevereiro
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Fig. I - I - Largo de acesso à ponte; 2- Largo do Infante D. Henrique (na numeração geral é o espaço 3); 3- Largo Fernando Coelho da Cruz (na
numeração geral é o espaço 4); 4- Largo Teresa Afonso; 5- António Correia de Freitas; 6- Largo do Ambiente; 7- Largo 17 de Setembro (na numeração
geral é o espaço 13); P - ponte; e l , e2 e e3 (Praça Major Sayde Mingas) - parque automóvel
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 - Imagem urbano-geográfica da Avenida 4 de Fevereiro e Ilha
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.3 - Estudo de requalificação da avenida marginal, baía e Ilha de Luanda
(AUTORES, vários. Única. Revista do jornal Expresso n.° 1621. Artigo de GUARDIOLA. Nicole. Assalto à baía. 2003.)
Fig.4 - Estudo de requalificação da avenida marginal, baía e Ilha de Luanda
(AUTORES, vários. Única. Revista do jornal Expresso n." 1621. Artigo de GUARDIOLA, Nicole. Assalto à bafa. 2003.)
Fig.5 - Estudo de requalificação da avenida marginal, baía e Ilha de Luanda
(AUTORES, vários. Única. Revista do jornal Expresso n." 1621. Artigo de GUARDIOLA, Nicole, Assalto à baía 2003.)
Fig.6 a Fig.57 - 2005
(arquivo pessoal)
Fig.58 - Avenida Paulo Dias de Novais, extracto da planta de Luanda de 1968
(a planta seccionada é de LOUREIRO, João. Memórias de Luanda. 2002.)
Fig.59- Cerca de 1970
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 055,)
Fig.60 - Cerca de 1967
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 178.)
Fig.61 - Cerca de 1968
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 44.)
Fig.62- Cerca de 1968
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 100.)
Fig.63 - Cerca de 1967
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 161.)
Fig.64 - Cerca de 1967
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 106.)
Fig.65 - Cerca de 1965
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 032.)
Fig.66 - Extracto de fotografia de cerca de 1960 e extracto de fotografia de cerca de 1950 (sobreposição)
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 023 e n° 159, respectivamente.)
Fig.67- Cerca de 1955
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 026.)
Fig.68 - Cerca de 1955
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 028.)
Fig.69 - Avenida Paulo Dias de Novais e Rua de Cabral Moncada (respectivamente a poente e a nascente das Portas do Mar - 3), extracto da planta
(com Plano de Urbanização) de Luanda de 1944
(a planta seccionada é de Planta de Luanda com Plano de Urbanização e Roteiro. 1944.)
Fig.70 - Cerca de 1942
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 158.)
Fig.71 - Sem data
(Arquivo Histórico Nacional, Luanda)
Fig.72 - Extracto de fotografia de cerca de 1935
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 009.)
Fig.73 - Extracto de fotografia de cerca de 1935
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 013.)
Fig.74 - Avenida Marginal, extracto da planta de Luanda de 1926
(a planta seccionada é de Planta e Roteiro da Cidade de Loanda, 1926.)
Fig.75- 1924
(SANTOS, José de Almeida, Luanda doutros tempos. 1966.)
Fig.76 - Cerca de 1904
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 003.)
Fig.77 - Extracto da planta de Luanda de 1825
(Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, cota: angClmp269; Arquivo Histórico Nacional, Luanda; e, Colecção de Gravuras Portuguesas, 9" Séne - Luanda,
Estampa N.° 51)
Fig.78 - Rua da Praya, extracto da planta de Luanda de 1755
(a planta seccionada é de Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, cota: ang255)
Fig.79 - Assoreamentos da baía (ver anexo 17)
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
13.LanZ;0 17 de Setembro
Fig. I - Largo 17 de Setembro, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 a Fig. 12 -2005
(arquivo pessoal)
Fig. 13 - Largo Diogo Cão, extracto da planta de Luanda de 1968

——————

III Capitulo
(LOUREIRO, João. Memónas de Luanda. 2002.)
Hg. 14- Cerca de 1967
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 161.)
Fig. 15 -Cerca de 1967
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 151.)
Fig. 16 - Cerca de 1962
(LOUREIRO João. Memónas de Angola. 2004. n° 090.)
Fig. 17 - Extracto de fotografia de cerca de I960 e extracto de fotografia de cerca de 1950 (sobreposição)
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 023 e n° 159, respectivamente.)
Fig. 18 - Em projecto, extracto da planta (com Plano de Urbanização) de Luanda de 1944
(a planta seccionada é de Planta de Luanda com Plano de Urbanização e Roteiro. 1944.)
Fig. 19 - Inexistente, extracto da planta de Luanda de 1926
(a planta seccionada é de Planta e Roteiro da Cidade de Loanda, 1926.)
H.Largo da Mutamba
Fig. I - Largo da Mutamba, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 a Fig.4

2005

(arquivo pessoal)
Fig.5 -Cerca de 1968
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 102.)
Fig.6 - Cerca de 1967
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 103.)
Fig.7- Cerca de I960
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 084.)
Fig.8 - Cerca de I960
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 083.)
Fig.9 - Extracto de fotografia de cerca de 1960
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 036.)
Fig. 10 - Extracto de fotografia de cerca de 1950
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 020.)
Fig. I I - Largo Almirante Batista de Andrade, extracto da planta (com Plano de Urbanização) de Luanda de 1944
(a planta seccionada é de Planta de Luanda com Plano de Urbanização e Roteiro. 1944.)
Fig. 12 - Largo Almirante Batista de Andrade, extracto da planta de Luanda de 1938
(LOUREIRO, João. Memórias de Luanda. 2002.)
Fig. 13 - Extracto de fotografia de cerca de 1935
(LOUREIRO. João. Memórias de Angola. 2004. n° 012.)
Fig. 14 - Largo Almirante Batista de Andrade, extracto da planta de Luanda de 1926 e extracto da planta de Luanda de 1862 (sobreposição)
(as plantas seccionadas são de Planta e Roteiro da Cidade de Loanda, 1926 e de PEPETELA. Luandando. 1990, respectivamente)
Fig. 15 - Cerca de 1906
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 007.)
15.Larç;o I.° de Maio
Fig. I - Largo I,° de Maio, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 a Fig.6 - 2005
(arquivo pessoal)
Fig.7 - Em construção
(fotografia fornecida pelos serviços do Governo Provincial de Luanda)
Fig.8 a Fig. 10 - 2005
(arquivo pessoal)
Fig. I I - Planta de 1977
(PEPETELA. Luandando. 1990)
Fig. 12- Planta de 1968
(LOUREIRO, João. Memónas de Luanda. 2002.)
Fig. I 3 - Plano de Urbanização, 1957
(a planta seccionada é de AMARAL, Ilídio. Ensaio de um Estudo Geográfico da Rede Urbana de Angola. 1962.)
Fig. 14- Planta de 1944 com P U.
(a planta seccionada é de Planta de Luanda com Plano de Urbanização e Roteiro. 1944.)
1ó-Larço das Heroínas
Fig. I - Largo das Heroínas, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 a Fig.9 - 2005
(arquivo pessoal)
17.Parque da Liberdade
Fig. I - Parque da Liberdade, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 a Fig.26 - 2005

Ill Capitulo
(arquivo pessoal)
Fig.27 - Parque da Liberdade, extracto da planta de Luanda de 1977
(PEPETELA. Luandando. 1990)
Fig.28 - Sem identificação, extracto da planta de Luanda de 1968
(LOUREIRO, João, Memórias de Luanda. 2002.)
Fig.29 - Sem identificação, extracto da planta (com Plano de Urbanização) de Luanda de 1944
(a planta seccionada é de Planta de Luanda com Plano de Urbanização e Roteiro. 1944.)
Fig.30 - Extracto de fotografia de cerca de 1935
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 018.)
Fig.3 I - Parque Zoológico, extracto da planta de Luanda de 1926
(a planta seccionada é de Planta e Roteiro da Cidade de Loanda, 1926.)
18.Jardim da Ilha de Luanda
Fig. I - Jardim da Ilha de Luanda, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 - 2005
(arquivo pessoal)
Fig.3 - Jardim da Ilha de Luanda, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.4 a Fig. I I - 2005
(arquivo pessoal)
Fig. 12. - Cerca de 1970
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 055.)
Fig. 13 - Cerca de 1967
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 178.)
Fig, 14- Cerca de 1955
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 137.)
Fig. 15 - Projecto da nova ponte
(Arquivo Histórico Nacional, Luanda)
Fig. 16 - Extracto da planta (com Plano de Urbanização) de Luanda de 1944
(a planta seccionada é de Planta de Luanda com Plano de Urbanização e Roteiro. 1944.)
Fig. 17 - Ponte Paulo Dias Novais, extracto da planta de Luanda de 1926
(a planta seccionada é de Planta e Roteiro da Cidade de Loanda. 1926.)
Fig. 18 - Cerca de 1924
(SANTOS. José de Almeida. Luanda doutros tempos. 1966.)
Fig. 19 - Cerca de 1970
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 173.)
Fig.20 - Cerca de 1968
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 175.)
19.Parque de Miramar
Fig. I - Parque de Miramar, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 a Fig.7 - 2005
(arquivo pessoal)
20.Parque da Independência
Fig. I - Parque da Independência, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 a Fig. 10 - 2005
(arquivo pessoal)
Fig. I I - Em construção
(fotografia fornecida pelos serviços do Governo Provincial)
Fig. 12 - Extracto da planta de Luanda de 1977
(PEPETELA. Luandando. 1990)
Fig. 13 - Extracto da planta de Luanda de 1968
(LOUREIRO, João. Memórias de Luanda. 2002.)
21.Largo Lénine
Fig. I - Largo Lénine, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 a Fig.9 - 2005
(arquivo pessoal)
Fig. 10 - Cerca de 1968
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° I I I.)
Fig. II -Cerca de 1958
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 141.)
Fig. 12 - Cerca de I960 (?)
(GONZAGA, Norberto. Angola - Pequena Monografia. 1968.)
Fig. 13 - Cerca de 1950

Ill Capitulo
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 142.)
Fig. 14 - Largo Dr. Alves da Cunha, extracto da planta de Luanda de 1968
(LOUREIRO, João. Memórias de Luanda. 2002.)
Fig. 15 - Extracto da planta do Plano de Urbanização de 1957
(a planta seccionada é de AMARAL, Ilídio. Ensaio de um Estudo Geográfico da Rede Urbana de Angola. 1962.)
Fig. 16 - Extracto da planta (com Plano de Urbanização) de Luanda de 1944
(a planta seccionada é de Planta de Luanda com Plano de Urbanização e Roteiro. 1944.)
22.Praça da Unidade Africana
Fig. I - Praça da Unidade Africana, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 - Parte do anel viário que compreende a Rua Ho Chi Min; ligação a tracejado no Bairro Operário
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.3 - a Fig.8 - 2005
(arquivo pessoal)
Fig.9 - Alameda do Príncipe Real, extracto da planta de Luanda de 1977
(PEPETELA. Luandando. 1990)
Fig. 10 - Extracto da planta do Plano de Urbanização de 1957
(a planta seccionada é de AMARAL, Ilídio. Ensaio de um Estudo Geográfico da Rede Urbana de Angola. 1962.)
24,Largo do Cruzeiro
Fig. I - Largo do Cruzeiro, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 - 2005
(arquivo pessoal)
Fig.3 - Largo do Cruzeiro, extracto da planta de Luanda de 1968
(LOUREIRO, João. Memónas de Luanda. 2002.)
Fig.4 - Em projecto, extracto da planta (com Plano de Urbanização) de Luanda de 1944
(a planta seccionada é de Planta de Luanda com Plano de Urbanização e Roteiro. 1944.)
25.Parques Infantis
Fig. I - I .Largo de Ambuíla; 2.Largo de Cambambe; 3.Largo do Cruzeiro; extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 a Fig.4 - 2005
(arquivo pessoal)
Fig.5 - Parque Infantil Zedo
(fotografia fornecida pelos serviços do Governo Provincial de Luanda)
Fig.6 - Parque Infantil João Seca
(fotografia fornecida pelos serviços do Governo Provincial de Luanda)
26,Largo Lello
Fig. I - Largo Lello, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 a Fig.9 - 2005
(arquivo pessoal)
Fig. 10 - Largo do D. João IV, extracto da planta (com Plano de Urbanização) de Luanda de 1944
(a planta seccionada é de Planta de Luanda com Plano de Urbanização e Roteiro. 1944.)
Fig. I I - Extracto de fotografia de cerca de 1935
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 009.)
Fig. 12 - Extracto de fotografia de cerca de 1935
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 01 I.)
Fig. 13 - Extracto da planta de Luanda de 1926
(a planta seccionada é de Planta e Roteiro da Cidade de Loanda, 1926.)
Fig. 14 - Extracto da planta de Luanda de 1862
(a planta seccionada é de PEPETELA. Luandando. 1990)
Fig. 15 - Extracto da planta de Luanda 1755 sobreposta na planta actual
(as plantas seccionadas são respectivamente de Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, cota: ang255; e de formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro
Gonçalves, Luanda)
27.Largo do Ambiente
Fig. I - Largo do Ambiente, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 a Fig. I I - 2005
(arquivo pessoal)
Fig. 12 - Extracto da planta de Luanda de 1977
(PEPETELA. Luandando. 1990)
Fig. 13 - Extracto de fotografia dos anos 60 (?) do século XX
(AMARAL, Ilídio. Luanda. Estudo de Geografia Urbana. 1968.)
Fig. 14 - Extracto da planta de Luanda de 1968
(LOUREIRO, João. Memórias de Luanda 2002.)
Fig. 15 - Extracto da planta (com Plano de Urbanização) de Luanda de 1944

Ill Capitulo
(a planta seccionada é de Planta de Luanda com Plano de Urbanização e Roteiro. 1944.)
Fig. 16 - Cerca de 1907
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° I 17.)
Fig. 17 - Extracto da planta de Luanda de 1862
(a planta seccionada é de PEPETELA. Luandando. 1990)
Fig. 18 - Extracto da Perspectiva da Cidade de S. Paulo de Luanda de 1816
(Arquivo Histórico Nacional. Luanda; e, Colecção de Gravuras Portuguesas, 9" Série - Luanda. 1969. Estampa N.° 21)
Fig. 19 - Extracto da planta de Luanda de 1755
(a planta seccionada é de Arquivo Histórico Ultramarino, Lisboa, cota: ang255)
31 .Largo do Lumej
Fig. I - Largo do Lumej, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 a Fig.9 - 2005
(arquivo pessoal)
Fig. 10 - Largo de Afonso Henriques, extracto da planta de Luanda de 1968
(LOUREIRO, João. Memórias de Luanda. 2002.)
Fig. I I -Cerca de 1967
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 54.)
Fig. 12- Cerca de I960
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 029.)
Fig. 13 - Extracto de fotografia de cerca de 1955
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 150.)
Fig. 14 - Largo de Afonso Henriques, extracto da planta (com Plano de Urbanização) de Luanda de 1944
(a planta seccionada é de Planta de Luanda com Plano de Urbanização e Roteiro. 1944.)
Fig. 15 - Cerca de 1942
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 181.)
Fig. 16 - Extracto de fotografia de cerca de 1940
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° 019.)
Fig. 17 - Largo de Afonso Henriques, extracto da planta de Luanda de 1938
(LOUREIRO, João. Memórias de Luanda. 2002.)
Fig. 18 - Extracto de fotografia de cerca de 1935
(LOUREIRO, João. Memónas de Angola. 2004. n° 015.)
Fig. 19 - Largo Júlio Vilhena, extracto da planta de Luanda de 1926
(a planta seccionada é de Planta e Roteiro da Cidade de Loanda. 1926.)
Fig.20 - Cerca de 1912
(LOUREIRO, João. Memórias de Angola. 2004. n° I 17.)
32.Temeiros
Fig. I - I. Terreiro, extracto da planta de Luanda actual
(a planta seccionada é em formato dwg, fornecida pelo arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Fig.2 a Fig.4 - 2005
(arquivo pessoal)
ESPAÇO PÚBUCO DE LUANDA N O QUADRO D O PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO COLONIAL ANGLANO-PORTUGUÊS
Fig.l - Planta de Luanda com a PROPOSTA DA Z O N A HISTÓRICA DE LUANDA
(imagem fornecida pelo Instituto do Património, Luanda)

Conclusão

Conclusão
Não há uma verdade absoluta.
Que o passado existiu é talvez a única verdade. Os testemunhos dele existem narrados, pintados, esculpidos, cantados,
dançados e encenados, nos mais diferentes estilos, e sob a forma de mensagens transmitidas tempo afora de alma para
alma, de corpo em corpo, usando a vida como entidade, a experiência, os rituais e as tradições como veículos. Por isso,
são materiais e imateriais, são o nosso PATRIMÓNIO. O que fazer com ele é a nós, Homens, que cabe designar e decidir.
As opiniões e os projectos jamais serão integralmente consentâneos porque, tanto como na Física, é natural o homem
pensar e reagir em função da acção. Por afirmação ou oposição seguimos para percursos cíclicos e discursos dicotómicos
que traduzem a insatisfação e a inteligência humanas. Assim, a inexistente unicidade dá lugar ao predomínio e é, sem
dúvida, a isso que aludimos quando falamos de estilos e de coisas características. Até o mais vernacular que conhecemos
comporta, nos seus precedentes remotos, inúmeras mesclações. Por isso, diria que o tradicional agarra-se mais a um
tempo próprio do que a um passado próprio.
Como uma requintada antítese, é a pluralidade cultural, ideológica e metodológica a directriz contemporânea mais
globalizante e nela consiste o enriquecimento patrimonial do futuro.
A mutabilidade e a evolução de tudo o que nos envolve e que criamos, são factores de permanente renovação.
Futuramente, talvez no que poderemos designar de movimento virtualista, todas estas preocupações sejam voláteis; e, sem
sairmos do lugar iremos a sítios e ambientes que nós mesmos escolheremos ou construiremos, nos quais fruiremos de
sensações induzidas. Individualmente mas participativos, entraremos nos ambientes como quem entra em cena e qualquer
cenário será possível - o de ruína, o de mais fiel reconstituição, o de mais completo restauro ou o de total remodelação.
E, mesmo que não seja pela mão das memórias colectivas, conduzidas tal como sabemos e que se parecem desvanecer
com o crescente individualismo, talvez se continuem a tipificar e a padronizar os espaços (ainda que virtuais), à luz da
renovação das memórias e das limitações tecnológicas. A máquina jamais superará o seu criador, que é o ser
verdadeiramente inteligente, e a arquitectura continuará a existir neste nível como plena criação espacial.
Ao longo de todo este trabalho julgo que percebemos o quanto o cerne de muitos conceitos, à partida, etnoculturalmente díspares se aproximam e o quanto algumas semelhanças morfológicas correspondem a significados muito
diferentes. Entre modelos tipificados e leituras erróneas, tradicionalismos e autenticidade, os riscos de grandes equívocos
são imensos.
Luanda é exemplar de toda a prédica narrada e poderá afirmar-se ainda mais como tal. O espaço público é um
suporte incomparável para a expressão não só da diversidade mas também da socialização urbana, que, aliás, é a essência
da fundamentação da sua existência física. Reúne a arquitectura do edifício e a do conjunto, é um entreposto entre o
construído e os sistemas urbanísticos. Faz parte de ambos.
A opção pela segregação temática e histórica constitui-se como um princípio metodológico por ser um modo
suficientemente esclarecedor, todavia, obedeceu igualmente a uma necessidade de maior facilidade e exequibilidade da
dissertação atempadamente.
Apesar da integral dedicação do tempo a este trabalho, que me permitiu estender e diversificar os conteúdos
abordados, concluo-o, resignada com os prazos de elaboração da dissertação, admitindo que lhe falta alguma confrontação
de dados, a certificação de outros através da consulta das fontes originais, o desenvolvimento de alguns temas, de
conhecimentos e de ideologias pessoais, a recolha em arquivos e bibliotecas de material gráfico e fotográfico que
mostrasse com melhor ângulo e mais qualidade a imagem pretendida. Dizem que uma imagem vale mais que mil palavras
e realmente é um recurso fulcral neste estudo. Mas, em suma, exigia-me que este trabalho tivesse mais maturação
conceptual. Também me faltou a sabedoria para seleccionar a substância dos assuntos e simplificar o documento final. Por
outro lado, vi-me limitada pela incapacidade técnica para fazer uma melhor produção do mesmo, uma apresentação mais
apropriada.
A ambição do homem será sempre a de alcançar o ideal, é o que nos move. Mas o ideal é algo tão ilusório quanto
efémero, manobrado por um permanente descontentamento. Quando não o renunciamos optando por outro, mal nos
deparamos com ele sentimos que o encontramos sempre fora de tempo, com atraso e, prontamente, reciclamos a
ambição e estabelecemos um novo ideal, desafiando sempre limites, expectativas, competências,...
Por isso, a discussão da cidade histórica e da cidade moderna, de centralidades tradicionais e novas, do que é
património a salvaguardar e de como o salvaguardar será sempre um discurso incompleto e estará sempre em aberto. É
uma caixa de diálogos. É um filme em que o argumento não tem um fim previamente delineado, um desfecho absoluto
e a qualquer momento podem entrar em cena novos actores, podendo até haver a inversão de alguns papéis. Afinal, é

Conclusão
uma pintura que reflecte o criador mas que cada indivíduo interpretará, mesmo involuntariamente,
Na verdade tudo é questionável e defensável. Creio que esta tese também o seja,

Entretanto,
Encare-se tudo o que se disse como uma crítica mas nunca como um julgamento.
Que não se incentivem os complexos naturais das sociedades oprimidas, que hoje são livres, nem se negue a
história, que não se apaga assim como as influências não se isolam.
Que se apropriem do legado histórico com serenidade e que se honre a luta pela liberdade e autonomia
proclamando o entendimento e a paz como linguagem de todos.
Que se acentue a nacionalização pela afirmação das qualidades e das qualificações próprias.
Angola deixou de ser um país colonizado para ser um país de acolhimento.
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com os originais, a fim de verificar a fealdade ao conteúdo.

anexo 1. Regimento de D. Manuel I, a Simão da Silva, Congo, 1512
"«Ireis pelo caminho que fizerdes na melhor ordem e concerto que vos fôr possível e assim bem, como de vós
confiámos, não consentindo à gente que levardes fazer nenhum dano sem razão à gente da terra nem a coisas suas; antes
vós trabalhais para que em tudo vá bem ensinada e castigada em tal maneira, que a gente da terra receba com ela muito
prazer e não se lhe possa seguir escândalo algum, e disto tende tal cuidado como de vós confiamos ...»"'
"«Aplicações das Ordenações do Reino, ficando ao juizo do Manicongo a melhor forma de as estabelecer, por modo
que «a gente da terra não receba escândalo e se metam em uso o mais docemente que se puder fazer»; b) se o
Manicongo quiser «ser presente nos julgados dos feitos da sua gente estareis com ê/e» e dareis o vosso parecer: c) Quanto
ao julgamento da nossa gente e do que a ela tocar ficará, a nós em sólido». Foi este, pode dizer-se, o primeiro código de
justiça indígena. "*
"«Dareis conta dos oficiais mecânicos que convosco levais para ensinarem os seus ofícios; construireis uma boa igreja,
de pedra e cal, e seguidamente uma casa sobrada para o rei preto, dizendo-lhe o modo das casas de cá, e como nós
folgávamos que em tudo vivesse como fiel cristão que é à moda dos cristãos»."-' ["se não esquecessem «sinos, retábulos
e ornamentos»."^]
"«O ensino e castigo da nossa gente que convosco vai ordenada de ficar, vos encomendamos muito, -3 para que viva
em toda a razão e justiça, e seja assim castigada, que não haja motivo de nenhuma pessoa das terras se agravar, e fazendo
alguém o que não deve, seja castigado com todo o rigor... Vos mandamos que se algum frade e cléngo fizer coisa que não
deva e fôr de mau exemplo o não consistais lá mais»."° ["«e na primeira passage o emviay pêra estes Reynos (...) e ysto
cõpry as/, porque o avemos por muyto seruiço de Deus e noso»"'
"«Vos mandamos que todos os frades e clérigos que à vossa chegada lá estiverem, e assim todas as outras pessoas,
os mandeis vir nestes navios que levais, ressalvando porém aqueles que achardes que bem vivam e que podem aproveitar
no ensino da fé...»""
"«Logo desde que chegardes, começareis a negociar com el-rei, o mais honestamente que vós puderdes, o aviamento
da tomada dos navios que levais e carga que ara ê/e vos há de dar, dizendo-lhe como nós vos enviamos com os ditos
navios, os quais se não puderam escusar para gasalhado da gente e de todas as coisas que levaste , nos quais, e assim nos
Nppjô fetes

e

mantimentos e soldos, nós gastamos muito; e que, por isso, não seria razão os navios se tornarem de

vazio; e que, posto que o nosso principal fundamento seja servir a Nosso Senhor, e a ê/e fazer prazer, como rei cnstão a
que temos muito amor, vós, como de vosso, lhe lembrareis o que ê/e nisto deve fazer... e lembrando-lhe a grande despesa
que fazemos com a enviada destes navios, frades e clérigos, e coisas que lhe enviamos e que já antes de vós foram; e assim
a despesa que se cá faz na mantença e ensino de seus filhos por onde ê/e deve de carregar os ditos navios o mais
abastadamente que ê/e puder, e de maneira que nós tenhamos ainda mais razão de fazer bem às suas coisas, como
fazemos, posto que vós sabais certo que nosso intento e lembrança não é de haver proveito de fazenda, somente do
acrescentamento da fé». ""
"«Acerca do acrescentamento da nossa fé católica, assim em terra del-rei de Manicongo, como em toda outra parte,
vós trabalhai como se faça fruto, porque isto é o principal fundamento com que lá vos enviamos, e do que achais em elrei Manicongo e em sua terra, acerca da fé, nos avisai muito no certo, e da esperança que tendes em se fazer fruto»."'^
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anexo 2. Regimento de D. João III, Congo, 1526
"Mais tarde, em 1526, a resposta de D. João III a duas cartas de D. Afonso I do Congo, conhecida por Regimento de
D. João III..., constituiu um outro documento fundamental da acção cultural e missionária dos portugueses no Congo, no
século XVI. É um «Regimento missionário»...que trata principalmente da regulamentação da missionação no Congo"'
anexo 3. Regimento de D. Manuel I, a Manuel Pacheco e Baltazar de Castro, A ngola, 1520
Era devido que "a Missão se fizesse acompanhar de um clérigo dos que estavam servindo em 5. Tomé, de preferência
Rui de A guiar, que já havia sido Vigário no Congo; e que pela Casa da Mina fossem contratados «dois homens que
soubessem 1er e escrever... para ajudar o dito clérigo nas coisas que fossem necessárias a conversão do dito rei e dos seus,
e ajudarem às missas e a ensinar a 1er e escrever» os filhos do Angola." ' ^
Ao "mesmo tempo que mandava cristianizar as gentes do Angola, também encarregava Baltazar de Castro de localizar
as respectivas minas, assim como as de ouro e outros metais que, porventura, houvesse na região.
A Missão é encarregada também de saber os preços dos metais e do marfim e as mercadorias por que os trocavam,
e de recolher ainda amostras de produtos com valimento em Portugal" ' ■*; "«onde quer que achardes que ha ouro, prata
ou quaisquer outros metais, fazei por saber o nascimento deles e a valia que têm, e as mercadorias por que os dão. E
tudo isto poreis em memorial: e quanto a coisa valer mais e cá for mais estimada, tanto menos lhes dareis a entender que
„14
a estimais para nao a encarecerem». '^
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a n e x o 4 . Inquirição Comercial mandada fazer pelo rei do Congo e enviada ao rei de Portugal, 1548

Inquirição mandada fa\er pelo rei do Congo e enviada
a D. João Hl, acerca dos prejuízos causados ao Congo
pelo comércio que de S. Tomé se fa^ia com Angola
7 de Maio de 15^8
Traslado da inquirição que foi tirada nesta cidade
de Congo por mandado de Sua Real Senhoria, por
isso fazer a bem da renda de El-Rei Nosso Senhor, e
irmão do dito senhor, para quem vai cerrada e asselada com o selo real de Sua Real Senhoria.
Saibam quantos este público instrumento dado por
mandado e autoridade de justiça, com dito de testemunhas, virem que no ano do nascimento de Nosso
Senhor Jesus Cristo, de 1548 anos, aos 7 dias do mês
de Maio, do presente ano, nesta cidade do Congo, por
Simão da Mota, cavaleiro da casa de El-Rei Nosso
Senhor e ouvidor e proveador, com poder de alçada
neste reino e senhorios de Congo, pelo dito senhor e
por Sua Real Senhoria foi dito, a mim, escrivão, abaixo
nomeado, que Sua.Real Senhoria lhe mandara agora
dizer por Pedro Martins Estaco, seu secretário, que
êlc senhor era informado por informação certa que o
feitor e oficiais da feitoria da ilha de S. Tomé queriam
mandar navios a Angola e a outras partes deste reino
de Congo, já isso era defeso em tempo de el-rei seu
avô que a santa glória haja, e seu, por El-Rei seu irmão,
a fazer resgate, dizendo que isso era muito proveito
do trato, porque deste reino de Congo iam ter à feitoria
muito poucas peças, e tão poucas que os navios que
do trato iam ter à dita feitoria do porto de Pinda não
levavam mais peças dentro em si, do dito porto, que '
40 ou 5o peças, e muitos iam sem levarem nenhuma
peça, e que sobre isso escrevera ou tinha jA escrito a
El-Rei seu irmão, dando-lhe disso informação.
E porquanto, depois que Sua Real Senhoria era
rei neste reino de Congo, sempre dele foram ter ao
porto de Pinda, do dito reino, lugar da embarcação,
muita soma de peças de escravos e escravas, e no dito
porto não haver navios em abastança para poderem
levar todas as peças, faziam e fazem muita demora
sobre a dita embarcação por falta de no dito porto não
haver navios em abastança para poderem levar todas
as ditas peças que no dito porto estão de continuo,
por cujo respeito os donos das ditas peças recebem e
têm recebido muita perda, por lhe morrerem muitas
das ditas peças no dito porto, de maneira que é o dito
porto tão mal provido de navios, que muitas pessoas,
que em êle peças tinham para embarcarem, esperavam
com elas dois ou três navios, sem os pilotos os quererem embarcar, e dentro do dito tempo, do dito porto
não tem partido nenhum navio para a ilha de S. Tomé
que nele não embarcassem 400 peças, e dai para cima,
e porque tudo isto e mais compridamente era inteiramente verdade, e pelo contrário do que êle feitor diz,
e disso queria fazer certo a El-Rei seu irmão, por dito
de testemunhas e devassa, que sobre o dito caso se

tirasse, mandava a êle ouvidor que sobre o que dito é
preguntasse geralmente todos os homens brancos que
nesta cidade de Congo estão, e isto pelo conteúdo neste
capítulo e com o dito deles lhe mandasse passar o traslado em pública forma para o mandar a El-Rei seu
irmão, a Portugal, e fazer certo do que diz em êle.
E dada assim a nova portaria, como dito é, logo
êle ouvidor mandou a mim escrivão abaixo nomeado
que fizesse este auto para por isso obrar da maneira
que lhe pelo dito senhor era mandado, do que foi satisfeito e êle o assinou. — António Calado, que isto
escrevi.
E logo no dito dia, já declarado neste auto, o dito
ouvidor, na sua pousada, comigo, escrivão, preguntámos as testemunhas seguintes — Amónio Calado, o
escrevi.
Item — João Antão, natural que disse ser de Nápoles,
estante nesta cidade de Congo, testemunha jurada aos
Santos F.vangelhos, em que pôs a mão direita, preguntado pelo conteúdo no auto e capítulo dele que lhe todo
foi lido, e feito pregunta que era o que disso sabia,
disse êle testemunha, que poderá haver um ano, pouco
mais, que êle testemunha está neste reino de Congo e
trata do porto de Pinda para esta cidade de Congo, e
que êle testemunha viu que todos os navios que do dito
porto partiram do porto de Pinda para ilha de S. Tomé
levavam todos dentro em si, e em eles se embarcavam
no dito porto, 400 peças c daí para cima e, com quanto
as ditas peças levavam, nunca puderam despejar o
dito porto de Pinda de peças, mas antes sempre ficavam de um navio para o outro, e isto por falta de
embarcação, e disse êle testemunha que o ano passado
de 1547 receberam alguns homens que ao dito porto,
foram ter com peças para as embarcarem, por não
haver navios para isso, de maneira que lhes morreram,
além do gasto que com elas fizeram e do dito caso
mais não disse e do costume não disse nada, e por
verdade assinaram. — António Calado, o escrevi.
Item — Manuel de Viana, cavaleiro da casa do Mestre
de Santiago, estante nesta cidade de Congo, testemunha preguntado pelo conteúdo do dito auto e jurado
aos Santos Evangelhos, em que pôs a mão direita, e
que era o que disso sabia, disse êle testemunha que
poderá ora haver um ano, pouco mais, que está nesta
cidade de Congo, e que dentro do dito tempo êlc testemunha ouviu dizer a muitos homens que tratam do
porto de Pinda para esta cidade que era perdida muita
soma de peças de escravos e escravas, de homens que
no dito porto estiveram, no qual fizeram muita detença
por falta de embarcação e que alguns navios vieram
ter ao dito porto c que dêlc nunca acabaram de levar
as peças que em êle estavam, pela qual causa se perderam os donos delas, a saber: um Simão Pinto e
outras pessoas, segundo isso tem ouvido dizer. E mais
não disse, e do costume não disse nada, e por verdade
assinaram. — António Calado, o escrevi.
Item — Álvaro Rombo, cavaleiro da casa de El-Rei
Nosso Senhor, estante nesta cidade do Congo, testemunha jurada aos Santos Evangelhos, em que pôs a
mão direita, e, preguntado pelo conteúdo no dito auto,
a saber: capítulo dele que lhe todo foi lido pelo miúdo,
e feito pregunta que era o que êle sabia:
Disse êle testemunha que poderá haver quatro meses
que está neste reino de Congo, e que dentro no dito
tempo êle testemunha sabe irem do porto de Pinda
para ilha de S. Tomé doze ou quinze navios ; c todos
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carregados de peças, e o que menos levava eram 400
peças, c daí para cima até 700 peças em um navio
somente, e um bargantim que veio ao dito porto esse
levava 200 c daí para cima, por ser pequeno.
E mais disse êle testemunha que sabe por certa informação, pelo ver no dito porto, se perderam alguns
homens com suas peças pelas não poderem levar, e
esperavam de um navio para outro, no que punham
tempo, de maneira que lhe morriam as ditas peças,
por onde eles ficavam perdidos, e isto por falta de
navios.
E mais disse êle testemunha que dentro do dito
tempo sabe estar no dito porto de Pinda muitas peças
esperando embarcação, e mais não disse, e do costume
não disse nada, e por verdade assinaram — António
Calado, escrivão que isto escrevi.
Item — Manuel Varela, estante nesta cidade de
Congo, testemunha jurada aos Santos Evangelhos, em
que pôs a mão direita, e preguntado pelo conteúdo do
dito auto que lhe todo foi lido por miúdo, e feita pregunta o que disso sabia, disse êle testemunha que poderá haver três anos, pouco mais, que êle testemunha
veio ter a este reino de Congo ; que fora isto logo no
tempo que Sua Real Senhoria fora alevantantado por
rei, e que êle testemunha vira no dito tempo irem do
porto de Pinda muitos navios e todos levavam dentro
cm si sua armação ordenadamente, e que nenhum dos
ditos navios deixava de levar 400 peças, e daí para
cima; e que êle testemunha dentro do dito tempo vira
sempre ficarem no dito porto muitas peças por falta
de embarcações, do que os donos delas receberam
muitas perdas por lhes morrerem.
E que êle testemunha estivera no dito porto de Pinda
e em esta cidade, no ano passado de 1547 anos, seis
meses de tempo, esperando embarcação para suas
peças, no qual recebera de perda setenta e tantos
lufucos de dinheiro da terra que gastara, além das
peças que lhe morreram, e que dentro deste ano de
1548 êle testemunha sabe ficarem no porto de Pinda
muitos homens com suas peças, por não terem embarcação, a saber: Simão Pinto, com i3o peças, c Gaspar
Alvares com 80, e Diogo da Fonseca com 40, e Francisco de Almeida com 60, e Gaspar Ferreira com 60,
e Jorge Vaz com obra de Go ou 70, c que sempre êle
testemunha sabe estarem no dito porto muitas peças
detidas por falta de embarcação, de que os donos delas
têm recebido muita perda. E mais não disse, e do
costume não disse nada, e por verdade assinaram.
António Calado, o escrevi.
E depois disto, aos 8 dias do dito mês de Maio do
presente ano, nesta cidade de Congo, o dito ouvidor,
na sua pousada, comigo escrivão, abaixo nomeado, preguntámos as testemunhas ao diante declaradas. — António Calado, escrivão que isto escrevi.
Item — Diogo Gonçalves Boto, estante nesta cidade
de Congo, testemunha jurada aos Santos Evangelhos,
em que pôs a mão direita, e preguntado pelo conteúdo
no dito auto e capítulo dele que lhe todo foi lido pelo
miúdo, e feita pregunta que era o que disso sabia,
disse êle testemunha que poderá haver que está em
este reino, um ano, e que êle testemunha sabe que
dentro do dito tempo são idos desta cidade de Congo
para o porto de Pinda muitos homens brancos com
muito grande soma de peças a buscarem embarcação
para Ilha, e que pela não acharem no dito porto faziam
nêlc muita demora com as ditas peças em tanta maneira

que lhe morriam muitas da ditas peças no dito porto,
c isto pelo muito tempo que cm êle estavam por falta
de embarcação, de maneira que por bem disso são
muitos homens perdidos, e ficaram pobres, e do dito
caso mais não disse, e do costume não disse nada, c
por verdade assinaram. — António Calado, o escrevi.
Item—Manuel Lopes, mercador, estante nesta cidade de Congo, testemunha jurado aos Santos Evangelhos, em que pôs a mão direita, e preguntado pelo
conteúdo no dito auto e capítulo dele que lhe todo foi
lido pelo miúdo, e feita pregunta o que disso sabia,
disse êle testemunha que poderia haver dois anos ou
três que êle testemunha está nesta cidade de Congo,
de onde tem seu trato e manda e tem mandado ao
porto de Pinda, peças, e que de um ano c meio a esta
parte sempre foram desta cidade ter ao dito porto
muitos homens com muitas peças para embarcarem
para ilha, e que as não embarcavam por falta de embarcação e poucos navios, de maneira que muitos passageiros se perderam por lhe morrerem muitas peças
no dito porto pela demora que em êle faziam, por falta
de embarcação. E que sabe que dentro no dito tempo
os navios que do porto partiam não podiam levar todas
as peças que no dito porto estavam c ficavam de um
navio para outro, e do dito caso mais não disse, e do
costume não disse nada, e por verdade assinaram.
António Calado, o escrevi.
Item — Vasco Rodrigues, estante nesta cidade de
Congo, testemunha jurado aos Santos Evangelhos, em
que pôs a mão direita, e preguntado pelo conteúdo no
dito auto c capítulo dele, que lhe todo foi lido pelo
miúdo, e feita pregunta o que disso sabia, disse êle
testemunha que sabe c é verdade que depois que Sua
Senhoria é rei neste reino de Congo, o que poderá ora
haver três anos, pouco mais, sabe irem desta cidade
para o porto de Pinda a buscarem embarcação muitos
homens com muita soma de peças c que no dito porto
faziam com as ditas peças muita demora, c isto por
falta de embarcação e navios, de maneira que pela
detença que no dito porto faziam com as ditas peças
lhe morriam muitas delas, por onde os donos delas recebiam e têm recebido muita perda, em especial um
Simão Pinto de Abrantes, que de sua pousada partiu
para o dito porto com i3o peças, e outros que estiveram no dito porto de Pinda esperando por embarcação quatro ou cinco meses, no qual tempo gastaram
muito dinheiro, e além de lhe morrerem muitas peças.
E que os navios do dito porto partiram, a saber:
navios do trato, levavam dentro em si, que no dito
porto embarcavam, mais peças das que no regimento
traziam.
E assim sabe irem outros navios que não eram do trato
do dito porto, carregados com peças, c que o presente
ano de 1548, com parte do ano passado, se perderam
muitos homens com peças no porto de Pinda por falta
de embarcação, e do dito caso mais não disse, c do
costume não disse nada, c por verdade assinaram.
António Calado, o escrevi.
Item. — Baltasar Fernandes, estante nesta cidade de
Congo, testemunha jurada aos Santos Fvangelhos, em
que pôs a mão direita, e preguntado pelo conteúdo no
dito auto e capítulo dele, que lhe foi lido pelo miúdo,
c feita pregunta que era o que disso sabia, disse êle
testemunha que depois que Sua Real Senhoria é rei
neste reino de Congo sabe irem desta cidade de Congo
para o porto de Pinda muitos homens com soma de

peças em busca de embarcação, e no dito porto faziam
muito tempo demora por falta da dita embarcação, de
maneira que pelo muito tempo que no dito porto estavam, morriam muitas peças, e os donos delas recebiam e tem recebido em suas fazendas muita perda, e
que êle testemunha sabe que dentro no dito tempo não
tem partido nenhum navio do dito porto que dentro
em si não embarcassem 400 peças, e daí para cima, e
que sem embargo disso sempre no dito porto ficavam
peças de um navio para outro, e do dito caso mais
não disse, e do costume não disse nada, e por verdade
assinaram. António Caiado, o escrevi.
Item. — Diogo da Fonseca, estante nesta cidade de
Congo, testemunha jurada aos Santos Evangelhos, em
que pôs a mão direita, e preguntado pelo conteúdo no
dito auto e capitulo dele, que lhe todo foi lido pelo
miúdo, c feita pregunta que era o que disso sabia,
disse ele testemunha que há tempo que está neste reino
de Congo, e que depois que Sua Real Senhoria é rei,
sempre desta cidade de Congo foram ter ao porto de
Pinda muitos homens com soma de peças em busca de
embarcação, e que no dito porto têm feito muita demora com elas por falta da dita embarcação, e de no
dito porto não haver embarcações, e que sabe que no
dito porto são mortas muitas peças, por onde os dono-,
delas têm recebido muita perda em suas fazendas, e
que êle testemunha também lhe coube sua parte da
perda, e que ouviu dizer a muitas pessoas que sempre
no dito porto ficavam muitas peças de um navio para
outro, por não haver embarcação para elas, e disse êle
testemunha que, se os navios que vieram de Angola não
vieram ter ao dito porto, que muita mais perda receberam os homens que em eles embarcaram suas peças
da que recebida tinham dantes, por falia de pouca embarcação, e que êle testemunha tem visto no porto de
Pinda, o ano de 1547 anos, haverem os passageiros
paixões com os pilotos sôbrc as embarcações, por
serem muito apertadas, e do dito caso mais não disse,
e do costume não disse nada, e por verdade assinaram.
António Calado, o escrevi.
E tiradas assim as ditas testemunhas pela maneira
que dito é, logo pelo dito ouvidor foi dito, a mim escrivão e tabelião público abaixo nomeado, que havia a
inquirição ou devassa por acabada c mandava que
fosse passado o traslado dela cm pública forma, como
Sua Real Senhoria o tinha mandado, ao que foi satisfeito por mim António Calado, escrivão e público tabelião neste reino de Congo por el-rei nosso Senhor
e por Sua Real Senhoria, e de feito o passei e depois
de ser passado, por Sua Real Senhoria foi dito que lhe
fosse este passado, porquanto o outro que tinha mandado a el-rei seu irmão fora tomado na ilha de S. Tomé,
porque não fosse visto pelo dito senhor, e por a tal
razão o dito ouvidor mandou que este fôsse passado a
Sua Real Senhoria, como o pedia para o tornar a
mandar a el-rei nosso Senhor, o qual por mim já nomeado escrivão e público tabelião foi passado conforme
ao próprio.
Feito nesta cidade de Congo aos 12 dias do mês de
Novembro do presente ano de 1548, e aqui meu público sinal fiz que tal é. Logar do sinal público.
Concertado comigo, ouvidor. — Simão da Mota.
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anexo 5. Instrução de Paulo Dias de Novais, de 1559
"«Pela confiança que de vós tenho, houve por bem de vos enviar a El-Rei-de-Angola por virem Embaixadores; e a
ordem é a seguinte:
Primeiramente - fazer o caminho na maneira que se contém em outro meu regimento que levais; e, sendo caso que
no navio, em que ides e outro caravelão da nossa companhia, vá alguma pessoa ou pessoas que os padres da Companhiade-Jesus, que convosco vão, souberem deles e de suas vidas, lhes pareça que para o efeito a que vão, não convém irem
as tais pessoas em sua companhia, hei por bem que deixeis ficar as ditas pessoas em Sam-Tomé
Eu escrevo por uma carta minha, que os padres levam, ao Capitão da Ilha de Sam-Tomé, como haveis de ir terá dita
ilha com os Padres-da-Companhia e nela haveis de esperar até da cá ir o embaixador de EI-Rei-do-Congo, que ora está
neste Reino: e, porque pode ser que o dito embaixador, por causa do tempo ou por outro algum respeito, faça mais
detença do que convém, e será grande inconveniente deterdes-vos com os ditos Padres na dita Ilha:
Hei por bem que, sem embargo do que acerca disto tenho escrito ao dito Capitão, vós e os ditos Padres vos possais
partir para o Reino-de-Angola com o Caravelão e Caravela de que ides por Capitão.
E assim vos manda que o façais e o capitão da Ilha ou quem seu cargo tiver que nos não ponha isto dúvida, nem
impedindo algum, antes vos dê toda a ajuda e favor que para bem da vossa viagem e para a conversão do dito Rei-deAngola e da gente do seu Reino cumprir.
Tanto que chegardes ao dito Reino-de-Angola, fareis saberá El-Rei como vos mando a é/e por meu embaixador para
da minha parte lhe dizerdes alguma coisa que muito importa. E, ao tempo que vos fizer ouvir, ireis com os ditos Padres;
e, depois-de lhes dardes a carta minha de crença que levais, dir-lhe heis, por virtude dela, que, tendo El-Rei meu Senhor
e Avô, q'e santa glória seja, informado que na sua ilha de Sam-Tomé estavam embaixadores de EI-Rei-de-Angola, su
antecessor e que vinham a pedir Padres para intenderem na cristandade e conversão do dito Reino, os mandou vir à sua
corte para os ouvir e lhes dar, para o que pediam, o favor necessário. E que sendo nosso Senhor servido de levar para si
sua Alteza antes da vinda dos ditos Embaixadores e de eu suceder nos seus Reinos, - ouvi os ditos Embaixadores e
desejando prosseguir a Santa e Católica intenção do dito Rei, meu Senhor e Avô, parecendo-me que assim como El-Rei
sucedera no Reino: assim sucederia também no mesmo desejo de sua salvação, que lhe tanto importa e de em seu Reino
se pregar a nossa santa Fé,e de seus vassalos e súbditos a receberem-na, - despachei os ditos Embaixadores e houve por
bem, além de outras mercês e honras que lhes fiz o tempo que em minha Corte residiram, dar-lhes segura embarcação
e enviar-vos a vós em sua companhia com padres religiosos da Companhia que com sua vida e costumes e doutrina seja
consolado e seu Reino doutrinado e ensinado e que confio em nosso Senhor que sendo é/e servido de o trazer ao
conhecimento da nossa Santa Fé que o verdadeiro caminho de sua salvação é/e e seu Reino não somente no espiritual
será ensinda e alcançada, mas no temporal será também prospero posto-que, do que toca à sua salvação, deve ser o
pnncipal intuito, que é/e e os seus devem ter. Pelo que lhe rogo que da sua parte se queira dispor para lhe nosso Senhor
fazer tamanha mercê, como será vir em conhecimento da sua Fé. Porque eu confio que, fazendo-o é/e assim, lhe acudirá
com sua graça e confirmação nela e que, além-de, por isso, ganhar o que não tem comparação que é a salvação da sua
alma, me ganhará também a mim para folgar de o ajudar e favorecer em tudo o que fôr razão e a seu Rei tocar. Também
vos encomendo que tenhais grande cuidado de todos, os que vão em vossa companhia, terem às coisas da Igreja e
cerimónias dela aquele respeito e veneração que se deve, porque, segundo o que sou informado, isto é o que há de
aproveitar muito para o dito Rei e os seus fazerem outro tanto; e também danará muito, sendo pelo contrário.
Sendo caso (o que nosso Senhor não permita) que EI-Rei-de-Angola não queira receber a cristandade ou, depois de
recebida, persevere em coisas que manifestamente sejam escandalosas, e em nenhuma maneira se compadeçam em ser
cristão, - os ditos Padres-da-Companhia farão nisto o que levam determinado pelos deputados da Mesa-da-Consciência
e o que os Doutores e o Decreto dispõem.
E sendo caso que nosso Senhor disponha de nós alguma coisa, Belchior Raposo fará o que vos mando por esse
regimento que façais. Escrita em Lisboa, a vinte de Dezembro - Pantaleão Rebelo a fez - de mil e quinhentos e cinquenta
e nove.»"'"

Anexos
anexo 6. Carta de doação, D . Sebastião a Paulo D ias de Novais - Doação da Capitania de Angola
"«Aos que esta minha carta virem, faço saber que, vendo e considerando eu o quanto concorreu ao serviço de Nosso Senhor
e também ao meu mandar sujeitar e conquistar o reino de Angola, assim para se nele haver de celebrar o culto e ofícios divinos e
acrescentar a nossa santa fé católica e promulgar o santo E vangelho, como pelo muito proveito que se seguirá a meus Reinos e
Senhorios e aos naturais deles de se o dito reino de Angola sujeitar e conquistar
 Houve por bem, com parecer e deliberação dos do meu conselho e dos deputados da Mesa da Consciência e dois letrados
teólogos e camaritas, de mandar entender na conquista do dito reino, por se assentar e determinar que pelas coisas acima ditas,
conforme as bulas apostólicas, concedidas aos reis destes reinos, meus antecessores, tinha obngação de o fazer assim; e
 Encarreguei disso a Paulo Dias de Novais, pela muita confiança que dele tenho e pelo conhecimento e expenência que tem das
coisas do dito reino, do tempo que nele esteve por meu embaixador, pelo qual, havendo respeito aos serviços que o dito Paulo Dias
me tem feito, assim no dito reino de Angola como com outras partes onde me serviu, em que sempre deu de si toda boa conta, e aos
que espero que me faça na conquista do dito reino e as grandes despesas que nisso hade fazer, sem da minha fazenda lhe haver de
ser dado ajuda alguma de dinheiro nem de outras coisas; e
 Havendo, outrosim, respeito aos serviços que Bartolomeu Dias de Novais, seu avô, fëz à oroa destes Reinos no descobrimento
da costa do Cabo de Boa Esperança, por todos estes respeitos e por outros mui justos que me a isto movem;
 De meu própno moto, certa ciência, poder real e absoluto, hei por bem e me praz de lhe fazer, como de feito por esta presente
carta faço, mercê e irrevogável Doação, entre vivos valedora, deste dia para todo o sempre, de juro e de herdade para é/e e todos os
seus filhos, netos e herdeiros e sucessores, que após ê/e vierem, assim descendentes como transversais e colaterais, segundo adiante irá
declarado, de trinta e cinco léguas de tenra na costa do dito reino de Angola, que começará no rio Cuanza e águas vertentes a ê/e para
o sul e entrará pela terra dentro tanto quanto puderem entrar e fôr de minha conquista da qual terra pela dita demarcação lhe assim
faço Doação e mercê de juro e herdade para todo o sempre, como dito é, e quero e me praz que o dito Paulo Dias e todos seus
herdeiros e sucessores, que a dita terra herdarem e sucederem, se possam chamar e chamem capitães e governadores dela:


(■■■):

 Poderá por si e por seu ouvidor citar à eleição dos juízes e oficiais das vilas e povoações que se fizerem na dita terra e a limpar
e passar pautas e passar cartas de confirmação aos ditos juízes e oficiais, os quais se chamarão pelo dito capitão e governador...;

(...);(...).
 E , outrossim, me praz que o dito capitão e governador e todos os seus sucessores possam por si fazer vilas todas quaisquer
povoações que se na dita terra fizerem e lhe a eles parecerem que o devem de ser, as quais se chamarão vilas e terão termo e jurisdição,
liberdades e insígnias de vilas segundo o foro e costume de meus Reinos e isto, porém, se entenderá que poderão fazer todas as vilas
que quiserem das povoações que estiverem ao longo da costa da dita terra e dos rios que se navegarem, porque, por dentro da terra
firme pelo sertão, se não poderão fazer menos espaço de seis léguas de uma à outra, para que possam ficar ao menos três léguas de
terra de termo a cada uma das ditas vilas; e ao mesmo tempo que assim fizerem as ditas vilas ou cada uma delas, lhe limitarão e assinarão
logo termo para elas e depois não poderão da terra, que assim tiverem dado por termo, fazer mais outra vila sem minha licença.

 (...).  (...):  (...).
 E , outrossim, lhe faço doação e mercê de juro e de herdade para sempre de 20 léguas de terra ao longo da costa da dita capitania
e governança e entrará pelo sertão tanto quanto puderem e fôr de minha conquista, a qual teira será sua, livre e isenta, sem dela pagar
foro, nem direito, nem tributo algum, somente o dízimo à Ordem de Nosso Senhor Jesus Cnsto; e, dentro de vinte anos, do dia que
o dito capitão entrar no dito Reino de Angola, poderá escolher e tomar as ditas 20 léguas de terreno em qualquer parte que mais
quiser, não as tomando porém juntas, senão repartidas em quatro ou cinco partes e não sendo de uma à outra menos de duas léguas,
as quais terras o dito Capitão e Governador e seus sucessores poderão arrendar e aforar em fatiota (bens móveis) ou em pessoas ou
como quiserem e lhes bem vier e pelos foros e pensões em que se concertarem e forem justas; e as ditas terras, não sendo aforadas
ou as rendas delas, quando o forem, virão sempre a quem suceder na dita capitania e govenança pelo modo nesta doação contido; e
das novidades, que Deus nas ditas terras der, não será o dito Capitão e Governador nem as pessoas, que de sua mão as tiverem ou
trouxerem, obngadas a me pagarem foro nem direito agum, somente o dízimo de Deus à dita Ordem de Cnsto, que geralmente se
hade pagar em todas as outras terras da dita capitania, como abaixo irá declarado; e será obngado a cultivar e aproveitar as ditas terras
do dia que as tomar a quinze anos primeiros seguintes; e, não o cumprindo, assim ficarão as ditas terras livremente a mim, para poder
delas fazer o que fôr meu serviço.

 (...).  (...).  (...).
 E , outrossim, faço doação e mercê ao dito Capitão e Governador e a seus herdeiros e sucessoœs, a que a dita capitania e
governança houver de vir, que, do rio Dande para o sul, não possa pessoa alguma tirar búzios debaixo do mar senão aquelas a que eles
para isso derem licença.

 (...).  (...).  (...).  (...).  (...).  (...).  (...).
...; e pela mesma maneira faço doação e mercê ao dito Paulo Dias, em dias de sua vida somente, das terras que estão do rio
Dande para sul até aos limites do rio Cuanza, o qual rio Dande pelo sertão dentro vai dividindo o Remo de Angola; e terá nas ditas
terras em sua vida, como dito é, a terça parte de todas as rendas e direitos que a mim e à Ordem de Cristo, por qualquer via,
pertencerem por virtude do foral que disso mandarei fazer; e, por falecimento de Paulo Dias, ficarão as ditas ten~as do no Dande até
os limites do no Cuanza, livres a mim e à coroa de meus Reinos, para fazer delas o que houver por meu serviço, sem ficarem nelas
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aos herdeiros do dito Paulo Dias jurisdição, alçada nem renda alguma; somente ficarão aos ditos herdeiros de juro e herdade, pelo modo
de suceder acima declarado, as alcaidarias-mores dos três castelos que há-de fazer na dita terra pela maneira adiante declarada e
apresentação dos ofícios dos ditos três castelos e povoações deles e sete léguas de terra de cada um dos ditos castelos para fora e as
águas que em elas houver, as quais sete léguas da terra cada um dos ditos castelos terá de termo e, sendo caso que o dito Paulo Dias
faleça antes de 20 anos, a pessoa que ê/e deixa nomeada para prosseguir na povoação desta terra e capitania, não poderá ser de menos
qualidade que ê/e terá, e haverá a dita terça parte das rendas e direitos até os ditos vinte anos serem acabados.
- £ porém tanto que o dito Paulo Dias fôr falecido, eu mandarei governador e as mais justiças que me bem parecerem às ditas
terras, que estão entre os ditos rios Dande e Cuanza, da qual capitania governança e terras acima declaradas lhe assim faço doação e
mercê, na maneira que se nesta carta contém, com tal condição e declaração que ê/e Paulo Dias levará para a conquista da dita terra,
à sua própria custa e despesas, um galeão e duas caravelas e cinco bergantins de diferente grandura e feição e três muletas para
descobrirem os rios e portos, que houver pela costa até ao Cabo da Boa-Esperança, as quais embaixações levará muito bem providas
de enxárcias, velas, toldas e todo o mais que fôr necessário à dita viagem e empresa.
- E com condição que, dentro em vinte meses que começarão do dia em que deste Reino partir, porá na terra 400 homens que
possam pelejar com suas armas conformes à guerra daquelas partes, nos quais 400 homens entrarão 8 pedreiros, 4 cabouqueiros, 6
taipeiros, um físico e um barbeiro, e levará mantimentos para um ano para toda a dita gente, na qual não irá cnstão-novo algum e
trabalhará por levar a mais gente e oficiais que puder ser e com condição que levará 6 cavalos para irem diante descobrindo a terra e
que dentro de 3 anos terá lá de 20 cavalos e éguas para cima e com condição que dentro de 10 anos fará três castelos de pedra e cal
entre os rios Zenza e Cuanza e um deles, que se fará no porto onde parecer que podem ir armadas estranjeiras, não será de menos
que quarenta braças de quadra e doze palmos de grossura e quaivnta de altura , com dois baluartes em dois cantos que fiquem em
traveses singelos de todo o muro e pelo tempo em diante se irão acabando da maneira que parecer mais necessáno; e os outros dois
castelos se farão pelos rios acima nos lugares em que parecerem mais necessános, e será cada um de vinte braças de quadra e da
mesma grossura e altura do outro grande, com dois baluartes ex-diâmetro pela mesma maneira; e, sendo caso que o dito Paulo Dias
não possa acabar os ditos três castelos dentro dos 10 anos, fazendo nisso toda a deligência que puder ser, eu lhe irei reformando o
mais tempo que me bem parecer, e, por entretanto, logo em desembarcando, fará na dita terra as forcas (7), que lhe forem necessárias,
de taipa e madeira para se segurar dos pretos e com elas irá domando a terra, emquanto não fizer os ditos castelos, e com a condição
que, dentro em seis anos, que começarão do dia que deste Reino partir, ponha na dita terra e capitania cem moradores com suas
mulheres e filhos, em que entrem alguns lavradores com todas as sementes e plantas que deste Reino e da Ilha de São-Tomé se
puderem levar, o que tudo fará à sua própria custa e despesa, sem eu mandar meter nisso nenhum cabedal nem lhe fazer empréstimo
algum de armas, navios, munições, nem mantimentos, como costumo fazer para as viagens e empresas desta qualidade; e com a
condição que partirá deste Reino para efectuar este negócio antes de se acabar o contrato da Ilha de São-Tomé, que ora corre, de
maneira que, quando lá chegar, seja o dito contrato acabado.

- (...); - (...); - C4
-...; e por firmeza de todo lhe mandei dar esta Carta de Doação, por mim assinada e selada com o meu selo de chumbo pendente,
a qual vai escrita em seis meias-fôlhas de pergaminho e com a outra que assinei e no fim de cada lauda vai assinada por Marfim
Gonçalves da Câmara, de meu conselho e meu escrivão de puridade. Dada na cidade de Lisboa aos 19 dias do mês de Setembro.
António de Aguiar a fez, ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1571. Jorge da Costa a fêz escrever.
E o dito Paulo Dias será outrossim, obrigado a levar três clérigos para confessarem e sacramentarem a gente da armada e assim
todo o necessário de vestimentas e ornamentos do altar e a primeira igreja fará toda à sua custa e será da invocação do bemaventurado
S. Sebastião; e as outras igrejas fará também à sua custa ou os corpos delas somente, como será declarado no foral; e os escravos, que
por virtude desta doação pode resgatar e enviar a este Reino, antes de serem havidos por bem cativos e de se embarcarem para o
Reino, se façam as justificações necessánas, conforme ao regimento e ordem da Mesa da Consciência, que se enviou a S. Tomé.»" ' '
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Fig.l - Os territórios da Capitania de Angola doação a Paulo Dias de Novais
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anexo 7. Portaria de 28 de Março de 1843, a transferência da cidade de Benguela para o Lobito e a
cidade colonial18

«Tendo sido presente a Sua Majestade a Rainha o ofício n.° 4 do Governador Geral da
Província de Angola, de 30 de Novembro do ano próximo passado, expondo as vantagens, que
resultam para o Distrito de Benguela da mudança da respectiva cidade para o porto do
Lobito, mudança que, a par das vantagens locais que tem, por si reúne consigo a boa vontade
dos seus respectivos habitantes, que animados de patrióticos desejos abriram prontamente
uma generosa subscrição na totalidade de 31.150$000 reis para auxílio da nova edificação e
encanamento das águas do rio Catumbela ao citado porto do Lobito;
Manda a mesma Augusta Senhora, pela Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha
e Ultramar, participar ao Governador da Província de Angola, que ouve por bem conformar-se
com as razões expendidas no seu citado ofício e aprovar a citada mudança da cidade de
S. Filipe de Benguela para o porto do Lobito, mudança já começada pelos seus habitantes
em virtude das ordens expedidas sobre este objecto pelo mesmo Governador, devendo contudo o encanamento das águas do rio Catumbela ser dirigido da seguinte maneira: 1.° O
citado encanamento deve ser inteiramente despido da ideia de distrair o curso daquele rio na
sua totalidade para o porto do Lobito, mas trazer tão somente de algum dos seus pontos mais
elevados a água que deve haver no citado porto, formando-se assim um pequeno aqueduto
ou vala que traga a suficiente para consumo dos seus respectivos habitantes e dos navios que
demandarem o porto, contando sempre com a perda certa no trânsito, causada pelas infiltrações do terreno e pela evaporação que num tal clima deve ser considerável havendo em
ambos os extremos do canal os precisos adufões de registo para regular a entrada e vasão das
águas por isso que tentando-se aquele encanamento do rio na sua totalidade, o resultado
disto seria o pronto entulhamento do porto do Lobito, e por conseguinte a imediata perda de
todas as vantagens que ele oferecia e se pretende aproveitar. 2.° Na execução do citado canal
o mesmo Governador-Geral deverá ter todo o escrúpulo e cautela, e confiando-se tão somente
a pessoa que tenha os precisos conhecimentos hidráulicos, experiência do citado rio Catumbela,
e um eâtudo científico do terreno em aue se deve oDerar. Dor isso aue sendo tão importante
obra dirigida por pessoa inexperiente de tudo o que se aponta é muito para recear que os
seus resultados sejam contrários ao que se pretende. Quanto à povoação e estabelecimento
no Lobito deve a sua edificação ser regulada pelas seguintes condições: 1.° que na baixa do
porto e no sitio (A) da Carta respectiva se edifique unicamente o edifício da Alfândega,
os armazéns de depósito dos comerciantes com os seus escritórios, e a eles próximos
da banda do Norte, uma bateria fechada com sete peças à barba, que os proteja e
faça respeitar o ancorador ; 2.° que a Casa do Governo, a Igreja, o Hospital, o
Cemitério e todas as habitações dos moradores e residentes sejam acentes no alto (B)
próximo onde ficam em terreno seco, bem arejado e livre de miasmas pútridos e mortíferos
dos terrenos baixos e húmidos, causa da malignidade da actual cidade de S. Filipe
de Benguela ; 3.° que o terreno onde se levantarem os edifícios na baixa se aterre, sendo
preciso, até ficar alto das praias mares das águas vivas, ao menos doze palmos junto
das praias, devendo levantar progressivamente para o interior a fim de se poderem
construir encanamentos de fácil despejo das águas naturais e as das habitações e
imundícies, disposição indispensável na povoação superior visto que a falta absoluta
destes despejos em Benguela e em Luanda é uma das activas causas da insalubridade
daquelas povoações ; 4.° que sobretudo se não permita levantar edifício algum de novo
sem que inclua uma cisterna que possa receber toda a água da chuva de uma estação,
que pela experiência se conheça pôde cair na superfície horizontal que esse edifício ocupa;
5.° que é proibido levantar qualquer edifício cujo sobrado ou pavimento térreo não esteja
acima de terreno pelo menos quatro palmos, sendo os muros abertos por modo que por
baixo deste mesmo pavimento possa o ar circular livremente ; 6.° que os novos edifícios
de habitação tenham todos sobre o pavimento térreo um sobrado ou primeiro andar,
devendo as autoridades empregar todos os meios possíveis de persuação para convencer
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os habitantes da utilidade que lhes resulta de dormirem neste andar superior, e nunca
no térreo por insalubre ; 7.° que todos os novos edifícios habitáveis sejam espaçosos, bem
ventilados e de nunca menos de dezasseis palmos de pé direito em cada pavimento ;
8.° que se recomenda como sendo da maior utilidade naquele clima que todos os novos
edifícios se cubram com eirados ou sotêas de pavimento horizontal, e de tijolo sobre
vigamento, como se pratica no Alentejo e no Algarve; 9.°, que as sanzalas dos negros
moradores sejam dispostas na povoação em bairros separados das habitações dos brancos
ou dos homens civilizados e para o lado de sotavento; 10.°, que a nova povoação
formada na altura (B) seja afinal recintada por um muro de alvenaria e de traço
redentado ou abaluartado, como melhor parecer, e seteirado cingido por um fosso de não
menos de vinte palmos de profundidade, a fim de se poder convenientemente resistir
ao gentio altanado e atrevido ; 11.° que fora do mencionado recinto e não muito longe
dele e da banda do Nordeste ou Sotavento, se marque o recinto do muro ou estacada
um espaço suficiente para campo de feira e mercado público, devendo no seu circuito
levantar-se um abarracamento com a disposição apropriada e precisa capacidade para
servir de alojamento temporário ao modo dos caravansarás do Oriente, às comitivas de
negraria que regularmente costumam vir dos sertões comerciar à costa.
Finalmente a mesma Augusta Senhora Manda outro sim lembrar a grande
utilidade que resultaria de que o cabedelo de areia que forma o abrigo do surgidouro do
Lobito fods fosse quanto antes plantado todo ele de coqueiros a fim de conter as
areias que o mar e os ventos revolvem e levam, tendo ao mesmo tempo a vantagem
dos seus importantes e utilíssimos produtos poderem ser de futuro utilisados. Também
será conveniente que o actual bosque de mangue, que está na praia do bui do Lobito,
se vá sucessivamente consumindo porque deve ser mui danoso à saúde dos habitantes
a sua continuação naquele lugar junto e a Barlavento dos edifícios, por interceptar
as refrigerantes e saudoveis virações marítimas, devendo em seu lugar criar-se antes
uma mata de arvores do país das de mais rápido crescimento, e que forneçam
a melhor lenha ou madeira, colocada no terreno que medeia entre o Lobito e o
rio Catumbela, na certeza de que tanto esta nova mata como o antigo bosque
de mangue e o futuro palmar do cabedelo, as deve o mesmo Governador Geral declarar
propriedade do Estado, mandando-as como tal administrar convenientemente com zelo
e economia.
Paço das Nessecidades, em 28 de Março de 1843—Joaquim José Falcão.»
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anexo 8. "A Ideia de uma nova capital"

POLITICA

Semana de 1 2 a 19 de Marco de 2005

Proposta do prestigiado arquitecto lusoangolano Troufa Real

• Curiosamente, o Pepeteia, que
é um Inventor do futuro, tam
bém fala nesta região nos seus
escritos», enfatiza o arquitecto.
Troufa Real endossa o de
safio às autoridades angolanas,
pois se trata de urna questão d?
coragem num pais que já nãc
pode perder tempo para dar se
melhantes passos de gigante
No Brasil, este foi um sonho
que levou mais de cem anos pa
ra ser concretizado. Mas foi ne
cessãrio um Presidente com co
ragem e eu, pessoalmente, acho
que coragem é que não falta 00
Presidente José Eduardo dos
Santos. Não podemos continuai
com a antiga lógica populista
que Angola é Luanda e a capital
é a Mutamba, e o resto tudo (
capim.

Severino Carlos
■

A

ngoha, Cidade dos Santos,
é a denominação de uma
nova cidade capital para
angola projectada por Troufa
(leal, conhecido e prestigiado
arquitecto lusoangolano que
tem trabalhado e prestado con
sultorias em estudos e projectos
urbanísticos no nosso pais. Com
uma carreira de várias décadas
ligada ao planeamento e ao or
denamento do território, Trou
fa Real falou, em exclusivo para
o Semanário Angolense (SA),
deste e de outros assuntos rela
cionados com a problemática do
urbanismo em A ngola
O projecto de mudança da
capital angolana para o interior
surge no âmbito de uma exten
sa investigação de mais de 30
anos sobre as cidades de Ango
la. Segundo revelou o arquitec
to, tratase de uma proposta
muito clara do ponto de vista
técnico, partilhada com outros
investigadores e especialistas e
que não é apenas conversa fia
da como faz questão de frisar.
Os dados dessa investiga
ção foram reunidos num livro
apresentado o ano passado num
simpósio da Fundação Eduardo
dos Santos (FESA ) e dentro em
breve deverá ser publicado. O
protótipo do primeiro volume
■jstá já às mãos do Presidente
angolano para a sua análise e
apreciação.
Segundo Troufa Real. não
se trata de recuperar um velho
:inho colonial que consistia em
transferira capital para a antiga
Nova Lisboa, actual Huambo. A
nova proposta de capital  que
obedece a uma nova filosofia e
critérios diferentes  ficaria na
região do Cuemba. «É a cidade
do futuro», no dizer do arqui
tecto, «com uma localização op
tima, num ponto que é a conflu
ência entre as províncias do Blé,
Mexico, LundaSul e Malanje
O arquitecto diz tratarse
de um local ideal não apenas re
lativamente à geografia física
como também do ponto de vis
ta da geograíia politica e antro

pológica de Angola É, segundo
ele, uma região com um clima
excelente e ameno, em confor
midade aliás com o
que devem ser as capi
tais políticas e admi
nistrativas dos Esta
dos, que além de aco
lherem uma variedade
de povos, albergam
equipamentos de so
fisticada tecnologia,
cujo funcionamento
não se compadece
com
temperaturas
muitos elevadas.
«Está numa regi
ão onde nascem os
grandes rios de A ngo
la. Rios do vale do
Zambeze, rios do A t
lântico e h i alguns
que, depois, vão para
os Grandes Lagos. O si
tio onde nascem os

grandes rios é, por si só, um sitio
geograficamente
potencial,
porque uma cidade tem que ter

água Ê a primeira condição. De
pois tem de fazer parte da lógl
ca do desenvolvimento Nacio
nal, aspectos que de
pendem daquilo que
t o planeamento cen
tral nacional»  argu
menta Uoufa Real.
Questionado,
entretanto, pelo Se
manário Angolense
se, nas condições po
líticas actuais, as au
toridades estariam
preparadas para acei
tar um tal projecto,
Troufa Real diz ter vi
sitado a região há
pouco mais de um
ano na companhia de
várias entidades poli
ticas e militares, éga
rante que cias fica
ram bem impressio
nadas com o sítio.

Troufa Real recorda qur
não foram apenas os brasileiro;
a enfrentarem esse desafio de
gerar uma nova sociedade poli
tica. Para unir o país e honrar c
poder político, os americano;
inventaram e desenvolveran
rio século XIX uma capitai políti
ca que não existia. A Nigén;
também já fez isso e Brasilia é l
terceira ou quarta capital <Si
história do Brasil A índia tem
neste momento, uma nova capi
tal politica. Na China, que está.:
fazer várias cidades por mês, c
novo grande centro está en
Xangai.
Não podemos perder i
coragem. Seria a primeira clda
de de Identidade nacional, poi
Iniciativa da Presidência da Re
pública aconselha, esperança
do, o arquitecto que não se es
quece, contudo, de dizer qui
Angola precisa de novas cidade:
e não apenas esta «O desenvoí
vimento regional passa pel;
construção de estradas e tran
5portes modernos também sãc
Importantes. A ngola vai ter d<
pensar em comboios rápidos
noTcv. Não podemos estar sem
pre a pensar no passado. Ache
que Angola tem de ter os olho:
sempre virados para o futuro
Passado é passado, teve as sua:
alegrias, mas a geração nov<
quer futuro e Angola é um Pai'
do futuro.
■

Anexos
Anexo 9. Lista de Governadores de Angola'"' 20, 21, 22, 23, 24, 25
XVI
1575 - 1589 - Paulo Dias de Novais 19
1589- 1591 - Luiz Serrão 20
1591 - 1593 - André Ferreira Pereira20
1593 - 1594 - D. Francisco de Almeida 20
1594 - 1595 - D. Jerónimo de Almeida 20
XVII
1595 - 1602 - João Furtado de Mendonça20
1602 - 1603 - João Rodrigues Coutinho 20
1603 - 1606 - Manuel Cerveira Pereira20
1606 - 1611 - Manuel Pereira Forjaz20
1611 - 1615 - Bento Banha Cardoso 20
1615 - 1617 - Manuel Cerveira Pereira20
1617 - 1621 - Luís Mendes de Vasconcelos20
1621 - 1624 - João Correia de Sousa20
1625 (5 m.) - Pedro de Sousa Coelho 20
1625 - 1627 - D. Fr. Simão Mascarenhas20
1627 - 1630 - Fernão de Sousa20
1630 - 1635 - Manuel Pereira Coutinho 20
1635 - 1638 - Francisco de Vasconcelos da Cunha 20
1639 - 1645 - Pedro César de Meneses20
1645 - 1666 - Francisco de Souto Maior 20
1646 - 1648 - Triunvirato 20
1648 - 1651 - Salvador Correia 20
1651 - 1652 - Rodngo de Miranda Henriques20
1652 - 1655 - Bartolomeu de Vasconcelos de Cunha 20
1655 - 1658 - Luiz Martins de Sousa Chichorro 20
1658 - 1661 - João Fernandes Vieira 20
1661 - 1666 - André Vidal de Negreiros 20
1666 (5 m.) - Tristão da Cunha 20
1667 - 1669 - Senados de Câmara20
1669 - 1676 - Francisco Távora 20
1676 - 1680 - Aires de Saldanha de Meneses e Sousa20
1680 - 1684 - João da Silva de Sousa20
1684- 1688- Luiz Lobo da Silva20
1688 - 1691 - D. João de Lencastre20
1691 - 1694 - Gonçalo da Costa DAIcaçovas de Meneses20
1694 - 1697 - Henrique Jacques de Magalhães20
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XVIII
1697 - 1701 - Luiz César de Meneses20
1701 - 1702 - Bernardino de Távora de Sousa Tavares20
1702 - 1705 - Senado de Câmara20
1705 - 1709 - Lourenço de Almada (ou Almeida) 20
1709 - 1713 - António de Saldanha de Albuquerque Castro e Ribafria20
1713 - 1717 - D, João Manuel de Noronha 20
1717 - 1722 - Henrique de Figueiredo Alarcão 20
1722 - 1725 - António de Albuquerque Coelho de Carvalho20
1726 - 1732 - Paulo Caetano de Albuquerque 20
1733 _ 1733 - Senado da Câmara20
1733 - 1738 - Rodrigo César de Meneses20
1738 - 1748 - Joaquim Jacques de Magalhães20
1748- 1749-Triunvirato 20
1749 - 1753 - Conde do Lavradio - D. António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Mello 20
1753 - 1758 - D. António Álvares da Cunha 20
1758 ~ 1764 - António de Vasconcelos20
1764 - 1772 - D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho 20
1772 - 1779 - D. António de Lencastre20
1779 - 1782 - D. José Gonçalo da Gama20; ou Gonçalo da Câmara2
1782- 1784-Triunvirato 20
1784 - 1790 - Barão de Mossâmedes - José de Almeida Vasconcelos Soveral e Carvalho20
1790 - 1797 - Manuel de Almeida de Vasconcelos22
XIX
1797 - 1802 - D. Miguel António de Melo 22
1802 - 1806 - D. Fernando António Soares de Noronha 22
1807 - 1810 - António Saldanha da Gama 22
1810 - 1816 - José de Oliveira Barbosa22
1816 - 1819 - Luiz da Mota Feo Torres 22
1819 - 1821 - Manuel Vieira Tomas de Albuquerque 22
1821 - 1823 - Joaquim Inácio de Línea e Cristóvão Avelino Dias 22
1824 - 1830 - Nicolau de Abreu Castelo Branco22
1830 - 1834 - João Maria de Sousa Macedo Almeida e Vasconcelos22
1834 - 1836 - Junta Governativa22
1837 - 1839 - Manuel Bernardo Vidal 22
1839 _ 1839 - António Manuel de Noronha 22
1839 - 1842 - Manuel Eleuténo Malheiro 22
1844 - 1845 - Lourenço Germak Possolo22
1845 - 1848 - Pedro Alexandrino da Cunha 22
1848 - 1851 - Adrião Acácio da Silveira Pinto 23
1851 - 1853 - D. António de Sérgio de Sousa22
1853 -1854 - Miguel Ximene Rodrigues Sandoval Viegas22
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1854 - 1860 - José Rodrigues Coelho do Amaral 24
1860 - 1861 - Carlos Augusto Franeo24
1861 - 1862 - Sebastião Lopes de Calheiros e Meneses24
1862 - 1865 - José Baptista de Andrade 24
1866 - 1868 - Francisco António Gonçalves Cardoso 24
1870 _ I870 - Joaquim José da Graça 24
1870 - 1873 - José Maria da Ponte e Horta 2 4
1873 - 1876 - José Baptista de Andrade 24
1876 - 1878 - Caetano Alexandre de Almeida e Albuquerque 24
1878 - 1880 - Vasco Guedes de Carvalho Meneses24
1880 - 1882 - António Eleuténo Dantas24
1882 - 1886 - Francisco Joaquim Ferreira do Amaral 24
1886 - 1892 - Guilherme Augusto de Brito Capelo 25
1892 - 1893 - Jaime Lobo Brito Godins 25
1893 - 1896 - Álvaro António da Costa Ferreira25
1897 - 1900 - António Duarte Ramada Curto 2 5
XX
1900 - 1903 - Francisco Xavier Cabral de Oliveira Moncada25
1904 _ 1904 - Custódio Miguel de Borja25
1904 - 1906 - António Duarte Ramada Curto 2 5
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anexo 10. Alguns reis do Reino do Congo e efe Angola, após a chegada dos portugueses
(recorre-se à datação de acontecimentos como referência para o enquadramento temporal dos reinados)

Reis do Reino do Congo
I 4 8 2 (não foi encontrada identificação)
1491 - 1506 - Nzing
I 506 - I 543 -

Ntinu,

Mbemba

D. João p o r b a p t i s m o (foi o primeiro baptizado)

Nzinga,

D. Afonso

(I) p o r b a p t i s m o (é identificado com outros nomes derivados ou compostos pelos

indicados; é filho de Nzing Ntinu; e, segundo Gastão Sousa dias morre em 15332°)
- D. D i o g O p o r b a p t i s m o (segundo Gastão Sousa Dias foi quem fez a Inquirição de I 5 4 8 / / ; segundo António Custódio
Gonçalves é o rei qauando da I ° missão jesuíta, entre 1548-1555
-

Nenimi-a-Lukeni

lua Mbemba,

, é neto de D. Afonso)
D. Álvaro

(I), p o r b a p t i s m o (rei aquando da invasão dos jagas, 1566; 1559;

29

segundo Klaas Ratelband 1568-1587 )
- I 6 14 - MpangU-a-Nimi
em I 6 I 4

30

Lukeni

lua Mvemba,

D. Á l v a r o II, p o r b a p t i s m o (segundo consta num s/te da internet morre

; 1578, 1580)

1641 - 1663 - D. Garcia Afonso
I 6 5 6 - I 6 6 5 - D. António

II, p o r baptismo-* '

I, p o r b a p t i s m o (batalha de Ambuíla, perde a cabeça!)

1665 - 1710 - lutas dinásticas
1696 -

- D. Pedro V

Reis do Reino de Angola
1482 - Ngola

(1482 ? - "aquando da chegada dos portugueses"32)

Kiluange

I 5 2 0 - Ngola

Inene (Nzinga Ngola Kilombo Kia Kasende)

1557 - Djaga

N'Gola

ZingO

I 5 6 0 - I 6 2 3 / 4 - N'Gola

OU Zimbo

( envia pedido de cristianização a Portugal, contra o Congo )

Bandi OU Angola

Bange (filho de Djaga N'Gola Zingo que em 1560, quando P, D. Novais chega a Angola, já

tinha morrido e seu filho assumido o poder; NGola Bandi morre entre 1623 e 1624)
I 623/4 -

- Jinga Mbandi,

D. Ana

de Sousa p o r b a p t i s m o (Nzinga mbandi ngola", irmã do Ngola Bandi, assume poder quando

ele morre; Jinga morre entre 1680 e 1684)
I 6 2 6 - Ngola

Airi, D. Filipe p o r b a p t i s m o (eleito nesta data, segundo Gastão Sousa Dias morre em 1663 34 )
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anexo 11. Carta de Garcia Simões para o Provincial, de São Paulo de Luanda, a vinte de Outubro de
1575 (relativa à segunda viagem de Paulo Dias de Novais)
"Nesta determino continuar a informação do que nos sucedeu desde a última que escrevi a V. R. do Cabo Verde,
ainda que algumas cousas tenha já escrito o Padre Baltasar Afonso. - Partimos desta ilha do Cabo Verde, onde estivemos
a véspera de Nossa Senhora de O, a dezassete de Dezembro de mil quinhentos e setenta e quatro. - Todo aquele dia e
noite andou só a capitania em que vínhamos. Ao dia seguinte vimos o galeão pequeno, finalmente nos juntamos com muita
alegria todas as velas ao terceiro dia da nossa partida.
Indo nós navegando por esta costa da Barbaria, fizemos dia do Natal um presépio muito devoto, o qual festejámos
o melhor que pudemos com artilharia e charamelas. - Mas não deixarei de contar uma coisa que nele aconteceu e foi
muito maravilhosa e que até este dia se não tinha visto outra semelhante, que foi o mar festejar este alegre dia do Natal,
louvando ao Senhor com o seu pescado, porque amanheceu o nosso galeão com as mais velas, cercadas ao redor com
tanta soma de peixes grossos sobre a água, que quasi uma légua não se via outra cousa, e o que mais me espantava era
que davam cambadelas como meninos com cabeça na água e todo o corpo em cima, outros dando grandes saltos para
cima faziam grande estrondo no mar. Este espectáculo durou como duas horas. Os marinheiros, como se não contentaram
só com a vista, lhe fizeram alguns tiros com fisgas e farpões, mas eles se iam embora quebrando-lhes os aparelhos, porque
vinham louvar o Senhor e não era bem que os matassem em tal ofício, mas em outros tempos tomaram outros muito
maiores.
Aos dezassete de Janeiro tivemos vista da ilha de Ano Bom, que está de Angola duzentas léguas e vinte e cinco de
S. Tomé. Depois da linha até aqui tomamos muitos peixes grandes como toninhas, que são como porcos e outros
semelhantes. Uma coisa que vi que me espantou era tirarem fogo do rabo de um peixe grande que chamam tubarão
como de uma pederneira, e o fusil era uma... não sendo isto osso senão uma pele grossa e áspera. - Trazia nestes dias
o mar soma de areia em volta de muitos pedaços de caniços e paus que parecia corrente do rio, pelo que se começou
de vigiar a costa. Ao primeiro de Fevereiro nos pusemos na altura do no de Congo, sete graus da linha para cá. Este rio
dizem ser grandíssimo e que entra pelo mar mais de trinta léguas.
Deitando o prumo, se acharam em sessenta braças de altura, o que a todos muito me alegrou. Neste dia se chegou
ao galeão um peixe, andando algum tempo ao redor dele, o qual não mostrava outra cousa senão uma bandeira preta
como grande asa de pavão direita a cima. E, correndo a gente do mar a ver esta novidade, espantou-se e nunca mais
apareceu.
Aos oito dias de Fevereiro amanhecemos junto da costa do Congo. Viemos correndo todo o dia ao longo dela. É
esta costa muito aprazível e de alguma maneira de longe se parece com o Tejo, indo de Santarém para Lisboa, porque é
cheia de arvoredo grande e alto que se vê de dez léguas em terras e montes mui alegres.
E a terra toda verde e aprazível, que parecia estar semeada de parras, e iam ao longo do mar onde batem as ondas
cópia de pássaros que mostram as barrigas vermelhas. Andamos ao longo desta costa três dias. Aos vinte do dito mês
tivemos vista da ponta desta Ilha de Luanda e de alguns navios que estavam ancorados no porto em chegando, as nossas
cinco velas ao porto foram as três que connosco vieram que tomaram São Tomé. Vieram os principais da ilha em suas
embarcações visitar o Senhor Governador, o qual nos deram muito boas novas do nosso padre Francisco de Gouveia.
Entre eles veio um piloto que juntamente nos deu novas do padre Francisco Monclaro e, ainda que eram do princípio de
viagem, quando navegava para o Monomotapa, nos alegramos muito com elas.
Agora direi alguma coisa da terra. E esta ilha, aonde estamos, de cinco léguas em compndo, e de largo um tiro de
espingarda e a togares mais estreita. Não tem fonte de água nem se acha pela terra dentro senão daqui a muitas léguas,
mas em cada logar que quisermos se acha água doce muito boa cavando uma braça ou mais nesta areia, e assim destes
poços que eles chamam qriscimas (cacimbas) há grande cópia e algumas duram poucos dias, porque se fazem salobras.
Estará a ilha meia légua da terra firme ao mais e passam em almadias grandes.
Também usam os pretos de jangadas. Esta ilha é mina do Congo, porque aqui se pesca o búzio, que é dinheiro que
corre em toda esta terra e são em três maneiras. O mais grosso e o mais meúdo vale pouco preço e assim o joeiram; o
meão é o que mais vale e mais se costuma e tem uma qualidade que houvera de ter todo o dinheiro, porque se perdem
os homens s. que a casa em que está, enquanto não é velha e de muito tempo, não há quem nela possa entrar pelo mau
cheiro que de si lança; porque é peixe, apodrece dentro nas conchinhas. Dez deles valem I real, mas a conta mais grossa
não se deixa facilmente entender, porque falam por lafuta, que são obra de dois tostões e crescem e diminuem conforme
os tempos. Quanto ao mais que core é como troco, porque, se querem um par de galinhas, dão uma terça de palmilha
azul, que eles usam como cinta e chamam emponda, e assim por pano e margaridita se compra o mantimento e os
próprios negros. Terá esta ilha mais de 3 mil pessoas e as mais delas são gentios. Parecem estes negros no trajo ao nosso
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pai Adão, que se cobria com umas folhas no paraíso terreal depois do pecado; assim andam estes pobres nus cobertos
somente pela cinta e dois palmos abaixocom uma entrecasca de uma árvore grande que é aqui comum, que eles chamam
licondo. E disto mesmo são os sacos em que estes mesmos pretos trazem aqui a vender o seu milho, aos quais eles
chamam enseques, e são à maneira de foles de lá, em que levam pão ao moinho. Outros trazem uns panos do Congo,
em logar destes, que chamam mandís, e este é o trajo comum dos pretos que tratam com os nossos, e alguns mais graves
que têm escravos seus cativos, ou moculundos de casas principais, trazem uma rede redonda como redofole (?) com um
buraco por onde metem a cabeça, que também fazem de ervas e a lançam por cima como saia de malha sem mangas
nem abertura e, se acerta de fazer frio e os toma com o braço de fora da rede, recolhem-no com muita brevidade para
dentro. E esta é toda a polícia e primor que têm os sobas e quando muito trazem na mão em lugar de abano, atado em
um pauzinho, um rabo de boi ou de elefante, se o podem achar, porque vale muito entre eles, e com eles se abanam no
meio dos ardores deste sol, e, andando assim nus, se lançam e assentam por esta areia, que está como fervendo, sem lhes
fazer mal, e são mui ligeiros, porque vimos aqui alguns que volteavam com sua espada e adarga que punham a todos em
admiração e, se não valessem as espingardas aos nossos, não se poderiam deles defender, porque, além disso, são bons
frecheiros e continuamente trazem seu arco e frechas nas mãos.
Há pela terra dentro um pau vermelho e algum tanto cheiroso, com o qual moído se tingem alguns por galantaria
desde os pés até à cabeça e ficam coisa mui disforme, parecendo vestidos de vermelho ou encarnado, mas pela cabeça,
que não tingem, se conhece a cor do seu pano e alguns usam destes pós, ainda os portugueses, para febres e dor de
cabeça; e um homem branco me disse que o experimentara e se achara muito bem. Parece-me com pau do Brasil, mas
não é tão vermelho. Outros pretos usam do crimo de cola e fazem certos lavores pelo peito e braços com ela. Esta cola
é uma fruta que usam brancos e pretos. È como castanhas muito grandes, mais vermelhas alguma coisa. E amargosa e
prová-la é provar um pouco de pau; faz os dentes amarelos e a água em que se lança dizem que é boa para o fígado e
que, lançando-a em um fígado ceidico (sédiço?) de uma galinha, o torna vermelho e fresco, que parece tirado daquela
hora, mas o porque estes homens comummente a usam é porque com os calores ordinários bebem a-meúde e a água
sobre ela tem muito bom gosto. Também dizem que sustenta muito e que andará uma pessoa um dia todo sustentado
com uma cola. Mas eu não sei que sustento isto possa dar, porque prová-la é provar um pouco de ruibarbo e há homens
que sobre a-mesa e sobre todas as coisas doces hão-de usar por derradeiro deste macaco, e antes estarão sem outros
mantimentos em suas casas que sem este e assim se prezam os negros de o trazerem sempre na boca e quem lhes faz
festa os convida com ele. Costuma el-rei de Angola do sumo de cola fazer rodas pelo corpo e quando se descuida do
que ficou ou algum homem chega-se a ele e apaga-lhe algumas daquelas rodas e ele entende que quere dizer que não
cumpriu sua palavra, acode logo dizendo que não era mentira que ele cumprira tudo.
Não furtam aqui em povoado, mas pela terra dentro, se se oferece ocasião, não na perdem e tem por isso em Congo
pena de cativeiro perpétuo, em Angola de morte o que é convencido por ladrão, e ainda que isto é muito rigor, todavia
não basta para deixarem de ser tais como são.
Tem este rei de Angola, segundo se diz, dez ou doze sobas, entre os quais tem dividido todo o seu reino, que são
como duques e grandes senhores, e cada um deles em sua terra tem alçada para poder vender e matar a seus vassalos,
quando a qualidade do delito em que foram tomados o requerer. O rei se tem e diz abertamente que é senhor do sol e
da lua e que ele manda chover ou não chover quando lhe bem parece, e isto ainda agora me disse um homem honrado
dos que vieram em nossa companhia e o foi visitar da parte do Governador, que a ele mesmo lho dissera o próprio rei.
Diz também que, se não fora este mar que se mete em meio, houvera de trazer cá a El-Rei Nosso Senhor, para que
vissem os seus que senhor era o seu malote, que, enquanto um tirano que lhe governava o reino, chamado Quibundo,
vivera, nunca el-rei D. Sebastião o reconhecera, nem lhe mandara tributo, senão agora, depois que mandou matar a este
seu regedor. E desta maneira não sofre dizer-lhe alguém que o Governador ou portugueses que vêm a estas partes apara
o ajudar ou defender de seus inimigos, porque cuida ele que pode defender a todos e que é o maior senhor e mais
poderoso que há; quanto aos seus, eles o têm e veneram como Deus, obedecendo com grandíssima prontidão e se
arriscam a tudo quanto entendem que é da sua vontade, de maneira que, sendo a sua cidade ou povoação onde reside
mui grande e de muitos vizinhos, até um rato não se mata nela nem em todo o seu termo, que são os coelhos seus, que
ele não saiba parte disso e bem se pode crer, porque por menos que um rato não estima cortar-lhes a todos a cabeça,
mandando continuamente matar a muitos deles, assim em público como em secreto, e daqui nasce que, quando come o
rei, os que estão perto da sua mesa se têm por bemaventurados se podem alcançar um bocado, ainda que seja
arrebatinhas como costumam fazer, porque dizem ser comer do seu Deus. Este bocado ou é de cão ou de bugio ou de
rato ou de cousa semelhante que se come ordinariamente. Disse-me um homem honrado, que se achou à sua mesa, que
convidando-o de um bugio lhe respondeu que os portugueses não comiam tais animais, ao que ele respondem que já que
assim era que ele também não queria comer. Mas eu lhe perdoara tudo isto se a coisa não passasse adiante, porque a sua
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gente, que chamam Ambunda e também Maxicongos destas partes comem carne humana. E poucos dias antes da nossa
chegada mataram e comeram quatro homens brancos em uma libata, que está a obra de seis léguas desta ilha, e, depois
de aqui estarmos, pelejando uns gentios com outros, os vencedores comeram os mortos. A libata que digo é onde estão
os mais valentes homens e mais temidos destas partes e, como o Governador está aqui tão perto deles, vieram aqui,
receando-se não lhes viesse algum castigo por suas más obras, com propósito de visitar o Governador, todos gente bem
disposta e luzida, com suas espadas e adargas, arcos e frechas, de que todos usam; entre eles vinham três fidalgos principais,
um Manicabunga, a quem de direito pertencem todas estas terras que confinam com Angola.
Os mantimentos desta terra são feijão que eles chamam encaca, milho grosso a que eles chamam massa, como
coentro seco, o qual todos comem cru como as galinhas e algumas vezes o cozem; este é o pão dos brancos e pretos, o
qual pilam em um pilão de pau e da farinha fazem um bolo que cozem de redor do fogo todas as vezes que hão-de comer
ao jantar e à ceia, porque ele frio parece resina e não se deixa tratar. Desta maneira fannha fazem uma bola redonda de
massa, como cabeça de um homem, que chamam enjunde, e assim o trazem à mesa e alguns usam antes dele que do
bolo de milho. Têm azeite de palma em boa cópia, que também para a gente que o não usa é penitência e com este
também nos alumiamos; o vinho que também é de palma e parece-se com almece e vale barato como quem é. Dizem
que os que o costumam se acham bem com ele. Outra invenção também de vinho é a que fazem do mesmo milho que
acima disse. Não se acha aqui carne, senão algum capado que raras vezes trazem de dentro da terra a peso de dinheiro;
algumas vezes se acham galinhas mais pequenas que as da Beira e valem também muito caras; fruta nem hortaliça nem
erva boa não há que preguntar por ela pois é terra estéril. Lá da terra se trazem algumas vezes bananas e outros que
chamam figos do Congo, que fazem adoecer especialmente aos que vêm de novo e aos antigos ajudam um pedaço. Tem
algumas árvores, mas como não dão flor nem fruto, nem comummente lenha boa para o fogo, não cuidamos que as há,
porque as ordinárias e maiores são umas cabaceiras bravas que eles chamam licondo, cuja madeira é para menos que as
vides secas e não servem para o fogo, porque são árvores de leite estopentas. Uma está nesta nossa cerca que tem
quarenta palmos de roda.
Quanto ao trajo e libré de que usam os pretos: alguns rapam a cabeça deixando somente uma ponta de cabelos e
torcidos direitos acima ou mais como querem; outros deixam os cabelos em cima e por rapar como coroa de bispo;
outros deixam um diadema, outros como gorrinha a uma das ilhargas, tudo isto por galantana. As cortesias de que usam
com o rei e entre si é baterem as palmas uns para os outros, que eles chamam sequerila; costumam tomar o que se lhes
dá, ainda que seja uma cola ou outra coisa mais pequena, com ambas as mãos e assim diz quem os conhece que emquanto
o seu escravo assim come é bom, mas quando come com uma só mão já não é para fiar muito dele, porque entende
mais do que lhe releva.
Há muita diversidade de pássaros e deles boa cópia. São da cor da gente da terra, negros mas também outros são
pintados de outras cores alegres como verde e vermelho e especialmente os papagaios são muito diferentes dos que lá
no reino se conhecem, porque com a sua cor morena têm amarela e outras muitas e são do tamanho de rolas pequenas.
Há muitos pelicanos, cujas peles são pára o peito e estômago muito acomodadas, daquela brancura do veludo de
Bragança; são do tamanho de patos brancos, mas o bico é tamanho, que, aberta a boca, lhe cabe um côvado da ponta do
bico de baixo ao de cima, segundo me disseram os Irmãos que me deram um que aqui nos mandaram a mostrar. Há
outros pássaros cujos pêlos têm o mesmo efeito que pelicanos. São todos brancos e as pernas muito compridas e
vermelhas, são tamanhos como um homem, medindo do bico aos pés. Vêem-se alguns corvos que pelo pescoço e peitos
são tão brancos como a neve; e, porque falo das aves, contou-nos um homem honrado, que há muito tempo que anda
nestas partes, uma coisa que nem nós a crêramos nem ele o creu quando lho contaram, se o não experimentara, dizendo
que há aí uns pássaros, os quais, quando querem criai, o macho depena a fêmea de modo que não se possa voar e com
isto a força a estar no ninho sobre os ovos, e ali lhe leva o macho de comer todos os dias, até que os filhos são grandes,
e como lhe vai crescendo a pena, cresce a da mãi e vem a sair e a voar juntamente com os filhos do seu ninho; e, como
este homem não cresse isto, os negros lhe trouxeram uma destas aves que estava ainda sobre os ovos sem poder voar.
Há muito género de animais, especialmente de elefantes, infinidade, que assombram aqui a gente, encontrando-se a
miúdo com eles. Há muitas onças: uma trouxeram ao Governador muito formosa; era mansa. Acertou uma vez soltar-se
e logo degolou muito gado que achou ao redor de casa. Um preto anda aqui que ainda traz agora ferida fresca de uma
unhada destas que lhe derribou uma face. Há outros animais como bois que chamam empacaças e de couros destes, por
curtir, à falta dos outros, trazem aqui as solas. São muito bravos e tomam logo quem lhes atira e aos dentes o matam. Há
muitas lebres e andam logo em bando mais de trezentas. Há muitos cavalos marinhos: um dia destes ferrou um dos dentes
numa muleta que trouxe o Governador do reino e levou-lhe um grande pedaço, de maneira que os que vinham nela
correram muito risco de se alagarem, porque lhe fez um buraco como um grande pelouro de bombarda. Aqui come-se
por peixe. Há também outro peixe que chamam ongulo s. porco e posto de vinha de alhos nenhuma diferença tem dele.
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O seu toucinho é grosso como o de porco bem cevado.
As águas são de lagoas muito turvas e que secam no verão. Porém fazem-se umas poças na areia ao longo do mar,
de que acertam tirar água doce. Na ilha de Luanda as calmas excessivas começam em Outubro e duram até Abril e a este
chamam o tempo das águas, porque chove muito com trovoadas; os outros meses são mais temperados, ainda que tudo
são névoas e ventos.
Tanto que se soube em Glounga Coamba, que é a cidade onde reside el-rei de Angola, ser chegado aqui o
Governador Paulo Dias e a mais companhia sua, despediu el-rei um mogunge, por quem o mandou visitar, e, com ser
caminho de quinze dias, se deteve obra de quatro meses. Era este mocunge grande senhor e trazia muita gente consigo;
e, por ser tal, a quem o rei queria fazer mercê e enriquecer, lhe dera esta embaixada, porque todos os fidalgos por cujas
terras passa lhe fazem grandes presentes e sta é a causa de tamanha detença, e assim dizem que levaria mais de cem
escravos e infinidade de gado que neste caminho lhe deram. Dia de São Pedro e São Paulo entrou este embaixador e
sabendo o Governador que estava ainda na ilha, o veio aqui receber; e porque não havia logar mais acomodado que a
nossa choupana, a qual está junto à igreja , quis-lhe fazer nela o recebimento. Tinham-lhe feito uma ramada muito fresca,
juncado o terreiro de mangericões bravos e armado um guadamecim, debaixo uma cadeira de estado de veludo carmezim
posta sobre uma alcatifa grande e assim veio o Governador em seis embarcações com quasi toda sua gente, todos bem
vestidos e lustrosos e fazendo oração na Igreja, que estava muito fresca e enramada, e assim entrou para casa e se assentou
em sua cadeira, no logar que lhe tinham aparelhado, e dois sacerdotes, um o cura que aqui estava, outro que trouxera
consigo, à mão direita e esquerda, e daqui mandou alguns homens principais que fossem buscar o embaixador, o qual veio
logo com eles e com a sua companhia e com sua gente; e trazia por estado muitos instrumentos de música da terra,
convém saber uma cabaça com uns poucos de seixinhos dentro, uma buzina de dente de elefante, uma engoma, que é
como uma alcântara, uma gunga que são como dois chocalhos pegados um no outro, uma viola que parecia umas poucas
de esparelas juntas e uma campainha grande tangendo que parecia seguir algum defunto. Era muito reverendo e
apessoado. Trazia na cabeça um barretinho de palha que quási lhe não cobria a treça parte da cabeça; uma capa de
palmilha verde; não tinha outro pelote nem gibão, nem camisa, senão o que se usa na terra, que é andar nus; nem a capa
podia sofrer sobre si, o que, como se assentou, logo a sacudiu das costas; uma emponda trazia com seu pano de Ruão,
com que se cobria da cinta para baixo. Não falo em sapatos, porque não é coisa que se costume trazer. Finalmente,
entrando pelo meio da gente e vendo de longe ao Governador, começou de fazer grande sequenla, vindo sempre
tangendo as palmas e os instrumentos, fazendo também seu efeito que não havia quem se entendesse com tanto chocalho
e buzina, e chegando recebeu-o o Governador com muita alegria e afabilidade. Logo os seus lhe lançaram o tubulo ou
quibata no chão em que se assentasse, que é um pano grande destes moteles do Congo de que eles usam para alcatifa.
Apresentou logo ao Governador uma carta que trazia do rei, que certificava ser por ele mandado a esta embaixada. Tratou
com ele o Governador muitos cumprimentos, dizendo que El-Rei Nosso Senhor o mandava a esta terra para se tungar
nela e servir com toda aquela gente ao Angola, e defender a seus portugueses dos Soacos, que havia aqui muitos e para
desfazer os mocanos que entre si pudessem ter; e cada coisa que o Governador dizia a seu gosto, acudiam os chocalhos
e sacarila das palmas, que estrugia toda a gente. Mandou-lhe então dar dois pratos de cola, que ele repartiu pelos principais,
e logo começou a comer e falar com ela na boca com o Governador e isto da cola é sinal de amizade, usada do rei com
os que quere agasalhar. Acabada a embaixada se saiu a gente para fora; e o Governador o tomou dentro a uma das nossas
choupanas, onde estávamos o padre Baltasar Afonso e eu, e aqui diante de nós lhe preguntou muitas miudezas por um
branco que falava tão bem, como o próprio Muçunge acerca do rei e da terra a que ele respondia em fornia; mas o que
não queria ou lhe não parecia bem passava, como que o não entendesse. Finalmente o Governador o despediu e fez
agasalhar e o despediu dentro de três dias, dando-lhe uma dádiva de peças ricas.
Chegados a esta terra, ordenou o senhor Governador de ajuntar muitos brancos que andavam pela tetra espalhados
e alguns porque se temiam de el-rei do Congo, deu carta de seguro e assim os ajuntou para se informar da terra e da
disposição em que estava. Vieram entre eles algumas pessoas principais que traziam muitos escravos e mui bem dispostos
com suas armas e arcos e frechas, espadas e adargas, aos quais também acompanhavam alguns fidalgos da tema. (...)
Desta vila de São Paulo a vinte de Outubro de mil quinhentos e setenta e cinco." ^
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Chegou a hora da modernidade?
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Semanário Angolense nos meandros da requalificação urbana do Bairro Operário e Sambizanga
|Sweri•no Carlos
■

V

er o oceano Atlântico do
alto de arranha-céus postados ao longo do trecho
que vai do entroncamento da
rua Ndunduma com a Seriado da
tâmara até ao Roque Santeirojá
não será uma cena de ficção
dentro de alguns anos, a concre
tizar-se um projecto que visa a
requalificação urbana de dois
dos mais emblemáticos aglomerados de Luanda, nomeadamente o Bairro Operário e o Sambi
zanga.
Ideia bruta ha coisa d*" um
anitos, o projecto começa àtjota
i ganha* lorrn* H mk>i de um
grupo de técmeos e especialistas
angolanos a quem o Governo
Provincial de Luanda encarregou de levar adiante este programa, elaborando estudos e
proje» tos que,, de acordo com as
expectativas mais optimistas,,
deverão engendrar o que se po
de considerar uma «revolução»
urbanística na capital angolana,

com efeitos multiplicadores benignos nas suas cercanias.
Trata-se de um programa
inteiramente público que, segundo os seus promotores, visa
objectivos de natureza eminentemente social- Pela primeira
vez, também, estamos em presença de um projecto cuja materializarão envolve directamente
ãs comunidades que tem uma
palavra na sua elaboração. Esse
autêntico «exercício de cidadania», como faz questão de sublinhar Francisco José, um ar
quítecto que lidera o Grupo Téc
nico de Apoio ao Governo da
Previno* de Luanda nesse pro
grama, foi |á ensaiado no Bairro
Operário, « jg de lanara, altura
em que o projecto rai apresenta
do aos seus moradores.
Do ponto de vista estético
e arquitectónico, o que cies viram nãn lhes desagradou, maugrado terem achado que este ou
aquele pormenor precisa de
ajustamentos. E se há alguma
preocupação, é sobretudo quanto ao destino dos moradores na-

tivos. Quem permanece no futuro «BO», mas sobretudo como
fica a questão muito melindrosa
das indemnizações, numa altura
em que paira a síndrome da Boavista, por sinai, ali bem pertiO Semanário Angolense
teve acesso ao projecto que vai
alterar radicalmente o bairro de
Agostinho Neto, Rábidas, Olga
Baltazar, Justino Fernandes, do
Bangú, etc. e deixa aqui um
cheirinho dos seus traços genéricos, Foram identificadas as
quatro vias estruturantes que
no fundo formam o perímetro
do Bairro Operário, a saber a
Alameda Manuel van Dúncrn,
as rua* das FAMA, Cónego Manu
el das Neve* e Comandante Bula, É uma autêntica revolução
urbanística que a> vem. Mais do
que isso, inteiramente concebida por técnicos angolanos.
A Alameda Manuel VanDúnem será prolongada, avançando pelo *B0» adentro até
desembocar na antiga Suíça» defronte ao Miramar. No fundo,

retoma-se aqui um plano existente na era colonial só que os
técnicos angolanos resolveram
introduzir lhe inovações muito
significativas. Além do separador central ajardinado, a nova
Alameda terá duas grandes faixas de rodagem, dispondo cada
uma delas de três corredores de
trânsito. Haverá, ainda, um calçadão c ramais de aceleração c
desaceleração.
Para não se descaracterizar
a configuração origsnal do bairro, muitos dos seus símbolos históricos e culturais serão preservados, sem prejuízo para inovações e ajustes decorrentes da
modernidade Assim, por exemplo, no lugar do Centro Cultural
Agostinho Neto surgirá algo
mais consentâneo com a dimen
são do seu patrono, fundador da
nação angolana: um Fórum Cultural que deverá ser mais muttl
facetado e multidisciplinar.
A Magestic, uma das imagens mais emblemáticas da zona, também será preservada
Melhor, será ressuscitada na

imagem de um moderno centro
comercial a ser erguido não
exactamente no local da Magestic original, que é hoje uma propriedade da UNITA. Mas ficará
perto, entre a Vouzelense (que
manter-se-á intacta), o antigo
Bar América, a Foto Beleza e a
Magcstic propriamente dita.
Apesar de ser o Musseque
mais «ordenado» de Luanda (ruas e ruelas alinhadas, e quase nenhum beco), o «BO» nunca teve
um parque. Pois bem, pensou-se
num senhor parque que terá o
que todo e qualquer parque deve 1er, com a particularidade porém de que fhe serão acrescentadas várias estátuas de personalidades mais representativas
do bairro ao longo dos tempos.
O campo de futebol Deolinda Rodrigues, nas imediações
do Roviana, também será conservado Só que sera afastado
um bocadinho para o lado a fim
de deixar passar a Alameda Manuel Van Dúnem O futuro campo será, no fundo, um centro
polidesportivo, logo com características mais funcionais e utilitárias.
Quanto ás zonas habitacionais propriamente ditas, estão previstos três grupos de
aglomerados; um para habita
coes de alta renda, outro de média renda e, por último, de custos baixos. Serão dezasseis torres , mas a ideia é que estes não
ultrapassem os quatro andares.
Além dos condomínios de construção vertical, haverá residências umfamiliares de alta e média rendas.
Não estão descurados outros equipamentos sociais. A
ideia é aumentar o número de
estabelecimentos escolares, creches e centros clínicos. Prevendo a circulação de autocarros
públicos no mterlor do bairro, as
ruas vão dispor de modernas e
acolhedoras paragens Aliás, em
relação a transportes públicos a
ideia é erguer naquela zona ao
pé do Cme São Paulo, que hoje é
uma autêntica bagunça, um moderno terminal de autocarros,
tudo porque ali está a área de
confluência do Sambizanga/Cazenga, Marçal/Rangel e São Paulo/Bairro Operário
►
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As explicações pelo arquitecto Francisco José

E um projecto para humanizar o bairro
e dar qualidade de vida ao cidadão
Diante da necessidade de se resolver alguns problemas que a cidade de Luanda enfrenta, o Governo da Província de Luanda criou um Gabinete de Apolo Técnico
(GAT) para elaborar o projecto de requalificação e reordenamento do Bairro Operário e do Samblzanga. £ a primeira vez que acontece entre nós a criação de um
GAT. Outros países e outras câmaras já adoptaram há multo este sistema e com sucesso. Isto porque, em regra, as câmaras nunca têm disponível os especialistas para
a resolução dos programas urbanos. Então, adopta-se sempre este sistema. O GAT
está dividido em quatro grupos: um de infra-estruturas, um hlstórlco-soclal, um Jurfdlco-económko e, por fim, um grupo de arquitectura, urbanismo e desenho urbano. Todos estes grupos Integram especialistas diferenciados, desde engenheiros hiI
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emanário Angolense (SA) Sr. arquitecto, este projecto
urbanístico não é para ser
jogado ao tambor do lixo. Tem,
obviamente, mals-vallas. Quais,
concretamente?
Francisco José (FJ) - A
nossa equipa fez o diagnóstico
da situação e constatamos determinados pontos fracos e alguns constrangimentos a nivei
do bairro como, por exemplo,
uma acentuada degradação da
qualidade de vida humana devido à precariedade das edificações, sobrepovoamento e mau
uso do solo urbano, actualmente ocupado sem os requisites
mínimos de vida urbana. A situação social das populações esté
bastante debilitada devido às
més condições actuais de habitabilidade existente, ausência de
infra-estruturas de saneamento
básico, originando preocupantes
problemas de saúde pública- E
em meio a tudo isso há a degradação demográfica. Em face
destas constatações o grupo
pretende, através do projecto,
agir em ordem a salvaguardar a
identidade do bairro num contexto de requalificação e renovação do espaço urbano; contribuir também para a modernização da estrutura urbana do bairro cm particular e de Luanda em
geral, uma vez que se trata de
um bairro estruturante da cidade de Luanda. Enfim, pretendese melhorar a qualidade de vida
urbana do bairro e, consequentemente, também de Luanda,
aumentando a oferta de habitação para os vários estratos sociais bem como para o desenvolvimento de algumas actividades
económicas, visando constituir
um suporte è dimensão dos actores locais
SA - E em que estágio está

dráulicos e electrotécnicos a sociólogos, historiadores, arquitectos, urbanistas, economistas e Juristas. Enfim, pela primeira vez, uma plêiade de especialistas de grande gabarito. Aliás, a nfvel das Infra-estruturas, estão homens que conhecem perfeitamente os cantos a casa, casos concretos do engenheiro Resende Oliveira, esse
mesmo que foi ministro da Construção no Governo de Transição em 1974/7$. Entre
os da área social, destacam-se os nomes do economista José Cerqueira e do escritor
Artur Pestana cPepetela», que como se sabe é sociólogo. Mas quem explica o «A a
Z» do projecto é Francisco José, ele também um velho morador do «BO», um arquitecto especialista em desenho urbano e paisagismo a quem foi Incumbida a tarefa de chefiar o GAT.

o projecto?
e reordenamento não poderia
FJ - Está numa fase media- nem deveria ser aceite sem se
na, porque o espírito do grupo é ter em conta todos estes aspecque este seja um projecto da co tos que no fundo marcam a hismunidade. Pela primeira vez se tória, a memória e a mística do
está a fazer um projecto em que bairro que terão de ser efectivase exige a participação c o con- mente preservados através de
tributo da comunidade. Por isso elementos apropriados, que peré que ele foi apresentado para mitam que as gerações vtndou
que as pessoas criticassem e des- ras se possam lembrar deste
sem as suas contribuições. Mais
a mais por se tratar de um bairro histórico, tomo é o Bairro
SA - NSo é um projecto inOpeiano. Muttos dos seus habt teiramente púbiko?
tantes tiveram um papel relê
FJ - Hè uma preocupação
vante na cultura, na arte, na
do Estado em requalificar, premúsica e na própria luta de li- servar e reorganizar determinabertação- Nós pensamos que es- das zonas deste bairro. O Estado
te bairro joga um papel muito
manifestou esta preocupação.
importante na cidade de Luan- Agora, a sua materialização é
da, dai que a ÍUS reouairfkacaa um projecto que o Estado esté a

sustentar, mas hoje em dia isso
SA - Já agora, por onde
também passa pelo estabeleci- pensam começar?
mento de parcerias público-pnFJ As primeiras intervenvadas, sendo contudo evidente ções serão au nível das infra-esque o Estado tem uma participatruturas, arruamentos, drenação activa e decisiva em relação gens, águas residuais abasteciàs infra-estruturas de sanea- mento de água e enrtqta Mas a
mento básico, etc. Mas há tam- primazia estará nas infra estru
bém um papel da sociedade, o turas e no saneamento básico,
papel da comunicação social, para equilibrar o bairro do pondos médicos e escritores, e de al- to de vista sanitário Mas, como
gumas entidades privadas Por- é evidente, nesta intervenção há
ranto, o Fitado procura empr?
tasas que serio demolidas para
enúedores r promotores empre 0 alargamento étt algumas, ruas,
sanais privados para, em parce- para a construção de alguns pas
ria, elevar o nível do projecto no seios...
sentido da sua liberalização c
avançar para a comodidade, mas
SA Náo há aqui nenhum
em principio o proiccto é um
interesse puramente mercantiproduto do Estado
lista de barões ocultos?
FJ - Náo posso acreditar
guc o espirito seja esse Seja como for, enquanto técnico, o que
posso dizer é que se trata de um
projecto que visa dar dignidade
e humanizar o bairro o espaço
urbano em benefkio de toda comunidade. Agora direi que a
outra zona, onde se vão cons
trwr as torres habitacionais e es
entónos - que será um quarto
porque os outros três quartos
serão para a construção de custos controlados e de habitação
de média renda - é uma zona li
vre É, aqui sim. san ns promotores imobiliários e outras entidades pnvadas que com a materialização destas torres e deste tipo
de equipamento, permitirão ao
Estado arrecadar receitas para a
prospecção de outras intervenções no *BO* e Sambizanga.
SA NSo há empresários
de renome que Já tenham manifestado Interesse em Intervir
nessa componente do projecto?
FJ • Neste momento não
há um grupo específico que se
possa apontar x, y ou r O projecto vai ser apresentado a sociedade e quando nso acontecer,
por exemplo, o Nuno, o António
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ou o Joaquim, cidadãos que te
nham uma determinada área no
bairro, podem também apare
cer, quer simplesmente
para
melhorar a sua habitação, quer
para fazer um negócio. A óptica
empresarial do projecto não é
apenas para as grandes indivi
dualidades.
SA  Do primeiro contacto
com os moradores do «BO» não
resultaram contribuições que
possam ser Incorporadas ao pro
jecto?
FJ  Sim, claro. Por exem
plo, nós já estamos a diminuir as
obras de alta renda. Os espaços
que estão a ser libertos são espa
ços em que vamos meter mais
habitação de custos
controla
dos. Depois temos um eixo flexí
vel em relação aos edifícios de 4
pisos. Já pensamos que alguns
podem ser de 4 pisos e outros de
B. Mas isso v3i depender dos re
sultados do inquérito que se vai
tarer para ver quem vèi ficâf na
edrfktos de 4 pisos c quem fica
rá nos de S, porque estes últi
mos terão elevadores. £ neces
sário esclarecer que estes edrfkt
os, apesar de se destinarem em
princípio as populações do btêtr
ro, haverá oferta de habitação
para outras pessoas de fora que
também poderão ser inseridas
no bairro.

la música de intervenção e pro
testo cantada, por exemplo, pe
lo Ngoia Ritmos, Pelo Bairro
Operário passaram
Agostinho
Neto e muita gente como Viria
to da Cruz. E nfim, estes aspec
tos também
influenciam.
SA  Em t o d o o caso, não
se corre o risco de descaracteri
zar o bairro?
FJ  Não. Porque, por
exemplo, em relação ao Bairro
Operário não se mexeu muito
na estruturação viária. E la ape
nas foi corrigida c afunilada por
que sabese que o *BO* é uma
trama reticulada. Assim, a pri
meira intervenção vai ser na re
de viária, nos arruamentos por
que não se poderia deixar o
* B t > com aqueles cruzamentos
todos, no fundo propensos a
uma série de colisões de veícu
los. Portanto, foi necessário re
formular esta rede viária com
realce para algumas rotundas c

algumas travessas para que,
efectivamente,
o trânsito
fun
cionasse não só com fluidez mas
também com uma certa tranqui
lidade para os habitantes
do
bairro. Vamos enter espaços que
urbanizam de facto o bairro. E m
relação às memórias, por exem

pio, for projectado um parque
público para o bairro, que nunca
teve um. Neste momento está
projectado
um
parquejardim
em que há um espaço reservado
a estátuas de várias pessoas ilus
tres do bairro. Há travessas que
levarão referências dos aspectos

históricos e místicos do bairro.
O Carneiros & Irmãos permane
cerá como o conhecemos. São
estruturas
que ficam
porque
marcam a história do bairro. A
rua de São Tomé, uma das mais
emblemáticas
do bairro, pela
qual os moradores conduzem os
seus mortos ao Cemitério do Al
to das Cruzes, também conti
nua. Vai ser alargada, e na inter
cepçào com o
prolongamento
da Alameda Manuel
VanDú
nem, estáse a pensar num cru
zamento desnivelado para mai
or fluidez do trânsito
Depois,
há as vias de desaceleração para
a entrada no bairro. Neste mo
mento, as pessoas para entra
rem no bairro não só têm os
problemas de degradação das vi
as, como também dos acessos.
Assim, as vias de desaceleração
ao longo da Alameda Manuel
VanDúnem permitirão
maior
fluidez do trânsito

SA  Porquê o Bairro Ope
rário e o Sambizanga? Não sen
do u m caso de inversão de piori
dades, não há aqui uma excessi
va polarização?
FJ  Não é porquê primeiro
o «BO» e o Sambizanga... Já
existem grupos de requalifica
ção para outras zonas, como o
Catambor e o Prenda. As zonas
do Sambizanga e do Bairro Ope
rário apanham também a Boa
vista. Há muita gente a traba
lhar neste grande universo. Se
calhar, pelo facto do projecto do
«BO» e do Sambizanga estarem
mais adiantados, isso pode levar
as pessoas a pensarem que se es
tá a privilegiar
estes bairros,
mas há muitos mais grupos por
aí a trabalhar na requalificação
urbana de Luanda,, sobretudo na
zona baixa da cidade. Portanto,
não há nenhuma atitude discri
minatória destes dois bairros em
relação aos outros, por um íade.
Por outro lado, coincidentemen
te também se calhar, foram os
primeiros dois bairros que, du
rante a era colonial, apareceram
naquela frente urbanizada que
visava «empurrar» as pessoas
com menos recursos financei
ros. E m relação à própria histó
ria da luta de libertação, sem
desprimor para os outros bair
ros, muitas das figuras que inte
graram è luta passaram peio
Bairro Operário, começando pe

R

esponder taxativamente qúèrri vai financiar o ofojerte e, .ia acordo
com o arquitecto Francisco José. muito dHícil. Mas segumío o técnico
esta é, em primeiro lugar, uma tareia do Estado, que deverá entrar
com uma parte do imanciamento que será afectado no arranque das obras,
e a outra parte caberá aos diversos empreendedores particulares, essen
cialmente promotores imobiliários, que estiverem interessados ao projecto.
«Há. portanto, várias maneiras de Financiar este projecto. Mas haverá aqui
um casamento que se espera harmonioso entre o Estado e agenles priva
dos», sublinha.

rios com o Estado. É dai que surgem as tontas de financiamento para a ma
lenaiizaçao deste projecto».
Mais adiante esclareça que se trata da um modslo usado am quase to
dos os países do mundo. «O Estado 4 responsável paios arruamentos, água,
energia, esgotos a habitação social, mas os escritórios, espaços comerciais,
m., são da ■ eswnsattidade dos promotores imobiliários e outras entidades
privadas, tfue depotsde um casamento que fazem com as câmaras  nesie
caso s a r i com o Governo Provincial da Luanda .encontra se sempre a me
lhor forma éft. compensação para a" materiaíizaçâo do project & ■

Francisco José esclarece, todavia, qm a parte a ser coberta pelo Es
tado não é apenas financeira Instado sobre quem são os empreendedores
que entram no projecto, o arquitecto explica que ainda é ceco para formular
nomes,!mas garante que tá mais para a trente, eles começarão a surgir.
Mas o que esse tédios faz questao.de irisar è qua sendo carto que
se (rata de um projecto qui* terá uma componente regulada pela dinâmica
das forças do mercado, ele será emir» mi iri ( toc a e não uma espécie
de «pasto» para saciar interesses de mercadores ^nobiliários. «O ejus n Vai.
passar», diz ainda, «é um casamento harmonioso dos promotores" mïobià

Uma tloaofia & ser empregue nesta projecto sara a captação de recei
tas a partir das zonas de alta renda, as tais onde aerâo instalados nota s, tor
res « escritórios para financiai os empreendimentos'hebtotonaie de baixo
custo. Tudo, precisamente, para que o Estado, com a' «'rrecadeçlo das recei
tas desta zona de alta renda, possa continuar a desenvolver an zonas de
custos controlados ou zonas económicas, Isto não é segredo, É assim que
se (az em toda parte do mundo uma vez que estamos numa economia de
mercado. Iodas estas economias são caria vez mais peneltaa através do ca
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Só sairá do bairro quem quiser!
S

A - Há moradores que ficaram literalmente chocados
com algum luxo na Ideia
original do projecto. Os moradores nativos vão desfrutar disso? Qual é o lugar que lhes está
reservado na nova urbanização?
FJ - Esta foi realmente
uma das preocupações das pessoas Mas o nosso objectivo foi
antes de mais apresentar um
projecto. As questões fisiológica
e de estrutura, como se processará a indemnização, enfim, tu
do isto é para a segunda fase.
Em princípio, <? importante deixar claro que ninguém sairá do
bairro. Só sai do bairro quem
quiser. Quem não quiser não vai
sair do bairro. Este é o ponto

SA - Está bem, ninguém
sai ! E como é que Isso se faz?
FJ - O fitado só vai começar a intervir nas infra-estrutu
ras. Para tanto hi casas que terão de ser demolidas. Logo, esta
obra nunca poderá começar sem
que o Estado construa primeiro
um outro bairro, ou zonas residenciais com todas as condições
que impõe o urbanismo moderno, para que sirva de espaço de
transição ou mesmo definitivo.
Mas vai depender do morador e
da sua família, para que o Estado cumpra com o seu desiderato
de criar as condições de saneamento do bairro. Portanto, an-

tes de se começar a alargar uma
estrada ou criar uma nova, ou
mesmo antes de construir um
equipamento desportivo ou lúdico, há que ter em conta sempre as residências existentes à
volta. Assim, a materialização
disso só deverá acontecer quando houver um bairro ou uma zona residencial com condições
para acolher as pessoas que,
paulatinamente, serão desalojadas dos locais onde se venha a
processar uma nova intervenção. F assim que se faz. Isto não
é uma invenção porque em todos os paises do mundo se faz isso. Ê algo paulatino e às vezes as
pessoas até não se aperce
bem...Pode levar alguns anos.

Um cronograma simulado

4 cenários para evitar a síndrome do Zango
I

Imaginemos que o Estado
se decida avançar com o
prolongamento da Alameda Manuel Van-Dûnem. Em primeiro lugar, os técnicos deslocamse ao terreno para ver quantas casas terão de
ser demolidas e quantas pessoas e agregados
familiares serão afectados com uma tal medida.
Os técnicos chegam a conclusão, por exemplo,
que há demolir 105 casas. Em posse destes dados preliminares, o Estado decide que M que
construir primeiro um bairro ou aglomerados
residenciais para 400 famílias. Concomitantemente a conclusão destes, está uma equipa a
negociar com o morador ou proprietário da casa que será objecto de demolição. Ora bem, isto traz múltiplas vantagens para a família. Em
primeiro lugar, a família sai da casa, que na verdade é uma casa degradada e ganha outra nova
Infinitamente com melhores condições.

Nem tudo è para
demolido no actual BamoM
Operário. Há moradias que não serão tocadas,
desde que se/am como se costuma dizer em lin
guaqem popular «.asas de con\trução defmiti
va» e obedeçam a determinados padrões de arquitectura c urbanismo. Muitas das obras que
não serão locadas acham-se, fundamentalmente, nas zonas que 05 técnicos designam por
«áreas consolidadas» Um exemplo de «área
consolidada» é a faixa de vivendas que ladeiam
a fíua Ndundvma, do Chihuahua até ao cruzamento com a Pua Comandante Bula, aquela
que sai da Rádio Ecdesia Precisamente, ao lado e em frente da Igreja de São Paulo estão ou
trás «zonas consolidadas* No interior do núcleo duro do bairro existem vários edifícios tstes manter-se-ào intactos, <.om as devidas e necessárias obra* de reabilitação

Em conformidade com o projecto, serão constrvfdosió blocos
Embora a Ideia seja essencialmente que ninguém sala do balr-l
* habitacionais de 4 pisos cada. Em principio, estes 16 blocos abrangero, está projectada a construção de uma nova urbanização na zona"
rão numa primeira fase, mediante os cákuíos c levantamentos jé efectuados, mais de
do actual mercado Roque Santeiro. As habitações ali erguidas servirão para «colher as
800 families que são eminentemente do bairro. Uma ideia praticável c abrir uma clarei- famílias das zonas consideradas reclamadas pelas habitações que serão demolidas. Para
ra em espaços com casas completamente degradadas, onde serSo erguidos os edifícios.
as pessoas do Bairro Operário que, eventualmente, sejam alvo dessa medida, os custos
As pessoas contempladas poderão passar para um determinado edifício, em conformisociais decorrentes da transferência serão minimizados, visto que ficarão a menos de
dade com a opção feita: ir para uma zona de média, de alta ou de baixa renda.
dois kms do «habitat» de origem.
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Outras preocupações, mas os mesmos objectivos e filosofia

Palavra final

Um cheirinho do futuro Sambila Tirar o país do atoleiro
A casa em que Praia viveu serí um Centro Desportivo
j ^ semelhança do Bairro
/ \ Qoeráno o Sambizanga
/ V e r á um novo visual. 0 Semanárío Angolense não teve
ace«o integral ao seu projecto,
que ainda não foi apresentado
aos moradores daquele bairro,
mas sabe que se inscreve num
programa único destinado a requalificar os dois bairros.
Contudo, o SA apurou que
as características do Sambizanga, cujos problemas são de uma
magnitude diferente das do
Bairro Operário, implicarão uma
intervenção diferente Enquanto no Bairro Operário será uma
intervenção de reordenamento,
em relação ao Sambizanga, os
técnicos falam em urbanização

em toda a zona adjacente h Casa
Museu de Mário Santiago está
prevista a construção de um
imenso parque-jardim, obedecendo a mesma filosofia dada
no esquema do Bairro Operário,
de preservar a memória dos
«maiorais» do bairro. E já há inclusive uma designação para o
local. Chamar-se-ã o «Parque
dos Estudantes», uma alusão
aos jovens estudantes que ali viveram nos anos cinquenta e,
mais tarde, engrossaram as fileiras do nacionalismo e da luta de
libertação.
Já está igualmente no pa
pel a ideia de construir o Centro
Desportivo Inácio Lino em memória de Praia, conhecido fute-

mente Jun.*,
Como já e" do domínio público, o mercado Roque Santeiro
vai desaparecer já dentro em
breve. Naquele espaço surgirá
um lote de habitações de dois
pisos que servirá para acolher,
definitiva ou transitoriamente,
muitas famílias que forem desalojadas seja no próprio Sambizanga ou no Bairro Operário.
F também naquela frente
marítima que se está a pensar
erguer várias torres de habita
ção de luxo, assim como de escritórios. Um ou dois grandes
hotéis podem nascer ali. A filosofia, ao que apurou o nosso jornal, è fazer com que não haja
nenhum «apartheid» e comum-

exige ideias ousadas

A

rigor, tule nto * o unta plano, projecto ou s i m p M t n * uma idea
qut o governo angolano apresenta á sociedade. Espreitando no tempo constata so que existiram verias l e n t a * » no passado que nunca
passaram do papel ou se revelaram nados-mortos Ideias pelos vistos é que
nunca taltaram Faltou á M-las do papel e dar-lnes vide, quer dizer, maten-

E é esse nunca lazer nada de g-andioso ou que valha realmente a pena que estimula o desalento nos angolanos Depois de longas anos passados de armas aperradas,as pessoas |á não querem merde menas promessas, Eslão fartas Senfe-se que ha necessidade de algo que tarje um now
elan, um outro alenta t isso que aí autoridades precisam de por na cabeça
Provavelmente, ideias ou projectos como os que estão a serrarieebldos para dar a volta a má qualidade de vida no Sambizanga e Bairro Operário podsnt ser o ponto de partida Maugrarjo a descrença que, compreensi«elmente. tomou de assalto a muta gema, a verdade á que «so não nos deve toldar a visão de que se tem de começar por algum ladoepor alguma coisa
E claro que profetas da desgraça é que nao faltam neste nosso uruver»o pejado de Oesencanlos e Iruslreções, Ao lado destes, h* também muitos
gatos escaldados. E estes, muito prcvevelmonte, diante de idsrase projectos
anojados como estes, continuarão a agarrar-se a valvje argumentos, entre
os quais, o do eWloretismo como sendo aquilo que animara esto governo.
Provaveimonto, haverá lógica neste boo de argumentação. Faz algum
serMo desconfiar da pompa e do estorço mediático para dar wtfeitdade a
estes projectos Numa altura em que as eleições estão na ordem do d», esDefinitivamente, tem de haver tau pontapé de « i d a - não importa como - que nos galvanize e gere n sinergias sociais e económicas para fazer avançar o país como um todo e nao por istmos
isolados. Temos de tirar o pais do atoleiro. E isso se pode t u e r i e com ousadia a i d o com ideias tacanhas.

em sentido lato. Significa, por
exemplo, que no Sambuanga
haverá maior preocupação com
os aspectos infraestruturais
que são praticamente inexistentes.
Mas existem muitos aspectos comuns e, fundamentalmente, a mesma preocupação
com a preservação da identidade histórica do bairro e a necessidade de dota la do* equipamentos sociais essenciais para a
melhoria da qualidade de vida
dos seus moradores.
Em relação aos aspectos
de identidade c história, o SA já
está em condições de dizer que

bolísta do Progresso Associação
do Sambi/anga falecido no ano
passado. 0 centro deverá ser erguido no local onde se encontra
actualmente a casa cm que
Praia passou a maior parte da
sua vida e ainda hoje lá se encontra o grosso da sua família, a
família Lino.
Outras zonas emblemáticas do bairro não serão esquecidas; serão transformadas em
modernas pracetas e largos. São
os casos da antiga praça António Camponês e do bairro Alfredo, de onde surgiu o célebre rjube de futebol Juventude Unida
do Bairro Alfredo, ou simpícs-

dades de baixa renda possam co
abitar com as de aito rendimen
to.
Já se falou na transferencia do mercado para fora de Luanda, na znne do Panguila. Pode
ser que o grosso do mercado
tradicional para lá vá parar. Mas
já está em estudo uma zona comercial nc Sambizanga, que deverá absorver parte daquilo que
se vende no Roque Santeiro.
Mais abaixo, ao longo da
hnha férrea, prevè-se instalar
uma área de comércio de produtos perecíveis ao lado de zonas
projectada.1, para o efeito, organizadas com água e tudo,

tratégias para a captação de eleitores podem psnsrlsrmnle passar pata divulgação de projectos desta natureza, com potencial para tirar as pessoas
do tinto da desesperança, estaulando-as a depositar confiança no futuro
Mas mais do que isso, eslmuJando-as a votar em quem lhes acena com a
modernidade a desrmotwnerrto.
Ainda assim, somos dos que pensam ser necessário, efectivamente,
que se comece a fazer algo. Que se comece por algumac«sa. Easteatta
requalificação do Sambila a do 8 0 nao é nada que num pais com os nossos
recursos não se possa azer. O que. na verdade, á preciso que hajaáangenho a vontade politica. Basta «so como impulso para dar inicio ás coisas.
Mas cabe ao governo dar esse primeiro passo que nio deverá, esgotar-se na
simples publicitação 00 que se quer teor
A falta de pianos Directores Municipais, mesmo sendo tutorara para a
planificação do desenvolvimento tocai, sobretudo em relação às tarefas da
urbanização não se deve constituir num (actor impedew para que se comece a fazer rolar o comboio da modernidade e do deaorivorvlrneritoAlias.se
nem sequer temos um plano de dasenvrjfvKrenic regional, diWirenle poderemos talar em Pianos Directores Municipals
O'que i preciso agora á que se alar* o caminho, E Isto á algo que
nos pode levar a ponderar devidamente o tempo que peruemos e as energias que r j ^ r o l ç a m o s sempre que «ante dg oportunidades para avançarmos, nos peidem» em quereías a exemplo do que sucedeu aqui há tefflpót,
com o proiecto quilint grupo de cidadãos Unha em carteira para dar a votta
à baia de Luanda.
Donde a questão: há verdadeiramente algo de palpável que nos impeça de avançar cm varas direcções em simultâneo, conotando o t a r t e n a l
com o moderno, sopesando o acessório e o imediato1 Definitivamente, tem
de haver um pontapé de salda - não importa corne - que nos galvanize e
gere as sinergias Sociais e económicas para fazer avançar o pais como uni
todo e não por istmos «alados. Temos de tirar o pais do atoleiro, cararrtta1 E
isso só pode tarar se com ousaria e não com «teas tacanhas
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0 «evangelho» de Troufa Real

A cidade, o musseque e o homem
T

roufa Real fala com alma c
paixão. Aliás, o mesmo es
tado de espírito e a mesma
intensidade com que se tem vindo a dedicar às ddades c as suas
nuances que, segundo justifica,
não são apenas a sua parte física,
mas também às pessoas espalhadas por diferentes partes do
t e r r i t ó r i o * O arquitecto lusoangolano enquadra Tudo isso no
contexto daquilo que "poderá
ser uma matriz científica de uma
nova rede de cidades, as cidades
c o m o territórios organizados
entre as pessoas para produzir
mais, para sobreviver e viver
com mais qualidade, o que m u l tas vezes não acontece»

Aqui se inscrevem preocupações várias e distintas, entre
as quais Luanda, com toda a sua
densidade de problemas, ou ain
da os Dembos e o Pango - É preciso olhar também para o papel
de alguns centros no desenvolvimento humano. Olhar para o papel dos sobas nos Dembos. Por
Isso estou a trabalhar a voha do
Pango, que acho ser u m sitio
m u i t o fascinante da zona equatorial troptcal'-, justifica o arquitecto.
Troufa Real diz mais: «Cada vez mais se apela ao mundo a
ter acesso a bens e a direitos p ú blicos, para que as pessoas se organizem nas cidades. Foi sempre
assim. Porque uma pequena comunidade ou uma família quando se j u n t a m fazem uma pequena cidade. Cidade é u m sítio o n de as pessoas estão protegidas, f

uma muralha.
Quando entramos numa pequena
aldeia
ou numa pequena sanzala
de Angola, no
interior da sua
paliçada há o
chefe, e as m u lheres e os homens estão organlzados.
Aquilo é uma
cidade e t e m
que ser (Ido como tal>
Real lamenta,
assim, que em
busca do «mito da cidade moderna», hoje em dia se esteja a
destruir o equilíbrio e a qualtda
dos Muitas vezes destroem-se
pequenas aldeias que são grandes cidades, e encerram lições
para quem está querendo fazer
o m i t o da cidade moderna,
quantas vezes com padrões inadaptáveis e estereótipos do exterior que contrariam os valores
dos sítios onde vivem as pessoas*, sublinha
Exemplifica com a problemática dos mujseques de Luanda, com os seus quintais, tema
de uma lese sua defendida há
anos c m Londres. Exemplos de
musseques que desapareceram
são os da Bananeira e da Mãe
Isabel, que foram destruídos para dar vasio às cidades de betão

ç do asfalto Muitas famílias iam
sendo afastadas, foram inventando bairros como Popular,
Prend.! r Operário, bairros mas
ou menos sofisticados que
acompanhavam os movimentos
da modernidade
« Mas tudo Isto são cidades
inventadas. O musseque é uma
cidade orgânica, uma cidade natural, em que as pessoas delimit a m o território, salvaguardam o
espaço publico e plantam arvores. Tem ruelas e ruas, cantos ã
volta do Imbondeíro, mutembeira que se organiza no território,
adaptando-se a casa aquilo que é
a geografia natural, protegendo
os sítios de risco. E assim nasceram os bairros*
Segundo Troufa Real. há
muitos musseques, os mais antigos principalmente, em que a

qua'idadede vida
í superior a muitos bairros urbanos, onde as pessoas vivem em
apartamentos
*A destruição de
u m quintal é a
destruição de um
dos núcleos centrais da vida da
família angolana", acentua o
arquitecto, iem
brando o papel
que teve o quintal e ainda tem
hoje como centro de conforto
navida das pessoas «Porque ê ai onde se estf
bem, o clima está melhor, e t c «
Num estudo analítico sobre a estrutura urbana do mus
seque, referenciado nas Nações
Unidas, Troufa Real defende es
tar mais próximo dos padrões de
conforto, a tradicional casa do
musseque, que não deve ser confundido com o bairro da lata ou
barracas. Explica que há barracas na periferia de Luanda e entre os musseques, assim como
existem dentro da própria cidade, na baixa
Em defesa do seu raciocínio, Troufa Real chama a atenção para certos tabus disseminados internacionalmente sobre as
ndades modernas, c considera
que para serem auto sustenta
das, as cidades apenas tem de
respeitar o ambiente, o clima c

as pessoas, sendo a organização
c o conforto em conformidade
com padrões mínimos estabelecidos para o ser humano viver
e«n família
De acordo com o estudo de
Troufa Real, que parte de uma
análise a um espectro variado de
habitações em diferentes sítios
da cidade de Luanda, os padrões
de conforto recomendados a nível mundial estão esscncialmen
te respeitados nalgumas resi
dénnas dns musseques «Em
contrapartida, muitos apartamentos e casas oferecidos pelo
mercado estão abaixo dos níveis
de padrões recomendáveis
Amda assim, Troufa Real
consegue enxergar ç divisar
musseques na Luanda de hoje,
que congrega muita gente e
muitas cidades. «Já há cidades
dentro da cidade. Náo podemos
chamar Luanda a tudo que está
aqui. Por razões técnicas podemos designar por comunidades
diferentes. Nós sabemos que o
poder político e económko em
Luanda atrai a populacho. E náo
é apenas uma questlo resultante da guerra, que náo cabe discutir nestes tempos. A população
vem atraída porque acredita no
trabalho, nos negócios e no familiar que está no poder. Ê gent e <\ix vem do Interior e t a m bém do exterior, porque os chamados estrangeiros quando ent r a m em Angola fixam-se em regra em Luanda pois é aqui onde
conseguem resolver os seus pro
blemas.

Um arquitecto que queria ser marinheiro
U

m dos maraes arquitectos da lusófona. Troufa Real náo é muito dado a entroso». Não ha
muito tempo, deu uma sonora -tampa- á estacão televisiva lusa Se. Dai que esse -exclusivo» ao SA tenha um sabor especial Vale a pena conhecer um bocado do percurso desse
arquitecto que já disse um áa que postava de ser marmheifO. tem uma grande paixão pelas artes
e pelos homens.

Nasceu em Luanda, em 1941. Em 67, já se tinha licenciado em arquitectura na Escola Superior de
Arquitectura de Usboa Treze anos depois diptomou-se em Planeamento Nacional, Regional e Urbano em Londres e, actualmente, é professor catedrático da Faculdade de Arquitectura da Universidade Nova de Lisboa Peto meio, Trouta Real toi espalhando obras de relevo e os prémios não
Sanaram, muitos prérrws mesmo Ao ponto de o seu nome 1er sido atrWdo a uma rua da localidade de Algueirâo Velho, Concelho de Sintra (Portugal)
As suas pegadas em Angola começaram muito cedo. Dirigiu o Gabinete de Urbanização da Câmara Muncpat de Luanda (Angola) durante 5 anos. Foi ele, aliás, quem coordenou as actividades
técnicas do 1* Plano Director da Região de Luanda, em 1973, da responsabilidade do grupo francês OTH, e desenvolveu estudo específicos relativos aos musseques de Luanda e outras áreas residenciais. Foi um dos responsáveis pela criação do Gabinete de Habitação de Angola (Gw>). no
qual dirigiu a Brigada de Projectos. Colaborou na programação de actividades a nível naaonai, regional e locai, tendo sido um dos responsáveis técnicos e autor de diversos estudos de ordenamento urbano e de projectos de equipamento público para os musseques de Luanda, destacando-

se nas «Acções de Emergência- de baixo custo
É, por conseguinte, alguém que conhece profundamente os problemas de urbanismo da capital angolana. Pelo que não admira que tenha integrado uma corrvbva de intelectuais e nacionalistas angolanos que, em 1974. foram á Lusaka para avistar-se com Agostinho Neto. ocasião em que Troufa
Real apresentou ao presidente do Mn » o Plano Director de Luanda.
Arquitecto de uma geometria humana, Troufa Real elaborou trabalhos que se inscrevem no prouesso de fcertaçâo nacional São exemplos os seus trabalhos sobre os rrusseques de I uanda, muitos
dos quais ajudam-nos a enlender tais aglomerados como centros de resistência Trouta diz que
eram «o berço da liberdade-, ou até mesmo -o berço da nação-. Do Golte I. diz mesmo, com extrema originalidade, ter sido -o primeiro estado Independente de Angola.
Ao partir de Luanda, em Agosto de 1976, Werner ScMHnger, responsável do grupo francês OTH,
deixou a seguinte -confissão- acerca da personalidade de Trouta Heal -Antas da minha sefda de
Angola, não queria deixar de confirmar a minha profunda admiração pelo trabalho do arquitecto
Troufa Real. Quer o seu entusiasmo, quer as suas imoativas, quer o seu conhecimento do contexto
local ou da qualidade das suas pesquisas e planos, quer a sua competência Nunca encontrei um
arquitecto com esta atitude para com a sua profissão; a sua consciência, o seu empenho > a sua
abertura, assim como as suas qualidades humanas impetam-me a deixar-lhe estas palavras antes
da minha partida Sinto uma satisfação excepcional em poder contar me como um doe atua ami
90s."
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As receitas de Troufa Real para Luanda

A capital é um caso de emergência
mas o caos é sobretudo de cidadania

O

arquitecto Troufa Real
defendeu, em declara
ções ao Semanário Ango/er/íc, a necessidade de serem
implementadas acções de emergência com vista a mudar a situação de Luanda. Mas ele considera, ainda assim, que «caos urbanístico» é um termo desade
quado para descrever o que se
passa nd capital angolana. Na
longa entrevista que concedeu
ao nosso jornal, o arquitecto luso-angolano disse haver, essencialmente, um problema de ges
tão e défice de cidadania «A
gestão da cidade é muito complexa e difícil para qualquer cidadão e qualquer instituição,
porque passa por um acto importante que é o exercício de cidadania», frisa.
«Quando fundou Atenas,
Péricles criou um regulamento
em conformidade com o qual as
pessoas que quisessem entrar na
cidade, deviam primeiro aprender a viver dentro dela. Estamos
perante um problema de cidadania. Toda a gente tem de perceber que quem destrói a cidade
não são as infra-estruturas nem
os dirigentes. Somos todos nós.
Nós somos os predadores da na-

tureza que é um bem natural
que nos é oferecido. Ocupamola e faiemos, infelizmente, como os ratos. Nos não somos diferentes dos ratos, nem diferentes das formigas e abelhas. Organizadas, as abelhas fazem
mel, e as formigas aquelas construções que funcionam. Ora, os
homens também têm de se organizar tal como estio organizados ao nível familiar. Mas, no
espaço do convívio social que é
a cidade, criam-se clivagens de
grandes consequências urbanas» - declara Troufa Real.
Descrevendo o que se passa em Luanda, Troufa Real considera que a cidade hoje tem zonas estabilizadas, que coaoitam
com zonas de desarticulação to
tal, algo que implica muita participação do cidadão O arquitecto aponta particularmente a
forma como se trata a questão
do lixo, mas refere que o pior
não é o acto de deixar o lixo ao
ar livre, no solo. «O sok> tem um
papel bacteriológico fantástico
para o lixo deixado ao ar livre.
Aquilo passa para o solo. O problema é quando se metem contentores e estes nío são retirados. Obviamente, criam mosqui-

tos, ratos e baratas.»
I i-ata-se, de acordo com o
arquitecto, de uma situação que
associada aos problemas de sa
neamento básico gera um cala
mitoso estado de saúde pública
A salda, diz Troufa Real. não está em actos demagógicos; deve
começar pela educação cívica.
«Porque podem vir as melhores
empresas, com as melhores técnicas, mas a situação pode não
melhorar», refere o técnico que
considera haver, nesse capitulo,
pessoas que se estão a borrifar
para o país «EstSo-se nas tintas
para o governo e para a sociedade de um modo geral, promovendo o que chamo de terrorismo urbano e social, que não é só
meter bombas.»
Troufa Real defende um
combate localizado e cirúrgico
que deve começar pelas estruturas de poder local, do município
à comuna. «O poder local tem
um papel que tem de ser bastante acarinhado. O poder central
não tem mecanismos expeditos
para Isso a nío ser a parte financeira, Importante numa situação de emergência», explica.
Uma das medidas que sugere que se implemente para

mudar o comportamento do ci
dadâo é a aplicação de taxas directas que não devem ter por
destino o cofre geral do tstado,
mas serem imediatamente colocadas ao serviço da própria co
muna. «Trata-se de um exercício
de solidariedade e de participação a nfvel politico que, S partida, tem estímulos diversos na
forma como o cidadão trabalha
para os partidos. O MPL» tem sido uma boa escola, os militares
funcionam multo bem, assim
como as Igrejas de uma maneira
geral.»
Troufa Real rebate ainda a
forma fácil como as pessoas atiram as culpas para cima dos governantes. Segundo ele. em ne
nhuma parte do mundo se criti
ca o Governador ou o Prcsiden
te da República por causa do li
xo «A primeira critica que se deve fazer é ao cidadão que atira
lixo e garrafas ao chão.»
Indagado se, com este dis
curso, não estaria a deseulpabili
zar o poder politico, Troufa Real
diz que há aspectos em que o
poder político nas suas mais variadas vertentes tem feito o que
lhe compete nessa matéria. «Tenho visto políticos, na Assem-

bleia Nacional, tomando posição nessa matéria. Um deles é o
Mendes de Carvalho. Leio os discursos do Presidente da República e eles são multo claros em relação a Isso», acentua Troufa
Real, que responsabiliza igualmente os técnicos que muitas
vezes fazem o seu trabalho de
forma perversa *MÍ técnicos
que deliberadamente não acendem as luzes not bairros. Um arquitecto, um urbanista pode ser
também um criminoso. Trebllnka, aquele horrível centro de
concentração que os nazis destinaram a judeus, foi projectado
pelos melhores arquitectos e
médicos apenas para matar pessoas. Não é por ser-se médico
que se salvam as pessoas. Alguns até matam. A história da
humanidade conta isso.»
I diz I cnneluir «O cidadão não pode estar a criticar
permanentemente, fugindo das
suas próprias responsabilidades,
refugiando se na passividade.
Não pode, por exemplo, estar ã
espera que seja o Estado a pintar um prédio que é privado. Ele
tem de cuidar do prédio como a
pessoa do bairro cuida da sua
casinha»
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E urgente descongestionar Luanda
T

roufè Real também apon
ta a necessidade de des
congestionar Luanda, ma^
adverte oue não se trata de um
processo
espontâneo,
que
aconteça sern e s t i m u l a i nem
impulsos. O arquitecto fala em
fazer sair da cidade milhões de
pessoas e dá n exemplo da Uni
ão Soviética, onde fo^am extin
tas cem cidades a f i m òc cons
truirse novas cidades noutras
latitudes, novos pólos urbanos

nos anos 4 0 , seria juntamente
com o que se projectava fazer
na Camama núcieos auto sus
tentados. A lógica, segundo
Troufa Real, t e m de ser esta:
«A cldadesatélite nSo pode
crescer em caixa de fósforo. A
cidade t e m de ser um núcleo

As cidadessatélites, expli
ca, têm de ser autosustentá
veis. Viana, a última cidade sa
télite a nascer na era colonial,

A ideia, em suma, sâo po
ios de desenvolvimento regio
nal. Mas com trabalho, p e s ci
dade sem trabalho, diz Troufa

«A cidade ttmátsarsffl
núcleo autonusientévetj
«ndeaad»iíiiitrícáo«o
«prego tslejam mm
rqaea
pessoa* teima» de apa
nhar transportes para i
trabalho na cidade histó
rica. Levantarem ás 4Í5
horas da manha part
chegarem ao trabalho, e
depois à noite chegarem
cansados à casa e nio
disporem de tempo para
'  e t » a timília.

Apesar da malha urbana
de Luanda resultar de uma v i 
são colonial, o arquitecto de
fende que as novas entidades
públicas determinem uma nova
rede que, segundo ele. f | i se
t e m vindo a sentir no discurso
do Presidente da República».
A construção não apenas
de uma. mas de varias cidadcs
satélilesé defendida igualmen
te por Troufa Real, O que Û ac
tualmente Luandasul, <tií ele,
não se pode definir como uma
rjdddc wtteliîe
NSo é nada.
Foi uma emergência ditada pe
to crescimento n a t u r a l , mas Ir
regular da cidade. Ha* u m cres
c i m e n t o migratório, u m a p o p u 
lação f l u t u a n t e e uma residen
te, neste crescimento t o d o de
LuandaSuU A inda assim rei
s^tvn, fr>i um «mal menor r i
como foi a parte adjacente do
Sambi zanga

chegarem ao trabalho, e depois
a noite chegarem cansados a
casa e não disporem de tempo
para o lazer e a família ■

auto sustentável, onde a a d m i 
nistração e o emprego estejam
presentes, para evitar que as
pessoas t e n h a m de apanhar
transportes para o trabalho na
cidade histórica. Levantarem
se às 4/5 horas da manha para

Real. «não vale 9 pena» Sequn
do ele, o problema dos angola
nos não é de casas, tuas de in
fraestruturas e de emprego e
trabalho. «A s pessoas estão o n 
de há emprego. Os angolanos
sabem construir as suas p r ó p r i 

as casas. Ê preciso colocar, e m 
prego e trabalho nos sítios que
se pretende desenvolver para
que a população l i se possa f i 
xar. Porque u m j o v e m vem pa
ra Luanda, por saber que aqui
pode arranjar emprego. A gora
se vai ali para a Qulssama onde
é que ele vai arranjar empre
go?»
Questionado sobre se este
é um problema económico, cu
riosamente, T r o u f a Real diz
que se trata essencialmente de
u m problema de desenvolvi
mento educativo:
«Curiosamente, esse í o
problema. H i estruturas que
e s t i o sempre ligadas: a estru
tura politica, que determina os
desígnios e as vontades da na
ção; depois o poder económico
que n i o passa de estratégias
que se m o n t a m a f i m de viabili
zar o desenvolvimento Nor
malmente, t e m a ver com o po
der politico.
Quando o poder politico
diz abramse empresas, o finan
ciamento passou para u m Esta
do democrático, Isto condicio
na a economia o u o desenvolvi
mento económico. Depois é o
acto jurídico; as leis t ê m de sus
tentar o discurso político da na
Cio, e sustentar a estrutura
económica que o poder politico
potenciou. Estar a trabalhar
com leis que n i o e s t i o c m con
sonância com a evolução p o l i t i 
ca e económica é estar a trair o
desenvolvimento.»

Mussulo:«Pode acontecer uma tragédia »

A

final, a Ilha do Muasuló já conheceu muitos mais projectos, para
ale m do que foi publicado pelo S4r da antiga Comissão de Turismo
da Corimb». Até uns americanos de Miami, nos anos 70, tiveram um
projecto para a cobiçada península de Luanda. Quem o diz é o arquitoc
I to Troufa Real. Mas poucos deles estavam em condições de valorizar ou
i salvar o Mussulo, O arquitecto não pode de vista uma catástrofe ambi
; ornai. Ae suas palavras
|
\
|
!
I
;

«Certos projectos caem no Mussulo como crescem pahnltos no Bœsl
Qualquer pessoa, grupo, empiesa imanla protectee. Eu conheço vários des ;
ses projectos e empresas que vão isronde os seus negócios. Conheço todos
estes projectos para o Mussulo  doe ingleses, da Dar A I Handash, etc. 
porque, felizmente, estasçojsas deixam de ser segreda quando aparecem e
caem principalmente m nosso meio. Eu não tenho rata oes planos, porque

aquilo não emende ninguém (u fáríoms de rir, o Presidente se ri Olha. lá vem
, mais um piano, mete aí no pacote'. S80 outsas que se resolvem com o tempo
: Precisamos i de ter cuidada 0 que está a acontecer, realmente, não cabe
I
|
j
;
;

rum ptóno, Ë a ocupação sobre um letrrtórío que constai uma baia. onde há
um ponto sensível  um ecossistema, anima! e ambienlal, mas também
urbano  que leffl de ser acautelado. Poque está na cara dos lécnicos. Viu
se. agora, o que aconteceu com os tsunamis na Asia A ngola nSo tem destes
dramas, mas pode acontecer algo na costa do Brasil ou em Miami, regiões
mata susceptíveis, com efeitos entre nós. As calemas, como se sabe, sempre

foram uma realidade o Ksvanza tem um sistema de te que cruza depois com
correntes marinhas do atíãnfea como a de Benguela, que são milenares,
i Tratase de um sistema 'bastMs sensível. É verdade que as oiensas ao ambi

ente ainda nio são muito pesadas, mas podem vir a ser
Por exemplo, a 'lha de Luanda, tia SO anca, tinha apenas 3 mil habitantes, hojs
tem i f l rr 1. Há um aterro que está a encostai a Clwala e a danar a ba a im
canal que e muno necessário a estabtdeds da baia. Pui um lado, estão a
querer salva a taia pelo desassorearrsntfl mas, por outro, estão a fechai ai
porias para que isto aconteça. A lençan, nSo me admiraria que daqui há
alguns anos possa acontecer uma tragédis natural naquota zona. É um peri
go que pode mexerem todo sistemafeaumarcta GWcalai ou do Mussulo. que
vem de kaige. Fotografias aéreas da zona da Samba Caceteira e da Cttéala
mostram que alas mexem, Há ali um núcleo centrai que até os pescadores não
perdem de vista, lendo o cuidado de se Inserirem como mais um elemento do
me» natural com as suas casas e zonas de pesca. Quando nos pomosa fazar
coisas sem analisar, por exempla estudos feitos no passado per brasileiros e
pelos laboratórios de engenharia de A ngola e de Portuga' que já con
sagravam um modela correts o risco de dai cabo de ludo aquilo Há multa
coisa que se perde, mas não estou pteocupado com os pianos Pois, da
mesma maneira que surgem, também podem Ir para o fira. As populações que
v««m nestas sítios são as que tém de ser preservadas. Fõeramse » umas
coisas turísticas, tudo isso hoje é posstvet considerai, mas tem de ser consid
erado num quadro de ordenamento em que quem comanda nio tag os
engenheiros da área do betão, nem do e s H t t São os engenheiros da ciência
do mar, das ciências da hidráulica, os aiqtitKlos paisagistas, os arquitectos
do ordenamento. Tralase de um processo plundiscrplnr M o me preocupam
os projectos, pois se algo se afundar ou desaparece! depots, engenheiro nen
hum poderá calcular os projectos que entravam neste jogo.»

Contra
a tirania
dos planos

T

rout» fient entend», que « a r
a pãglrMm L i * *
m passar

sem

enxunadi
quelem
do eslranoeím,
tas exequíveis paia
angolana  S t o l a l a t l o t ó r ■■$
m m sempre respeitem as pes
soas Estou carto que ns» va
Iam nada. Ê trabalho virtual e
muito bonito no computador.
Olha, t u acho que um dos Ósca
res que se d»o em Hollywood
devia detllnsfse a gente qua
anda por al a Inventar cidades
para todo o mundo,, mas que
não passam da ficção cientifi
ca»,
Pm pstattox.il que isso ps
teça, segundo o arquitecto, um
dos principais ptuMemas acome
tidos à capital angolana tem sido
o Uso e abuso que os tecnocratas
tom do planeamento. Os téc
nico) querem «ai™ ■ cidade,
mas usam • abusam de projec
tos maioritariamente proveni
entes do estrangeiro mas que,
técnica t humanamente, n i o
servem 1 realidade angolana
limita Real diz, no entanto,
que não vê «so com fundamenta
frsnio, fiel* também hé bons pro
jectos « bom intenções. « 0 pro
blema está tainhém na sua ma
tsrlalizaçad, diz, pata mais adi
ante acentuar a falta de s t a r t
ção entre o poder público ;» os
agentes privados, entre o ptattea
mento e os prejsos Segundo
ele, tém sido cometidos ene»
quer pela falta de estruturas, quer
muitas vîtes pot planeamentos
urbanos (competência do Estado)
estarem a ser acometidos a agen
tes privados Mas considera que o
projecto de requalificação dos
bainos Operar 10 e Sambizanga é
bóm.33
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Fontes da empresa e do MINOPU municiam argumentos do TC

DaralHandash responsabilizada
por caos nas obras dos coqueiros
O

Semanário
Angotense
não pôde apurar na se
mana que hoje termina
se já começaram a ser julgados
os números subjacentes as
obras do fcstadio Municipal do
Coqueiros, as quais o prcsiden
re do Tribunal de Contas (TC),
Julião António, mandou emba
gar há umas duas semanas

tatá is importantes para a toma
da de decisões do género
O círculo de contactos da
DaralMandash restringe se ao
Conselho de Ministros, Ministé
rio das Obras Públicas e o Go
verno Provincial de Luanda
(OH).

Actuando como projectis
ta e como fiscalizadora, a Dar
ai Handash iniciou a obra da
passagem inferior do Prenda
antes do projecto ter sido apro
vado pelo O L , O que significa
que não se sabe oficialmente o
que Ê que essa obra viola em
maténa de impacto ambiental,
concepção arquitectónica, en
quadramento paisagístico e dos
seus raios de curvatura.

Inicialmente cifradas em
quatro milhões de dólares, as
obras atingiram t8 milhões pa
gos ao empreiteiro com fundos
públicos, mas urna 'unte do M i 
nistério das Obras Públicas
( M I N O P U ) contactada por este
jornal afirmouse inclrrada a
responsabilizar a empresa qi ■
fiscaliza a empreitada
f r a t a  i e da DaralHan
cash, uma empresa de consul
toria detida por um egípcio na
cionalizado angolano, que t a m 
bém é curador da Fundação
rduardo dos santos (FESA )
De acordo com essa fonte
o fiscal da obra deve ser a pri
meira entidade a ser apontada
t'm qualquer processo de T S
ponsabílizacões que ocorrer em
relação à fantasmagórica eleva
ção do valor daquele contrato,
pelo facto de ter permitido que
o empreiteiro solicitasse suces
sivamente «trabalhos a mais».
A fonte explicou que à luz
da lei, «trabalhos a mais» não
podem superar o teto de u m
terço acima do valor do contra
to inicial, e5tandosc ao contrá
rio, diante de uma situação c m
que o empreiteiro solicitou de
zenas de vezes mais do que
aquilo que lhe era permitido.
O problema reside no mé
todo de remuneração do fiscal.
As empresas de fiscalização de
obras públicas em A ngola rece
bem uma percentagem de dez
por cento do valor global de
obra, o que invariavelmente as
remete para uma conduta de
cumplicidade com os emprei
teiros.
Quanto maior for o valor
da obra, maior será a percenta
gem a receber, uma equação
que pode ter sido utilizada pela
DaralHandash, a empresa fis
calizadora que não deveria per
mitir a evocação de «trabalhos
a mais» depois destes terem su
perado o que está preconizado
Isso. declarou a fonte, pa

Jã o trevo adjacente ao
Aeroporto 4 de Fevereiro, tam
bém projectado c fiscalizado
pela Dar ai Handash, está cota
do entre renomados engenhei
ros de Luanda como um projec
to detniente. pelo qual o Esta
do deveria ser indemnizado

ra já não falar do facto de que o
fiscalizador deveria reunir o co
nhecimento c a perícia necessa
ria para prever que a primeira
solicitação de verbas para a
execução de «trabalhos a mais»
não resultaria produtiva para a
conclusão da obra
A DaralHandash apre
senta se no mercado angolano
como uma empresa de consul
toria, dedicandose à elabora
ção de projectos e à fiscaliza
ção. Uma fonte do M N O P U no

tou haver promiscuidade nessa
dualidade funções, porquanto,
hoje em dia, os projectistas
também Já têm que ser fiscali
zados.
A empresa já fiscalizou
obras públicas das mais porten
tosas que o Governo mandou
erguer, mas, as suas últimas in
vestidas recaíram sobre a viabi
lização do trafego viário de Lu
anda, quando a empresa come
çou a vender às instituições ofi
ciais projectos que transfor

OS

A

DaralHandash não està licenciada pára operar
nc arcado angolano de construção, segundo le
ve«u« l eTnd«araçowjies(e);imni 1 unw Ifwwda
comflanhla que pediu o anonimato.

Oe acordo corn assa lente, a empresa, que possu
irá s maior carteira âe ftscs&ação de obras púbfca do
mercado, lerá, se tanto, um alvará comercial, factos que
não puderam ser conrirnvKlos por incti^iuníbilinsdo da
compàfinia de consultoria.
0 Semanário Angoiense contactou também a
Comissão Nackmat rj& Classificação e Ueeròiienio de '
Empreiteiros (GOMCIE). uma Instância do MWQPU, tendo
raceokkt de uma responsável desses serviçûs a respos
ta de que não conhece no mercado angolano qualquer
eromsa óom as^a desçriagão.

mam várias zonas de intcrcep
ção de transito em trevos, pas
sagens superiores ou passagens
inferiores.
A fonte declarou que são
os notórios os interesses que se
cruzam na DaralHandash,
uma empresa que sem ter ja
mais sido contratada para em
preitadas privadas, arrebata,
curiosamente, contratos como
projectista c fiscalizadora de
obras públicas, até sem a devi
da anuência de institu>çôes es

ueiros
A fonte aqui citada fez essa revelação ao Sema
nário Angotwwpm
provar que $á no quadro de
cumpSnlrJarJos aítamente posicionadas nos organismos
do poder de estado, a Da/alHanctosty consegue 'azer
tão significativas trapaças i s autoridades
Essa fonte náo pûde mencionar (actos relativos à
situação fiscal da empresa, mas afirmou que ela está
realmente afectada pela trformaRrJarJe, não apresen
tando publicamente os balancetes e relatórios e contas
issâ situação é determinada pelo próprio fado
da empresa não ter documentos que a autorizem a
exerce/ adMdades no tamo da construção c M em An
gola, o que, segundo a fonte, a coloca na mesma situa
ção de qualquer outro car^rouaro
D

tstas informações foram
parcialmente concedidas ao Se
manário Angotense por uma
fonte anónima da própria Dar
alHandash, que acusou a com
panhia de estar enganar delibe
radamente as autoridades, às
quais submete projectos que
caem nas mios de decisores
que têm interesses financeiros
na empresa
Tal è o caso de um plano
de uso de solos na província de
Luanda, que quatro anos depois
de ter sido vendido às autorida
des, já não tem qualquer utili
dade prática A empresa já sub
screveu contrato para elaborar
um segundo plano desses, mes
mo sabendo de antemão que
tal em nada beneficiará o Co
Fsses planos são um pro
gramas técnicos anteriores ao
plano director, A sua eficácia ff
ca geralmente comprometida
devido à dinSmica e desordena
da taxa de ocupação de solos
que se verifica em Luanda.
O Semanário
Angotense
contactou a DaralHandash
para comentar os factos aqui
anunciados, tendo recebido a
informação de que não esta
vam disponíveis os responsa
veis aos quais cabe falar em no
me da empresa na alegada au
senda de Ran? Klink ■
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Eng. A ntas Miguel, da Elisal, sem dizer quando começa o «ataque», atesta

Saneamento básico depende
da recuperação dos emissários
VaMrótSas
O DirectorGeral da Elisal
(Empresa de Limpeza e Sanea
mento Básico de Luanda), fcng.
Afonso A ntas Miguel, considera
que os problemas do saneamen
to básico de Luanda, relativos
ao escoamento das águas resi
duais e pluviais, só serão resol
vidos definitivamente depois de
se superarem os problemas dos
«em»ssános principais*, gue são
as grandes vaias de drenagem
espalhadas pela cidade, quase
todas em situação caótica.

«As Bês, COs e todo u m o u 
tro conjunto de áreas, que são o
bairro Cassenda, o Bairro Popu
lar e o própno Marçal, são aqui
lo que os urbanísticos costu
mam chamar de zonas urbanas
não consolidadas, Portanto, são
as zonas da cidade que até à
época da independência tinham
apenas parte das infraestrutu
ras instaladas. Quero dizer que
elas não podem ser considera
das zonas urbanas como tal,
mas também j á não são áreas
periféricas», explica.
Segundo ele, como os sis
temas de drenagem não foram
consolidados (nalguns casos po
dese encontrar zonas da cidade
onde foram instalados os colec
tores, existem as sarjetas, mas a
ruas não foram asfaltadas), f i 
caram obstruídos à partida, por
que a pressão da areia sobre os
colectores foi muito grande. A s

ff

M i e s . qwt ale it n h f w i f t v
cia M i a vaslas florestas * eu
catiptos í« nío só), è uma das
medidas qua pod»
ta a me*ona do
lo básico, a lazw
çôes a propósito do admMra
dot municipal do fiangei, José
Joaquim de Olwlra
Segundo ele, o eucalipto
é uma anote que iam uma
enorme capacidade de absor
ção de água, paio que pode
contribuir na eiirrjnaçio doe ten
 M S i ^ » » m forma
do i"! na ! ! :

referimos na nossa uitma edi
ção, cem consequenciaj gravo
sas para os seus munícipes,
muitos dos quais lém v*Ki as
suas casas « ruas inundadas
pela acção das aguas salobras.

«A sequência é esta: é pre
ciso resolver (primeiro) os pro™
blemas dos emissários principais
da cidade, para que depois se vi
abilize a recuperação dos siste
mas secundários de cada uma
das bacias dos bairros», subi'
t m entrevista ao Semaná
rio Angotense. a propósito da
invasão de águas subterrâneas e
outras que t e m afligido diversos
bairros de Luanda ( n o caso o
Nelito Soares, conforme fize
mos referência na nossa última
edição), devido ao descalabro
do sistema convencional de es
gotos, Antas Miguel identifica o
fenómeno, fala das suas causas
e das soluções possíveis e imagi
nãrias, mas não diz quando co
meça o ataque ao problema,
que é a principal interrogação
dos atingidos.

Eucaliptos

A consiruoao de
tas
lof as fol a »llerri«Ml encontrada
pelos cidadãos i riu Mttangu
lamento da rede pública de es
gotos, da qual resulta o deposito
no subsolo das aguas residuais
que afcnentam os ditos tençgta
freáticos am quenrjdade» Indui
tnais
Bês e as Cês fazem parte do uni
verso da cidade que, com o an
dar do tempo, justamente por
faltarem algumas infraestrutu
ras, foise degradando de forma
mais acentuada.
Projectos integrados
Para o h o m e m  f o r t e da
EHsal, hoje j á não se pode faiar
da recuperação isolada dessas
tnfraestruturas «É preciso fa
larse em projectos integrados
de requalificação de mfraestru
turas», diz.
Na óptica de A ntas M i 
guel, a solução do problema da
drenagem é, por sinal, o ponto
de partida para o desenvolvi
mento urbanístico da cidade.
Para ele, nem vale a pena tentar
melhorar a rede de energia ou o
sistema de abastecimento de
água potável sem se resolver a
«maka» da drenagem, sob pena
de se criarem riscos graves de
electrocussões o\t contracção de
doenças de foro hídrico para os
cidadãos.
Debruçandose sobre a
eventualidade do desalojamen
to dos munícipes desses bairros,
em face do problema, sem ser
categórico ou talvez por não ter
aferido correctamente a gravi
dade de certos casos, em que já
se vislumbra riscos de vida para
os atingidos, diz que as pessoas

não têm obrigatoriamente de
sair das suas casas,
f u t u r i s t a , diz que, quando
se está a falar de um programa
integrado, estáse a falar de um
programa que pode afectar até
a visão urbanística, <*É bem pos
sível que o novo quadro urba
nistico aceite a estrutura urba
na que estes bairros t ê m . Ou,, se
quisermos ser mais evolutivos,
talvez urbanisticamente se pos
sa dizer que estas zonas têm
que evoluir para este tipo de
ocupação. Quer dizer que em
função do que se definir como
visão urbanística para o proble
ma, haverá ou não deslocação
das pessoas», considera.
Rua do Fundão
Antas Miguel fala também
da Rua do lundão, ao Nelito So*
ares, onde se f o r m o u uma ex
tensa lagoa, que já t e m quase
vinte anos de existência, sendo
um dos principais problemas de
saneamento com que o bairro
se debate. «Esta é uma das ruas
que tem um colector secundário
de toda a bacia das Bês e Cês.
Portanto, sem que se resolva o
problema da Senado da Câmara,
um emissário principal, não é
possível fazerse o escoamento
duradoiro de toda aquela zona
do Nelito Soares», explica.
«O

problema

principal

consiste em não se conseguir fa
zer a ligação dos esgotos da rua
do f u n d ã o com a vala da Sena
do da Câmara tste é o proble
ma principal também de quase
todas as outras áreas da cidade
Por conseguinte, a dificuldade
está na viabilização do escoa
mento principal», sublinha.
Segundo ele, se o Nelito
Soares depende da vala da Sena
do da Câmara, já todo o Cazen
ga depende da melhoria do
emissário da vala do Cazenga.
«Quando estivermos a falar do
São Paulo, da Precol e da comis
são do Cazenga, estamos a falar
da melhoria da vala do Soroca, e
quando estivermos a falar de
grande parte da zona urbana da
Maianga e da Ingornbota, esta*
mos a falar da solução do emis
sário do Rio Seco toda a solu
ção desta microdrenagem de
pende da melhoria e da moder
nização dos emissários», j u s t i f i 
ca
O DirectorGeral da flisal
não se esqueceu da famosa la
goa de São Pedro, onde as águas
se acumulam por falta de saida,
sobretudo sempre que chove. A
solução para este problema bi
cudo passa pela criação de um
emissário que partirá das duas
áreas da lagoa até ao Vale do
Soroca (começa na passagem de
nível da CUCA e termina na zona
da Comarca de i uanda) I

M e s da construção dos
1 chamados ( / i M « d a i cubana
«m paraJeio w m urna larga a
tensa» da Averwia Brasil, havj
urra vasta tossia de eucaliptos
que, afina), segundo os conheci
mentos de José Joaquim do Oli
veira, linha bastante influencia
na eliminação dos tençois Ireátt
poa.
0 administrador municipal
oo Rangel revelou ao Semana
i s A ngoiense que a sua entida
de Km já um acordo de princí
pios com a fundação Eutrazina
Teodoro para a reflorestação de
zonas do bairro, visando aquele
desiderato Só de eucaliptos,
só de eucaliptos», enfatizou
No entanto, tudo indica
que o nosso administrador
municipal nio deve conhecer
suficienlement» g território que
gera. Pelo MguH». toda a ctr
cunscnçào du Mangel \i n&o
tem espaços livres com a di
mensão suficiontt para bestas
cu coifado género, após n retire
de construção de residências
(nio importa se anárquicas) de ;
que foi assolada togo após a kv '
dependência A le os espaços
onde pgavamos os nossos tule1
bois náo escaparam
Portanto, sr administra
dor, porjese lalar de refloresta
ção, mas nao mal» de flores
tas... ■
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anexo 13. Planos de Luanda

Esboço da Planta da Cidade de São Paulo de Luanda, 1926

Anexos

Plano de Urbanização de Etienne Groër e David Moreira da Silva, 1942

Anexos

Plano pana a Cidade Satélite n°. 3 (Viana), 1948
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Anexos
Plano de Urbanização da Cidade de Luanda (Plano Regulador), 1957

Anexos
Plano Director de Luanda, 1973

Anexos

Projecto IRE - USO DO SOLO E PLANO DE GESTÃO DO CRESCIMENTO E ESTUDO DE MELHORAMENTOS DOS ACESSOS E
DRENAGEM PLUVIAL DO MUSSEQUE PILOTO LUANDA 1997

Anexos
anexo 14. Mapa de Í997 com a marcação dos forais e períodos de crescimento

em 1997
mancha de crescimento de 1950 a cerca de 1970
mancha de crescimento de 1930 a 1950
mancha de crescimento de 1900 a 1930
mancha de crescimento até 1900

Ill Capitulo
anexo 15. Perspectiva da Cidade de S. Paulo de Loanda no Reino de Angola, desenhada por A. L. P.
da Cunha, 1816 (imagem total)
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Anexos
anexo 16. Legendas das plantas e perspectivas

I698 3 6
"Planta delia Citta di Loanda o S. Paolo Metrop. del Regno d'Angola"
1 - Fortaleza de S. Amaro
2 - Convento de S. José dos Franciscanos
3 - Igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos
4 - Convento dos Capuchinhos
5 - Hospital da Misericórdia
6 - S. João Baptista
7 - Palácio dos Governadores
8 - Praça
9 - Colégio dos Jesuítas
10 - A Catedral (N. a S.a da Conceição)
I I - Palácio do Bispo
12 - Corpo Santo
13 - Praça
14 - Arsenal
15 - Convento das Carmelitas (Depois Carmo)
16 - S.a Maria Madalena
17-N. a S. a da Nazaré
18 - Forte de S. Benedito
19 - Forte do Penedo
20 - Fortaleza de S. Miguel
21 - Forte de N.a S.a da Guia
22 - Cais
23 - Trincheira
24 - Redutos ou Fortins

175537
"Planta Topográfica de p.te da Cidade de S. Paulo de Assumpção, chamada a Praya, pertencente a Freg.a de N. S.a
dos Remédios"
"O Circuito de pontinhos das quatro cores com que está devidida a Cidade significão os quatro Bairros em que se
extabalecerão as quatro Companhias da Ordenança, a saber
Azul: significa o districto da I .a Companhia de q he Capitão Pedro Marques Pereira, e comprehende a Cidade alta, e o
Bairro da Em Combota.
Amarelo: significa o districto da 2.a Comp.a de q he Cap. Andre Pinto Delgado, e comprehende o Bairro do Corpo Santo
desde a s.a [sua] Igreja, atè a de N. Sr.a dos Remédios.
Verde: significa o districto da 3.a Comp.a de q he Cap. Antonio de Magalhães Peres, e comprehende o Bairro de N. Sr.a
dos Remédios desde a s.a Igreja atè ao corrigo do Bungo.
Preto: significa o districto da 4.a Cornp.3 de q he Cap. Bento Pint[não se lê] Falcão, e comprehende o corrigo do Bungo,
desde o mesmo atè a de Igreja de N. S. da Nazareth."
"Igrejas, e Conventos.
1.

Igreja Parroquia de N. S.a dos Remédios, cujo districto se distingue de vermelho as cazas de pedra, cal e telha; de

pardo as q são chamadas sanzalas; e confina com o districto da freg.'1 da Sé, distinto em preto.
2.

Igreja do Corpo Santo.

3.

Igreja de S. Ifiguenia.

4.

Igreja de N. S.r3 da Nazareth, com Semiterio.

5.

Igreja de S. Thereza do Convento de Religiozos Carmelitas descalços.

Anexos
6.

Capella de S. Ifiguenia das Sanzalas dos Pretos do mesmo Convento,'
"Fortificação com o q lhe pertence, e outras cazas, etc.
Forte de N. S.a da Guia.
Reduto de S. Antonio da Victoria.
Reduto de N. S.a da Penha Verde.

10.

Reduto de S. Pedro Gonçalves.

I I.

Reduto de N. S.a da Nazareth.

12.

Corpo da Guarda da Praya.

13.

Guarda da Praya."

Com os alicerces de suas cortinas

"Bairros, Feiras, Ruas, Becos, Regos de Agoa, e etc.
Em Ambundo.

Em Portuguez.

14.

Calçada.

15.

Asougue do Peixe.

16.

Na Quitanda Ma-quoqo

17.

Coqueiros

Bairro dos mesmos.

18.

Molundo an-gombe

Ladeira do Boy.

Feira, ou Venda dos Coqueiros.

19.

Rua da Praya.

20.

Beco do Nóbrega.

21.

Travessa do Corpo Santo.

22.

Beco dos Doces.
Rua direita.

23.
24.

Corrigo de Moanhe-embanze

25.

Rua de Ignacio Rebello.

26.

Rego do Sol do Verão.
Rua de Manoel Duarte

27.

Molundo a Salzedo

28.

Quitanda Apeile

Feira Grande.

Molundo a quitanda Apeile

Ladeira a Feira Grande.

29.

Ladeira do Salzedo.

30.

Calçada de S. Antonio

31.

Calçada que foy.[??]

32.

Quitanda di lonje

Venda dos Pratos.
Rua de Pedro de Torr[es]

33.

[não se lê]

34.
[não se lê]

[não se lê]

36.

[Mongilla] a S. Jozé

Caminho ao mesmo.

37.

[não se lê] a Roza

Bairro das Raizes da Roza.

38.

[não se lê] di Carmo

[não se lê] do mesmo.

39.

Corrigo do Secretario

Rego do mesmo - Ou Corgo do Bungo

40.

[não se lê]

Bairro da mesma.

41.

Corrigo de D. Maria Tavares

Rego da mesma.

43.

Mongila a Carmo

Caminho ao mesmo.

44.

Combota

Bairro da mesma.

45.

O Bungo

Bairro do mesmo.

46.

Quitanda qui am Bumgo

Feira do mesmo.

47.

Cassiba do Bungo

35.

Bairro do Carmo.

42.

48.
49.

Mongilla a Cana Xiche

Caminho do mesmo.

Mongilla a Bengo

Estrada, ou caminho p.a o mesmo.

50.
51.
52.

[Poço??] do mesmo.
Citio de S.a Mana Magdalena
Bairro da Nazareth.
Citio do Bem-Bem."

Anexos
Notas
"No Reyno de Angola, em S. Paulo de Assumpção, 20 de Fevereiro de 1755"
Petipé de 2000 Palmos [escala]
Tirada no terreno, e desenhada pelo Sarg.t0 môr Guilherme Joaq.m Paes de Menezes"
"Tudo o que nesta planta se vé com estes penegados são barracões altíssimos, e profundíssimos"
"Esta parte comfina com as Plantas remetidas; feitas a 23. de Março, e a 2. de Mayo ambas no anno proximo passado de
1754."

I755 3 8
"Vista de p.te da Cidade de S. Paulo de Assumpção do Reyno de Angola, terminada entre as Igrejas, Fortificaçoens, e
mais partes seguintes"
1. Sé Episcopal, de quem o seu pavimento fica inferior do Terra pleno dos Baluartes da Fortaleza de S. Miguel pela altura
de 21. palmos
2. Igreja do Corpo Santo
3. Fortaleza de S. Miguel Archanjo, de quem fica o terrapleno dos Baluartes superior do livel a maré vazia pela altura de
209. palmos; e também superior do do pavimento da Sé pelos dos 21. palmos
4. Reduto de N. S. da Guia
5. Reduto de S. António da Vitória
6. Reduto de N. S. da Penha Verde
7. Reduto de S. Pedro Gonçalves
I - 3. Linha Horizontal, q mostra as diferentes alturas.

Notas
"Em S. Paulo de Assumpção a 20 de Março de 1755 feita no terreno e desenhada pelo Sarg.to môr Guilherme Joaq.m
Paes de Menezes"

175739
"Planta topográfica do Porto da Cidade de S. Paulo de Assumpção do Reyno de Angola."
1.

Igreja da Sè, e Parroquia.

2.

Parroquia de N. S. dos Remédios.

3.

Conv.to de S. Jozè, de Religiozos Terceiros.

4.

Collegio de JEZUS, de Religiozos da Companhia.

5.

Hospício de S. Antonio, de Relig. Capuchinhos Italianos.

6.

Conv.to de N. S. do Carmo, de Relig. Carmelitas Descalços.

7.

Igreja de S. Amaro.

8.

Igreja de N. S. da Nazareth.

9.

Igreja de N. S. do Cabo.

10.

Poço ou Cassimba da Mayanga.

11.

A Samba.

12.

Morro dos Elefantes.

13.

Cassandama.

14.

Morro das Lagostas.

Obras pertencentes a Fortificação.
15.
Palácio da Rezidencia dos Ex.mos Governadores, com o Corpo da Guarda Principal.
16.

Corpo da Guarda da Praya.

17.

Bateria de S. Francisco da Mayanga.

18.

Bateria de S. Antonio da mesma.

19.

Fortaleza de S. Amaro, sobre o Morro do mesmo Santo.

Anexos
20.

Recinto de Fortificação, q principiou a erigir o Ex.mo Marques de Tancos D. João Manuel de Noronha, G.or, e Cap.'

G.1 q foy deste Reyno.
21.

Reduto de S. Jozè.

22.

Reduto no Citio do Bern-Bern.

23.

Reduto de S. Cruz da Emcombota.

24.

Reduto de S. Maria Magdalena.

25.

Fortaleza de S. Miguel, sobre o Morro da Cidade.

26.

Fortaleza de N. S. da Guia.

27.

Reduto de S. Antonio da Victoria.

28.

Reduto de N. S. da Penha Verde.

29.

Reduto de S. Pedro Gonçalves.

30.

Reduto de N. S. da Nazareth.

31.

Lugar em q se èrigà a nova Fortaleza.

32.

Fortaleza de S. Filippe do Penedo.

33.

Forte de N. S. das Necessidades.

34.

Forte de N. S. da Conceição, ou do Flamengo.

35.

Lugar do Forte de S. Paulo, demolido.

36.

Fortaleza de S. Pedro, reedificado ao prezente.

37.

Reduto de N. S. do Cabo.

38.

Trem.

39.

Quartéis do Reg.to de Infantar.a destta Cidade.

40.

Cavai larices das Comp.as de Cavallos da mesma.

Notas
"Feita na Cidade de S. Paulo de Assump. em 1757. pello Sargento môr, Guilherme Joaq.m Paes de Menezes"
"Petipè da Planta de huã Legoa, q. 18 completão hum grão de Circulo Maximo da Terra."
Escala: I .Legoa. - 2 818. Braças de 50. palmos cada huma.
"Petipè da Fort.a nova em ponto mayor. "
"Escala: 2 000 Palmos."

Ill Capitulo

1816

40

Perspectiva da Cidade de S. Paulo de Loanda no Reino de Angola
1

Igreja de N. S.a da Nazareth.

2

Alfândega, e Trem.

3

Igreja do Corpo Santo.

4

Freguesia de N. S.a dos Remédios.

5

Quartéis do Esquadrão de Cavallaria.

6

Capella de S.a Efigénia.

7

Quitanda, ou Praça.

8

Terreiro Público.

9

Igreja do Carmo.

10 Hospício dos Religiosos Capuchinhos.
II

Igreja da Misericórdia.

12

Igreja dos Jesuítas.

13

Igreja de S. João.

14 Palácio do Governador com Guarda.
15 Caza da Junta.
16 A Freguesia Parochial.
17 Quartéis do Regimento d'lnfantaria.
18 Senado da Câmara, e Cadeia.
19

Igreja do Rosário.

20

Igreja de S. José.

21

Maianga Nova.

22 Maianga Velha.
23

Pelourinho.

24

Forca, e Quitandapequena.

25 Calçada Nova.
26 Fortaleza de S. Miguel
27

Mostra a forma das Vigias, e Guarda-barreiras.

28

Mostra o Golpe de vista da mesma Cidade observada da Ilha de Loanda que lhe fica fronteira.

29

Linha de Guaritas que circundaõ a Cidade para evitar roubos, Estabelecidas pelo Capitão G.al Luís da Motta Feo.
+

Desenhada, da Fortaleza de S. Miguel por A. L P. da Cunha, em 28 de Dezembro de 1816, por ordem do referido

Capitão G.a' e litografiado, em Paris em 1825 por Langleumé à custa do Major Joaõ Carlos Feo Cardozo de
Castellobranco.
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Planta e Perspectiva do Porto de Luanda

a- Fortaleza de S. Miguel

Cidadella

b- Cidade alta e Palácio do Governo, Cathedral
c- S. José
d- Cais da Alfandega na Cidade baixa
e- Praça [?] do Bungo
f- Nazareth
g- Ponta da Isabel e Passeio Público
h- Fortaleza de S. Francisco do Penedo
iii- Estrada que vai pelo Casario [?] ao Trem [?] e Bengo

Anexos
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Esboço da Planta da Cidade de S. Paulo de Loanda
Indicação dos Edifícios mais importantes

I2345678-

Fortalesa de S. Miguel

33-

Banca colonial e Agnc. Portug.

Cabo Submarino

34-

Estação dos Bombeiros

Secretaria do Interior

35-

Mercados Municipais

Observatório Metereologico

36-

Igreja de N. Sr.a da Nazaré

Agrimensura

37-

Estação central do Caminho de Ferro, armazéns e

38-

Fortaleza do Penedo, Guarda Fiscal e Carreira de

oficinas

Tribunal da Relação
Fazenda (Rep. Sup.)

Tiro

Governo geral e Rep. do Gab.

9-

Paço Episcopal

10-

Imprensa Nacional

II-

Procuradoria da Republica

12-

Igreja de N. Sr3 da Conceição e S.ta Casa da

CONSULADOS

Mesericordia
13-

Tribunal Militar

14-

Deposito de material de guerra

15-

Asilo D. Pedro V

16-

Quartel General

17-

Hospital Central de Loanda

18-

Liceu Salvador Corrêa

19-

Estação de C. F. da Cidade Alta

20-

Sec. das Obras Publicas

21-

Câmara Municipal e Tribunais

22-

Igreja da N. Sr3, do Carmo

23-

Missão Americana

24-

Agricultura e Pecuária

25-

Aguas e Saneamento - Faz. cone.

26-

Sé Catedral

27-

Correios e Telefones

39-

Grã Bretanha

40-

E.U. da América do Norte

41-

Bélgica

42-

França

43-

Brasil

44-

Alemanha

45-

Espanha

46-

Noruega

47-

Itália

48-

FABRICAS
Sabão e óleos

49-

Massas alimentícias

50-

Metalúrgicas

51-

Tabacos

52-

Materiais de construção

53-

Gelo e refrigerantes

54-

Moveis

28-

Comissariado da Policia

29-

Telégrafos e Radioteleg.

55-

30-

Capitania do Porto

56-

31-

Alfândega

32-

Banco Nacional Ultramarino

ESTATUAS
Ao Gov. Salvador Corrêa.
Ao Gov. Pedro Alexandrino

Para qualquer dúvida, consultar o ROTEIRO DA CIDADE

Anexos
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Planta Roteiro da Cidade de Luanda
INDICAÇÃO DOS EDIFÍCIOS MAIS IMPORTANTES
1

Paços do Concelho e Tribunais

28

Banco de Angola

2

Palácio do Governo e Rep. Gabinete

29

Quartel do Corpo de Salvação Pública (Bombeiros)

3

Paço Episcopal

30

Museu de Angola

4

Observatório Meteorológico

31

Mercado da Caponta

5

Tribunal da Relação

32

Mercado do Peixe
Fazenda (Direcção e Rep. Prov.)

6

Agrimensura

33

7

Fazenda (Direcção e Rep. Sup.)

34

Palácio do Comércio, Industria e Agricultura

8

Imprensa Nacional

35

Igreja de N.a S.a da Nazaré

9

Procuradoria da República
a

a

10 Igreja de N. S. da Conceição e S.ta Casa da Miser

36
)rdia 37

Estação Central Cam. De Ferro
Comp.a Port.3 Rádio Marconi

Tribunal Militar

38

Matadouro Municipal

12 Azilo de D. Pedro V

39

Cemitério Municipal

II
13

Quartel General

14

Hospital Central de Luanda

CONSULADOS

15 S. Saúde e Higiene e Dep. Medicamentos

40

Grã Bretanha

16 Liceu de Salvador Correia

41

E.U. da América do Norte

17 Estação do CF. da Cidade Alta

42

Bélgica

18

Repartição Central dos Serviços de Obras Públicas

43

França

19

Igreja de N.a S.a do Carmo

44

Brazil

20

Direcção e Repartição dos Serviços do Fomento

45

Alemanha

21

Repartição dos Serviços de Luz e Água (L.A.L)

46

Espanha

22

Sé Catedral

47

Noruega

23

Correios e Telefones

48

Itália

24

Quartel da Polícia

25

Telégrafo e Radiotelegrafia

26

Capitania do Porto

49

Ao Gov. Salvador Correia

27

Alfândega

50

Ao Gov. Pedro Alexandrino

51

Monumento aos Mortos da Grande Guerra

27A Posto Médico Municipal

ESTÁTUAS

Anexos
1944,44
Planta de Luanda com o Plano de Urbanização
COMÉRCIO - INDÚSTRIA - AGRICULTURA
Fábricas

Livrarias

Agentes
Comerciais

4

82 Amadeu Chrystelo, Ltd a

81 Luso Imperial (Cerâmica)

Mercearias

53 J. Lopes (Lusalite)

67 Companhia Geral de Angola (Sabões)9

Gomes & Irmão, Ltd.'

45 The Angola Coaling &C.°, Ltd.

60 A Mobiladora (Móveis)

28 Joaquim Valente & C.a

24 Vasco de Oliveira

47 Miguel, Miranda & Pacheco, Ltd.2

34 Pinho, Arvela & C.a, Ltd/

De Navegação

Fábrica Imperial de Borracha

55 Académica

Modas e Confecções

(Móveis)
15 Refrigerantes, Ltd.a (Gasosas)

32 Angola Comercial, Ltd.a

17 Câmara & C.a, Ltd.a

12 Empresa de Tabacos de Angola

75 Casa Martex

37 Diogo & C.a, Ltd.a

50 Ultramarina (Tabacos)

72 Agência Colonial e Comercial

De Seguros
43 Abel Augusto Costa
65 Isidro Teixeira
Alfaiates

8

Casa Martins

70 Casa Teixeira

Farmácias
91 Central (Costa & Baptista, Ltd a )
a

63 Dantas, Valadas & C. , Ltd.

a

27 Matos & Teles
58 Quintas & Irmão
Ourivesarias

69 Esperança
a

a

52 Alfaiataria Cândido

92 Popular (|. Marques & C. , Ltd )

54 A Esmeralda

62 Benjamim Dias Maia

38

61 Lemos, Figueiredo & O , Ltd."

Artigos de Novidade
26 Râdio-Foto-Técnica
Automóveis

Ferragens e Materiais de Construção 73 Manuel Joaquim Ramiro

84 Casa Americana
Cervejarias e Pastelarias

Papelarias e Tipografias

78 António dos Santos

77 Argente, Santos & C.*, Ltd.*

74 L. Castro Freire

49 Alfredo F. Matos
71 Angeja & Macedo

Serra

9

Grandes Agricultores

Diversos

36 Companhia de Ambriz
I

Manuel Joaquim Ramiro

Companhia Agrícola do Cazengo

40 La Lainha (Sociedade Agrícola e

51 Banco de Angola
48 Bombeiros Municipais

56 Cervejaria Biker

Industrial)

83 Câmara Municipal

32 Confeitaria Royal

Importadores e exportadores

88 Casa da Metrópole

64 Pastelaria Gelo
Drogaria
76 Drogaria Central
Escolas
41 Colégio - Liceu D. João II

I I A. Santos Pinto & Irmão

86 Casa das Peles

72 Agência Colonial e Comercial

80 Casa de Saúde

23 Algodoeira Colonial, Ltd a

66 Casa da Sorte

57 Carvalho & Freitas, Ltd.

a

20 Cirilo & Irmão, Ltd a
21 Coelho & Irmão, Ltd.

30 Comissão Reguladora de Importação
31 Companhia do Açúcar de Angola

a

51 Conselho de Câmbios

10 Conceição, Setas & C.a

16 Estação de Caminho de Ferro

37 Diogo & C.a, Ltd.a

93 Junta de Exportação dos Cereais

19 Ferreiras & C t a

14 Matadouro

13 Gonçalves & Tristão

7

22 J. Melo & C.a (Irmão)

85 Nacional Cine-Teatro

59 João J. Melo & C.a

79 Posto Médico da Câmara

18 José E. A. de Brito

42 Sindicato de Indústria e Comércio de

29 Lagos & Irmão

Peixe de Luanda

39 Lopes Ferreira & Irmãos

68 Sociedade Electro-Mecânica, Ltd a

5

Madeira & Marques, Ltd.a

90 Martins & Macedo, Ltd a
6

Morais & Coelho

46 Paiva, Marcelo & C.a
35 Pereira, Morgado & Ferreira
44 Robert Hudson & sons, Ltd a
3

Teixeira & Ribeiro, Ltd a

89 União Comercial de Automóveis
25 União Industrial e Comercial

2

Mercado Municipal

Sociedade de Estivas, Ltd.a

87 Sociedade Técnica de Engenharia

Anexos
anexo 17. Sobreposição de Cartas

sobreposição de Luanda 1755 sobre Luanda 1647

Anexos

sobreposição de Luanda 1755 sobre Luanda 1757

Anexos

sobreposição de Luanda 1755 sobre Luanda 2005
RN

' 'à

Anexos

sobreposição de Luanda 1862 sobre Luanda 2005

Anexos

sobreposição do Reino do Congo até ao século XVI sobre Angola 2005

Anexos
anexo 18. Plantas de Angola

planta de 1961

Anexos

planta de 2005
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Procedência das Imagens usadas:
anexo 6. Carta de doação, D. Sebastião a Paulo Dias de Novais - Doação da Capitania de Angola
Fig. I - Os territórios da Capitania de Angola - doação a Paulo Dias de Novais
(DIAS, Gastão Sousa. Os Portugueses em Angola. 1959. p.66)
anexo 8. "A ideia de uma nova capital"
(AUTORES, Vários. Semanário Angolense. N." 103, semana de 12 a 19 de Março de 2005. p.10)
anexo 13. Planos de Luanda
Esboço da Planta da Cidade de S. Paulo de Luanda, 1926
(Planta e Roteiro da Cidade de Loanda, 1926.)
Plano de Urbanização de Etienne Groër e David Moreira da Silva, 1942
(COSTA, Vasco Vieira. Luanda, Plano para a Cidade Satélite n. 3. 1948.)
Plano de para a Cidade Satélite n.° 3 (Viana), 1948
(COSTA, Vasco Vieira. Luanda, Plano para a Cidade Satélite n. 3. 1948.)
Plano de Urbanização da Cidade de Luanda (Plano Regulador), 1957
(AMARAL, Ilídio. Ensaio de um Estudo Geográfico da Rede Urbana de Angola. 1962.)
Plano Director de Luanda, 1973
(arquitecto Pedro Gonçalves, Luanda)
Projecto IRE - USO DO SOLO E PU\NO DE GESTÃO DO CRESCIMENTO E ESTUDO DE MELHORAMENTOS DOS ACESSOS E DRENAGEM PLUVIAL DO
MUSSEQUE PILOTO LUANDA, 1997
(Governo Provincial de Luanda)
anexo 14. Mapa de 1997 com a marcação dos forais e períodos de crescimento
(Planta base do Governo Provincial de Luanda, do Projecto IRE, 1997; e, a marcação dos forais segundo AMARAL, Ilídio. Ensaio de um Estudo Geográfico
da Rede Urbana de Angola. 1962.)
anexo 15. Perspectiva da Cidade de S. Paulo de Loanda no Reino de Angola, 1816 (imagem total)
(Arquivo Histórico Nacional, Luanda; e, Colecção de Gravuras Portuguesas, 9" Série - Luanda, Estampa N.° 21)
anexo 17. Sobreposição de cartas
sobreposição de Luanda 1755 sobre Luanda 1647
(criação pessoal)
sobreposição de Luanda 1755 sobre Luanda 1757
(criação pessoal)
sobreposição de Luanda 1755 sobre Luanda 2005
(criação pessoal)
sobreposição de Luanda 1862 sobre Luanda 2005
(cnação pessoal)
Sobreposição do Reino do Congo até ao século XVI sobre Angola 2005
(cnação pessoal; imagem do reino do Congo: AMARAL, Ilídio. O reino do Congo, os Mbundu (ou Ambundos), o Reino dos "Ngolas" e a presença
portuguesa, de finais do século XV a meados do século XVI. 1996. p.38)
anexo 18. Plantas de Angola
de 1961
(anquivo pessoal)
de 2005
(AUTORES, Vários. África 30 anos Depois, 2005.)
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GABINETE DE ARQUITECTURA - 5X - ARQUITECTURA, LDA

1999 - Edifício de habitação colectiva - Lagueirões
Requerente - Romaigil - Empreendimentos imobiliários, Lda.
Projecto de execução, Setembro
GABINETE DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA - ARQUITECTO CÉLIO MELO DA COSTA, LDA

/ 999 - Extensão de saúde - Paço de Sousa
Requerente - concurso lançado pela Câmara Municipal de Penafiel
Estudo prévio com menção honrosa, Julho
GABINETE DE ARQUITECTURA

- 5X - ARQUITECTURA, LDA

Curriculum Vitae

1999 - Fórum e Centro cultural de Ermesinde - Valongo
(obra publicado na revista Arquitectura e Vida, n.° 20)
Requerente - concurso de concepção e construção lançado pela C. M. de Valongo
Estudo prévio - I o lugar na classificação e adjudicação da obra, Julho
GABINETE DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA - ARQUITECTO CÉLIO MELO DA COSTA, LDA

1999 - Empreendimento Anjos Lopes - Gondomar
Requerente - Claudia Maria F. S. M. S. Anjos Lopes
Projecto de execução, Maio
GABINETE DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA - ARQUITECTO CÉLIO MELO DA COSTA, LDA

1999 - Edifício de habitação colectiva - Lagueirões
Requerente - Romaigil - Empreendimentos imobiliários, Lda.
Projecto base - aditamento, Maio
GABINETE DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA - ARQUITECTO CÉLIO MELO DA COSTA, LDA

1999 - Realização de logotipo para "5X - Arquitectura Lda."
Requerente - 5X - Arquitectura Design gráfico, Abril
GABINETE DE ARQUITECTURA - 5X - ARQUITECTURA, LDA

1999 - Edifício de habitação colectiva - Lagueirões
Requerente - Romaigil - Empreendimentos imobiliários, Lda.
Projecto base, Janeiro
GABINETE DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA - ARQUITECTO CÉLIO MELO DA COSTA. LDA

1999 - Plano de Urbanização de Amarante (P. U. C. A.)
Requerente - Câmara Municipal de Amarante
Em actualização e "revisão" (acabado em 2002), Janeiro
GABINETE DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA - ARQUITECTO CÉLIO MELO DA COSTA, LDA

1998 - Setembro - Início de actividade como arquitecta no "Gabinete de Arquitectura e Engenhana
Arquitecto Célio Melo da Costa Lda.", situado na Rua Gonçalo Cristóvão n.° 312 5°B, Porto
I 9 9 6 / I 997 - Fez o estágio académico correspondente ao 5o ano pela FAUP, no "Gabinete de Arquitectura e Engenharia - Arquitecto Célio Melo da Costa Lda.", situado na Rua Gonçalo Cristóvão n.° 3 12 5 o B, Porto
- Fez parte da equipa de trabalho para a elaboração do Plano de Pormenor do Cemitério e Nó dos Bombeiros
de Amarante, sob a encomenda da Câmara Municipal de Amarante
- Loteamento da Quinta de Santo António e Quinta do Caseiro - Canelas
Desenho de uma praça e alameda com respectiva pormenorização
1994 - Leccionou na Escola Secundária Carolina Michaélis, educação visual ao 7o, 8o anos e geometria descritiva ao 10°
ano de escolaridade, no Porto

OUTRAS HABILITAÇÕES
Línguas
Inglês: (5 anos) conhecimentos em relação à escrita e fala.
Curso findado em Junho de 2004, feito no Wall Street Institute;
Francês: (5 anos) conhecimentos em relação à escrita e fala;
Informática
Conhecimento de Ms Windows, Ms Word, Ms Excel, Autocad 2005, Adobe Photoshop, CorelDraw, PowerPoint).

Susana Ferraz
(arquitecta)

