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Reboque da discórdia
Dados da Comissão Administrativa da
Cidade de Luanda apontam para a
remoção de 20 a 40 viaturas por dia,
na via pública. Entre as “vítimas”, reina
o descontentamento, já a Fiscalização
fala em transgressões. Os juristas
aconselham à ponderação. p. 16 e 17

Sobe consumo
de Álcool

Cada vez mais adolescentes e
jovens assumem compromisso
com o consumo exagerado de
bebidas alcoólicas,  embora

conheçam os males que  causa.
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Angola celebra, hoje, o Dia da Cultura. Para assinalar a data, o jornal Luanda
faz uma incursão pelos lugares históricos do centro da capital. A Baixa de
Luanda é, com certeza, o ponto onde está concentrado o maior número de
edifícios classificados Monumentos Histórico-Culturais. 

PATRIMÓNIO

A riqueza arquitectónica
da Baixa de Luanda  

PAULO MULAZA | EDIÇÕES NOVEMBRO
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Luandando
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PELO JORNAL
DE TODOS NÓS

Oinício do ano é para todos o
começo de uma nova cami-
nhada. Apesar de tudo o que

se fez até à presente data, o ano no-
vo representa o renovar de coisas
que já conhecemos. Na vida parti-
cular e profissional, é assim para to-
dos. Enchemo-nos de perspectivas,
ambições e até de sonhos. No Luan-
da, Jornal Metropolitano, as coisas
não fogem à regra. Almejamos pros-
peridade e fazemos votos de melhor
servir à população, com informações
fidedignas sobre a nossa cidade.

É um novo ano, a meio do qual,
por sinal, o Metropolitano comple-
ta o seu primeiro aniversário. Um
ano carregado de desafios pela fren-
te e esperamos que também de mui-
tas vitórias. Este Jornal não foi o que
se pode considerar um parto fácil,
fruto da conjuntura actual. Mas po-
demos afirmar que a publicação cres-
ce e tem hoje pernas para andar com
alguma segurança.

Por ser um projecto, como qual-
quer ligado ao jornalismo, para ser-
vir aos leitores, a quem, desde já, de-
dicamos toda a nossa atenção e res-
peito, consideramos importante a
participação de todos. Fica, pois, re-
novado o convite para eventuais con-
tribuições, nas mais diversas abor-
dagens sobre a nossa cidade.

Portanto, qualquer que venha a
ser a vossa contribuição representa-
rá um inquestionável contributo pa-
ra a melhoria da publicação, aju-
dando-a a diversificar as matérias
ou servindo-lhe de fonte para de-
terminados acontecimentos, de-
nunciando irregularidades, injusti-
ças ou demais actos lesivos aos in-
teresse geral. Os leitores podem,
igualmente, funcionar como simples
críticos do mal.  Tudo o que ajuda a
acrescer é bem recebido.

Limpeza às valas  
Nos últimos tempos, é comum ver ho-
mens do GPL a fazer limpeza às valas
de drenagens. Gostaria de aproveitar
a oportunidade para expressar a minha
opinião de que a situação pode me-
lhorar. Em muitas zonas, a limpezas é
feita superficialmente. Neste sentido, de-
ve ser feito um trabalho de sensibiliza-
ção, para que não deitar lixo na vala.

Pedro Lucas     
Golf 2

Ruas limpas no Benfica 
Há alguns dias vi trabalhadores da Eli-
sal, nas imediações no Hospital Muni-

cipal do Benfica, a fazerem uma limpeza
de fundo. Ocorreu-me uma suspeita:
acho que se esperava por uma auto-
ridade. Desde que me mudei  para aque-
la zona, há aproximadamente dois
anos, nunca vi tal coisa acontecer.
Seja por que for, quero elogiar o tra-
balho e todos os funcionários da Eli-
sal, por tudo fazerem para tornarem
limpas as zonas da cidade.

Esmeralda Manuel   
Benfica

Polícias teimosos 
No Benfica, na paragem dos táxis, vi um
agente de trânsito a praticar um gesto
pouco decente. Há bem pouco tempo,
alguns agentes foram expulsos da cor-
poração, por terem um comportamen-
to que mancha a Polícia.  Por isso, a to-
dos agentes de trânsito, peço que sal-
vaguardem o trabalho que têm, porque
podem perde-lo numa brincadeira.

Júlia Manuel
Benfica

Postal da Cidade
Escreva-nos por e-mail para: jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao
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Baixa de Luanda

ANÓNIMOS LIMPAM LUGARES 
Numa das edições do Luanda, Jornal
Metropolitano, publicámos a matéria
a dar conta de maus cheiros em al-
gumas zonas da Baixa de Luanda. Os
mesmos maus aromas incomodam
os transeuntes que diariamente fre-
quentam o centro a labor ou passeio.
O facto é flagrante em algumas casas
abandonadas. São tantas que os me-
ninos de rua as transformaram em la-
trinas públicas. O resultado é fedorento,
tal como já dizia o texto da rubrica
Luandando “…a Baixa de Luanda fede”.
Entretanto, há poucos dias, um gru-
po de jovem mostrou que o quadro
pode ser invertido. Unidos, os rapa-
zes limparam uma antiga loja de

roupas, situada exactamente nas pro-
ximidades do restaurante Pingão. Da
noite para o dia, o local ficou limpo.
O Luanda, Jornal Metropolitano, apu-
rou que a elogiosa transformação não
se tratou de uma prenda à capital vin-
da das “graças” do Pai Natal, mas ape-
nas da boa vontade de um grupo. 
A limpeza foi feita por um punhado de
anónimos moradores de rua, aos quais
os citadinos, pelo lindo gesto de cida-
dania, deviam dizer “muito obrigado”.
Agora passa-se por ali sem de tapar a
boca ou conter a respiração. Um exem-
plo a seguir. E vale dizermos que o ges-
to deve ser repetido em outros luga-
res, tais como nas imediações da rua
Major Kanhagulo e por trás da igreja
Nossa Senhora dos Remédios. 

EDIÇÕES NOVEMBRO

Sub-Editora

Este Jornal não foi o que
se pode considerar um

parto fácil, fruto da 
conjuntura actual

A palavra ao leitor

QUO VADIS BIKER, 
VELHA CERVEJARIA
Como vizinhos da Biker ou Cervejaria Biker, se quiserem,
sabemos que a última gerência da mesma esteve a
cargo de dona Fátima. Tal senhora  assumiu a gestão do
bar mais famoso de Luanda e quiçá de Angola, depois
da morte do " velho" Passos.
Por razões que, de concreto, nos escaparam, aquele
lugar com história, porque acolheu intelectuais, artistas,
vagabundos, falsários e toda a sorte de classes sócias,
fechou as suas portas em definitivo em 2009, se a
memória não nos atraiçoa.
Os grossos cadeados nas suas entradas principais ainda
lá estão. Também já estiveram afixados alguns avisos do
Tribunal a dar conta do seu encerramento. Como
vizinhos, também, ouvimos dizer que uma “batalha”
judicial envolvia os herdeiros do senhor Passos e o
Governo Provincial de Luanda (GPL), proprietário do
Edifício. Ouvimos, ainda que no tribunal venceu a parte
do antigo inquilino. Mujimbo ou não, facto é que nada
transpirou no fórum oficial. Ou seja o dono do imóvel
não fez sair a público qualquer informação que
contrariasse o “ boato”.
Concretamente, também, não vimos movimentos dos
herdeiros do inquilino, no sentido de dar vida à cervejaria
Biker, nem que fosse para transformá-la noutro negócio.
Por tudo isso, o Mujimbo prevalece. 
Mas, o que é facto é que, à socapa, a casa abre, uma
porta traseira, todos os dias. Seja para servir mata-bichos,
ou almoços. Há quem diga que o recinto atende até
altas horas e “ serve” outros expedientes. E caso para
dizer que a Biker atende de portas fechadas!  
Das informações chegadas a nós, há dados que
carecem de investigação. Porém, o pequeno-almoço e o
almoço são garantidos, sem finos a “ estalar”, mas,
regados por  cervejas fresquinhas. Sopa com chispe,
funje com conduto a gosto e outros pitéus são
diariamente servidos nas mesas do “velho” Passos. Tudo
isto pode ser visto por quem tiver curiosidade e
coragem de confirmar no que se transformou a
cervejaria que já foi das elites luandenses. 
Para os saudosistas, comparações serão inevitáveis. O
coração vai doer, muito mais do que já dói por verem o
edifício a ruir e a cervejaria fechada. De facto é pena
que um espaço de tertúlias políticas, sociais e culturais
tenha desaparecido.  
A cervejaria Biker está naturalmente acoplada aos
lugares incontornáveis de Luanda, especificamente da
sua Baixa. Faz ou já devia fazer parte do património
cultural material da cidade capital, porque quis o destino
que ela fosse aberta num edifício, provavelmente do
século XIX. Também bem podia constar do património
cultural Imaterial, pois foi palco de acontecimentos
culturais ou políticos com protagonista conhecidos,
tanto na época colonial como na era de Angola.



COLINA DE S. MIGUEL
PALÁCIO PRESIDENCIAL

DA CIDADE ALTA
Construído para o governador na época
da penetração colonial, hoje o Palácio da
Colina de São Miguel é residência oficial
do Presidente da República de Angola. O
edifício foi erguido em 1607 e é parte do

património histório-cultural do país.

TELECOMUNICAÇÕES 
UM EDIFÍCIO SECULAR 
Edificado entre os séculos XIX e XX, o actual
Palácio das Comunicações teve como
principal propósito acomodar a Direcção dos
Serviços de Correios, Telégrafos e telefones.
Em 1981, foi classificado património histórico-
cultural, por decreto publicado no Diário da
República.

Edifícios que contam 
a história  de  Luanda

O edifício dos Correios de Angola, localizado na rua 1º Congresso do MPLA, em Luanda, foi construído nos anos
de 1880 e, em 2003, por Decreto Executivo de 6 de Dezembro, passou a património histórico-cultural

PATRIMÓNIO
SANTOS PEDRO | EDIÇÕES NOVEMBRO
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MERCADO DO KINAXIXI
EXEMPLO DE CONSTRUÇÃO

MODERNA EM ÁFRICA 
Não obstante os pedidos para manutenção 
e conservação do emblemático mercado 

do Kinaxixi, o edifício foi, em 2008,
demolido. O mercado era considerado,
internacionalmente, um exemplo de

construção moderna em Angola e na África.

BANCO NACIONAL
CONSERVA A IMPONÊNCIA
A sede do Banco Nacional de Angola (BNA)
é outro imponente e bem conservado
edifício na Baixa de Luanda. Os novos
arranha-céus da Marginal não o ofuscaram
em nada. Diante da sua sumptuosidade,
qualquer visitante ou mesmo citadino não
fica indiferente.

A
Baixa de Luanda é, com
certeza, o ponto da capi-
tal onde está concentra-
do o maior número de
edifícios classificados

Monumentos Histórico-Culturais.
São, obviamente, obras de constru-
ção civil erguidas entre os Séculos
XV e XIX. Presentemente, esta ri-
queza arquitectónica, no que toca à
conservação, apresenta prédios im-
ponentes e em bom estado de con-
servação, funcionais, abandonados,
em escombro ou demolidos.  

O Palácio de Ferro, sem dúvidas, é
uma obra de arte exuberante e que me-
rece destaque na ronda que o Luanda,
Jornal Metropolitano, fez na Baixa de
Luanda. Desenhado por Gustave Eiffel,
o mesmo arquitecto que fez a Torre Eif-
fel, em Paris, o Palácio de Ferro de Luan-
da foi erguido, provavelmente, no ano
1889. Julga-se também, no âmbito da
exposição universal de Paris.

Há registos de que, nos primórdios
da sua existência, terá sido um centro
de Artes. Anos depois da indepen-
dência de Angola, o edifício do Palá-
cio de Ferro acolheu o Ministério da
Cultura. Entretanto, ficou muitos anos

em completo abandono, albergando
no seu interior indivíduos sem-abrigo
que, entre outros "afazeres", lavavam
viaturas no quintal do Palácio, ao mes-
mo tempo que se degradava.

A Endiama restaurou o Palácio de
Ferro e, em 2016, o entregou ao mi-
nistério da Cultura, órgão de tutela,
que, por sua vez, deu à gestão a Fun-
dação Sindika Dokolo, que, nos últi-
mos anos, vem organizando activida-
des culturais. Localizado na Rua Ma-
jor Kahangulo, o edifício do Palácio
de Ferro não tem uma placa a indicar
que foi classificado património Cul-
tural Nacional, pelo Ministério da Cul-
tura. Mas é assim considerado.

A sede do Banco Nacional de An-
gola (BNA) é outro imponente e bem
conservado edifício na Baixa de Luan-
da. Os novos arranha-céus da Margi-
nal não o ofuscaram em nada. Diante
da sua sumptuosidade, qualquer visi-
tante ou mesmo citadino não fica indi-
ferente. Construído em 1956, o edifício
sede do BNA, situado na Avenida Mar-
ginal, actualmente tem afixada a placa
do Ministério da Cultura que o classi-
ficou como património histórico, atra-
vés do  Despacho nº 27, de 18 de Abril
de 1995, dada a arquitectura e a histó-
ria de Angola que o mesmo encerra.

O Edifício onde funciona o actual
Instituto de Formação Bancária, IFBA,

entre as ruas Major Kahangulo e das
Alfandegas, foi construído em 1865,
para albergar o antigo Banco Ultra-
marino. Na Angola independente, as-
sistiu-se ao seu abandono e à degra-
dação quase total. Recuperado pelo
BNA,  passou a património histórico-
cultural, por despacho publicado no
Diário da República Nº205, de 31 de
Agosto de 1981.

MAIS INFRA-ESTRUTURAS
Por Decreto Executivo de 6 de De-
zembro de 2003, o edifício da Estação
Postal Central, em Luanda,   na  Rua
do I Congresso do MPLA, passou a pa-
trimónio histórico-cultural. O edifício
dos Correios de Angola dos nossos dias,
desde a sua construção, nos  anos 1880,
desempenhou sempre o seu papel.

Edificado entre os séculos XIX e XX,
o actual Palácio das Comunicações teve
como principal propósito acomodar a
Direcção dos Serviços de Correios, Te-
légrafos e Telefones. Em 1981, foi classi-
ficado património histórico-cultural, por
decreto publicado no Diário da Repú-
blica, Nº 205, de 31 de Agosto. Locali-
zado na Rua das Alfândegas, o edifício
foi reaberto em Novembro de 2002, após
restauração, para acolher o Ministério
dos Correios e Telecomunicações.

O Edifício do século XIX, que ac-
tualmente acolhe as Edições Novem-

bro, EP, na Rua Rainha Gin-
ga, foi classificado patrimó-
nio histórico-cultural por
Despacho publicado no Diá-
rio da República Nº 205, de
31 de Agosto de 1981.Os tí-
tulos Jornal de Angola, Jor-
nal de Economia, Jornal dos
Desportos, Luanda, Jornal
Metropolitano, e o Cultura
são editados no prédio, de
cuja história de construção
pouco se sabe.

Também na Rua Rainha
Ginga, do lado oposto aos
das Edições Novembro, EP,
está o velho edifício da fa-
mosa cervejaria Biker, local
que ficou conhecido por ser
visitado por personalidades
da época colonial e recente
de Angola. O lugar guarda
muitas memórias, traçadas
à volta do bar que foi ponto
de encontro de renomadas
figuras das eras colonial e
pós-colonial. Há pouca in-
formação sobre a obra. Não
conseguimos apurar se o
edifício já está classificado
património histórico-cultu-
ral. Facto é que na fachada
da Biker notamos a ausên-
cia da placa classificadora.

OUTROS CLASSIFICADOS
Edifício de sobrado, cons-
truído no século XIX, loca-
lizado junto do prédio das
Alfandegas e do antigo IG-
CA, foi classificado patri-
mónio histórico-cultural ao
31 de Agosto de 1981.

Na Rua Matadi Nº10/12,
próximo do edifício do Elin-
ga Teatro, está a estrutura
de um Challet classificado
património histórico-cul-
tural.  Uma casa típica, da-
tada do século XIX, tam-
bém foi classificada no mes-
mo ano e encontra-se na
mesma rua.

Os Poços de água da
Maianga, o hospital Josina
Machel (antiga Maria Pia) e
todos os edifícios que com-
põem a cidade alta, incluin-
do o Palácio da colina de S.
Miguel, fazem parte das
mais antigas edificações co-
loniais e ajudam a contar a
história da penetração por-
tuguesa em Angola.   As igre-
jas, museus, Escolas, largos,
ruas, ruelas e becos engros-
sam o enorme património
histórico-cultural da cidade
de Luanda.

Rosalina Mateta
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao
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PALÁCIO DE FERRO Obra de arte exuberante desenhada por Gustave Eiffel, o mesmo arquitecto que fez a Torre Eiffel, em Paris, foi erguido, provavelmente, no ano 1889



TEATRO AVENIDA
UM ESPAÇO QUE MELHOR
EXIBIA PEÇAS TEATRAIS  
O Teatro Avenida foi outra vítima de
demolição, em 2009. Na altura, era o
único espaço com condições técnicas

para exibição de peças teatrais. Não foram
atendidas as vozes que se manifestaram

contra a demolição.

ANTIGA MARIA PIA
FEZ PARTE DA HISTÓRIA
OHospital Josina Machel (antiga
Maria Pia), junto com vários edifícios
antigos na baixa de Luanda, fazem
parte de uma das mais antigas
edificações coloniais e que ajudam a
contar a história da penetração
portuguesa em Angola.
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EDIFÍCIOS VÍTIMAS DO PROGRESSO
Luanda, no passado bem recente, assistiu ao “ abate’ indiscri-
minado de edifícios, ruas e largos, sob o pretexto de se ergue-
rem construções novas e modernas. A primeira vítima de que
temos memória foi o Palácio Dona Ana Joaquina, em finais dos
anos 90. O anúncio da sua demolição sensibilizou um grupo
de intelectuais angolanos e não só, que se opuseram à medi-
da. Para isso, recolheram milhares de assinaturas para demo-
ver os mentores do projecto. Mas sem sucesso. O Palácio foi ar-
rasado por máquinas. Em 2000, o Governo justificou a degra-
dação do edifício como a razão para demolição e prometeu
construir outro em dois anos. Hoje, a réplica sem história, que
substituiu  o original, alberga o Tribunal Provincial de Luanda.

O emblemático mercado do Kinaxixi teve, em 2008, a
mesma sorte, não obstante os pedidos para manutenção e
conservação daquele edifício, que era considerado, interna-
cionalmente, um exemplo de construção moderna em An-
gola e na África Lusófona. No mesmo local, está a ser ergui-
da uma gigantesca e expansiva obra, porquanto ocupou tam-
bém o espaço do conhecido prédio da Cuca, demolido por
alegado abalo das suas fundações. Antes do mercado do Ki-
naxixi, a Escola 8, nas imediações do antigo mercado, na rua
Broz Tito, já tinha sido demolida para dar lugar a uma estru-
tura mais moderna, segundo argumentos que sustentaram
o derrube da antiga estrutura.

O Teatro Avenida foi outra vítima, em 2009. Na Altura,
era o  único espaço com condições técnicas para exibição
de peças teatrais. Não foram atendidas as vozes que se ma-
nifestaram contra a demolição. Na mesma esteira, os es-
combros da farmácia Dantas e Valadas vieram dar lugar a
um arranha-céu que é hoje da Sonangol.

A casa do jornalista e escritor angolano do século XIX,
Alfredo Troni, resistiu à onda inicial de demolições, mas, foi
arrumada no chão em 2016. Muitos outros edifícios coloniais
foram sacrificados, em nome do progresso e da moderni-
dade. A Baixa de Luanda perdeu uma parte da sua história.
O que resta para contar nestes 443 anos? RM

EDIFÍCIO A degradação foi a justificação para a demolição do antigo Palácio Dona Ana Joaquina e foi construído outro, uma réplica sem história, que hoje alberga o Tribunal Provincial

PAULO MULAZA | EDIÇÕES NOVEMBRO

KINAXIXI Uma lembrança que deixa muitas saudades EDIÇÕES NOVEMBRO Património histórico-cultural CERVEJARIA BIKER Uma das mais antigas da capital

DOMINIANO FERNANDES | EDIÇÕES NOVEMBRO CONTREIRAS PIPA | EDIÇÕES NOVEMBRO CONTREIRAS PIPA | EDIÇÕES NOVEMBRO
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MWAMBY WASSAKI
UM ATENTADO À SAÚDE  
“Antes existia uma seguradora que sumiu
tal como apareceu, com o mesmo sentido
repentino, legando uma latrina aberta no
coração da Baixa da cidade. O espaço não

tem mais a cobertura vidrada. Os
transeuntes suportam aquele ambiente

em silêncio.”

CULTURA
ELINGA RESPIRA ARTE
O Elinga ainda respira arte. Mena Abrantes e
Mwamby Wassaki são os dois últimos resistentes,
numa missão coadjuvada pelas kínguilas, que estão
aí feitos recepcionistas, bem à porta. À entrada,
quem galgar as escadarias, pode ler palavras como
“Paz”, “Arte” e “Liberdade”. A escadaria é de madeira
e já vai velha, movediça e ruidosa.

OElinga ainda respira arte. Mena
Abrantes e Mwamby Wassaki
são os dois últimos resistentes,

numa missão coadjuvada pelas kín-
guilas, que estão aí feito recepcionistas,
bem à porta, sentadas, a apanhar o pos-
sível vento que se esgueira entre os edi-
fícios plantados à frente. À entrada,
quem  galgar as escadarias, pode ler pa-
lavras como “Paz”, “Arte” e “Liberda-
de”. A escadaria é de madeira e já vai
velha, movediça e ruidosa.

Um pouco antes do "hall", encon-
tramos, à direita, o atelier de Mwamby
Wassaki, que nos recebe e nos introduz
nos restantes compartimentos. O "hall"
está preenchido com acentos artesanais,
que, normalmente, servem de mesa nos
dias de actividade do bar, que está li-
gado ao "hall", a céu aberto. As paredes
pintadas com grafites e outros desenhos
confirmam um cenário que sustenta
bem a sua fama de “informalidade”. 

Volvendo à esquerda, encontramos
o palco e os assentos, ambos gastos, mas
nem por isso ineficientes. Antes, outra
porta, que nos leva ao espaço reserva-
do à dança, à sala de exposição, ao ate-
lier de António Ole, que o próprio já es-
vaziou faz mais de um ano; ao escritó-
rio do bar, que aquece as frias noites,
de vista para o mar da marginal, onde
Pedro Gil, uma das mãos da sua ges-
tão, é recordado como “o grande ben-
feitor”, e às latrinas.

Apesar de já ter o atelier fechado,
Mwamby Wassaki é presença diária nas
instalações do Elinga. Justifica por “ser
o sítio onde goza de plena intimidade”.
Tem 17 anos desde que fez moradia no
Elinga. São várias as noites que passou
aí, umas por trabalho e outras por pra-
zer, misturados. “Mas nunca por di-
nheiro”, assevera, classificando a clien-
tela de artistas como “divertida”. 

Mwamby encara como “insensível”
a demolição do espaço, que ainda está
jogado à sorte de um "sim" ou "não" ad-
ministrativo, indiferente a toda a la-
múria sentimental dos que o têm como

peça fundamental do circuito artísti-
co de uma geração que emergiu na-
quele edifício, quase em escombros, e
criou condições de acomodação para
o parto da arte. 

O Elinga continua a resistir, embora
moribundo, com os dias de vida contados. 

CASA DE BANHO PÚBLICA
“É um grande perigo, porque há mui-
tos papéis aí, sem uma boca-de-in-
cêndio ou extintor”, alerta Mwamby
Wassaki. Trata-se exactamente do
res-de-chão do Elinga, do lado de
quem vem do edifício do Ministério
da Economia e atravessa a Major Ka-
nhagulo, que há anos está em pro-
gressiva degradação. 

Antes existia uma seguradora, que,
segundo Mwamby, “sumiu tal como apa-
receu, com o mesmo sentido repentino,
legando uma latrina aberta no coração
da Baixa da cidade”. O espaço não tem
mais a cobertura vidrada que tinha. Os
transeuntes suportam aquele ambiente
em silêncio, sendo que é uma das vias
obrigatórias para o coração da Baixa. 

LARGOS BRESSANE
LEITE E MATADI

Do largo Bressane Leite
ao largo Matadi (ex-Tristão
da Cunha), que cruza a Ma-
jor Kanhagulo, a rua da Al-
fândega e a Amílcar Ca-
bral, percorre-se uma dis-
tância que dura menos de
cinco minutos, mas total-
mente carregada de histó-
ria da exuberante beleza
da cidade de Luanda de sé-
culos passados.

Foi na companhia de
Mwamby Wassaki que fi-
zemos o percurso, e, nos
mostrando passo a passo, le-
vantou a questão de uma
ausência de placa classifi-
catória no Elinga, quando
nos restantes edifícios ain-
da perduram.

Todos foram classifica-
dos no despacho nª 205, de
31-08-1981, publicado no
Diário da República, res-

pectivamente, o “Challet”,
“Casa Típica”, “Edifício do
Sobrado”, exceptuando o
edifício onde se encontra o
Elinga, até agora destina-
do a dar lugar a parque de
estacionamento, escritórios
e hotel, que aponta como
“entraves da colocação da
placa de classificação”.

Do que talvez tenham
ostentado outrora, hoje não
passam de “fantasmas” do
que foram. O largo Bressa-
ne Leite, entre o restauran-
te Espelho D´água, parte
do edifício da Alfândega,
o Instituto de Formação
Bancária e a Polícia Nacio-
nal, ficou reduzido a par-
que de estacionamento. O
largo Matadi já não existe,
ficando dele apenas a pro-
veitosa fama nos registos
toponímicos, porque na-
quele espaço nasce hoje o
edifício Kianda. 

TEATRO

Matadi Makola
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

NUNO FLASH | EDIÇÕES NOVEMBRO

AS PAREDES pintadas com grafites e outros desenhos confirmam um cenário que sustenta bem a fama de “informalidade” que caracteriza o moribundo edifício do Elinga

O resistente 
e moribundo
Elinga



H
á três anos, o escultor Nkiam-
bi Toko resolveu fixar-se num
ponto da Baixa de Luanda,
na  rua I Congresso do MPLA,

nas imediações da Livraria Mensagem,
para produzir molduras em madeira.  

Tal como num atelier,  Emanuel, co-
mo  também é conhecido, de  martelo
em punho,  pedaços de madeira e for-
mão, talha e dá forma às molduras que,
mediante solicitação, são feitas na ho-
ra. Criativo, Nkiambi molda na ma-
deira mensagens  a pedido do cliente
ou mesmo de sua autoria.

O escultor  vive no Golf, compra a
matéria prima no mercado do Kicolo e,
às quintas e sextas-feiras, no seu “atelier”
de rua, entrega-se ao que sabe fazer.  Ven-
de  as peças a 2,500 ou 20 mil Kwanzas,

de acordo com o tamanho da moldura.
Toko garante que clientes não lhe faltam.
As mulheres são as principais compra-
doras e  vende  melhor em datas de ce-
lebração, como o Natal ou Dia dos Na-
morados. Nkiambi Toko disse à reporta-
gem do Luanda, Jornal Metropolitano,
que esculpe há 20 anos. Começou a dar
os primeiros passos ainda na infância.  “A
primeira escola de arte por onde passei
foi em casa e tinha como professor um
amigo. Depois, aperfeiçoei os ensina-
mentos adquiridos na Académie Des
Beaux-Arts de Kinshasa, na República
Democrática do Congo”, explicou o es-
cultor. Toko recordou-se que a primei-
ra obra de arte que fez foi um boneco
em escultura  de madeira. 

Dali, não mais parou. Hoje, vive do
que faz e, quando não está a trabalhar
na baixa de Luanda, está  na Ilha do
Cabo, outro local escolhido para  di-
vulgar  a arte que faz. 

NKIAMBI TOKO

CRIADOR Nkiambi Toko denomina-se artista de rua e teve como sua primeira obra um boneco em escultura  de madeira, que o animou a prosseguir num ofício que adora 

O produtor de molduras 
em madeira

É com alguma alegria que notamos cada vez
mais jovens a prestar atenção às artes. O in-
teresse não tem sido apenas o de conhecer
ou apreciar, afirmou a estudante Eunice Fran-
cisco, que, na altura da entrevista com o es-
cultor, apareceu para comprar uma moldura
de madeira.

Eunice Francisco disse que uma obra de ar-
te é sempre uma grande oferta, porque fica em
permanente exposição na parede e é bom que
se tenha afinidade com ela e com a mensagem.

“A primeira vez que as vi, as molduras ex-
postas chamaram-me logo  atenção e parei pa-
ra comprar”, explicou a jovem, que adquiria pe-
la segunda vez. Ofereceu uma ao namorado e
a outra foi para a filha de um casal amigo.

A cliente disse que, na moldura do namo-
rado, mandou gravar a seguinte mensagem “És

tudo para mim”. Para a bebé, as palavras foram:
“Feliz Aniversário”. A estudante salientou que
as molduras estão a ser vendidas a bom pre-
ço e, por ser uma cliente conhecida, já benefi-
ciou de desconto.

Já Joana Sacramento compra uma moldura
de madeira pela primeira vez, para oferecer. A
beneficiária é a mãe. A mensagem que esco-
lheu: “Mãe, és tudo para mim”. A mulher ia a
passar e as molduras expostas no chão cha-
maram a sua atenção. Não hesitou.

A funcionária pública explicou que gostou
muito do trabalho do escultor e o incentiva a
sair da rua e montar o seu próprio espaço. 

“As molduras servem de lembrança e temos
a possibilidade de gravar a mensagem ao nos-
so critério”, disse. Para Joana Sacramento, as
molduras são boas. AR

MOLDURAS SÃO LEMBRANÇAS

MOMO MOOMO

O escultor Nkiambi Toko faz molduras em madeira, com mensagens à escolha do cliente. 
Ele trabalha num ponto da Baixa de Luanda.

Arcângela Rodrigues
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

APRENDIZADO
UMA CASA COMO

PRIMEIRA ESCOLA  
“A primeira escola de arte por onde passei
foi em casa e o professor foi um amigo.
Depois, aperfeiçoei os ensinamentos

adquiridos na Académie Des Beaux-Arts
de Kinshasa, na República Democratica

do Congo”, explicou o escultor.

DESDE A INFÂNCIA
PRODUZ MOLDURAS
Há três anos, o escultor Nkiambi Toko
resolveu fixar-se num ponto da Baixa
de Luanda,  na  rua I Congresso do
MPLA,  nas imediações da Livraria
Mensagem,  para produzir molduras
em madeira. O artista esculpe há 20
anos, tendo começado na infância.
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CASA DE RECLUSÃO
PÉSSIMAS CONDIÇÕES 

A antiga Casa de Reclusão Militar de Luanda foi
classificada como Património Histórico

Nacional em 1992, pelo Ministério da Cultura.
Actualmente, encontra-se em péssimas

condições de conservação, mas existe um
projecto do Governo para transformar a velha

fortaleza em museu da resistência ao
colonialismo.

S. PEDRO DA BARRA
UM LOCAL DE INTERESSE
A fortaleza de São Pedro da Barra foi construída
para defender a cidade de Luanda de invasões
militares de outras potências coloniais. Localizado
no antigo morro de Kassandama, actual bairro
São Pedro da Barra, no distrito urbano do Ngola
Kiluanje, o forte foi construído em 1663, por
ordem de Afonso VI de Portugal .

Há locais da Cidade de Luanda
que podem desaparecer. Fo-
ram abandonados durante

muito tempo à sua sorte. A antiga “Ca-
sa de Reclusão e a fortaleza de “São
Pedro da Barra” são exemplos.  Os in-
vestimentos têm sido escassos. Em
comparação com os edifícios já citados,
a fortaleza de São Miguel e o Museu
de Antropologia apresentam-se em
bom estado de conservação.

A Fortaleza de São Miguel, consi-
derada a primeira fortaleza da cidade
de Luanda, está intimamente ligada à
história da capital. O edifício começou
a ser construído durante o governo de
Paulo Dias de Novais, no século XVI.
Ao longo do tempo, foi utilizada para
diferentes funções: administrativas, mi-
litares e culturais.

O monumento sempre foi um pon-
to de defesa da cidade de Luanda, uma
das estruturas tomadas pelos holan-
deses durante a ocupação de Luanda,
entre 1641 e 1648. A fortaleza chegou
a chamar-se “Forte Aardenburgh”, em
homenagem a uma cidade fronteiriça,
entre a Holanda e a Bélgica. O nome
de “Fortaleza de S. Miguel foi atribuí-
do em 1650, por Salvador Correia, res-
ponsável pela expulsão dos holande-
ses do território angolano.

Ainda no período colonial, isto em
1938, o edifício foi classificado como
Monumento Nacional e tornou-se se-
de do “Museu de Angola”. Com o iní-
cio da Luta Armada de Libertação
Nacional, em 1961, a Fortaleza de
“São Miguel” acolheu o comando cen-
tral do exército português. Segundo
historiadores, o monumento foi o úni-
ca, em África, a fundir canhões para
a sua defesa.

FORTE DE SÃO PEDRO DA BARRA 
É LOCAL DE INTERESSE
Tal como a Fortaleza de São Miguel, a
de S. Pedro da Barra foi construída pa-
ra defender a Cidade de Luanda das
invasões militares de outras potên-
cias coloniais, durante a vigência do
tráfico de escravos.  Localizado no an-
tigo morro de Kassandama, no actual
bairro São Pedro da Barra, no distri-
to urbano do Ngola Kiluanje, o For-
te de São Pedro da Barra foi cons-
truído em 1663, por ordem de Afon-
so VI de Portugal. Em  1656-1667
determinou-se o reforço da defesa da
barra do Porto de Luanda. 

Isso significa que uma primitiva es-
trutura já existia no local, embora a cons-
trução da Fortaleza de São Pedro da
Barra data de 1703 e dos primeiros anos
do século XX. Nos meados do século
XIX, depois de obras de canalização das
águas sulfurosas para abastecer o com-
plexo, a fortaleza foi vendida por “100
mil reis” a um comerciante de Luanda,
conhecido por Magalhães. Em 1920, a
estrutura foi, uma vez mais, restaura-

Fula Martins  
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

PAULO MULAZA | EDIÇÕES NOVEMBRO
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As Fortalezas 
que defenderam 
a cidade de Luanda

PATRIMÓNIO



da. As ruínas da Fortaleza do São Pe-
dro da Barra foram classificadas co-
mo Monumento Nacional pelo De-
creto Provincial N° 1.057, de 9 de Se-
tembro de 1932. 

Para além da função defensiva, a
Fortaleza de São Pedro da Barra ser-
viu de entreposto de escravos em trân-
sito para o continente americano e,
mais tarde, de acampamento das jo-
vens portuguesas.  

A repressão colonial pós-4 de Fe-
vereiro de 1961 enviou directamente
para as masmorras do Forte da Barra
112 revoltosos e foi transformado em
centro de prisão e tortura. Naquela al-
tura, a Fortaleza do São Pedro da Bar-
ra passou a ser a terceira cadeia da ci-
dade de Luanda, onde os nacionalis-
tas angolanos eram detidos, antes de
serem expatriados para os campos de
trabalho forçado. Actualmente, a For-
taleza de São Pedro da Barra, em con-
dições precárias de conservação, tem
recebido inúmeras visitas. Proprieda-
de do Estado, é tutelada pelo Ministé-
rio da Cultura. O futuro deste monu-
mento nacional, situado entre Luanda
e Cacuaco, contempla a sua transfor-
mação em museu. Arranjadas as pe-
dras, o complexo espera pela reestru-
turação prometida pelas autoridades.

CASA DE RECLUSÃO DE ANGOLA
A Antiga Casa de Reclusão Militar de
Luanda foi classificada como Patri-
mónio Histórico Nacional em 1992, pe-
lo Ministério da Cultura. Actualmen-
te, encontra-se em péssimas condições
de conservação, mas de acordo com
uma fonte do Ministério da Cultura,
existe um projecto do Executivo para
transformar a velha fortaleza em mu-
seu da resistência ao colonialismo.  Co-
nhecida anteriormente por Fortaleza
de São Francisco do Penedo, foi inau-

SÃO MIGUEL
PRIMEIRA FORTALEZA

A Fortaleza de São Miguel, considerada a
primeira fortaleza da cidade de Luanda, está

intimamnte ligada a história da capital.
começou a ser construída durante o governo
de Paulo Dias de Novais, no século XVI. Ao
longo do tempo, foi utilizada para diferentes
funções: administrativas, militares e culturais.

ANTROPOLOGIA 
PRESERVAR O ACERVO
O Museu Nacional de Antropologia foi a
primeira instituição do género no
período pós-colonial, cuja missão era
assegurar a preservação do acervo
etnográfico e antropológico da memória
colectiva do povo angolano, além da
investigação, recolha e exposição.

MOTA AMBRÓSIO | EDIÇÕES NOVEMBRO

PAULO MULAZA | EDIÇÕES NOVEMBRO
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gurada em 1795, tendo beneficiado de
obras de restauração em 1850.

Depois de 1961, a “Casa de Reclu-
são” passou a ser centro de detenção
para militares que caiam na alçada do
Código de Justiça Militar.  Albergou
também condenados do Processo 50,
o que deu origem à acção armada, na
madrugada de 4 de Fevereiro de 1961.

As obras de restauro e de apetre-
chamento da antiga “Casa de Reclu-
são” ou Fortaleza de São Francisco do
Penedo estão em curso. Do despacho
Presidencial n.º 130/17, publicado no
Diário da República n.º 93/17, I Série,
de 12 de Junho, foi aprovada a sua em-
preitada. Com restauro ficou a cargo
da empresa Mota-Engil Angola, com
custos avaliados em 37 milhões e 785
mil Kwanzas. A restauração e apetre-
chamento vão dar dignidade a um lu-
gar que, nos últimos 400 anos, foi dos
elementos activos importantes da his-
tória de Angola.

MUSEU DE ANTROPOLOGIA 
NA PROTECÇÃO DO ACERVO
O Museu Nacional de Antropologia,
instalado num edifício do século XVIII,
foi construído com pedra e cal numa
parte de uma antiga estrutura de esti-
lo palaciano. Criado pelo Decreto
80/76, do então Conselho de Revolu-
ção, o Museu Nacional de Antropolo-
gia foi a primeira instituição do géne-
ro no período pós-colonial, cuja mis-
são era assegurar a preservação do
acervo etnográfico e antropológico da
memória colectiva do povo angolano,
além da investigação, recolha e expo-
sição para o usufruto público.

Não obstante a sua importância
e a longevidade da estrutura, o edi-
fício não apresenta qualquer placa
que o classifique como património
histórico-cultural.

CASA DE RECLUSÃO era anteriormente conhecida por Fortaleza de São Francisco de Penedo

MUSEU DE ANTROPOLOGIA funciona num edifício de pedra e cal do século XVIII FORTALEZA SÃO PEDRO DA BARRA foi transformado num centro de prisão e turtura na era colonial
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MUSEU DE ANTROPOLOGIA
PATRIMÓNIO HISTÓRICO

“Temos em Luanda mais de uma centena de
edifícios classificados e a mesma quantidade

de edifícios não identificados. Entre os
classificados encontram-se o Museu de
Antropologia, os Caminhos de Ferro de

Luanda e o Fortaleza do Penedo, (também
conhecida como Casa reclusão).

GERAÇÃO DO SEMBA
É PRECISO INCENTIVOS
“Elias Dia Kimuezo,  Carlos Burity,  Carlos
Lamartine e Paulo Flores, e mesmo a nova
corrente de jovens que surgiram a cantar
esse tipo de musica, continuam a fazer
Semba. Estamos a trabalhar para a criação
de outros incentivos que ajudem a relançar
o Semba”.  

Segunda-feira, 8 de Janeiro de 2018

D
o que se ocupa concreta-
mente o Instituto Nacional
do Património Histórico e
Cultural?

O Instituto Nacional do Património Cul-
tural é o órgão do Ministério da Cultu-
ra que zela pela fiscalização e preser-
vação do patrimonial. Portanto cuida
de todos os  bens materiais ou imate-
riais. Digo imaterial porque até bem pou-
co tempo apenas se falava do material,
quer dizer os edifícios antigos com va-
lor arquitectónico e outras característi-
cas que a tornam um património e  os
sítios históricos. O imaterial é também
conhecido como intangível.

Como avalia Luanda em termos de pa-
trimónio histórico e cultural?
Quando falamos em Património, esta-
mos a falar do material, que tem a ver
com os monumentos, bustos, sítios e
o imaterial que está relacionado com
música, dança, gastronomia e outros.
Em qualquer uma das duas áreas,
Luanda é o que se pode considerar
uma cidade rica em termos de monu-
mentos e sítios. Neste aspecto tenho
como bandeira o Palácio de Ferro, da
Central Postal dos Correios, do Mi-
nistério das Telecomunicações e Tec-
nologias de informação e o Grande Ho-
tel. Digo de bandeira porque repre-
sentam dois grandes exemplos a seguir,
se tivermos em conta as obras de res-
tauro a que foram sujeitas. Elas nos
mostram que é possível restaurar os
edifícios sem necessidade de se partir.
Mas temos igualmente os monumen-
tos como o marco histórico da Batalha
de Kifangondo, o Marco Histórico do
4 de Fevereiro e o Monumento ao Sol-
dado Desconhecido, que foram ergui-
dos depois da Independência Nacional.  

Quantos monumentos e sítios se po-
dem encontrar em Luanda?
Temos em Luanda mais de uma cente-
na de edifícios classificados e a mesma
quantidade edifícios não identificados.
Entre os classificados encontram-se o
Museu de Antropologia, os Caminhos
de Ferro de Luanda, o Fortaleza do Pe-
nedo, (também conhecida como Casa
reclusão), a Fortaleza de São Miguel, ac-
tualmente Museu de História Militar e
do São Pedro da Barra. Temos também
as igrejas da Nossa Senhora do Carmo,
do Cabo, Nossa Senhora dos Remédios,
a Igreja dos Jesuítas e a Nossa Senhora
da Misericórdia, no Palácio, os Poços
de Água da Maianga e muitos outros.
Após a sua reabilitação, a Casa Reclu-
são que se encontra em obras realiza-
das pela empresa portuguesa Mota-Egil,
vai ser o Museu da Luta de Libertação.

Na Cidade Alta existem muitos edifí-
cios classificados. O Palácio Presiden-

HISTÓRIA

“Cerca de 30 
por cento do

património 
histórico foi

destruído”

JOÃO GOMES | EDIÇÕES NOVEMBRO

Em entrevista exclusiva concedida ao
Luanda, Jornal Metropolitano, A

Dirctora do Instituto Nacional do
Património Histórico, Cecília Gourgel
falou do estado actual do Património

Material e Imaterial. Afirmou que
apesar dos problemas existentes, a

situação do património histórico em
Luanda, não está muito mal e lamentou
o derrube da casa de Alfredo Troni, que
considerou a última baixa que tiveram.

António Pimenta
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

Cecília Gourgel:



cial encontra-se entre os monumentos?
O Palácio é um monumento e está clas-
sificado. 

Qual é estado actual dos monumentos?
Apesar de parecer que estamos mal, eu
pessoalmente considero que não. Do
Hospital Maria Pia até ao Porto de Luan-
da era considerada a zona histórica em
termos de sítios e monumentos. Com a
destruição de alguns destes edifícios
que configuravam a parte histórica de
Luanda, deixamos de ter o conjunto
contínuo de edifícios que se estendiam
até a Rua Direita de Luanda. Por esta
razão deixamos de considerar esta zo-
na de histórico e mantivemos os títulos
para alguns edifícios. Nesta perspecti-
va, estamos a tentar manter a Rua dos
Mercadores, mas o problema está no
facto de grande parte dos edifícios que
lá se encontram dependerem do Go-
verno da Província. Outros são pro-
priedade privada e não sabemos se es-
tão ou não em condições de fazer o res-
tauro. O problema que se põe aqui é
que não existe sensibilidade para a pre-
servação destes edifícios e sítios. As pes-
soas minimizam a sua importância, con-
siderando-o herança do colonialismo.
Esquecem-se que estes espaços repre-
sentam a memória descritiva a que to-
dos nós pertence.

Que leis protegem o Património histó-
rico e Cultural?
Temos a lei 14/05. Ela define deveres e
também obrigações, mas não estabele-
ce penalizações: estamos neste mo-
mento a espera das correcções ao actual
postulado legal que, acredito, vai esta-
belecer sanções.

Qual é o estado actual do património
histórico?
Tivemos muitas baixas, principalmen-
te no que consideramos zona histórica
da cidade de Luanda.

Foi tudo destruído?
Não, nem tudo. Ainda temos muito pa-
trimónio sobretudo na zona conside-
rada histórica.

Em termos percentuais como é que po-
demos quantificar essas perdas?
Cerca de 30% destes bens foram des-
truídos. A última baixa, que lamen-
tamos muito, foi o derrube da casa
de Alfredo Troni, próximo da Uni-
versidade Lusíada.

Não foram comunicados antes da sua
destruição?
Não fomos informados e quando nos
demos conta já não havia lá nada. La-
mentos e esperamos que tenha sido o
último aqui na cidade de Luanda.

Existem outros edifícios destruídos
nas mesmas circunstâncias?
Aqui mesmo ao lado de nós, foi
destruído o edifício da Empresa de
Tabacos de Angola (ETA), antiga

Fábrica de Cigarros, situada na Rua
Direita de Luanda. Fizemos tanto
para não destruírem, a verdade é que
fomos para casa num fim-de-semana
e na segunda-feira, encontramos
apenas escombros.

Que medidas estão a tomar para evitar
que esse tipo de ocorrências continuem
a se registar?
O Gabinete jurídico do Ministério da
Cultura está a trabalhar com o Con-
selho de Ministros para aprovação de
uma nova lei, que além de proibir a
demolição, estabeleça penalizações
mais fortes. 

Um assunto polémico envolveu re-
centemente o edifício Elinga. Falava-se
a altura da sua eventual destruição e
ainda da Biker e a UNAP? 
Ao contrário do que acontece com a
UNAP, no Elinga os ânimos foram acal-
mados e estamos a espera que alguém
se disponha a financiar a sua reabilita-
ção. Em relação a UNAP não sei preci-
samente como está a situação. Mas sei
que algumas acções foram feitas para
não se demolir o edifício. Estamos a fa-
zer tudo para não perdermos mais ne-
nhum edifício.

Quando é que vamos poder ter o Palá-
cio da Cidade Alta aberto ao Público?
Não sei. Mas acredito que com os ven-
tos da mudança, um dia isso venha a
acontecer. Se em outros países isso
acontece porquê que no nosso não po-
de acontecer?

Existem grutas em Luanda?
Por altura do lançamento do Pólo de
Desenvolvimento Turístico, tivemos a
oportunidade de visitar uma gruta em
Cabo Ledo. Pelo que vi e estou a falar,
a título pessoal, apenas vimos nos fil-
mes. Tem saída para o mar, animais, en-
fim…uma série de coisas que nos ha-
bituamos a ver apenas através da Séti-
ma Arte. Mas fala-se da existência de
uma outra que ainda não tivemos a
oportunidade de visitar.

Há quem diga que os Poços da Maian-
ga foram “engolidos” pelas constru-

ções anárquicas erguidas a sua volta?
As obras que se foram construindo à
sua volta fecharam os poços nos seus
quintais. Quem passa por lá pode ver
os cabides com roupas estendidas e ou-
tros objectos.

Pode falar um pouco mais sobre o pa-
trimónio imaterial em Luanda?
Com ajuda da UNESCO temos vindo
a realizar há sensivelmente dois anos,
o  levantamento do património imate-
rial. Iniciamos uma experiência piloto
com a dança Rebita que foi antecedida
de um curso de formação ministrado
pela UNESCO. Neste curso, foi possí-
vel perceber que não podemos disso-
ciar a música da dança. A rebita, dan-
ça, música, indumentária, e portando
as roupas que usam, representa todo
um património.

Porquê a dança rebita?
Por se apresentar neste momento co-
mo uma especialidade cultural em fa-
se de extinção. Não há uma passagem
do testemunho dos mais velhos para
as novas gerações, o que nos preocu-
pa muito devido às consequências que
advêm dai.

A rebita tem o estatuto de património
da cidade de Luanda?
Sim. Pode se considerar a Rebita um pa-
trimónio da cidade de Luanda, apesar
de estar a se espalhar para outras lati-
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PRESERVAÇÃO
È PRECISO RESGATAR A

IMPORTÂNCIA DOS EDIFÍCIOS 
“O problema que se põe aqui é que não existe

sensibilidade para a preservação destes edifícios e
sítios. As pessoas minimizam a sua importância,

considerando-o herança do colonialismo.
Esquecem-se que estes espaços representam a
memória descritiva a que todos nós pertence.”

CARNAVAL
A DANÇA DO SEMBA
“Estamos muito habituados a falar do
Semba enquanto música, mas Óscar
Ribas no seu livro define o Semba como
dança do carnaval. Isso quer dizer que o
Carnaval não se pode dissociar da música.
Até porque os grupos carnavalescos
dançam e cantam o Semba”. 

“O Semba é um tipo de
música e dança suburbana
que caracterizou a vida dos

cidadãos na cidade de
Luanda. Era uma forma de

expressão cultural,
aproveitada também para
fazer política . Tinha palcos
próprios de intervenção
como o Marítimo da Ilha,

Centro Social, Desportivo do
São Paulo, Maria da

Escrequenha...”

tudes  em consequência da
globalização.

Já é possível considerar-se
a rebita um património ima-
terial de Angola?
Aguardamos pela declara-
ção oficial, mas pelos estu-
dos realizados podemos con-
siderar a Rebita um patri-
mónio de Angola. 

Como é que vai a saúde do
nosso Semba?
Estamos muito habituados a
falar do Semba enquanto mú-
sica, mas Óscar Ribas no seu
livro define o Semba como
dança do carnaval. Há um
outro escritor angolano, cu-
jo nome não me lembro, que
aborda a questão na mesma
perspectiva, tendo como re-
ferência a década de 1960. Is-
so quer dizer que o Carnaval
não se pode dissociar da mú-
sica. Até porque os grupos
carnavalescos dançam e can-
tam o Semba. Actualmente
confunde-se um pouco o
Semba com a Kizomba, mas
vamos tentar por as coisas
no lugar, em 2018. 

Há quem defenda que o
Semba tende a desaparecer…

Acreditamos que, com a glo-
balização esteja a sofrer al-
gumas mutações, mas desa-
parecer propriamente dito
não. Artistas como Elias Dia
Kimuezo, Carlos Burity,  Car-
los Lamartine e Paulo Flores,
e mesmo a nova corrente de
jovens que surgiram a can-
tar esse tipo de musica, con-
tinuam a fazer Semba. Esta-
mos a trabalhar para a cria-
ção de outros incentivos que
ajudem a relançar o Semba.

Pode se considerar também
o Semba o género de musi-
ca tipicamente luandense?
O Semba é um tipo de mú-
sica e dança suburbana que
caracterizou a vida dos ci-
dadãos na cidade de Luan-
da. Era uma forma de ex-
pressão cultural, aproveita-
da também para fazer
política. Tinha palcos pró-
prios de intervenção como o
Marítimo da Ilha, Centro So-
cial, Desportivo do São Pau-
lo, Maria da Escrequenha e
Maxinde a aparecerem como
as principais referências. É
nossa intenção fazer o res-
gate destes valores e sítios
para tentarmos pôr o Semba
no seu devido lugar. 

DANÇA Hoje já se pode considerar a rebita um património da cidade de Luanda e imaterial de Angola

MARIA AUGUSTA | EDIÇÕES NOVEMBRO
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MARIANA GARCIA
É NECESSÁRIO

EDUCAR OS FILHOS
Mariana Garcia, morador da Cuca, pediu,

principalmente, às mães para não
transformarem as valas de drenagem

em lixeiras e alerta para que eduquem os
filhos de modo a que não deitem o lixo

nesses lugares.

GUEDES ANTÓNIO
VALAS DEVEM SER
DESASSOREADAS

Guedes dos Santos António, morador das
redondezas da vala do Cariango, no Cazenga,

opinou que é necessário desassorear as
principais valas de drenagem, para permitir o
escoamento das águas e facilitar a vida da

população na época chuvosa. 

Segunda-feira, 8 de Janeiro de 2018

As valas de drenagem da Ci-
dadela Desportiva, do Soro-
ca, do Rio Seco, da Samba e

do Cazenga, construídas  para faci-
litar o escoamento das águas das chu-
vas, representam, actualmente, um
atentado à saúde pública. Elas são vi-
veiros de mosquitos, porque a po-
pulação está a transformá-las em de-
pósito de dejectos.

Sem excepção, o cenário das valas
de drenagem é caracterizado por lixo e
águas estagnadas. Situação propícias
para o aparecimento de doenças como
cólera, malária e outras, causadas pela
falta de higiene. Antes da reabilitação
destas infra-estruturas, nas ruas dos
bairros por onde se estendem, a situa-
ção sanitária era deplorável.

Sempre que chovesse, as casas fi-
cavam inundadas e as vias de acesso
intransitáveis. Neste período, os casos

de cólera e malária aumentavam con-
sideravelmente. Mas, depois da reabi-
litação destes canais, a situação melho-
rou relativamente. As valas de drena-
gem que foram colocadas no interior
das citadas zonas, além de funcionarem
para escoar as águas saídas de vários
pontos da cidade, ajudam, igualmente,
os moradores que as têm junto das por-
tas da residência.

Marcos Gabriel mostrou-se insa-
tisfeito com o comportamento de ci-
tadinos, em relação às condições dos
sistemas de drenagens existentes em
Luanda. “No estado em que estão, as
valas de drenagem, têm tudo para fa-
cilitar a reprodução do mosquito, por-
que as águas não correm. As crianças
despejam o lixo nelas, perante o olhar
e conhecimento das mães e de outros
adultos. Sabemos que as pessoas ex-
postas ao lixo podem apanhar cólera
ou malária. Qual é a nossa postura em
relação à limpeza da nossa cidade? Te-
mos de mudar de atitude”, pediu. Mar-
cos Gabriel,  que vive no Cazenga, bair-

ro onde existe uma vala, criticou o fac-
to de os munícipes ficarem à espera
que a administração envie trabalha-
dores para fazer a limpeza… Os mo-
radores devem assumir a limpeza da
vala de drenagem localizada em fren-
te de casa.  “No Catinton, a situação é
deplorável. Temos que nos responsa-
bilizar pela limpeza da vala de dre-
nagem. Não podemos continuar as-
sim”, apelou Gabriel.

Mariana Garcia, moradora da Cu-
ca, pediu, principalmente, às mães pa-
ra não transformarem as valas de dre-
nagem em lixeiras e alerta para que edu-
quem os filhos de modo a que não
deitem o lixo nesses lugares. “A vala de
drenagem não pode funcionar como li-
xeira. Como mulheres e mães, devemos
ajudar as outras a perceber que a vala
de drenagem serve para melhorar o am-
biente e as condições de vida da popu-
lação. Se as transformarmos em lixei-
ras, estaremos a criar condições para
que haja cólera e malária no nosso bair-
ro e não só”, advertiu.

Lixo por água 
nas valas de drenagem

Luandenses têm responsabilidades no estado actual 
dos canais de escoamento de águas

Fula Martins 
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

SANEAMENTO

INFRA-ESTRUTURTA Vala de drenagem que dá à praia da Mabunda, no distrito urbano da Samba     

EDUARDO PEDRO | EDIÇÕES NOVEMBRO

MANUTENÇÃO PREVINE
INUNDAÇÕES E DOENÇAS

PAULO MULAZA| EDIÇÕES NOVEMBRO

Chegou o período chuvo-
so, altura favorável para a
multiplicação do mosquito
causador da malária. O lixo
composto por sacos e gar-
rafas plásticas é um dos
grandes problemas, pois
que, sempre que chove,
obstruem a passagem da
água pelos canais apro-
priados, levando-a a correr
em bairros, ruas e avenidas,
que acabam inundados,
muitas vezes, por longo pe-
ríodo de tempo.

Guedes dos Santos An-
tónio, morador das redon-
dezas da vala de drenagem
do Cariango, no Cazenga, opi-
nou que é necessário de-
sassorear as principais valas
de drenagem, para permitir
o escoamento das águas e
facilitar a vida da população
na época chuvosa. O muní-
cipe lembrou que as valas em
Luanda foram construídas a
céu aberto, para facilitar a en-
trada de equipamentos de re-
colha dos resíduos sólidos ali
depositados.

“A responsabilidade pe-
la manutenção das valas e
valetas de drenagem não
deve limitar-se apenas às
autoridades. Todos os mo-

radores devem preocupar-
se em se livrar da sujidade”,
alertou, antes de criticar o
comportamento de muní-
cipes que têm valetas em
frente de suas residências,
mas que não se preocupam
em limpá-las.

MAIS VALAS 
Cidadãos ouvidos pelo Luan-
da, Jornal Metropolitano, são
unânimes em se referir à ne-
cessidade de um investi-
mento sério na construção
de valas de drenagem, so-
bretudo, nos novos bairros,
que surgem na periferia de
Luanda. A ideia é que estas
infra-estruturas podem pre-
venir inundações, evitando-
se, assim, o cenário que se
assiste em épocas de chu-
vas: casas alagadas, doenças
e até mortes.

O estado precário, a
inexistência ou o mau fun-
cionamento das valas são
a causa de muitos dos pro-
blemas que se vive em
Luanda. Por exemplo, a
construção anárquica, em
zonas de risco, também
contribuiu para o quadro
negativo, como admitiram
muitos entrevistas..  FM

SUJEIRA Situação na rua Senado da Câmara



H
á Pacientes à porta do hos-
pital a aguardar pela entra-
da, outro a receber trata-
mento, nas diferentes enfer-

marias, outros ainda na fila, à espera da
vez. Este foi o cenário que  registámos,
às primeiras horas da manhã de quar-
ta-feira, 3 de Janeiro, no hospital Neves
Bendinha, também conhecido por
“Hospital dos Queimados”, localizado
no distrito com o mesmo nome.

Apesar da enchente, o atendimen-
to aos doentes era rápido. Por volta
das 11 horas, muitos já tinham sido des-
pachados. Registámos muitos casos de
queimadura, que continuavam a dar
entrada à unidade hospitalar. Entre
eles, estão adultos e crianças, estas as
mais afectadas.  

Pacientes com queimaduras no ros-
to, nas costas, nos membros inferiores
e superiores,    uns mais graves que os
outros. O sofrimento era visível no ros-
to dos doentes. Os adultos faziam al-
guma coragem, enquanto recebiam o
tratamento. Já as crianças choravam de
forma desesperada. 

Durante a visita que este jornal efec-
tou àquela unidade hospitalar, consta-
tou vários casos de internamento. Entre
os internados, estava um pequeno de
três anos, que, supostamente, foi quei-
mado pelo namorado da mãe, na pri-
meira quinzena do mês de Dezembro.

Ouvimos  Imaculada Tiago, mãe do
pequeno, que nos explicou que deixa o
seu filho com frequência em casa do
acusado, pois  trabalha numa roloute
na zona do Benfica, próxima à resi-
dência daquele. 

Aos 25 anos, a jovem é mãe de dois
filhos e está grávida do terceiro. Aban-
donou a casa do irmão, para ir morar
com o namorado. Imaculada Tiago dis-
se que nunca teve conflitos com o com-
panheiro, por causa do menino, e que o
mesmo sempre tratou bem as crianças.

“Muitas vezes, ele aceita ficar com
as crianças. Quando o bebé  se quei-
mou, eu não estava em casa. Neste dia
fui trabalhar com ele. Mas, passadas al-
gumas horas, o meu namorado apare-
ceu na roulote e pediu-me  para levar
o miúdo ”, disse. 

Horas depois,  quando chegou a ca-
sa, encontrou o triste episódio. “Per-
guntei à minha sogra  o  que tinha acon-
tecido. Ela e o meu marido, que, na al-
tura estava em casa, não souberam
responder-me. Encontrei a criança com

ligadura nas duas mãos e a chorar. In-
sisti e perguntei  se  o miúdo foi le-
vado ao hospital e, novamente, nin-
guém conseguiu responder-me”, ex-
plicou Imaculada.  

Diante do quadro, Imaculada Tiago
contou que levou a criança para o Hos-
pital dos Queimados, onde o assistiram
de imediato. “O meu marido abando-
nou a casa. Mas o caso já está entregue
a polícia”, avisou. 

De acordo com a mãe, o pequeno Car-
los Correia tem queimaduras de tercei-
ro grau. Segundo a mãe, é geralmente
uma criança alegre e com muita energia.
Felizmente, as ligaduras que lhe cobriam
as mãos não o  impediam de brincar. O
gravador  da repórter era o brinquedo
que mais o atraía, de tal modo que sem-
pre que tocasse nele sorria. Tudo indica-
va que já não sofria com dores. O qua-
dro  do menino é estável e dai a poucos
dias, receberia alta, como informou a di-
recção do hospital.

OUTRAS OCORRÊNCIAS
O  Luanda, Jornal Metropolitano, tam-
bém encontrou  jovens das províncias
de Luanda e de Malange, vítimas de
queimaduras por electricidade, de que
resultaram a perda dos membros infe-
riores e superiores.

Registamos a entrada de  membros
de duas famílias, provenientes dos bair-
ros Capalanga e Sequele, com queima-

HOSPITAL NEVES BENDINHA

ENCHENTES Várias pessoas procuraram atendimento no Hospital Neves Bendinha depois da quadra festiva com queimaduras diversas

Muitas ocorrências na quadra festiva 

DOMBELE BERNARDO | EDIÇÕES NOVEMBRO

Pacientes com queimaduras no rosto, nas costas, nos membros inferiores e superiores deram entrada na unidade hospitalar

Arcângela Rodrigues
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

INCIDENTES
GOVERNADOR APELA

ATENÇÃO DOS PAIS  
O governador de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho,
visitou recentemente aquele hospital e, no final da visita,

manifestou preocupação pelas dificuldades que
registou.  Adriano de Carvalho prometeu encontrar

soluções  junto dos responsáveis afins  e apelou aos pais
para que cuidem de seus  filhos, prevenindo acidentes.

LÍDIA DEMBE
DIFICULDADES SUPERADAS
Apesar dos constrangimentos, a responsável
considerou os resultados satisfatórios, porque
foram superadas algumas dificuldades, como
o aumento do fornecimento de água, as obras
da infra-estrutura, entre outras. O Hospital
Neves Bendinha tem vários serviços entre eles
o de Hemoterapia, Obstetrícia e Fisioterapia.

duras graves, de  incêndios causados
por fuga de gás e vela. Alguns morre-
ram.  Sobre estes pacientes que deram
entrada no hospital, nos dias 30 e 31 de
Dezembro, a directora geral do Hospi-
tal Neves Bendinha, Lídia Dembe, ex-
plicou que  das seis pessoas da família
que veio do Sequele, vitimas de com-
bustão de  vela, a mãe e três morreram
no hospital. Entretanto, no local do in-
cidente, um outro membro encontrou
a morte. O sobrevivente estava a rece-
ber assistência médica.  

Quanto aos quatro membros da  fa-
mília residente no Capalanga, três de-
les estavam internados, nos cuidados
intensivos. A mãe não corria perigo. 

QUADRA FESTIVA 
O Hospital dos Queimados atende, em
média, 20 pacientes por dia. Durante a
quadra festiva, o número subiu para 31
casos, disse a directora geral do hospi-
tal, Lídia Dembe.

Na passagem do ano, foram aten-
didos 26 casos de queimaduras, em
adultos e crianças. Foram também aten-
didos 24 pacientes vítimas de trau-
matismo, agressão física, ferimentos
por arma de fogo, branca e abcessos.
De acordo com Lídia Dembe, a pedia-
tria atendeu 105 pacientes e, no am-
bulatório cirúrgico, 150 casos. 

Na altura da reportagem, estavam
internados 20 pacientes em estado gra-

ve. “Não temos falta de me-
dicamentos e, apesar da de-
ficiência de quadros,  tudo
tem sido feito para melho-
rarmos a prestação dos ser-
viços”, disse.

Na  unidade hospitalar
estão, actualmente, interna-
dos 60 pacientes. “O hospi-
tal tem uma capacidade de
internamento de 90 pacien-
tes, um número insuficiente,
porque 70 das camas são pa-
ra pacientes queimados e 20
para os cuidados primários”,
justificou  a directora.

Lídia Dembe esclareceu
ainda que, quando há um au-
mento de doentes, são for-
çados a aumentar o número
de camas, porque recebem
doentes do país. “As outras
instituições hospitalares de-
viam atender os casos de
queimadura com pouca gra-
vidade, de modo a reduzir
as enchentes e  tornar  este
hospital numa unidade de
referência”, opinou. 

A responsável informou
que malária lidera o quadro
das doenças no Hospital Ne-
ves Bendinha e que a mor-
talidade reduziu bastante.
“Os casos de morte, que mui-

ta vezes ocorrem na nossa
instituição, acontecem por-
que os pacientes chegam em
estado grave”, observou. 

Quanto às causas de quei-
madura, Lídia Dembe desta-
cou a fuga de gás, combustão
de vela, chá e óleo de cozinha
quentes,  electricidade e o uso
de gasolina nos  geradores.
Para evitar ocorrências do gé-
nero, a directora pediu que as
famílias redobrassem os cui-
dados com as crianças. 

CONDIÇÕES
Para a  directora geral do hos-
pital Neves Bendinha, as con-
dições das vias de  acesso
àquela unidade têm sido
“um bicho de sete cabeças”.
No tempo de chuva,  o aces-
so é difícil e, nos arredores
do hospital, existem merca-
dos e lojas que em nada be-
neficiam o saneamento e os
cuidados  que os doentes pre-
cisam”, lamentou. 

As questões de sanea-
mento básico e a falta de
água também constituem
preocupação. Muitas vezes,
a instituição tem de comprar
cisternas de água, para abas-
tecer o hospital.  
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Sambizanga, Maianga, Sam-
ba, Neves Bendinha e N’go-
la Kiluanje.

Luís João explicou que
as remoções têm suporte
na lei 12/11, de 16 de Fe-
vereiro, Lei das Trans-
gressões Administrativas,
e no regulamento sobre o
estacionamento na cidade
de Luanda. 

“Não existe nenhuma
orientação específica para
a remoção de viaturas na
via pública. A acção decor-
re de uma actividade nor-
mal das autoridades da pro-
víncia, para punir os actos
de transgressões adminis-
trativas”, assegurou.

Embora reconheça
que ninguém gosta de ser
punido, Luís João citou
que muitos cidadãos não
têm cultura de cumprir as
normas que o Estado dita,
para regular a convivên-
cia social. 

“Todos os dias, verifica-
mos comportamentos que
ferem a boa conduta social.

As transgressões adminis-
trativas estão muito acen-
tuadas, só não vê quem não
quer”, sublinhou.

De acordo com o entre-
vistado, é responsabilidade
da fiscalização remover as
viaturas que estejam esta-
cionadas ou a serem lavadas
nos passeios. Caso as viatu-
ras estejam mal estaciona-
das na faixa de rodagem, dis-
se, a remoção compete à Po-
lícia de Unidade de Trânsito.

O director da fiscaliza-
ção da CACL pediu aos efec-
tivos para pautarem as suas
acções no respeito ao cida-
dão e realçou que, no exer-
cício de funções, o agente da
fiscalização não deve inter-
vir apenas para sancionar o
cidadão, mas deve, igual-
mente, explicar-lhes as ra-
zões da aplicação da sanção.

“Estamos a empreender
um processo de mudança
da actuação do fiscal, para
que, no futuro, tenham
uma conduta mais peda-
gógica”, disse. 

PARQUEAMENTO
MORADORES INSATISFEITOS
Na Centralidade do Kilamba, moradores estão
agastados com a remoção diária de viaturas
nas ruas e espaços adjacentes aos parques de
estacionamentos.  A situação, de tão crítica
que está, pode dar azo a uma queixa formal

por parte dos moradores junto à
Procuradoria-Geral da República.

ESTACIONAMENTO
CONDUTORES COAGIDOS
Os condutores são obrigados a pagar pelo lugar,
por hora ou por uns minutos. Os pontos onde
esses jovens praticam estas actividades estão
identificados com caixas, pedras, bancos e outros
objectos. Estes jovens, mostram um certo poder
sobre o espaço público, com intimidação e, em
alguns casos, faltas de respeito.

E
ntre dúvidas e reclamações
decorrentes do procedimen-
to, dados da Comissão Ad-
ministrativa da Cidade de

Luanda apontam para a remoção de
20 a 40 viaturas por dia, na via pú-
blica. Muito já se falou sobre o assunto.
Por exemplo, especialistas na maté-
ria defendem que, no caso de uma si-
tuação de infracção rodoviária, a ac-
tuação dos agentes dos Serviços de
Fiscalização é ilegal e manifesto acto
de usurpação de competência, pois
não resulta do Código de Estrada,
muito menos da Lei das Transgres-
sões Administrativas. 

O dia 23 de Novembro de 2017 fi-
ca guardado na memória de Guilher-
me Paz, pelos piores motivos. O au-
tomobilista, que viveu a experiência
de ter a viatura removida por agentes
da fiscalização do Distrito Urbano da
Maianga, disse, em tom de ironia, que
na tarde daquela data perdeu a paz:
habituei-me a ver, pelos diferentes mo-
tivos, viaturas a serem removidas na
via pública, mas nunca pensei que pu-

desse acontecer comigo”, lamentou. 
À reportagem do Luanda, Jornal

Metropolitano, Guilherme Paz consi-
derou a medida  injusta, tendo justi-
ficado que a cidade tem poucos lu-
gares de estacionamento para o nú-
mero de viaturas que nela circulam. 

Guilherme Paz conta que, nos ar-
redores da Igreja da Sagrada Família,
onde trabalha,  depois das oito da ma-
nhã, a disputa por uma vaga de esta-
cionamento transforma o local num
“campo de batalha”. Lembra casos de
automobilistas que, de tanto andarem
às voltas com a viatura, no fim, aca-
bam por nem fazer nada. “Tenho con-
tado o número de carros que são re-
bocados e fico a pensar qual será a
sensação do dono, quando chega e
não encontra a viatura”.

Quem também admite ter sido “ví-
tima da remoção” e julga tratar-se de
uma injustiça das autoridades de
Luanda é o estudante Bragança Lo-
pes. Da remoção das viaturas em si,
preferiu nem falar. Contudo, recorda
ter sido bastante desrespeitoso o tra-
tamento recebido, quando se dirigiu
ao Parque da Chicala, onde são leva-
das as viaturas removidas, no Distri-
to Urbano da Ingombota. 

Visivelmente insatisfeito, Bra-
gança Lopes lembrou a experiência
vivida numa tarde de sexta-feira. Por
volta das 15 horas, depois de verifi-
car que lhe tinham removido a via-
tura e com a intenção de comprovar
a sua titularidade, pagar a multa e
receber o carro, foi-lhe dito que o pa-
gamento teria de ser feito numa agên-
cia bancária. Para ele, o procedi-
mento revelou-se impossível. Vale-
ram-lhe os préstimos de um amigo
para chegar a casa, mas acabou por
passar o final de semana sem o seu
meio de transporte.

Bragança Lopes pede, por isso, que
as autoridades da província arranjem
outros procedimentos, para que o ci-
dadão não saía em desvantagem to-
tal, “porque aí não estão a punir, es-
tão a humilhar”.

REMOÇÕES CHEGAM 
A 40 POR DIA 
O director dos Serviços de Fiscalização
da Comissão Administrativa da Cidade
de Luanda (CACL), Luís João, informou
que são removidas, em média, 20 a 40
viaturas por dia. A CACL zela pelo mu-
nicípio de Luanda, que compreende os
distritos urbanos da Ingombota, Rangel,

ESTACIONAMENTO

Entre 20 e 40 viaturas são removidas da via pública, por dia, de acordo com a Comissão 
Administrativa da Cidade de Luanda. O procedimento desagrada, entretanto, os automobilistas.

Adalberto Ceita    
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao
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Remoção de viaturas divide
automobilistas e autoridades



DIÓGENES DE OLIVEIRA
É PRECISO SABER ANALISAR

ANTES DA REMOÇÃO 
Numa situação em que, alegadamente, estejam
preenchidos os pressupostos para a remoção de

uma viatura, é preciso analisar se existe um
parque de estacionamento ao redor e a quantos

metros deste foi encontrada a viatura em
situação irregular de estacionamento. 

REMOÇÃO
INFRACÇÕES SÃO PUNIDAS
Não existe nenhuma orientação específica
para a remoção de viaturas na via pública. A
acção decorre de uma actividade normal das
autoridades da província, para punir os actos
de transgressões administrativas. 
Em média, são removidas, no município de
Luanda, entre 20 a 40 viaturas por dia.

QUEIXA FORMAL À VISTA NA CENTRALIDADE DO KILAMBA

A
remoção diária de viaturas nas ruas e espaços adjacentes
aos parques de estacionamentos da Cidade do Kilam-
ba tem motivado desarmonia entre moradores e a ad-

ministração. A situação, de tão crítica que está, pode dar azo
a uma queixa formal dos moradores contra a administração
junto à Procuradoria-Geral da República (PGR).

Um grupo de moradores pretende redigir uma exposição a
dar conta do que consideram "anarquia na remoção das viatu-
ras estacionadas nos espaços verdes abandonados e outros".
Para o efeito, os subscritores do documento encetaram contactos
com outros moradores da urbanização, com vista a reunir um
número considerável de assinaturas, para levar adiante a inicia-
tiva. “Como entender que a remoção de viaturas decorra no pe-
ríodo nocturno ou antes das seis horas da manhã, em pleno sá-
bado”, interrogou-se Joaquim Xavier, que apoia a iniciativa. 

Residente há quatro anos na Cidade do Kilamba, Xavier
não esconde a desconfiança em relação ao método, "pouco
claro", do pagamento das multas. O morador salienta ter difi-
culdades em compreender a gestão da Administração da ci-
dade, que é muito eficiente na remoção de viaturas, mas ne-
gligente na conservação das principais infra-estruturas públicas.

Os moradores vão mais longe. Alguns entendem que os
problemas de estacionamento nunca serão resolvidos, por
acreditarem que a remoção de viaturas tem a mão do filho
do administrador.

"Em tempos, o director da fiscalização, por ter manifesta-
do oposição foi demitido pelo administrador mesmo sem ter
competências para o efeito. Mas, por intervenção do actual
governador de Luanda o director foi reconduzido", lembrou
Manuel Victoriano, um dos moradores.  

EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES 
A remoção de viaturas encontradas estacionadas em locais
proibidos na faixa de rodagem, como muitas vezes aconte-
ce em Luanda, é da competência da Polícia de Trânsito, afir-
mou o jurista Diógenes de Oliveira.

Apesar de admitir a violação às normas do Código de Es-
trada, por alguns automobilistas, cujas viaturas foram remo-
vidas da via pública, o também docente universitário evoca,
em defesa dos lesados, o Decreto-Lei 16 A/95, que configura
o princípio da proporcionalidade. “O princípio da proporcio-
nalidade assume a razoabilidade com a ponderação dos pró-
prios interesses públicos envolvidos, sobre os direitos e inte-
resses legítimos dos particulares”, disse.

Diógenes de Oliveira explica que, para se exigir algo a al-
guém, é preciso ter em conta o que está ao dispor desta pes-
soa. No caso dos automobilistas ou citadinos, referiu que o
Estado, para exigir, deve primeiro criar condições. O jurista
apela à ponderação das autoridades e a adequação dos meios
inerentes ao próprio acto da remoção da viatura.

“Numa situação em que, alegadamente, estejam preen-
chidos os pressupostos para a remoção de uma viatura, é pre-
ciso analisar se existe um parque de estacionamento ao re-
dor e a quantos metros deste foi encontrada a viatura em si-
tuação irregular de estacionamento”, explicou. 

Diógenes de Oliveira coloca dúvidas sobre o valor das mul-
tas que é praticado pelos Serviços de Fiscalização, sempre que
é rebocada uma viatura. Vezes há, exemplificou, em que para
o mesmo caso ou situação os valores são díspares. 

Além de criticar os excessos na remoção de viaturas,
o jurista refere que é fundamental adoptar o meio menos
gravoso, para não beliscar os direitos e interesses legítimos
dos particulares.

“Gostaria de deixar um conselho às autoridades da pro-
víncia, para que construam mais parques de estacionamen-
to”, indicou Diógenes de Oliveira, tendo aconselhado a Pro-
vedoria de Justiça a averiguar a legalidade do acto, que há
anos tem sido praticado pelos Serviços de Fiscalização. 

ALTERNATIVAS FECHADAS PELOS 
“COBRADORES DE LUGAR”  
Catarina Domingos trabalha nos arredores do SIAC, no munícipio
do Talatona. De segunda a sexta-feira, é obrigada a pagar aos “co-
bradodes de lugares”, nome por que são conhecidos os jovens
que reservam estacionamento e fazem da actividade o seu ga-
nha-pão. Apesar de ser um negócio ilegal, a cobrança de esta-
cionamento é feita sob o olhar de agentes da Polícia Nacional.

Os “cobradores de lugar” trabalham de forma colectiva ou
individual, tendo, alguns  deles, clientes fixos. Se o automobilista
não se predispuser a pagar não pode estacionar. Portanto, os con-
dutores são obrigados a pagar pelo lugar, por hora ou por uns
minutos. Os pontos onde esses jovens praticam estas activida-
des estão identificados com caixas, pedras, bancos e outros ob-
jectos. Impotente diante da situação, Catarina Domingos lamen-
ta que o não pagamento dos espaços aos “cobradores de luga-
res” pode provocar o furto de acessórios do carro ou outros da-
nos. Acrescenta que, estes jovens, mostram um certo poder so-
bre o espaço público, com intimidação e, em alguns casos, faltas
de respeito.  “Prefiro ter de pagar 200 a 300 kwanzas a esses jo-
vens, a ter de arriscar ao pagamento de uma multa, que pode
rondar entre os 35 e os 70 mil Kwanzas”, justificou a senhora.

Catarina Domingos junta a sua voz aos apelos que são
dirigidos às autoridades da província: “Os parques destinados
ao estacionamento em Luanda são escassos. Antes de pen-
sarem em punir, deviam criar condições”.

O mesmo acontece nos arredores da Mutamba e dos
Coqueiros. Madaleno Katata, também ele automobilista,
não compreende o porquê do número reduzido de par-
ques de estacionamento públicos na baixa da cidade e do
elevado preço praticado pelos poucos privados que exis-
tem. Por outro lado, considera que, tratando-se de viatu-
ras, a Lei das Transgressões Administrativas não é clara
na aplicação de sanções.

“A lei não define que tipo de infracção pode dar lugar à re-
moção de viaturas, nem define o valor das multas”, disse. AC
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CENTRALIDADE DO KILAMBA Residentes não escondem a desconfiança em relação ao método de pagamento das multas
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JURISTA Diógenes de Oliveira apela à ponderação



MIGUEL XISTO
DIRECÇÃO NADA SABE

“A direcção não recebeu qualquer informação
ou justificação sobre a construção de novas
infra-estruturas no Estádio. Nós também

assistimos a edificação misteriosa de paredes,
que estão a alterar o  seu formato original”,
disse Miguel Xisto, director do Estádio

Nacional 11 de Novembro 

PROJECTO
OBRA ALTEROU ESTRUTURA
A silenciosa obra, cujo dono é invisível, ou seja,
desconhecido, já alterou, em parte, a planta
original do Estádio, que foi construído há sete
anos e que, actualmente, é uma referência
nacional. O modo como tudo continua a ser feito
inquieta quem zela pela infra-estrutura.

A
s áreas adjacentes ao Está-
dio 11 de Novembro, em
Luanda, estão a ser ocupa-
das por novas edificações.

As obras estão em curso há mais de
seis meses e são visíveis aos olhos de
qualquer pessoa que por ali passa. Po-
rém, se desconhece quer o empreitei-
ro, quer o dono da construção.

A equipa do Luanda, Jornal Me-
tropolitano, que foi ao local para in-
teirar-se das obras, apurou, junto do
director do Estádio 11 de Novembro,
Miguel Xisto, que não tem autorização
do Ministério da Juventude e Despor-
tos, instituição que gere o desporto em
Angola e que responde pela infra-es-
trutura desportiva. 

“Não sabemos se são estruturas de
apoio ao estádio. Apenas assistimos à
edificação das paredes, que estão a re-
talhar a zona do parque de estaciona-
mento”, denunciou.

O gestor do Estádio 11 de Novem-
bro acrescentou que a obra não tem au-
torização do ministério de tutela e que
cidadãos chineses executam-na. Tam-
bém disse desconhecer a identidade da
empresa. Com efeito, o Jornal  Luanda

confirmou que não está a ser cumpri-
da a obrigatoriedade de afixação da pla-
ca de identificação do construtor, do
dono da obra e do tipo de empreitada.

“Os trabalhadores de nacionali-
dade chinesa construíram uma pa-
rede ao longo da zona de parquea-
mento do Estádio 11 de Novem-
bro…”, confirmou Miguel Xisto, o
que, realmente, se verifica.

A silenciosa obra, cujo dono é in-
visível, já alterou, em parte, a planta
original do Estádio, que foi construí-
do há sete anos e que, actualmente, é
uma referência nacional. O modo co-
mo tudo continua a ser feito inquieta
quem zela pela infra-estrutura.

“A direcção não recebeu qualquer
informação ou justificação sobre a cons-
trução de novas infra-estruturas no Es-
tádio. Nós também assistimos a edifi-
cação misteriosa de paredes, que estão
a alterar o  seu formato original”, dis-
se Miguel Xisto.

À frente da gestão há um ano, o
responsável explicou que o estádio é
propriedade do Ministério da Cons-
trução. Por isso, “pressuponho que
o mesmo tenha conhecimento das
obras que ocorrem internamente. Tal-
vez  se tenha esquecido de comuni-
car ao Ministério da Juventude e Des-
portos",considerou.  

CONSTRUÇÃO

As obras estão em curso há mais de seis meses e são visíveis aos olhos de qualquer pessoa que por ali passa

Mazarino da Cunha    
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao
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Jogo "misterioso" no 
Estádio 11 de Novembro

CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS EM SILÊNCIO

Dada a polémica à volta das obras no recinto
do Estádio Nacional 11 de Novembro, o Luanda,
Jornal Metropolitano, enviou, há um mês, uma car-
ta a solicitar ao senhor Ministro da Construção e
Obras Públicas uma entrevista. No documento, tam-
bém ficou aberta a possibilidade de o governan-

te indicar alguém para o substituir. O objectivo era
a obtenção de informações fidedignas sobre as
referidas obras. O jornal aguardou pela resposta,
que, entretanto, nunca chegou. Infelizmente, até
ao dia do fecho desta edição, o silêncio foi a ati-
tude mais esclarecedora...  MC

ESPAÇOS À ESPERA DE COMERCIANTES
O Estádio 11 de Novembro tem dis-
ponível 80 por cento de espaços
para a actividade comercial. O pre-
ço do arrendamento é negociá-
vel e varia entre os 250 mil e um
milhão e meio de Kwanzas.

De acordo com o director do
estádio, Miguel Xisto, qualquer pes-
soa interessada em investir tem a
oportunidade de negociar a di-
mensão do espaço e o valor a pa-
gar. Estão disponíveis áreas para ser-
viços de restauração, farmácias, ban-
cos, clínicas, telecomunicações, es-
tação de serviço, escritórios, entre
outros. Com o objectivo de atrair
a classe empresarial nacional e es-
trangeira foram feitas reformas na

estrutura, como o reordenamen-
to e melhoria no acesso e saída do
estádio, aumento da segurança, lim-
peza e saneamento. Para a pro-
moção e publicidade, foi escolhi-
da a modelo Márcia Campos, pa-
ra fazer a divulgação.

Sobre a manutenção e cus-
tos com Estádio 11 de Novembro,
Miguel Xisto esclareceu que, ape-
sar do pouco aproveitamento
dos espaços comerciais, pelo
sector privado, as infra-estrutu-
ras funcionam em condições. O
dinheiro serve par as manuten-
ções pontuais e o salário dos 56
funcionários. Também serve pa-
ra a substituição de cadeiras.

Já em relação a reparações
mais profundas, como a do ta-
pete asfáltico, das vias internas,
de degraus destruídos, reposição
de sanitas destruídas por vân-
dalos e outras, é difícil atender,
por falta de dinheiro.

Em relação aos custos, Miguel
Xisto revelou que o Estádio 11 de
Novembro, para uma temporada,
necessita de 250 milhões de
Kwanzas. "Além da escassez de
verbas,  o estádio precisa de 400
trabalhadores efectivos", referiu. De
acordo com o responsável, o 11 de
Novembro não tem uma linha pró-
pria de energia pública, o que faz
que sofra cortes constantes. MC

    

INFRA-ESTRUTURAS Uma construção anárquica invade o parque de estacionamento do Estádio Nacional 11 de Novembro perante o olhar impávido da direcção e do Ministério de tutela 
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JOÃO PAULO
RECUPERAR O TEMPO

PERDIDO
“Estou a recuperar da dependência química,

depois de ter estado numa clínica de
desintoxicação, em Cuba. Estou limpo desde

então. Mas é uma longa caminhada que tenho
pela frente para estar livre das drogas”,

reconhece o jovem .

LOCAIS DE CONSUMO
ACESSO FÁCIL AO ÁLCOOL
As bebidas alcoólicas são das coisas mais fáceis
de encontrar em qualquer esquina da cidade de
Luanda. Seja em bares, rolloutes, janelas abertas
ou vendedores de rua, é fácil notar adolescentes e
jovens em amena cavaqueira a consumirem
álcool longe dos olhares dos seus pais ou
encarregados de educação.  
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“Beber até cair; 
o limite é o chão”
Dados estatísticos da Associação Nacional de Luta Contra as
Drogas revelam que adolescentes e jovens com idades entre os 12
e os 17 anos, consomem grandes quantidades de bebidas alcoóli-
cas, liamba e crack. Já dos 15 aos 18 consomem preferencialmente
o crack e o ecstasy, chamada “droga do amor”.

ÁLCOOL NA ADOLESCÊNCIA

Um grupo de oito adolescentes
chega a um bar. Uns sentados
e outros encostados ao balcão,

pedem álcool, entre cerveja, cocktail,
caipirinha e whisky, e são prontamen-
te servidos pelo jovem do outro lado.
Descontraído, o grupo conversa de for-
ma amena e, minutos depois, solicita
a segunda rodada e assim sucessiva-
mente. A quantidade de álcool consu-
mida pelo grupo assusta até o mais dis-
traído dos presentes, pois o objectivo
é beber até cair, ou seja, “o limite é o
chão”, como diz o refrão de uma mú-
sica dos Kalibrados.

Parece uma cena de filme, mas não.
É pura realidade. Adolescentes, com

idades entre os 12 e os 17 anos, a con-
sumirem bebidas alcoólicas é hoje uma
realidade assustadora dos bairros de
Luanda. Os casos não são novos e, em
vez de diminuírem, tem vindo a au-
mentar todos os anos.  

Voltemos aos oito adolescentes. Ma-
nuela é uma das integrantes do grupo.
Com apenas 15 anos de idade, já ex-
perimentou quase todo o tipo de be-
bidas alcoólicas. À nossa reportagem,
a jovem diz não se lembrar ao certo de
quando começou a ganhar o gosto pe-
lo álcool. Porém, afirma que aos 13
anos já bebia até se fartar. “Bebo por
gosto”, justifica a jovem.

Com um rosto que aparenta uma
idade superior à que realmente tem,
Nela, como é tratada entre os amigos,
conta que a ida à escola era a escapa-
tória ideal para consumir álcool. Re-

Domingos dos Santos 
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao



CLÁUDIO PINTO 
ÁLCOOL ATROFIA 

A MENTE DA JUVENTUDE
“O consumo de bebidas alcoólicas já é um
problema de saúde pública e põe em causa a
segurança do próprio país, na medida em que
são enormes quantidades de álcool que têm

estado a atrofiar a mente da juventude
angolana”.

ECSTASY
A DROGA DO AMOR 
“O ecstasy é um comprimido que dissolve
com muita facilidade em qualquer
bebida e é muito utilizado em festas, em
que rapazes colocam nas bebidas das
meninas e depois aproveitam-se delas.
As pessoas que a consomem dificilmente
se lembram do que aconteceu.”  

PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA

O
secretário-geral da Associação Nacional de
Luta contra as Drogas, Cláudio Pinto, diz ser
“extremamente preocupante” o consumo

de bebidas alcoólicas no país, visto que há cada
vez mais adolescentes e jovens estudantes a usa-
rem substâncias psicotrópicas.  “Alunos, entre os 12
e 17 anos, levam drogas à escola, criam grupos e quem
quer fazer parte deles deve consumir bebidas al-
coólicas, crack, ecstasy, cannabis ou a liamba, que
são as principais drogas consumidas nesta faixa etá-
ria nas escolas”, aponta.

Dados estatísticos da Associação revelam que
adolescentes e jovens, com idades entre os 12 e
17 anos, consomem grandes quantidades de be-
bidas alcoólicas, liamba e crack. Já dos 15 aos 18
anos consomem mais o crack e o ecstasy, chamada
"Droga do Amor".

“O ecstasy é um comprimido que dissolve com
muita facilidade em qualquer bebida e é muito uti-
lizado nas festas, em que rapazes colocam nas be-
bidas das meninas e depois aproveitam-se delas”,
revela-nos, acrescentando que as pessoas que con-
somem o ecstasy dificilmente se lembram do que
aconteceu no dia anterior.

“As raparigas são abusadas e nem se lembram
disso, por terem sido drogadas com o ecstasy”, su-
blinha o secretário-geral da Associação Nacional
de Luta contra as Drogas.  “Temos dito que, em
100 pessoas, se conseguirmos tirar uma do mun-
do das drogas, já nos sentimos felizes”, confessa.

Cláudio Pinto considera que o consumo de
bebidas alcoólicas já é um caso de saúde pública
e põe em causa a segurança do próprio país, na
medida em que são enormes quantidades de ál-
cool que têm estado a atrofiar a mente da juven-
tude angolana.

“Da forma que a juventude está a beber, que
futuro nos reserva?”, questiona-se, reconhecendo
que o Executivo tem feito o seu trabalho, mas que
é necessária a aprovação de leis mais duras con-
tra as drogas.

“Nós somos parceiros do Executivo, mas, co-
mo somos da sociedade civil, muitas vezes não
temos ferramentas suficientes para poder fazer
aquilo que realmente desejamos”, afirma. 

A Associção já apresentou propostas, como
a proibição da venda de bebidas alcoólicas en-
tre sexta-feira e domingo, a criação de brigadas
de fiscalização nos municípios e comunas, para
fiscalizar os estabelecimentos e pessoas singu-
lares que vendem bebidas alcoólicas sem auto-
rização, e a adopção de uma lei que determina
que os estabelecimentos comerciais de venda
de bebidas alcoólicas devem ficar localizados num
raio de 500 metros das escolas, hospitais e de
instituições do ensino superior. 

“Nós não queremos dinheiro. Queremos ma-
terial para trabalhar, porque o trabalho que fize-
mos é meramente filantrópico, de amor ao pró-
ximo”, frisou. DS
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MUITOS ALUNOS aproveitam a ida a escola para consumirem álcool longe dos olhares dos pais 

vela-nos que, quando podia, faltava às
aulas e ia juntar-se ao grupo de amigos
nos locais de venda de bebidas alcoó-
licas ao redor da escola.

“Quando a aula não era monótona,
esperavámos até ao fim. Só depois dis-
so é que íamos beber, normalmente, às
sextas-feiras”, explica.

Enquanto conversamos com Nela,
o resto do grupo continua a mandar vir
bebidas alcoólicas e as conversas entre
eles começam a tomar outro rumo. Ago-
ra só falam de mulheres, sexo, álcool,
cigarros e festas.

Ao lado de Nela, está sentado Sil-
va, o mais falador do grupo. Sem ro-
deios, ele conta que consumiu bebida
alcoólica pela primeira vez aos 13 anos.
Aos 14, já conhecia de cor e salteado
os efeitos contundentes do álcool. Ape-
sar disso, o seu “fascínio” pelo álcool
continua e aos 15 anos já acumula vá-
rios problemas provocados pelo con-
sumo excessivo.

“Já estive detido uma vez, devido a
confusão depois de uma bebedeira com
outros amigos”, conta, sem remorsos.
Acrescenta que, apesar de continuar a
beber, hoje tem maior controlo, para
não se envolver em problemas que re-
querem a intervenção da polícia. “A mi-
nha vida gira em torno de festas e be-
bidas”, reconhece, sem problemas.

À semelhança de Nela e Silva, mui-
tos outros adolescentes aproveitam a
ida à escola para começarem a consu-
mir bebidas alcoólicas longe dos olha-
res dos pais. Eles justificam essa sua ati-
tude com o facto de as aulas, para eles,
se terem tornado aborrecidas. 

Gabriela, 14 anos, é um exemplo dis-
so mesmo, pois há muito que deixou
de assistir às aulas, por causa do álcool.
Sem vergonha, Gaby, para os mais pró-
ximos, conta que, quando começou a
consumir bebidas alcoólicas, não tinha
noção do que é beber moderadamente.
Ela diz ter começado a beber na escola,
para onde levava garrafas escondidas
na mochila, para consumir somente por
mera diversão.

O depoimento da “miúda” deixa
qualquer um boquiaberto face ao à von-
tade com que fala de álcool.  Sem ver-
gonha, afirma que a noite é para beber
sem parar.  “Hoje, sexta-feira; vamos
beber a noite inteira. É muita loucura e
estamos apenas a começar’, diz ela.

Hoje, o gosto pela bebida já ultra-
passa uma simples cerveja, pois Gaby,
apesar da idade, confessa que bebe
whisky puro, como se de uma pessoa
adulta se tratasse. 

Reconhece já ter usado outras dro-
gas, como a liamba, o ecstasy e a co-
caína, mas garante que o que mais ado-
ra é consumir bebidas alcoólicas. 

“Uma boa cerveja fresca ou um whis-
ky puro me fecha. Me deixa bem cali-
brada”, afirma ela, com muito gosto, en-
quanto consome um copo de whisky,
sem gelo.

“PASSAVA O DIA TODO PEDRADO.
ERA UMA SENSAÇÃO INCRÍVEL”
Drogas mais pesadas já começam a ga-
nhar cada vez mais “adeptos” entre os
mais novos. A cocaína, o crack e o ecs-
tasy, por exemplo, são hoje as drogas
mais consumidas nas discotecas e fes-
tas realizadas em Luanda. Com ele-
vado teor químico, esses estupefa-
cientes têm levado muito jovens para
o caminho da perdição, do qual difi-
cilmente regressam.

João Paulo, hoje com 20 anos, foi
criado no seio de uma família de clas-
se média, que lhe deu tudo o que pre-
cisava. Estudou nos melhores colégios
do país e na África do Sul, quando es-
se país se abriu para o mundo, com o
fim do Apartheid. 

Apesar disso tudo, o jovem, que quis
ser gestor de empresas e ajudar o pai a
gerir os bens da família, mergulhou de
cabeça no mundo das drogas.

Não sabe dizer ao certo o que o le-
vou pelo caminho tenebroso das dro-
gas, mas revela que encontrou no con-
sumo de estupefacientes o refúgio e a
solução para aquilo que ele achava se-
rem os seus problemas.

“Eu tinha tudo, mas acho que faltou
atenção, amor, carinho e diálogo. Não
basta os bens materiais”, justifica.

A falta disso, segundo ele, levou-o
para uma situação de não retorno. Pa-
ra João Paulo, estava traçado o seu des-
tino. “Fui ao fundo do poço. Simples-
mente, não conseguia parar de usar dro-
gas”, recorda.

Os pais, quando descobriram a sua
situação, tentaram convencê-lo a dei-
xar de usar drogas e a iniciar um tra-
tamento de desintoxicação. Mas, pri-
meiro, cortaram-lhe todas as benes-
ses. Infelizmente, João Paulo, que já
se encontrava numa fase em que não
conseguia deixar de usar as drogas,
começou a vender as suas roupas, cal-
çados e, finalmente, a roubar em ca-
sa dos pais e dos vizinhos para sus-
tentar o vício.

“Não queria saber de outra coisa. Só
de drogas. Passava o dia todo pedrado.
Era uma sensação incrível”, lembra.

Desesperados com a hipótese de per-
derem o filho, os pais aconselharam-no
a voltar para casa e a aceitar receber tra-
tamento médico, para se livrar da de-
pendência química. De  contrário, aca-
baria preso ou, na pior das hipóteses,
morto devido a uma overdose.

João Paulo, que já tratou as drogas
por "tu", está neste momento a recupe-
rar da dependência, depois de ter es-
tado em Cuba, para onde o pai o en-
viou, para receber tratamento numa clí-
nica de desintoxicação.

“Estou limpo desde então. Mas é
uma longa caminhada que tenho pe-
la frente, para estar livre das drogas”,
reconhece o jovem, que pretende vol-
tar a estudar e concluir a sua forma-
ção académica.
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EXCESSO
PROBLEMA SOCIAL

E DE SAÚDE PÚBLICA  
O álcool e o tabaco, quando consumidos de
forma excessiva, acarretam complicações
severas para a sociedade, tornando-se “um

problema social e de saúde pública, afirmou o
sociólogo Além Panzo. Ele atribuiu a situação

a factores culturais, sociais e económicos.

THE BEST
BEBIDA PROCURADA

POR JOVENS E ADULTOS  
Na ronda que fizemos pelas zonas da
Ingombota, Mutamba e mercado dos

Kwanzas, constatamos que o whisky  em
pacote “The Best” é o campeão de vendas.
Tem muita procura, por jovens e adultos. O

preço é o mesmo em todas as zonas. 

Segunda-feira, 8 de Janeiro de 2018

Uma mulher desce a rua com
uma caixa de pacotinhos de
whisky da marca "the best" so-

bre a cabeça. Passam poucos minutos
das 8h, para muitos, demasiado ce-
do para consumir bebidas alcoóli-
cas. Mas não para o Man Tonas e al-
guns jovens e adolescentes como ele,
que fazem a vida na zona da Mu-
tamba e arredores. 

António Francisco vive de biscates
e é dependente do álcool. Diariamen-
te, o jovem  ganha algum dinheiro, que,

entretanto, gasta todo em bebidas al-
coólicas. Um amigo seu, que por aca-
so acompanhava a reportagem, con-
firmou que, para "Man Tonas" -  co-
mo lhe chamam -, "sustentar os filhos
é um quebra-cabeças. As mães das
crianças são obrigadas a andar  atrás
dele”, explicou.

Para mais, acrescentou o amigo,
“tem mau beber: faz confusão, gosta
de insultar as pessoas e, às vezes, apa-
nha porrada por isso”, continuou. Co-
mo que  a defender-se, António Fran-
cisco revelou que aprendeu a beber na
rua. “As pessoas têm me aconselhado
a deixar de beber. Já fui a uma igreja e
nem com isso deixo o 'copo'. O que me

faz beber assim é a frustra-
ção”. Man Tonas bebe de tu-
do:   cerveja, vinho, whisky
e aguardente. “ mas o whis-
ky “The Best é a bebida que
mais bebo”, confessou  e
exaltou os amigos, os que
lhe oferecem  qualquer tipo
de bebida alcoólica, ainda
que não tenha dinheiro. 

De repente foi como ti-
vesse se esquecido do que
disse anteriormente e dis-
parou:  “Podem me cha-
mar de bêbado, mas eu
nunca roubei ninguém”,
disse e acrescentou que

mesmo que durma  bêba-
do, todos os dias,  a partir
das cinco horas da manhã,
está de pé para cumprir
com as suas tarefas. 

A HISTÓRIA DE VIDA 
DE MAN TONAS
António Francisco, 38 anos,
mas conhecido por “Man To-
nas”, perdeu os pais na ado-
lescência. Ele e a irmã pas-
saram a viver com uma tia
em casa dos seus  falecidos
pais. Passado algum tempo,
a tia vendeu a casa e colo-
cou os dois na rua. Man To-

nas passou a morar na rua e a irmã em
casa de uma outra tia, onde permane-
ceu até à data da sua morte. 

António Francisco contou que pas-
sou por muitas dificuldades e que  só
voltou a ver a irmã depois de 10 anos.
Mas  a circunstância que se encontra-
ram não foi boa. A irmã estava doen-
te e acabou por falecer 20 dias depois.

O jovem é pai de três filhos, de
mães diferentes, cresceu sem saber ler
e escrever. Há três anos, ingressou nu-
ma escola de alfabetização, onde
aprendeu ler e escrever. “ Depois de
muito tempo a  andar pelas ruas, uma
senhora recolheu-me. Cedeu-me a sua
garagem para eu morar”, salientou. 

DIA-A-DIA

PROCURA Vendedores de bebidas alcoólicas distruibuídos pelas artérias de Luanda atendem, sobretudo, a jovens e adolescentes, que são segmento importante de clientes 

Álcool e cigarros "animam"
vidas na capital

EDIÇÕES NOVEMBRO

Muitos são os luandenses que dependem de cigarros e de bebidas alcoólicas, alguns deles logo às primeiras horas

Arcângela Rodrigues
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao



CONSUMIDOR
QUESTÃO POLÉMICA
À polémica questão de saber se as

mulheres estão a consumir mais bebidas
alcoólicas do que os homens, o sociólogo

Além Panzo não a soube responder.
Antes, lançou um  desafio aos estudantes
universitários, para que  pesquisem sobre

o assunto.

COMPRA E VENDA
AQUISIÇÃO DO CIGARRO

ESTÁ MAIS DIFÍCIL 
A aquisição de cigarros, particularmente os
de marcas internacionais,  não tem sido fácil,
para muito dos comerciantes, face à escassez
de divisas e ao aumento dos  preços deste
produtos. Houve redução nas importações,

segundo os vendedores.
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Larazo Muanza, 46 anos, vende,  há
um ano, no mercado do Beato Salú,
no bairro Operário, whisky “The Best”,
cigarros, pastilhas, rebuçados, recar-
gas electrónicas e  chamadas para
as redes moveis. 

O vendedor explicou que, por dia,
"despacha" duas ou mais caixas de
whisky.  “Um pacote custa 50 kwan-
zas. Os meus principais clientes são
os homens e o maior aumento das
vendas tem sido a sexta-feira”,  disse
Muanza, que compra a caixa de “The
Best” a 10 mil kwanzas, nos armazéns
da zona do  São Paulo e nos merca-
dos da Pombinha e dos Kwanzas.

Larazo lucra dois mil kwanzas por
caixa. Vive deste negocio. "Antiga-
mente, vendia sapatos, na zona do Ho-
ji-Ya-Henda, mas devido a um incên-
dio perdi o negócio”, adiantou que com
o  apoio da esposa conseguiu mon-
tar este pequeno negócio, para não fi-
car sem fazer nada. 

Jimmy Santos também é comer-
ciante há três anos. Vende, na zona
do São Paulo, cervejas nacionais. As
cervejas Cuca, Nocal e Eka custam  ca-
da 100 kwanzas. As grades de Eka e
Nocal custam 1.850kz e a de Cuca
1800kz. “ Vendo bem todas as mar-
cas. Os clientes estão sempre à pro-
cura. O  negócio dá para cobrir algu-
mas necessidades. Tenho diversos
clientes;  desde adolescentes e jovens
a adultos. O nível de consumo é ca-
da vez maior e não existe diferença
de sexo”, observou. 

"THE BEST", O MELHOR 
NAS VENDAS
Na ronda que fizemos também pelas
zonas da Ingombota, Mutamba e mer-
cado dos Kwanzas constatamos que
o whisky  em pacote “The Best” é o
campeão de vendas. Tem muita pro-
cura, por parte de jovens e adultos.

O preço do “ The Best” é o mesmo
em todas as zonas. Já o preço das dife-
rentes marcas de cerveja varia, em al-
gumas zonas. Muitos consumidores de
bebidas alcoólicas confessaram não ter
comido absolutamente nada antes de be-
ber. Também encontramos muitos fisi-
camente debilitados. 

CIGARROS: QUEM OS VENDE 
E QUEM COMPRA 
A aquisição de cigarros, particular-
mente os de marcas internacionais,
não tem sido fácil, para muito dos co-
merciantes, face à escassez de divisas
e ao aumento dos preços deste produto.
Houve redução nas importações, se-
gundo os vendedores. Miguel David, fun-
cionário bancário, fuma cigarros há 10
anos, por influência de um amigo. No
decorrer destes anos de vício, o jovem
garante que já fez várias tentativas pa-
ra deixar de fumar. “O efeito não foi po-
sitivo”, salientou.    

Já o estudante Salvador Domingos
confessou que fuma há um ano. No ini-
cio foi difícil, porque tinha tosses constantes
e dores no peito. “No começo, senti um
mal-estar, mas depois de me habituar tu-
do passou”. O estudante também teve pro-
blemas com a família por causa do tabaco,
mas nem isso o fez parar de fumar. “ Em
casa, não me é permitido fumar, mas até
ao momento não me passa pela cabeça
deixar de consumir”, garantiu.  

Daniel Bumba passou a consumir ta-
baco há cerca de nove meses. O funcio-
nário público explicou que o vício por  ci-
garros surgiu de forma voluntária e que
também  já fez uso de bebidas alcoólicas.

“Neste momento, deixei de beber.
Apenas faço uso de cigarros. Diaria-
mente, fumo seis cigarros”, assegurou. Da-
niel Bumba disse que, quando deixar de
fumar, vai voltar a beber. 

Quanto à sua família,  garante que não
estranhou  vê-lo fumar. Apesar de co-

nhecer os riscos que o cigarro e a be-
bida alcoólica acarretam,  o  funcio-
nário público  afirmou que é uma sen-
sação que não tem explicação e, por
isso, não consegue prever quando vai
dizer se vai deixar de fumar. 

Como Daniel  Bumba, outros en-
trevistados têm conhecimento dos da-
nos que o consumo de tabaco cau-
sa, mas afirmam que o vício é mais
forte. Não conseguem largá-lo.  

PREÇOS E VENDEDORES
De um tempo para cá,  o volume de
10 maços de cigarros custava dois mil
kwanzas. Agora,  o preço é 2.500 kz,
explicou Dionísio Manuel, que,  além
de vender cigarros, é engraxador, há
sete anos, no Largo Serpa Pinto.   

Dionísio vende o maço de cigar-
ros a 500 Kwanzas e a unidade a 20.
Compra-os a grosso, no mercado da
Pombinha, no distrito do Sambizan-
ga. “Por dia, vendo três a quatro ma-
ços de cigarros. Os que mais conso-
mem são os homens adultos".

O vendedor, que antes comer-
cializava diversas marcas, actual-
mente e devido ao aumento dos
preços, tem dificuldades em colocar
todas as marcas à disposição dos
clientes. “As marcas SL e a Aspen são
as mais procuradas”, salientou.

Manuel Baptista também vende
diversas marcas de cigarros. Há um
ano que anda pela Mutamba. Por ci-
garro, ganha 25 kwanzas e pelo ma-
ço 500. Ele  também tem como mer-
cado preferencial a Pombinha, onde
faz a aquisição do produto. Na baixa,
vende mais aos adultos e, particu-
larmente, aos homens. António Ca-
lembenha, 22 anos, é engraxador e
vende cigarros há dois anos. Ele ob-
servou  que os clientes consomem
mais no tempo de frio e que por dia
vende sete a 10 maços. AR

VENDA

O álcool e o tabaco, quan-
do consumidos de forma
excessiva, acarretam com-
plicações severas para a so-
ciedade, tornando-se “um
problema social e de saú-
de pública, afirmou o so-
ciólogo Além Panzo.

Com base no seu co-
nhecimento, o sociólogo
atribuiu o uso do tabaco
e o consumo de bebidas
alcoólicas a factores cul-
turais, sociais, económi-
cos, entre outros.

“As consequências do
uso do tabaco e de bebidas
alcoólicas são incalculá-
veis. O consumo pode cau-
sar gastrite, cirroses he-
pática, infertilidade, diabe-
tes, cancro, anorexia al-
coólica, além do aumento
da taxa de sinistralidade ro-
doviária”, advertiu.

Ainda neste  capitulo, o
sociólogo acredita que as
normas ou leis podem fun-
cionar como um elemen-
to inibidor.  O processo de
socialização é outra medi-
da, que, segundo Além Pan-
zo, pode levar a que não se
faça uso abusivo  de bebi-
das alcoólicas.

“Antigamente, tínhamos
a percepção de que o al-
coolismo era um problema
de  idosos, mas,  nos dias
de hoje,  começa a afectar
os jovens  cada vez mais ce-
do”, considerou. Acrescen-
tou que esses vícios são  co-
mo uma doença, "cujo com-
bate deve estar virado  à

prevenção e tratamento”.

APELO À ATENÇÃO
DOS PAIS
Nesta luta contra os vícios,
Além Panzo apela o maior
controlo e  fiscalização dos
pais, dos encarregados de
educação ou de familiares.
“Deve-se dificultar ao má-
ximo a venda de bebidas
alcoólicas a menores. Eles,
e mesmo outras pessoas,
não podem adquirir  quan-
tidades a hora que deseja-
rem”, reclamou.

Caso as medidas pre-
ventivas não cheguem a
tempo, o especialista re-
comenda, para tratamento,
a criação de mais centros
de reabilitação. Acrescen-
tou que as principais insti-
tuições hospitalares po-
dem ser utilizadas para tra-
tar doentes com problemas
de alcoolismo ou viciados
em drogas. Alertou que,
actualmente,  fuma-se mais
do que no passado, apesar
de muitas  pessoas não fu-
marem publicamente.  

Quanto à polémica
questão de saber se as
mulheres estão a consu-
mir mais bebidas alcoóli-
cas do que os homens, o
sociólogo Além Panzo, em-
bora considerasse a per-
gunta pertinente, não a
soube responder. Antes,
lançou um  desafio aos es-
tudantes universitários pa-
ra que  pesquisem sobre
o assunto. AR

UM PROBLEMA SOCIAL 
E DE  SAÚDE PÚBLICA

DOMINGOS CADÊNCIA | EDIÇÕES NOVEMBRO

SOCIÓLOGO Além Panzo apela a maior controlo 

BEBIDAS À VENDA NAS RUAS DE LUANDA 

OFERTA Ao longo do dia, vêem-se, em ruas, sacos cheios de latas de bebidas - inclusive alcoólicas - à disposição

CONTREIRAS PIPA | EDIÇÕES NOVEMBRO
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Horizontais
1 - Município da província da Lunda Sul. 
6- Serra da (...), localizada entre o Namibe e a
Huíla, é famosa pela altitude e pela estrada
que a serpenteia com 56 curvas. 10- Juntou. 
11- Aro de borracha que reveste as rodas de
certos veículos. 12- Mentira artificiosa. 
15- Trinitrotolueno (abreviatura). 16- Prefixo
(Terra). 17- Em que há bruma. 19- Suspiro. 
20- Desloca-se no ar. 21- União Africana. 
22- Amola. 24- Preposição que indica destino,
fim. 27- Caminhar para lá. 28- Diz-se do nú-
mero inteiro que é divisível por dois. 
29- Numeração romana (200). 
31- Tornar plano. 34- Que está por cozinhar. 
35-Possui. 36- Modificar. 38- Escavar. 
40- Elemento de formação de palavras que ex-
prime a ideia de pequenez. 41- Movimento pe-
riódico de subida e descida das águas do mar. 
42- Esfregado com areia ou outro pó..

Verticais
1- Basta! (interjeição). 2- Sólido limitado por
seis faces quadradas e iguais. 3- Organiza-
ção das Nações Unidas (acrónimo). 4- Capital
de Portugal. 5- Que não é a mesma. 6- Long
Play (disco de vinil que roda a 33.3 rotações
por minuto). 7- Cantar. 8- Propriedades. 
9- Criador. 13- Tecido de malha para cobrir o
pé e parte da perna. 14- A minha pessoa. 
18- Que é da raça dos mus (mulas). 20- Dá a
volta. 23- Registar numa fita cinematográfica.
24- Quebrar. 25- Capital do Gana. 
26- Cosmético usado para pintar ou proteger
os lábios. 28- A face interna e côncava da
mão. 30- Breve. 32- Transgride preceito reli-
gioso. 33- Sódio (símbolo químico). 
34- Filhote. 37- Nome da letra N. 
39- Segunda nota musical.

1 - Leonardo da Vinci, considerado
um dos maiores gênios da história da
humanidade. Nascido na Itália foi uma
das figuras mais importantes do Alto
Renascimento. Como pintor qual a sua
obra mais notável?

1- Madonas                 2- Mona Lisa
3- A anunciação          4- Pietà                         

2 - Valhala é um lugar mitológico,
majestoso e enorme salão com 504
portas, situado em Asgard, dominado
pelo deus Odin como lar para os
mortos. De que mitologia se trata?

3 - O saxofone, também conhe-
cido como Sax, é um instrumento
de sopro criado pelo belga
Adolphe Sax, um respeitado fabri-
cante de instrumentos, que viveu
na França no século XIX. Em que
ano foi criado?

4 - A Muralha da China também
conhecida como a Grande Mura-
lha, é uma estrutura de arquitetura
militar construída durante a China
Imperial. Quantos quilómetros
tem?

Desafio:
1 - 2 - Mona Lisa..
2 -3 - Mitólogia Nórdica.
3 -3- 1846.
4 -1 - 21 196 km.)

Palavras Cruzadas

Horizontais

1- CACOLO. 6- LEBA. 10- UNIU. 11- PNEU. 12-
EMBUSTE. 15- TNT. 16- GEO. 17- BRUMOSO.
19- AI. 20- VOA. 21- UA. 22- AFIA. 24- PARA.
27- IR. 28- PAR. 29- CC. 31- APLANAR. 34-
CRU. 35- TEM. 36- ALTERAR. 38- OCAR. 40-
MINI. 41- MARÉ. 42- AREADO.

Verticais
1- CHEGA. 2- CUBO. 3- ONU. 4- LISBOA. 5-
OUTRA. 6- LP. 7- ENTOAR. 8- BENS. 9-
AUTOR. 13- MEIA. 14- EU. 18- MUAR. 20-
VIRA. 23- FILMAR. 24- PARTIR. 25- ACRA. 26-
BATOM. 28- PALMA. 30- CURTO. 32- PECA.
33- NA. 34- CRIA. 37- ENE. 39- RÉ.

Desafio

A água não alivia a dor do jindungo

Curiosidades

Palavras Cruzadas

A primeira reação que temos
ao ingerir um alimento pican-
te é beber uma grande quanti-
dade de água ou outro líquido
refrescante. Contudo, a ar-
dência não cessa e algumas
vezes fica ainda mais intensa.
A água, o refrigerante e a cer-
veja são os piores aliados de
quem quer se ver livre dos
efeitos do jindungo.
Pesquisadores acreditam que
algumas plantas produzem
capsaicina com o objectivo de

evitar que mamíferos a consu-
mam, pois as sementes que
passam pelo trato digestivo
desses animais não chegam a
germinar quando expelidas
com as fezes. O mesmo não
acontece com os pássaros, que
são imunes aos efeitos do jin-
dungo e agem como excelen-
tes semeadores.
A capsaicina é um componen-
te químico hidrofóbico, ou se-
ja, não é solúvel em água. Por
isso, a sensação de ardência

causada pelo jindungo não é
aliviada pela ingestão desse
líquido, ao contrário, a água
espalha ainda mais as molé-
culas picantes pela superfície
da língua.
Essas moléculas aderem com
facilidade nas papilas gustati-
vas, o que explica a persistên-
cia do ardor. Consumir quei-
jos, pães e leite é a tática mais
indicada para aliviar a ardên-
cia causada pela ingestão de
comida picante.

Cartoon Armando Pululo

1- Celta        
2- Grega                      
3- Nórdica        
4- Hebraica 

RESPOSTAS

1- 1946  
2- 1776  
3- 1846   
4- 1546

A- 21 196 km                    
B - 23 98 km                                             
C - 21 194 km                                                    
D -  28 117 km 

CINEMAX /Kilamba

Semana: 05 a 11 de Janeiro
• Título: Jogo da alta roda
• Género: ......  (sala Vip)
• Sessões:14h50/17h10/20h00

/23h00

• Título: Jumanji: bem vindos      
à selva 3D 

• Género: ....... (sala 1)
• Sessões:13h00/15h30/   

18h10/20h50/23h30

• Título: 24 horas para viver 
• Género: ....... (sala 2)
• Sessões:16h20/18h30

/20h40/22h50

• Título: Coco 3D
• Género: ..... (sala 3) 
• Sessões: /21h20(excepto dia 9)

•Título: Ele vem à noite
• Género: ......  (sala 3)
• Sessões:19h10/21h20/23h30

(excepto dia 9)

• Título:Insudious: a última chava
• Género: Terror (sala 4)
• Sessões:14h10/16h20/18h40

/21h00/23h20

• Título: Ferdinando vp 3D 
• Género:.... (sala 5)
• Sessões: 13h20/15h40

/18h00/20h20

• Título: Rapto
• Género: ........ (sala 5)
• Sessões: /22h40 (apenas hoje)

ZAP Cinemas

Semana: 05 a 11 de Janeiro

• Título: O Grande Showman(IMAX)
• Género: Drama, musical. 
• Sessões:12h40/15h10/17h40

20h50/23h00 (Sexta,    
sábado domingo 
e véspera de feriado)

• Título:Insudious: a última chava
• Género: Terror
• Sessões:13h10/15h50/18h30

/21h00/00h10
(sexta, sábado e    
véspera de feriado)

• Título: Ferdinando 3D
• Género: Infantil Animação
• Sessões:10h30(sábado, domingo

e feriado)12h50/15h30
/18h10



CONCURSO 
“VIDRUL FOTOGRAFIA”

JÁ ABERTO
As inscrições para a 7ª edição do

concurso Vidrul Fotografia vão até ao
dia 8 de Fevereiro. Denominado

“Fotografia Experimental", o concurso
está aberto ao público, profissional 

e amador. 

NA TELEVISÃO PÚBLICA
“PALAVRAS E OFICINAS”

O canal 2 da Televisão Pública de
Angola (TPA) vai contar, a partir deste
ano, com um programa denominado
“Palavras e Oficinas”. O objectivo é
promover temas ligados à literatura,
numa parceria com a União dos

Escritores Angolanos.

REVERENDO GASPAR  DE
ALMEIDA É TEMA  DE
PALESTRA
O Momemorial Dr. António Agostinho Neto realiza,
na próxima quinta-feira, 11, pelas 15 horas, uma
palestra subordinada ao tema "A Vida e Obra do
Reverendo Gaspar de Almeida", a ser proferida por
Gabriel Vinte e Cinco, Reverendo da Igreja
Metodista Unida. O evento enquadra-se no Ciclo de
Palestras da instituição.

NOVELAS

EVENTO Memorial Dr. Agostinho Neto acolhe o acto

KUDURISTAS Grupo de músicos conquista seguidores

SOCIAL 27Segunda-feira, 8 de Janeiro de 2018

ELENCO DA PAZ
COM NOVO DISCO
O grupo musical "Elenco da Paz" prevê, para o
primeiro trimestre deste ano, o lançamento da sua
terceira obra discográfica. Em entrevista à Angop,
integrantes do grupo garantiram estarem apostados
em contribuir para uma nova dinâmica cultural. O
Elenco da Paz surgiu em 2015 e obteve troféus no
Angola Music Awards, Top Rádio Luanda e Top dos
Mais Queridos.

EVENTOS

Acanção "Páginas Rasgadas do Livro da Minha Vi-
da" traz lembranças de uma figura a eternizar:
José Farto Marques Airosa Ferrão ou, simples-

mente, Zé do Pau, cuja voz  calou-se. A morte nem sem-
pre é o fim de uma carreira, ainda mais para Zé do Pau,
que soube deixar um bom legado. "Páginas Rasgadas
do Livro da Minha Vida" é um dos exemplos: Só quan-
do um dia eu for ao campo santo/Minhas lágrimas no
calor da terra secarão / Então verei  a página rasgada/
Do livro da minha vida/ Onde estava escrita a profecia
de tudo o quanto / Eu teria que passar na terra um dia
/ Quando mais eu precisava / Se calou /A voz da mi-
nha existência / Hoje você está onde eu nunca, nunca
/ Te poderei buscar mamã /Talvez me resta apenas de-
positar flores em tua sepultura / Regá-las com lágrimas
/ Que escorrem dos meus olhos / Tão vermelho de cho-
rar o teu silêncio / Vou rezar ao Criador que no seio di-
vino / Que guarde para o mundo vindouro. José Farto
Ferrão, Zé do Pau, nasceu no dia 15 de Janeiro de 1950,

em Luanda. Começou a carreira em 1970, como gui-
tarra solo do conjunto “Os Corvos”, do qual foi um
dos fundadores, com Gildo Costa (vocalista principal
e compositor), Zeca Pilhas Secas (viola baixo e ritmo),
José dos Santos (vocal), Didino (tambores) e Novato
(vocal e dikanza).

“Os Corvos”, uma formação musical com alguma so-
lidez, a nível da execução instrumental, chegou a acom-
panhar artistas renomados, como Sofia Rosa, Luís Vis-
conde, Milá Melo, Belita Palma, Jaburú e Tchinina.

Como guitarra solo, Zé do Pau foi vivamente aclamado
pela crítica da sua época. “Pôr-do-Sol”, um instrumental em
solo de guitarra, executado por Zé Keno, um tema referen-
cial dos “Jovens do Prenda”, é da autoria de Zé do Pau.

No dealbar dos anos 70, mais propriamente em 1972,
Zé do Pau integra, na condição de convidado, a banda
“Contacto”, formação pop/rock, que interpretava suces-
sos mundiais e standards da música rock dos anos 60.Zé
do Pau morreu vítima de doença.

ZÉ DO PAU

Um artista
a eternizar
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enfermeiros a desempenhar
funções de médico, Carlos
Zeca refutou. “Apesar de o
hospital estar localizado nu-
ma zona suburbana da ci-
dade, não temos enfermei-
ros a fazer trabalho de mé-
dico”, disse.

FAMILIARES DE
PACIENTES JUSTIFICAM
PRESENÇA NO HOSPITAL
O director do Hospital geral
de Luanda, Carlos Zeca, es-
clareceu que grande parte
das reclamações de falta de
medicamentos nos hospitais
vem de familiares dos doen-
tes das consultas externas.

“Os pacientes das con-
sultas externas não são con-
siderados doentes de ur-
gência, tampouco de emer-
gência. São pacientes que
marcam as suas consultas,
são assistidos e o médico
passa a receita, para que os
medicamentos sejam e ad-

quiridos nas farmácias ex-
ternas. Os pacientes em con-
sultas externas não usu-
fruem de medicamentos do
hospital, como se fossem
doentes internados. Essa é
a diferença que as pessoas
não percebem e interpretam
mal”, explicou.

Entretanto, familiares de
doentes internados perma-
necem dias e noites nas re-
dondezas da unidade hos-
pitalar, alegando serem cha-
mados para atender a uma
eventual falta de medica-
mento para o paciente. Car-
los Zeca nega a possibilida-
de e garante que o hospital
está apetrechado.

"Os pacientes recebem to-
dos os cuidados dentro do
hospital, desde a medicação.
Não há necessidade dos fa-
miliares dormirem no re-
cinto hospitalar”, afirmou.

Gabriela Sofia, 42 anos,
é uma das mulheres que dor-

CARLOS ZECA 
GRANDE PROCURA 

“Diariamente atendemos, em média, 1250 a 1300
pacientes, nos bancos de urgências e nas

consultas externas. Até ao último trimestre do
ano passado, o Hospital Geral de Luanda atendeu
429 mil e 652 pacientes. É das poucas unidades

sanitárias que não pede medicamentos aos
familiares dos pacientes internados”

MAIOR HOSPITAL DE LUANDA
VARIEDADE DE SERVIÇOS
O Hospital Geral de Luanda presta serviços de
Pediatria, Medicina, Cirurgia, Ortopedia,
Ginecologia e Obstetrícia, Otorrinolaringologia,
Estomatologia, Optometria, Fisioterapia,
Cardiologia, Neurologia, Neonatologia,
Infectologia, Defectologia, Planeamento Familiar,
Consulta Pré-Natal, Dermatologia e Oftalmologia

O
Hospital Geral de Luanda
(HGL) é a maior unidade sa-
nitária pública da província
de Luanda e presta serviços

de Pediatria, Medicina, Cirurgia, Or-
topedia, Ginecologia e Obstetrícia,
Otorrinolaringologia, Estomatologia,
Optometria, Fisioterapia, Cardiologia,
Neurologia, Neonatologia, Infectolo-
gia, Defectologia, Planeamento Fami-
liar, Consulta Pré-Natal, Maternidade,
Dermatologia, Oftalmologia.

Trezentas e cinquenta camas, 13 in-
cubadoras e 101 berços estão instala-
dos na unidade que, diariamente, aten-
de 1.300 pacientes, nos sete bancos de
urgências e nas consultas externas. A
direcção do hospital garante que tem
condições para satisfazer as expectati-
vas dos pacientes. Porém, parentes des-
tes dizem-se obrigados a pernoitar às
portas da unidade sanitária, para acu-
dir às necessidades dos familiares   

Carlos Zeca, director-geral do HGL,

é especialista em ginecologia e obste-
trícia. Sobre  o funcionamento da uni-
dade ele destaca que está aberta 24 ho-
ras ao dia e que dispõe de condições
materiais para satisfazer as expectati-
vas dos doentes e dos profissionais.
“Diariamente, atendemos, em média,
1250 a 1300 pacientes, nos bancos de
urgências e nas consultas externas”,
confirmou. Até ao último trimestre do
ano passado, o HGL atendeu 429 mil
e 652 pacientes.

De acordo com o director, o Hos-
pital Geral de Luanda “é das poucas
unidades sanitárias que não pede me-
dicamentos aos familiares dos pacien-
tes internados”. Explicou que, depois
de um diagnóstico, a direcção gizou
estratégias para que, até Janeiro, não
falte medicamentos básicos nas enfer-
marias e nos bancos de urgências.    

“O hospital, em termos de medi-
camentos, tem condições para tratar
os doentes internados nas diversas en-
fermarias e os que vêm transferidos de
urgência de outras unidades”, garan-
tiu. O gestor sublinhou que a reserva
do hospital está para atender 24/24 ho-

ras os doentes internados. “Temos em
reserva de antibióticos, anti-maláricos,
analgésicos, ligaduras, algodão, liga-
duras de gesso, adesivos, gases e ou-
tros medicamentos básico para as di-
versas patologias”, realçou.

O Hospital Geral de Luanda conta
com 451 trabalhadores, sendo 20 mé-
dicos nacionais, 32 de nacionalidade
cubana e chinesa, 209 enfermeiros, 106
funcionários de apoio administrativo
e hospitalar e 83 técnicos de diagnós-
ticos e terapeutas.

Segundo Carlos Zeca, havia enfer-
meiros como estagiários há mais de
três anos. Mas, tão logo o hospital co-
meçou a funcionar em pleno, foram
convocados para um encontro, onde
foram definidas metas. "Decidiu-se que
os estagiários só deviam permanecer
no hospital de três a 12 meses, para
possibilitar que outros profissionais
beneficiem, igualmente, de estágios”,
disse. O HGL conta, actualmente, com
a colaboração de enfermeiros estagiá-
rios e técnicos de diagnósticos vindos
de instituições públicas e privadas.

Sobre a possibilidade de existirem

HOSPITAL GERAL DE LUANDA

O atendimento no Hospital Geral de Luanda
tem surpreendido os doentes e seus familiares
pela positiva devido ao grande profissionalismo

dos técnicos que ali trabalham 

Fula Martins     
jornal.luanda@edicoesnovembro.co.ao

KINDALA MANUEL
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Onde se fala em 
atendimento 
diferenciado



me à porta do Hospital Geral de Luan-
da e desmente que a presença dos fa-
miliares não sirva para nada. 
“Entro, pego na bacia com água e

limpo o meu esposo. Tudo isso sou eu
quem faz. Os enfermeiros apenas fa-
zem os curativos”, declarou.
O marido de Gabriela Sofia está in-

ternado, por estar acometido por ma-
lária. "Vivo praticamente no hospital.
Apenas vou alternando o sacrifício com
o meu cunhado", lamenta.
Sebastião Lázaro, 35 anos,  mora

em Viana. Há quatro dias que fixou re-
sidência nos arredores do Hospital Ge-
ral de Luanda, para atender às solici-
tações da equipa médica.

“A minha mulher está no isola-
mento, com paludismo, numa sala on-
de não são permitidas visitas”, disse,
para sustentar o facto de pernoitar à
porta do hospital. 
O marido não quer ouvir falar da

proibição dos familiares de doentes
passarem a noite ali. “Com a esposa
no hospital, eu, em casa, não consigo
dormir bem…A presença da família
pode ser muito importante, quando
os enfermeiros chamam os familia-
res”, considerou.
Cristina Paulino, que, na altura

da reportagem, dormia há já cinco
dias à frente do hospital, revelou os
receios e ansiedade, desejando ter
condições financeiras para melhor
cuidar da filha.
“Os médicos e as enfermeiras estão,

a todo tempo, a chamar pelos familia-
res. Por isso, ficamos aqui. Não dá pa-
ra ficar em casa. É Verdade fico com
medo, aqui circulam os carros e mui-
ta gente. Mas vivo nos Mulenvos de
Baixo e não tenho dinheiro do táxi, pa-
ra ir e voltar", justificou.
Entretanto, Sebastião Costa, en-

carregado de velar pela segurança da
unidade hospitalar,  contraria os fa-
miliares dos pacientes. “Não há ne-
cessidade dos familiares pernoitarem
à volta do hospital. A polícia tem sido
obrigada a intervir…”, contou.

MEDICAMENTOS
CONSULTAS EXTERNAS

“Os pacientes em  consultas externas não
são considerados doentes de urgência,

tampouco de emergência. São pacientes
que marcam as suas consultas, são

assistidos e o médico passa a receita para
que os medicamentos sejam adquiridos nas

farmácias externas.”

PESSOAL MÉDICO
PACIENTES ELOGIAM 
Contrariamente aos depoimentos
negativos de pacientes atendidos em
outras unidades públicas, no Hospital
Geral de Luanda, só ouvimos elogios e
manifestações de satisfação pela
qualidade do atendimento, condições de
higiene e de acomodação 
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HOSPITAL GERAL DE LUANDA está localizado no município de Talatona próximo ao recém inaugurado viaduto do Camama
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PACIENTES DIRIGEM ELOGIOS À UNIDADE HOSPITALAR

C
ontrariamente aos depoimentos negativos de pacientes aten-

didos em unidades públicas da nossa capital, no Hospital Ge-

ral de Luanda (HGL), só ouvimos elogios e manifestações de

satisfação pela qualidade do atendimento, condições de higiene,

acomodação e a atenção do corpo clínico aos internados.

Josefa Alberto, 27 anos, está na enfermaria de Ginecologia, há

uma semana, por causa do aborto de uma gestação de cinco me-

ses. Ela, que é mãe de três filhos, garante que tem sido acompa-

nhada regularmente pelas enfermeiras e pelos médicos. "Estou a

ser bem tratada e os medicamentos são grátis”, confirmou.

Na Cirurgia, encontramos Sebastião Domingos Kuale, 28 anos, au-

tomobilista, saído do município de Viana, onde foi baleado com dois ti-

ros no abdómen. “Fui surpreendido por dois assaltantes, que levaram

a minha viatura. Quando tentei reagir, fui atingido”, contou.

Quando Sebastião Kuale deu entrada no HGL, logo, uma equi-

pa de técnicos de saúde apressou-se a preparar-lhe a intervenção

cirúrgica. Depois da cirurgia, recupera satisfatoriamente. "Nestes quin-

ze dias, os medicamentos são suportados pelo hospital”, disse.

Eduardo de Castro, 42 anos, está no HGL pela segunda vez. “Vol-

tei porque a qualidade dos serviços é boa. Não tive outra opção,

senão recorrer a este hospital, onde fui bem atendido e até medi-

camentos de graça recebi. Espero que o atendimento continue, pa-

ra o bem da população desta área, que fazia longas viagens para

ter tratamento médico”, realçou.
Garcia Paulo é um caso à parte. Não sabe como foi ali parar.

Recuperou do estado de coma alguns dias depois e pensou que

estivesse numa clínica privada. 
“Só fiquei a saber que estava num hospital público, quando a

minha esposa me disse". A seguir, perguntou à mulher onde tira-

riam o dinheiro para pagar. A resposta foi tranquilizadora: “Não te

preocupes com o dinheiro, aqui não se paga nada”. FM

DIRECTOR-GERAL Carlos Zeca 
PACIENTE Eduardo de Castro elogia a qualidade dos serviços
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O Governo da Província de Luanda
(GPL) está empenhado em implemen-
tar  medidas que visam a melhoria do
sistema de saúde, do saneamento bási-
co e da recolha de resíduos sólidos.

A garantia foi avançada pelo go-
vernador provincial, Adriano Mendes
de Carvalho, no acto de cumprimento
de fim-de-ano, cerimónia realizada a 29
último, na sede da instituição. O go-
vernante reafirmou que as acções per-
mitirão,  de igual modo, melhor articu-
lação entre o GPL e os diversos sectores,
como a Empresa Nacional de Distri-
buição de Energia (ENDE), Unidade Téc-
nica de Gestão de Saneamento de Luan-
da (UTGSL) e  a Polícia Nacional.

“A qualidade de vida do cidadão de-
ve ser encarada como a principal preo-
cupação dos servidores públicos”, con-
siderou o governador, que também la-
mentou  o péssimo estado das
infra-estruturas urbanas e económicas,
que constatou durante visitas realiza-
das a hospitais e instituições sociais.

Face ao actual panorama, Adriano
Mendes de Carvalho garantiu  que as
constatações feitas permitiram dese-

CONSTATAÇÃO GPL promete melhorias em todos os sectores da capital

FEIRA Incentivo ao turismo local 

nhar um quadro de soluções, com vis-
ta a debelar progressivamente essas
insuficiências.

"PRATO DA CONFIANÇA"
Entretanto, o governador da Província
de  Luanda apelou as zungueiras a não
fixarem mercados em lugares impró-
prios, uma vez que  a actividade das
mesmas é “zungar” pela capital e não
parar nestes locais.

Adriano Mendes de Carvalho fez
este apelo durante um almoço de con-
fraternização, denominado “Prato da
Confiança”, com cerca de 200 jovens,
engraxadores, roboteiros e zungueiras,
no Centro Cultural Kilamba, no distri-
to do Rangel.  

No evento, que decorreu sábado,
30 de Dezembro, o governante reco-
nheceu a importância dos serviços
prestados diariamente pelos ele-
mentos destas classes, aconselhando-
os a juntarem-se em associações pa-
ra que, de forma organizada, possam
solicitar financiamento junto das ins-
tituições bancárias e fomentar os seus
negócios.

Não é a polícia que produz os
criminosos. É a sociedade que os

produz. Cabe à sociedade a definição
de estratégias para limitar ou reduzir
a produção de criminosos. A polícia

garante que eles sejam punidos ...
MATEUS RODRIGUES 

PORTA-VOZ DO COMANDO PROVINCIAL

ICOLO E BENGO
ESCOLAS PRIMÁRIAS

ELEVADAS PARA I CICLO
A elevação de quatro escolas do ensino

primário para o I ciclo do ensino
secundário, neste ano académico, nas
localidades de Guimbe, Mazozo, Maria

Teresa e Honga Zanga, município de Icolo
e Bengo, província de Luanda, satisfaz as
autoridades tradicionais da circunscrição. 
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Resenha da Semana
Por fim...

Conhecida pelos esplendorosos lugares
com que lhe bafejou a natureza, além da
linda paisagem arquitectónico e da força
cultural que reúne, Luanda tem hoje a
preservação destas riquezas ameaçadas,
em consequência de políticas mercantis que
imperaram até há bem pouco tempo e que,
em nome de um certo desenvolvimento,
destruíram patrimónios e, com eles, parte do
legado histórico de toda uma cidade. A fazer
fé nas palavras da doutora Lucília Gourgel,
Luanda perdeu, de 2002 a 2017, mais de 30
por cento do seu património histórico.
São dados, com certeza, preocupantes e
que, até certo ponto, podem chamar a
atenção para a necessidade urgente de
adopção de novas políticas, que
respondam, na sua plenitude, às exigências
do momento, no que a protecção do
património diz respeito. Até porque quando
falamos em "património", fica subjacente a
continuidade histórica de um povo e a sua
identidade cultural. Esta herança cria a
"personalidade" de um lugar e é na sua
preservação que o cidadão aprende
também a exercer a sua cidadania.
Entretanto, mesmo reconhecendo a sua
importância, as autoridades responsáveis
pelo pelouro não conseguem responder às
necessidades que a preservação do
património exige. São muitos os problemas.
Iniciam na falta de recursos, para a
preservação, manutenção ou recuperação,
e se estendem até à ausência de uma lei à
altura das encomendas.
O actual postulado legal encerra
debilidades graves, que a tornam uma
"espécie de lei", como se diz na gíria, feita
a lápis e que se pode escrever de manhã
e apagar à noite. As omissões 
que contém dão azo a outras leituras 
e a aproveitamentos egoístas. 
Por isso, há edifícios que passam 
o dia intactos, mas que viram 
escombros na manhã seguinte.
De acordo com Lucília Gourgel, 
os citados casos, que, apesar de
acontecerem em pequena escala, 
ainda se registam com alguma
regularidade em Luanda. 
“O ministério da Cultura exara um
despacho a proibir a destruição de 
um edifício, por exemplo, e o cidadão
passa por cima desta mesma ordem 
e o destrói na calada da noite”, afirmou.
Os infractores, nestes casos, 
não são penalizados e tampouco
responsabilizados, porque a própria lei não
prevê punições para esse tipo de práticas.

Luanda quer mudar
quadro sanitário

A Feira Municipal de Cultura e Turis-
mo de Cacuaco abre hoje no Centro Cul-
tural daquela localidade, com a parti-
cipação de vários expositores, saídos
de diversos municípios e distritos ur-
banos da província de Luanda.

A actividade que vai na sua terceira
edição, tem a duração de um dia e rea-
liza-se no âmbito do Dia da Cultura
Nacional, hoje assinalado. Henriques
Neves, director da Cultura e Turismo
de Cacuaco, esclareceu que o objecti-
vo da Feira é mostrar as potencialida-
des culturais do município.  Outro ob-
jectivo é incentivar o turismo local,
atraindo investigadores e pessoas
interessadas em conhecer a história
do município. FM
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CACUACO

A PRESERVAÇÃO
DO PATRIMÓNIO

LIMPEZA E SANEAMENTO

FLORESTA DA ILHA 
DE LUANDA SEM LIXO

Mais de 200 toneladas de resíduos sólidos e sucatas
diversas foram recolhidas, nas últimas semanas, na
Floresta da Ilha de Luanda, no distrito urbano da
Ingombota, pela Unidade Técnica Comunitária (UTC) local.
O responsável pela UTC da Ingombota, Anacleto
Macula, disse à Angop, que empresas de construção
civil e de recolha de lixo criaram, no interior da floresta,
um ponto de transferência de resíduos para serem
levados ao aterro sanitário dos Mulenvos.
Anacleto  Macula não apontou a data do fim da
operação, mas garantiu que a retirada do lixo poderá
durar várias semanas, devido a quantidade de resíduos
como entulhos, lixo doméstico e sucatas diversas. Para
o transporte dos resíduos sólidos estão disponíveis 36
camiões com a capacidade de 18 metros cúbicos cada
um. Nesta acção, prosseguiu, foram igualmente
destruídos 87 casebres de lona, plásticos, paus e
sucatas, pertencentes a pescadores e
toxicodependentes que viviam no interior da floresta.
A Floresta da Ilha já foi um dos locais mais procurados
da cidade de Luanda, principalmente para
acampamentos de fim-de-semana e férias escolares ou
visitas de estudo. Criada há décadas, a área tem mais
de dois hectares e  possui acima de 700 árvores,
maioritariamente da espécie “casuarina”.

SEM ESPAÇO PARA ENTERROS

CEMITÉRIO DO KILÓMETRO 14 
PODE FECHAR EM BREVE 

O governador da província de Luanda, Adriano
Mendes de Carvalho, admitiu a hipótese de
encerramento, nos próximos dias,  do cemitério 
da Mulemba.
A razão desta cogitação está ligada  a  superlotação
do terreno para sepultamentos e a vandalização 
dos túmulos. Esta informação foi avançada, quarta-
feira, 03 do corrente, pelo governador provincial de
Luanda, no final de uma visita de constatar o
funcionamento daquela infra-estrutura.
“A situação do cemitério é constrangedora. Não há
respeito pelos defuntos, o mesmo espaço é utilizado
para travessia de moradores”, desabafou Adriano
Mendes de carvalho que esclareceu  que, antes do
encerramento do cemitério do 14,  será  planificado
outro local para a realização dos funerais. De acordo
com fonte do GPL, o cemitério da  Mulemba realiza,
em média,  30 enterros por dia.

GARANTIAS DA MINISTRA DA CULTURA

CARNAVAL 2018 
SAI À RUA EM FEVEREIRO
A edição 2018 do Carnaval angolano sai às ruas de
Angola em Fevereiro, com toda à sua dimensão e
grandiosidade, apesar dos condicionalismos finan-
ceiros resultantes da crise que se regista, afirmou à
Angop, no dia 4, em Luanda, a ministra da Cultura,
Carolina Cerqueira.
O Ministério da Cultura garante que já tem a con-
firmada a disponibilização das verbas, sem, no en-
tanto, adiantar os valores, mas considerou o sufi-
ciente para a realização da festa sem
constrangimentos, dentro do seu real valor e peso.
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