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António dos Santos jura a pés juntos que Já 
não sabe o que pensar. Nem tão pouco o 
que seria melhor, para si e a família: 
continuar a viver tal como está, a aguardar 
pelas promessas governamentais, ou 
sobreviver. «Estamos a viver uma crise 
humanitária», lamentou, 
para mais adiante questionar: «será que ainda 
somos uma população reconhecida pelo 
governo?». 
E justifica: é que desde que foram 
transferidos para a zona do Zango I, algures 
no município de Viana, já lá vai um ano, as 
promessas multiplicam-se, mas o 
cumprimento das mesmas, esses, 
apresentam-se como autênticas miragens. 
«O governo tem o poder que tem, graças ao 
povo que lhe confiou o voto, mas o que 
vemos, é que estamos a sofrer, mais não seja 
pelo facto de, num ápice, terem 
visto demolidas, as casas que lhes custou 
uma vida a erguer, e, sobretudo, pela 
morosidade registada para um realojamento 
condigno. «Tiraram -nos à força, sem aviso 
prévio, mas não conseguem instalar-nos 
num lugar melhor, reclamaram os antigos 
moradores do bairro do Benfica, à Ilha de 
Luanda. 
E o drama da gente agora confinada em 
tendas agravase, dia após dia, em virtude das 
várias intempéries naturais, com as quais se 
confrontam diariamente. 
Como se já não bastasse a escassez de 
comida, água potável e o inexistente 
saneamento básico, têm que se confrontar 
ainda com as águas das chuvas que se 
abatem furiosas sobre a capital angolana, 
além do inclemente frio que, mais dias, 
menos dias, está no porvir. 
As últimas chuvas, por exemplo, não só 
foram terríveis, mas também de tristes 
lembranças. As águas arrasaram tudo o que 
encontraram pela frente. As tendas que 
foram concedidas às famílias mostram-se 
incapazes de resistirem às calamidades 
naturais. «As tendas estão a 

cair e não se vê a intervenção das 
autoridades da província, para a reposição 
das mesmas», queixou-se Bernarda Belchior 
Mateus, moradora há um ano da mesma 
área de acantonamento. As enxurradas da 
madrugada do último domingo foram 
sintomáticas desta dura, nua e crua 
realidade. Um número não precisado de 
tendas vieram abaixo, em função da forte 
rajada de vento que se fez acompanhar à 
queda das águas. «Quando chove, as pessoas 
são obrigadas a permanecerem de pé até a 
chuva cessar», como forma de evitar que o 
pior aconteça. 
Os dias que se seguiram foram terríveis: ruas 
alagadas, tendas feitas em retalhos, charcos 
e, claro está, um vertiginoso aumento de 
caso de paludismo e de doenças diarreicas. 
É um drama e tanto, que leva Bernarda 
Mateus, a esforçar-se para reprimir a lágrima 
que lhe espreita o canto do olho. «Por causa 
da chuva, 
adultos e crianças estão a apanhar doenças», 
evidenciando total cansaço com a desdita a 
que se viram mergulhados da noite para o 
dia. 
E quando São Pedra abre as comportas, 
como o fez na última incursão sobre 
Luanda, é ver os moradores da zona, 
sobretudo os que não conseguiram erguer as 
precárias casas de chapas, em exercícios de 
alfaiataria, tentando remendar, ponta a 
ponta, o que resta das tendas, que vão 
sucumbindo a cada mal-estar da natureza. 
«Mas, nem isso tem adiantado alguma coisa, 
já que cada vez mais elas deterioram-se», 
quer por acção do sol, como pela força das 
enxurradas e, por que não, pelo seu longo 
tempo de uso. 
 
«Quando o problema não é a chuva, é o sol 
intenso que faz as tendas aquecerem em 
demasia. Ninguém consegue ficar dentro 
delas [das tendas]», pranteou Arlindo Jacob, 
também um dos desalojados da Ilha de 
Luanda. 
Aliás, bastam cinco minutos para anestesiar 
qualquer ser humano que se fez ao interior 
das tendas erguidas no Zango I, para acolher 
as mais de mil famílias ali 



transferidas. Tal é o ar irrespirável que as 
mesmas oferecem! 
Além de que são, sistematicamente, 
invadidas pelas águas das chuvas e, quando 
não muito, acoitam pequenas cobras, em 
busca de um habitat acolhedor. 
E porque a chuva chove intensa e 
impiedosa, Domingos Jorge perdeu as 
contas de quantas preces já terá feito, 
implorando a cessação da mesma. «Ela [a 
chuva], quando cai, só traz desgraças», 
reconheceu, para depois atestar: «até vale a 
pena não chover mais», pelo menos, 
enquanto estiverem nas desumanas 
condições em que se encontram. «Estou 
sem forças para recompor-me», afirmou 
Jorge. A chuva, no seu vai e vem, acabou 
por estragar tudo, do pouco que ainda trazia 
da Ilha de Luanda. 
E nesses dias de chuvas, todos se mostram 
autênticos 
guerreiros contra a fúria das águas. «Somos 
obrigados a agarrar os ferros que sustentam 
as tendas, de forma a evitar o arrasto das 
mesmas», violentamente sacudidas pelo 
forte vendaval que acompanha, geralmente, 
as chuvas dos últimos dias sobre Luanda. 
Aliás, o fim da época chuvosa é um desejo 
de todos, não fosse o caso de que a mesma 
obrigar os moradores daquela circunscrição 
- homens, mulheres e crianças -, a 
pernoitarem de pé, com baldes e banheiras 
em mãos, evitando a invasão da água no 
interior das tendas, com todas as 
consequências advenientes de tal situação 
«Temos que sair das tendas e refugiar-nos, 
com os filhos inclusive ao colo, em casas de 
pessoas amigas, sobretudo aquelas que já 
consegui construir casas de chapas», referiu 
António dos Santos, com quem iniciamos a 
reportagem. 
A indefinição em relação a situação em que 
se encontram vai, a pouco e pouco, moendo 
os nervos de todos os moradores. De 
momento, aquela gente preferia ser engolida 
pelas calemas - que serviu de pretexto, para 
a sua retirada da Ilha de Luanda que 
acabarem inúteis, de mãos atadas, sem 
trabalhar, sem dinheiro, porque 
abandonados à sua sorte; num quase inferno 
à face da terra. 

Mas, depois de um ano de vida naquele 
descampado, o que é que o futuro lhes 
reserva? Nada sabem. 
Conhecem apenas o presente: viver com o 
coração nas mãos. Alimentam, por isso, um 
sentimento de total revolta, no meio de 
tantas histórias da vida real que têm para 
contar. 
E não seria para menos: «é um desprezo 
total», reclamou Domingos Jorge, com a voz 
embargada. «Só não morremos, porque 
ainda não apareceu alguém que nos mate», 
concluiu. 
No meio de tudo isso, há ainda o paludismo 
que deixa também a sua marca registada, 
mais a mais, num meio onde o hospital 
existente conta com um atendimento 
precário e falta tudo e há quase nada. O 
atendimento, qual tal acontece, é demorado 
e à base de uma metade 
de paracetamol. «A solução tem sido a 
automedicação com a Coarten», que os 
populares adquirem a partir da venda 
ambulante. 
 

 


