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Fernando David, 39 anos vive na Floresta há mais de 
10 anos. E aqui que começou a sua vida adulta. Saiu de 
casa dos pais, porque sentia da parte dos mesmos uma 
certa divisão entre os filhos, pois demonstravam, 
claramente, que preteriam mais uns do que os outros. A 
situação tomou-se insuportável, até que abandonou o 
lar. 
«Já não conseguia ver a separação entre os irmãos», 
contou. 
O ilhéu nato andou de casa em casa, como o macaco 
pula de galho em galho, até que chegou na Floresta e 
nunca mais de lá saiu. Iniciou, então, a sua vida 
conjugal, mas que não durou muito tempo, porque a 
28 
família da esposa queria mais do que este podia dar, em 
função da sua profissão. Mas foi seguindo assim 
mesmo o seu caminho solitário. Inicialmente, «fiquei 
atordoado, mas prossegui», salienta. 
Apesar de hoje habitar num local completamente 
diferente da Floresta que conheceu, não perdeu a 
memória da antiga. Antes um florescimento maravilhoso, 
mas agora só lixeira. Como lembra o morador, 
era toda vedada, alta e florida, o raio de sol nem 
penetrava devido às árvores, estradas bem desenhadas, 
rotundas com plantas engalanavam a zona. 
«É floresta só de nome», considerou, «embora me custe 
a casa. Espera que refaçam a floresta, apesar de saber 
que "metade da população não tem para onde ir», apela. 
A voz da Administração Municipal da Ingombota 
A situação de zonas verdes ainda não é a ideal, nem a 
que se espera. Mas, a administração move esforços no 
sentido de melhorar a questão ambiental do município. 
Os ocupantes da Floresta não terão resposta positiva 
A conservação é uma prioridade a nível do gestão 
municipal da Ingombota, uma vez que não se pode 
pensar numa cidade sem áreas verdes, que para além do 
aspecto belo que dá, também transmitem oxigenação, 
um ambiente de vida saudável para os cidadãos, 
eliminando, assim, a poluição ambiental 
«Fazemos tudo para preservar os jardins que temos», 
disse a responsável, ao considerar que, «infelizmente, 
nem todos falam e praticam as mesmas acções», afirma 
Suzana de Meio, administradora municipal das 
Ingombota. 
A falta de educação ambiental e cívica é para a 
administradora, outra lacuna gritante na sociedade. É 
que muitos cidadãos, embora próximo das passadeiras 
para peões, ainda fazem dos jardins e largos o caminho 
certo, para o destino que percorrem, sem receio algum 
e danificar a relva e outras plantações, destruindo 



qualquer hipótese de vida ambiental. Esta responsabilidade 
não é atribui da, somente aos pedestres. 
Em algumas ruas, os jardins acabaram por desaparecer, 
porque as motorizadas fazem daquilo a sua estrada. 
«A interligação ambiental que existia desaparece», 
defende S. de Meio 
A administradora salientou que não consegue 
compreender, o prazer que os munícipes têm em 
destruir. Os largos que há pouco foram reparados, já se 
encontram outra vez degradados. Outra questão, que 
também a administração reputa como relevante, é o 
mau uso das árvores. As pessoas usam árvores como 
balneários que provocam um mau cheiro, na zona 
adjacente às árvores. A dirigente alega que as mesmas 
são podadas, como manutenção, não implica que já não 
sejam necessárias. 
«As nossas árvores é que sofrem», considera De Meio. 
Segundo informou, a manutenção dos jardins e locais a 
fins são realizados diariamente. Isto é, é varrido, 
regado, porque, se assim não for, a quantidade de lixo 
deixado pelos utentes se multiplica. Embora admita a 
dificuldade na execução desta periodicidade, a edilidade 
está atenta à falta de recursos para a concretização desta 
tarefa comunitária. «Muitas vezes, não há água 
canalizada e temos que recorrer a cisternas», confirma. 


