
Deserdados da Ilha de 
Luanda invadem Florestas 
A Capital 
De 17 à 24 de Julho de 2010 
 
O quadro com que nos deparamos é, a todos os títulos, 
sombrio e desolador, senão mesmo cinzento e infernal 
à face da terra: lixo, cheiro nauseabundo, casebres, 
ambiente de promiscuidade. Uma terra de ninguém. É 
assim que se desenha o actual postal de visita da 
Floresta da Ilha de Luanda. Antes marcada pelo 
ambiente saudável, ar puro e local aprazível para 
relaxar, hoje quem procura a Floresta se depara com 
uma nuvem negra. Mas, os moradores discordam do 
óbvio. 
«Nem tudo é mal», refugia-se Pompeu Vissessi. 
O homem, aos 40 anos, fez da Floresta a sua moradia, 
disse que tem orgulho de habitar nela, apesar das 
condições precárias. Ele acredita, um pouco fora do 
normal, mas é lá, na Floresta, que conseguiu erguer o 
casebre onde vive com a sua família. Natural da Huíla, 
Vissessi é mais uma das vítimas tardias do conflito 
armado que assolou o país. Procurou Luanda para se 
estabelecer, crendo que era a sua única esperança. Não 
mais voltou para a terra que o viu nascer. Pensar em regressar? 
Nem pensar! 
«É aqui que construí a minha vida. Não tenho nada no 
Lubango», disse. 
O nosso interlocutor assume, sim, que no local onde 
reconstruiu a sua vida, é o mais seguro para manter a 
sua família, porque já não sabe do paradeiro dos seus 
parentes. Teme regressar para a sua terra natal e ficar 
desamparado. Agora com três filhos, procura viver em 
paz. Diz querer seguir o seu rumo imparável, da melhor 
forma possível, sem conflito com os vizinhos. 
Da Floresta restam algumas árvores e canteiros, embora 
subaproveitados, mas ainda reflectem o quão agradável, 
era o ambiente daquele local, que unia o homem, 
directamente à natureza. 
A floresta acolhia os pescadores, forasteiros e turistas, 
além da fauna flora originais da zona. E lá todos 
partilhavam o mesmo local, sem diferença de raças e 
espécies. O ar puro foi substituído pelo cheiro nauseabundo, 
as plantas por capim e ervas daninhas que estão 
um pouco por todo lado. 
Entre os casebres que sujam a imagem da antiga 
Floresta, estão também os porcos que convivem nos 
mesmos espaços que os humanos. O lixo, as fezes 
expostas ar livre ferem a visão e atropelam o olfacto 
dos visitantes do «bairro». Quanto aos moradores, estes, 
dizem-se acostumados e consideram habitar um espaço 
limpo e saudável. 
«Nós limpamos e retiramos o lixo», disse, prosseguindo 
que «as pessoas de fora é que deitam o lixo aqui 
dentro», acusa outro ocupante Pedro Santos. 



Enquanto Pompeu Vissessi gosta de viver na Floresta, 
considerando que está a construir uma casa num local 
para a sua família, Pedro Santos já não vê as coisas com 
os mesmos olhos. Para Pedro, a Floresta é apenas um 
local temporário, enquanto não encontra algo melhor. 
O jovem de 35 anos, pai de quatro filhos, não gosta de 
viver ali. 
«Não gosto de viver aqui», informa, «espero que as 
autoridades nos coloquem noutro lugar, apela, ao 
apontar algumas dificuldades reinantes como em 
qualquer outra floresta: falta de energia eléctrica e água 
potável. 
Parece normal, face á crise habitacional vigente, que a 
população invadisse o espaço verde. Mas, a Floresta se 
depara com situações do género doutros sítios 
similares, uma vez que ali não é um local apropriado 
para habitação de seres humanos. Aquela área é única e, 
exclusivamente, para a fauna e a flora, além dos nativos 
das cercanias e os turistas. Assim, a degradação do meio 
ambiente é a mais obvia possível. Os cidadãos que ocuparam 
a Floresta não têm a mínima noção da diferença 
entre o limpo e o sujo. Enquanto uns comem e bebem 
de um lado, do outro estão crianças a fazer necessidades 
maiores. Mas ninguém liga. Todos agem 
normalmente. E lá continuam. A maioria dos habitantes 
da Floresta denomina marinheiros. Prestam serviços a 
empresas pesqueiras, trabalhando dois dias no mar e 
restos da semana permanecem em casa. 
«É do mar que sai o sustento para as nossas famílias», 
indaga Pedro. 


