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Cerca de três meses depois de o Governo da Província 
De Luanda ter criado centros de acolhimento em zonas 
Como Samba, Viana e Cacuaco, para abrigar os 
Sinistrados das enxurradas que se abateram sobre a cidade 
no passado dia 22 de Janeiro, os populares 
continuam a espera que as promessas feitas se Concretizem. 
Aquando da nossa primeira visita ao local, alguns 
acolhidos que falaram à nossa reportagem contaram 
que lhes tinha sido dada a garantia de que não permaneceriam 
nas tendas por muito tempo. 
O porta-voz da Comissão Nacional de Protecção Civil, 
Eugénio Laborinho, anunciou, na altura, a construção 
de duas mil casas para albergar igual número de 
famílias desabrigadas em toda a província de Luanda, 
acrescentando que os sete campos de acolhimentos 
montados na capital do país eram provisórios. «Vão 
durar entre três a seis meses», disse na ocasião. 
São passados três meses sem que as pessoas lá alojadas 
tivessem um único sinal que mostrasse vontade e 
empenho das autoridades no sentido da inversão do 
quadro em que, num ápice, muitos se viram mergulhados. 
«Já não nos falam mais sobre isso», começou por 
dizer Fátima Uta, «aqui cada um se desenrasca», 
acrescentou. 
Na nossa primeira visita, Fátima vislumbrava a curto 
prazo a solução do problema. Mas com o passar dos 
dias, as coisas complicam-se cada vez mais. Quando a 
reencontramos Fátima era uma mãe visivelmente 
preocupada. Trazia o filho de um ano ao colo. Contou 
que há dias que o pequeno foi atacado de febres e 
diarreia. Tinha a receita médica na mão, mas por falta 
de dinheiro não conseguia adquirir os medicamentos 
recomendados. Como alternativa, decidiu dar água de 
arroz ao bebé. A preocupação aumenta, sobretudo, 
quando se lembra de que recentemente, uma das moradoras 
do centro faleceu de cólera. 
Procuramos contactar outros dos nossos entrevistados 
da nossa primeira visita, mas não foi possível, fomos 
informados pelos moradores de que em consequência 
das chuvas que nos últimos tempos caem sobre a 
cidade de Luanda, algumas tendas foram removidas 
para lugares mais seguros, «quando chove aqui, temos 
que ficar sentadas até que a chuva passe. Depois temos 
que tirar a água que se acumula lá dentro e só assim 
conseguimos dormir». 
Sem latrinas, as necessidades fisiológicas, bem com a 
higiene pessoal dos moradores são feitas ao redor do 
centro. Havia latrinas construídas, mas por falta de 
cuidados há muito que estão inoperantes. "As fossas 



entupiram e estão todas a expelir bichos. Entrar lá, é 
procurar doença». A energia eléctrica, só quando há 
reuniões. Quanto a água, apesar dos enormes recipientes 
disponíveis no local, dizem que têm que 
recorrer a vizinhança. Diante de tanto descontentamento, 
só mesmo Idalina parecia com algum 
motivo para sornr. 
Durante a nossa permanência no local, reencontramos 
ldalina Celestina, a mãe que durante as enxurradas 
perdeu a filha e uma sobrinha, e quase perdeu a vida 
quando tentava salva-las. ldalina Celestino é uma nova 
mulher. Trazia nos braços o seu novo rebento, que por 
causa da situação em que vivem, decidiu baptiza-lo de 
Tendinha, "por ter nascido na tenda», explicou. 


