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Aquilo que, para o Governo, corresponde a um 
Projecto, para Maria é uma questão de vida ou morte. 
Há dois anos perdeu a casa, em consequência das fortes 
Chuvas que, em Janeiro de 2007, fustigaram a cidade de 
Luanda. Vivia, então, no município do Cazenga. O 
Governo a retirou dos escombros da sua residência e 
Mantém-na, até hoje, a viver com a sua família numa 
Tenda de três metros quadrados, num dos chamados 
Campos de acolhimento montados ao redor de Luanda. 
Maria é inquilina do Campo da Poeira, um aglomerado 
De tendas montadas pelo Governo provincial para 
Acolher, provisoriamente, as vítimas das enxurradas de 
Há dois anos. O que era para ser de curta duração, leva 
Já dois anos. E um olhar, mesmo que de soslaio, pela 
Área ajuda entender a razão de nome Campo da Poeira. 
O exterior das tendas mostra-o com perfeição. 
Ali vivem 590 pessoas. São várias famílias. Muitas têm 
de repartir uma tenda. Há casos, e Maria testemunha, 
em que duas famílias, pai, mãe e filhos, repartem a 
mesma tenda. «A minha, a nossa forma de vida, é 
Desumana», desabafou Maria, agindo como porta-voz 
Não autorizada dos demais ocupantes das tendas. 
Mas, quem precisa de autorização para falar quando se 
Partilha, com os demais, os mesmos sentimentos de 
Dor, desalento e, sobretudo, desespero? São estes 
Sentimentos que conferem à Maria legitimidade para 
Falar pelos demais, contando, com todos os pronomes, 
Esse sofrimento que a acompanha há dois anos. 
«Só nos trocaram a tenda uma vez», queixou-se. Mania 
De luxo? Nem por isso. São os buracos que fazem na 
Desejar, se não pode ter uma casa, ao menos uma tenda 
Nova. A actual já está velha. A poeira, o vento e a 
Humidades fizeram-na rasgar-se. Agora, se Maria e os 
Demais foram, para ali, mandados em busca de 
Protecção contra chuva, parecem estar encurralados. 
Não há escapatória. «Nesta época das chuvas, a 
Situação é cada vez pior», explica: «A água entra nas 
Tendas. Elas já não estão em condições, para 
Suportarem mais chuvas». 
Tem razão Maria, quando, a dado passo da conversa, 
Desabafa: «estamos numa encruzilhada». Se, mesmo no 
Interior dos aposentos, a chuva chega, o que dizer do 
Calor? Este é, também, um grande problema. Para 
Exemplificar, ela se dirige a uma banheira cheia de água. 
Enche urna caneca e pede ao jornalista que a beba. 
Pedido aceite. A água estava quente. «É do calor que 
Aqui se faz», explicou. 
É, pois, sem muita esperança que essa viúva o marido 



Morreu na sequência do desabamento da residência - 
Que ela olhou para a conferência nacional sobre a 
Habitação realizada, pelo Governo, na passada segunda feira. 
Afinal, há dois anos que aguardou por urna casa. 
Agora, já nem isso quer. Bastaria, apenas, urna tenda 
nova para albergar com mais dignidade a ela e aos seus. 
«Se nem tenda nova dão, quanto mais urna casa?», 
questionou-se. 
Joaquim, outro ocupante de tendas, tem até urna lista 
de reclamações. «No campo não existe, pelo menos, um 
Posto Médico, ou urna tenda escolar onde as crianças 
possam aprender. Nem mesmo termos energia 
eléctrica», apontou. De resto, queixa-se do desespero de 
quem, um dia, teve casa própria para acabar, agora, 
nesta situação. «A viver numa tenda», apontou. 
Carlota acrescenta mais problemas à lista de Joaquim. 
«No Campo falta de tudo», disse. «Desde as condições 
básicas de habitabilidade, à situação da Saúde e da 
Educação», notou. 
«A única coisa que temos é a tranquilidade. Graças à 
boa colaboração da coordenação do campo com a 
Polícia, visto que nos arredores o índice de delinquência 
é elevado. De vez em quando beneficiamos de 
uma cisterna de água, por parte da Administração 
Comunal». 
De idade já avançada, Carlota disse estar cansada de 
«viver ao relento» e deixa um apelo para quem de 
direito: «estamos a viver como refugiados, sem saber 
quando é que seremos transferidos para uma área 
melhor». 
O insuportável, ela sabe o que é: «a vergonha de dormir 
com sete a 14 pessoas numa única tenda, apertados 
como sardinhas, mesmo sendo pessoas de famílias e 
culturas diferentes». 


