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PARA os moradores dos centros de alojamento os 
problemas decorrentes do intensificar das chuvas, estão 
longe de constituir a única preocupação. A falta de alimentação 
é outro quebra-cabeças. Com a mudança 
para Viana, Maria Miguel, ficou desempregada. Hoje as 
despesas são suportadas somente pelo parceiro, o que 
por si, é insuficiente. No dia anterior à nossa ida ao centro, contou que 
tinham sido visitados pela Direcção Provincial da 
Assistência e Reinserção Social (MINARS), cuja doação 
feita se baseou em doses de feijão, para o desagrado 
dos beneficiários, por se tratar de um legume resistente 
a cozedura. «Ninguém consegue comer. Vamos atirar à terra para 
ver se germina, ao menos vamos aproveitar as folhas», 
ironiza. Os moradores queixam-se, ainda da falta de 
apoio das autoridades, alegando que as ajudas que recebiam, 
ainda que esporádicas, deixaram de aparecer. 
A falta de assistência médica é outro dos problemas 
com quase debatem. Na altura da construção dos 
centros, em alguns deles, como no do município da 
Samba, foi montado um centro médico para atender os 
moradores. Hoje porém, a realidade é diferente. 
Segundo os moradores, o pessoal médico deixou de 
aparecer, permanecendo a porta do mesmo quase 
sempre fechada. 
Jonas Luís, que tem a mulher acometida de paludismo, 
disse que teve que percorrer vários quilómetros para 
aceder a cuidados médicos. O mesmo aconteceu com 
Maria Miguel que teve que correr longa distância com o 
neto. e o filho doentes de pneumonia. 
«Estamos mal. Estão a nos esquecer», apontou Jonas 
Luís. Nos campos visitados pela nossa reportagem, o 
descontentamento e a ansiedade são visíveis nos rostos 
da grande maioria dos moradores. Com o passar do 
tempo, sentem que as autoridades governamentais 
deixaram de lhes dar garantias de que algum dia terão 
uma vida melhor. Os dias, afirmam eles, vão se tornando cada vez 
penosos. «Só entende aquele que já passou por essas 
situações. Pelo tempo que estamos aqui, é duro viver 
duas famílias numa tenda. Nós somos humanos e 
necessitamos coisas que os outros não podem saber. O 
Governo tem que ver este lado. 
Já estamos a ver que vamos passar as festas aqui, nada 
se está a mexer para nos ajudarem. As tendas estão a 
apodrecer. Está duro viver aqui. No tempo de chuva é 
a água que cai, no tempo de calor é o calor que nos 
incomoda. Isso fica um inferno. Até quando vamos 
continuar a viver e nestas condições?», lamentou 
Fernando Manuel. 


