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FERNANDO pediu para não subirmos mais. Curiosos, 
Procuramos saber porquê. «É perigoso», respondeu 
O jovem a olhar para os repórteres enquanto 
Terminava o que restava de um carapau assado. Não 
Fizemos caso. Seguimos subindo, fugindo um obstáculo 
Aqui e escapando de um buraco acolá. «Não 
Insistam», acrescentou o mais velho Bento José, 
Balançando, ao som da sua voz, os seus braços enrugados 
Que mantinha apoiados a uma cadeira branca, de 
Plástico. Não havia como continuar. A nossa expedição 
Vespertina ficou-se por aí. Advertência do mais velho 
Bento foi clara. «Serão assaltados se continuarem», 
Explicou ao acrescentar, com maior convicção ainda, 
Que aqui, no bairro onde reside, «ninguém escapa». 
É o Morro do Boi. Um nome que soa incorram para a 
Maioria dos luandenses que não é, todavia, tão 
Estranho para quem tenha vivido na zona da Boavista. 
Estão lembrados? Aquela encosta que, em cada época 
Chuvosa, registava desabamentos de terra de que resultavam 
Amiúde vítimas mortais, não parou de crescer. 
Tanto cresceu que, hoje, deu lugar a um bairro novo, 
Um morro onde foram construídas barracas feitas de 
Chapa enferrujadas onde vivem quase milhares de 
Pessoas. É a este bairro, de casas dispostas quase uma 
Por cima de outra, a que os moradores chamam de 
Morro do Boi. O que tem esse local de tão medonho? Não bastará 
Dizer que é um emaranhado de casebres, erguidos 
Aleatoriamente no cume de um morro que tem, numa 
Ala, a esplêndida vista do oceano Atlântico e, na outra, 
A confusão do mercado Roque Santeiro? «Há muito 
Mais por aqui>, respondeu Alice, uma senhora que 
Mal cabia dentro dos seus velhos panos. E há, de facto, 
Mais. Há a ferrugem das chapas que fazem de parede 
Para as casotas ergui das sobre um solo que junta lama 
E lixo do qual se destacam milhares de artigos de 
Plástico que até a natureza se recusa a decompô-los. 
Mas há também a delinquência, e, claro, muita delinquência 
Numa zona esquecida pelo resto da sociedade luandense. 
«Nem me fales nisso», resmungou Alice, em sinal de 
Quem já está acostumada com tudo o que seja de 
Anormal. «Aqui roubam a toda hora, já estamos 
Habituados a isso», comentou, por sua vez, a vizinha 
Antónia. Eles, enquanto moradores, até que já não 
Sofrem muito. Antónia confirma isso ao declarar que 
As maiores vítimas são os desconhecidos. 
Quem se atreve, disse ela, a subir aqui pela primeira 
Vez é sempre vítima de assalto. «Foi por isso que o 
Velho Bento disse-vos para não subirem mais». 
Foi um recuo e tanto para quem pretendia, naquela 
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Mostrar a realidade de um bairro diferente. Era esse o 
Nosso desejo. Ainda assim, vale contar a odisseia de 
Uma subida a um morro que exige fôlego. E bom 
Fôlego não falta, ao que se notou, aos moradores. De 
Tão habituados, pareciam indiferentes às dificuldades 
De um percurso que deixava os forasteiros jornalistas 
Com a língua de fora, enquanto eles, os nativos, subiam 
O morro mesmo com bidão à cabeça. Bidões com 25 
Litros de água, imaginem! 
Há que acarretar água todos os dias, claro. Água não 
Sobe ali. Não há luz eléctrica ou outro serviço social 
Básico, como um posta médico, por exemplo. Mas 
Chega a cerveja, o fermento para o quimbombo ou o 
Açúcar para o caporroto ou então a erva a que se 
Chama Liamba. Tudo para entreter os habitantes 
Naquela zona de ninguém. «Essa zona é nossa», disse 
Pedro, sentado numa bancada com um grupo de sete 
Amigos que distribuíam entre si canecas com 
Quimbombo e um pequeno papel branco 
Incandescente, cujo fumo inalavam com aparente prazer. 
Paizinho tem apenas 12 anos. A idade, para ele, não é 
Documento. Basta olhar para a destreza e a força com 
Que levava a cabeça um bidão cheio de 25 litros de 
Água. Tinha, consigo, mais duas crianças que 
Transportavam recipientes mais pequenos. Foi uma 
Verdadeira escalada até à sua casa, bem no centro do 
Morro, onde encontramos a sua avó de 50 anos de 
Idade que se diz incapaz de fazer aquele trajecto. «Já 
Não tenho mais forças», explicou. «Por isso é que 
Mando as crianças». (…) 
Mas quantos terão essa consciência numa zona de 
Múltiplas carências? Cristina, uma outra moradora, não 
A tem, com certeza. Prefere antes mandar os seus 
Filhos a ser ele a acarretar a água. Se não o fizesse, 
Explicou, teria de optar pelos serviços dos estivadores. 
«Mas isso custa dinheiro, e aqui não temos muito», 
Referiu. Poupa-se sempre mais, afinal, o balde de 25 
Litro de água custa 5 kwanzas sem o recurso a esses 
Estivadores. Com o serviço deles, esse preço 
Ascenderia para 75 kwanzas. 


