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NAS luxuosas mansões e vivendas dos condomínios 
milionários onde a vida corre de feição para muitos 
angolanos, certamente, ninguém enfrenta a dificuldade, 
de dispor sobre a mesa de jantar beberes e comeres 
típicos para a santa ceia de Natal. Mas nas barrocas do 
centro de acolhimento do Missende, sito no município 
de Viana, a realidade é diferente. 
Num conglomerado de tendas em estado avançado de 
degradação, sobrevivem mais de 68 famílias. A pobreza 
é visível. No interior lúgubre das moradias onde os 
ocupantes dormem sobre o chão húmido de terra 
batida, os móveis de plásticos e madeiras degradadas 
completam o cenário. 
Tal como nos meses anteriores, hoje por hoje, as 
moradoras como é o caso de Manuela Ondjiva, 
redobram os esforços para enfrentarem a carência de 
alimentação nesta fase de Nata!. «Não temos milho 
nem folhas de batata-doce para comer", queixou-se, Manuela. 
Diante desta situação e caso ela se prolongue, Manuela 
até já antevê, ironicamente, uma astúcia para enganar 
os filhos: ferver uma panela de água até que as crianças, 
esperando pelo suposto almoço e jantar, acabem por 
adormecer. Lamentando a miséria em que vive a sua família, 
Manuela, 39 anos, fez questão de explicar que nem 
sempre era assim. Disse que a vida nos meses de 
Dezembro passados foi sempre melhor. Na altura 
ganhava dinheiro a custa da comercialização de 
«caporrôto», um tipo de bebida caseira. Mas, no mês de 
Fevereiro último, uma chuva torrencial destruiu a sua 
casa na montanha do bairro da Boavista, razão pela 
qual Manuela foi parar nas tendas do centro de acolhimento 
de Missende. Lá, as chuvas estão a provocar inúmeros estragos. Os 
ventos fortes rasgaram e deitaram abaixo a tenda que 
Manuela dividia com o marido e três filhos, pelo que 
teve de se refugiar no minúsculo espaço que o casebre 
do sogro dispõe para cinco membros. 
Há escassos metros daí, a profunda indigência força os 
moradores do centro de acolhimento do Zango a 
olharem para o Natal com incertezas, pois ninguém 
sabe se terão o que comer ao acordar. E que, desde 
Agosto último que os sinistrados não se beneficiam da 
ajuda do Ministério da Assistência e Reinserção Social 
(MINARS). Embora a ajuda então cedida não fosse suficiente, 
servia para suprir as necessidades básicas dos 
sinistrados. «Recebíamos óleo vegetal, milho, feijão 
duro, açúcar, sabão e arroz», lembrou o sub-- 
coordenador do centro de acolhimento do Zango, 
Valdemar Tiago, ressaltando pouco depois que este 
auxílio foi cortado. 
Para garantir a sobrevivência, um número aproximado 
de 109 famílias, totalizando 722 pessoas alimentam-se à 



base de feijão, arroz e carnes confeccionadas pela 
Remar. A par dos sinistrados de Viana, um grupo de 
moradores residentes no centro de acolhimento da 
Samba, também vive na profunda indigência. Daí que, 
para o morador, Tito Lurdes, 54 anos, a quadra festiva 
«não faz grande sentido». Ou seja, «o Natal, para mim, 
não existe, muito menos um ano novo próspero, 
porque barriga vazia nunca alegra o coração». 
Bento Cardoso é um dos moradores que se revê na 
opinião de Tito. Ao lamentar o estado de carência de 
alimentação, Bento, 49 anos, encontra-se visivelmente 
magro, situação que justificou alegando o facto de 
carregar sacos de cimento nos armazéns da Samba para 
sobreviver. 
Na verdade, ele é mais forte do que aparenta. Só por 
isso aguenta, há nove meses, uma luta sofrível no 
interior daquele centro de acolhimento onde não há 
água potável, posto de socorro e escolas para um total 
de 238 crianças. Bento é apenas um exemplo de vários 
responsáveis de família que se encontram na condição 
de desempregados, razão pela qual, neste final de ano, 
não sonha receber nem salário nem o décimo terceiro, 
muito menos «um cabaz». 
Derrotado pelo desemprego, Bento apenas fica em 
casa, recaindo sobre si a responsabilidade de mendigar 
sentado à porta da sua tenda, enquanto a sua esposa, 
Rita Neves, caminha pelo bairro Futungo de Belas e 
Benfica, em missão de lavadeira ambulante. 
A arrecadação de receitas de Manuela varia entre «800 a 
mil 250 kwanzas em cada mês», por sinal, um valor que 
«não chega para oferecer aos quatro filhos uma festa de 
Natal e de final de ano». 
Numa curta entrevista, o director-geral da Remar, Luís 
Macedo, reconheceu que «não tem sido fácil reunir 
condições para alargar o ciclo de assistência alimentar a 
maioria dos populares carentes». Mas, para socorrer a 
fome que afecta os ocupantes das tendas do Missende 
e Zango, Luís Macedo prometeu «reforçar a dose de 
produtos alimentares existentes para o efeito, e 
oferecer brinquedos espanhóis no Natal». 
Quem não foi agraciado de promessas é o total de 198 
famílias acolhidas nas tendas do centro da Samba. Por 
esta e outras razões, o coordenador local, António Castro, 
solicita ao MINARS apoio alimentar suficiente por 
formas a reavivar a esperança de se festejar o Natal. 


