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O DIA AMANHECEU CINZENTO, como a vida da 
Maioria dos habitantes deste "bairro". São 07h00. As 
Imagens observadas pela reportagem do Novo Jornal 
Não deixama lugar para quaisquer dúvidas: um elevado 
Número de cidadãos do 28 de Agosto vive em pobreza 
Extrema. O cenário mostra cubatas em papelão, madeira e chapa 
Erguidas por cima da montanha de lixo. 
Um pouco mais abaixo, ligeiramente afastadas dos 
Maiores "blocos" de entulho e resíduos, vêem-se as 
Únicas construções que se aproximam, timidamente, 
Daquilo que se convencionou chamar casa, feitas de bloco. 
A sua presença junto às construções mais precárias dálhes, 
De imediato, uma imagem de superioridade, até 
mesmo, um estatuto de alguma dignidade. 
A este cenário de miséria, os moradores juntam ainda 
outras dificuldades, como sejam água potável, energia 
eléctrica, rede de esgotos, escolas públicas, centros de 
saúde e posto de policiamento. 
A montanha de detritos liberta, permanentemente, 
fumo denso e mal cheiroso como resultado de 
pequenos incêndios, nunca extintos, que contribuem 
para adensar o ambiente no 28 de Agosto. 
Os olhos, em protesto pelas permanentes investidas 
dos fumos, lacrimejavam todos os dias. Mas os 
moradores da lixeira não têm outra escolha senão 
suportar, diariamente, a fumaça que se liberta, assim 
como os odores fortes que a decomposição do lixo vai 
libertando para o ar. 
Em 2007, o governo provincial e as autoridades 
municipais proibiram despejos e transferiram a deposição 
de lixos para um aterro sanitário junto dos 
Mulenvos, município do Cacuaco. Contudo, os 
moradores de bairros vizinhos do 28 de Agosto 
ignoraram a decisão e continuam a depositar lixo no 
local. Para Domingas Sebastião, 42 anos, a falta de 
contentares no município do Kilamba Kiaxi é um 
convite aos mais próximos para depositarem lixo no 
local que foi durante anos uma das lixeiras de Luanda. 
"Todos os dias, em especial durante a noite, moradores 
dos bairros aqui próximos continuam a despejar lixo 
por aqui. Além disso, camiõess vindos, não se sabe de 
onde, também vêm depositar porcaria. A população do 
bairro é que sofre", disse aborrecida. 
Dona Domingas, como é tratada, mora numa casa de 
chapa de apenas um quarto e sala, que partilha com 
sete dos seus nove filhos (dois já se casaram). 
Para sobreviver, lá vai vendendo cerveja, logo à 
entrada da sua casa, para ajudar o marido, pedreiro, no 
sustento familiar. 
"Nem todos os filhos podem estudar porque o bairro 



tem apenas escolas particulares, com propinas que 
chegam aos 1500 Kwanzas mês (20 US dólares) e não 
tenho condições para pagar esse valor por todos. Por 
isso, só um vai à escola"lamentou. 
Já Paula Rogério, 24 anos, vive com três filhos, o 
marido e mais três irmãos, numa casa igualmente com 
uma quarto e uma sala. 
Ela fez saber que estão permanentemente a respirar os 
fumos que saem, sem parar, dos pequenos focos de 
incêndio que vão deflagrando pela lixeira. 
"As crianças choram muito por causa dos fumos. 
Sofremos bastante com tudo isto. Há muitas moscas, 
os maus cheiros são uma constante. É sofrimento a 
mais", lamentou visivelmente desesperada. 
A cólera, o paludismo, e a febre tifóide são as doenças 
mais frequentes, segundo os moradores. Hermínio 
Luís Suala, 25 anos, morador há dois anos, considerou 
que o lixo tem provocado muitas doenças pela "morte 
rápida de muita gente" à falta de um centro médico 
"onde, pelo menos, possam ser prestados os primeiros 
socorros. A delinquência, dizem os moradores, é alta. 
"Os assaltantes não têm hora e estão prontos para 
roubar, mesmo em pleno dia". Por isso clamam por mais policiamento. 


