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Alguns minutos já tinham passado das nove horas de 
Terça-feira, 16, quando a reportagem do A Capital 
Chegou ao primeiro acampamento do Zango. À nossa 
Frente estendia-se, horizonte adentra, um imenso 
Campo de tendas verde-escuro, perdidas no 
Descampado típico daquela parcela do município de 
Viana. 
No meio da poeira que se levantava com o passar dos 
Carros, aproximamo-nos. O ambiente é calmo. Cada 
Família encontra-se nos pequenos quintais, definidos 
Por cordas. Algumas pessoas estão deitadas em leitos 
Improvisados no chão, ao relento, e dormem. Uma 
Opção, porque a tenda aquece àquela hora. 
Dirigimo-nos então ao quintal de Maria Cruz. Estava 
Ela rodeada de peças de roupa espalhadas no chão, 
Inclinada sobre pequenas bacias com água, a lavar. 
Simpática, não se coibiu de relatar-nos alguns dos 
Momentos que marcam a vida num campo de acolhimento, 
Antes mesmo de saber quem éramos. 
«A vida aqui é esta. Ficar em casa, fazer pequenos 
Trabalhos domésticos ou dormir, começou por dizer, 
Quando se lembrava da vida de comerciante que levava, 
Enquanto moradora na Ilha de Luanda. 
Perguntamos a ela porque lava em bacias tão pequenas? 
Ao que respondeu dizendo que as vasilhas maiores que 
Possuía, umas foram com as calemas que partiram a 
Casa dela e outras haviam sido roubadas no momento 
Da mudança. 
«Perdi muito. Algumas coisas partiram-se no camião 
Que nos transportou. Outras foram roubadas porque 
Permanecemos muito tempo ao relento. Os gatunos 
Aproveitaram-se do momento», explicou, ao mesmo 
Tempo que expressava o desejo de, ao menos, para além 
Da tenda, viesse a receber algum apoio em bens 
Materiais, já que «maior parte dos meus bens foi com a 
Água». 
«Quando se deu a calamidade, nem sequer estive 
Presente», explicou, enquanto ajeitava uma tigela, ao pé 
Do fogareiro, que continha rama de batata-doce. 
Afinal, a hora do almoço apressava-se a chegar. Dava 
Para notar isso mesmo, com o sol cada vez mais 
Abrasador que se fazia sentir. Sobre o pequeno 
Fogareiro uma panela a ferver. 
«Estou a cozer feijão», disse, ao destapar a mesma para 
A nossa observação. Aparentemente, a conversa que 
Íamos mantendo, estimulou em Maria Cruz algum 
Sentimento de saudade da vida que levava na Chicala. 
Àquela hora, recordou, «estaria a grelhar ou a fritar um 
Bom peixe». 



«Para além de ser barato, estava sempre ao nosso alcance 
», Algo que, no Zango, está longe de ser nem mesmo 
Uma miragem. «Comprar nas peixeiras que, de vez em 
Quando, passam por cá, só que temos que comprar em 
Poucas quantidades, o consumo tem que ser rápido, 
por falta de condições de conservação», afirmou. 
Casada, Maria Cruz, natural do Kwanza-Sul, é mãe de 
Três meninos. Os mais crescidos estavam ausentes, 
Quando a nossa reportagem chegou. Tinham ido à 
Escola. Em casa, aliás, na tenda, ela ficara apenas com o 
Mais pequeno. O marido, esse, também estava ausente. 
Antes das calemas que estiveram na origem da sua 
Transferência do território insular para o Zango, Maria 
Cruz era uma mulher ocupada. Só que o destino foi tão 
Cruel para ela, que além de perder o negócio, ac'i0u por 
Gastar toda a poupança. 
«Então não acaba! Tanto tempo sem fazer nada...», observou, 
Para mais adiante acrescentar que a aflição de 
Todos naquele acampamento aumenta, a partir do 
Momento em que não se sabe quanto tempo mais vão 
Permanecer no local. 
«Nunca disseram nada. Algumas pessoas dizem que vão 
Nos dar casa; outras falam em terrenos». O que é certo 
É que aquela multidão, nos cálculos dos próprios 
Deslocados, estimados em 17 mil pessoas, está 
indefinidamente em tendas, que em breve, pelo menos 
No Zango I, já vão dando sinais de desgaste. 


