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Um jardim, amplo e bem tratado, abre-se 
aos pés dos 
novos inquilinos 
do Zango, que antes habitavam o 
conhecido prédio da «Cuca». 
Confinados, num passado 
recente, às paredes de betão, eles 
dispõem agora, de um 
espaço verde, arejáveis e respirável. 
O jardim constitui um dos cartões-de-
visita com que 
os forasteiros se deparam quando 
chegam às três novas 
torres de 15 andares cada, nas quais 
foram 
alojados os 
ex-moradores da «Cuca». O jardim 
constitui um ponto 
de encontro dos novos inquilinos 
e poderá representar, 
no futuro, uma ponte de socialização 
da vida entre eles. 
Sentada a um canto de uns bancos 
corridos do jardim, 
Luísa, uma mulher na casa dos 50 e tal, 
parece fazer 
contas a vida. Provavelmente, a juntar 
fragmentos 
de 
memória de uma vida, ou, antes, 
pedaços de uma história 
de 32 anos, que marcaram a sua 
passagem e vivência 
no edifício 
da Cuca. 
Quando foi abordada na quarta- 
feira, 08, pela reportagem 
do SA, ela estava apenas há 24 horas no 
Zango. 
Tempo curto, mas, pelos 
vistos, já suficientes para tirar 
as primeiras ilações sobre a sua nova 
vida naquelas paragens. 
Ou seja, sobre o «antes» e o «depois» 
da «Cuca». 

Confessa que já sente «imensas 
saudades» da «Cuca», 
da vida agitada naquela zona do 
kinaxixe, 
onde todos 
pareciam correr «atrás do prejuízo», em 
velocidade 
de 
cruzeiro. 
No prédio da «Cuca», orgulha-se 
esta mulher de cabelos 
grisalhos 
à espreita, nasceram-lhe 4 filhos. «Uma 
boa 
parte da minha vida foi passada naquele 
edifício 
», 
afirma. 
Um imóvel que, entretanto, teve que 
abandoná-lo na 
última terça-feira, «às pressas», 
deixando 
atrás si uma 
boa parte da sua mobília, que espera 
resgatá-la em breve. 
«Empurrada» para fora das quatro 
paredes, tal como 
outros vizinhos seus, debaixo de rumores 
insistentes de 
um desabamento 
iminente do edifício de traça colonial, 
que fora construído no limiar da década 
de 70. 
No Zango, mergulhada em cogitações, 
Luísa parece 
mostrar-se indiferente a agitação à sua 
volta, 
aos movimentos 
dos inquilinos 
que transportam mobílias e 
outras «imbambas» para os seus novos 
apartamentos. 
Admite que os novos fogos são mais 
amplos e dispõem 
de maior espaços na cozinha e sala de 
visitas. Os moradores, 
na sua generalidade, convergem nesse 
ponto. Mas, 
são unânimes em reconhecer que 
presentemente 
o maior 



problema reside 
na «falta de luz e nos mosquitos que 
infernizam a vida dos moradores 
no período nocturno». 
Lamentam que o gerador tem servido 
apenas para alimentar 
os elevadores, e que os apartamentos 
têm estado 
mergulhados na escuridão e sufocados 
pelo calor infernal, 
já que os aparelhos de AC não 
funcionavam. 
Luísa reconhece, porém, que a nova 
urbanidade dispõe 
de mais espaço para o estacionamento 
de viaturas, ao 
contrário do Kinaxixe, 
onde «os carros pareciam amontoados 
uns em cima dos outros». 
Nas suas contas, assim como de outros 
moradores, 
o maior desafio que têm pela frente 
reside 
na falta de 
transporte públicos, 
para se deslocarem aos mais distintos 
locais, sobretudo para o trabalho. 
«Os que não têm transporte próprio terão 
a vida mais 
dificultada 
», prognostica. 
Uma outra moradora do mesmo 
edifício que, entretanto, 
não quis dar o rosto, não só se queixa da 
falta de 
energia eléctrica, dos mosquitos, mas 
também da falta 
de escolas próximas para os seus filhos. 
«As mais próximas estão localizadas 
em Viana, num 
raio de aproximadamente 5 km. Esta 
zona não dispõe de 
transportes públicos, não sei como serão 
as deslocações 
dos meus três filhos à escola», lamenta a 
nova inquilina 
do Zango, com inquietação estampada 
nos olhos. 
«Pressão do GPL foi superior ao susto» 
Adilson Sousa, um jovem empresário, 
na casa dos 30, diz 

que não discorda com a transferência 
dos moradores da 
«Cuca» para a nova centralidade 
do Zango, mas mostra- 
-se revoltado com a forma como o 
processo foi conduzido. 
Acusa os responsáveis do GPL, 
nomeadamente nas 
pessoas do governador José Maria dos 
Santos, e do 
seu assessor para área Económica 
e Produtiva, Cesário 
Claudino dos Santos Miguel, 
de terem dramatizado a 
situação, «pressionando os moradores» 
a abandonarem o 
prédio em «poucas horas». 


