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sobreccrregom infrq - €struturss

por Marcelino Si/vo (texto) Ad.riano Murato (toto)
A cidade de Maputo conhece, desde os tltimos nove anos,

um dos maiores excessos populacionais, como resultado da migra-
g5o continua do campo para a cidade. como consequGncias rebul-
tantes deste facto surgem a sobrecarga das infra.estruturas, cuja
concepgSo, datando do tempo colonial,  n6o t inha em vista supor-
tar o n0mero de pessoas que hoje habitam a urbe, e um nivel
actual do desemprego que atinge ja proporg6es alarmantes.

Para uma c idade concebida para
cerca de 500 mi l  pessoas,  ho je  v ivem
nela cerca de um mi lh6o,  a  maior
par te  das quais  sem nenhum modo
de:v ida.  Em a lguns casos,  numa fami-
l ia, consti tuida por mais de seis pes-
soas, so uma 6 que trabalha.

O fornecimento de 6gua, que nos
i l l t imos tempos tem conhecido dif icul-
Cades devido h seca. depara com um
consumo para que ndo estava pre-
parado.

QUEM <ALIMENTA"
AS BICHAS?

Durante as horas normais de tra-
balho, os sal6es de chi apresen-
tam-se repletos de gente e com bi-
chas que sc acabam quando o esta-
belecimento fecha-

Esta s i tuae6o resu l ta  do abastec i ,
mento carecer  de normal izacSo.  As
pessoas recorrem iqueles estabeleci-
mento para adqui r i rem este ou aquele
produto de consumo imediato. Este
facto, por sua vez, 6 tamb6m conse-
qu€ncia directa da migraedo do cam-
po para a cidade, na medida em que
os produtos que deviam ser forneci-
dos pelo campo nio aparecem por-
qf te h pouco se produz, e este
pouco tem de ser  d is t r ibu ido por  um
n0mero cada vez maior de habitantes
citadinos.

Sobre o assunto constatdmos algu- .
mas pessoas numa bicha iunto ao
salSo de ch6 .Scala" .

- Apesar de, nesta cidaCe, termos
muitas padarias, o produto que 16 se
conlecciona n6o chega para todos,
dado que, para al6m de a maior parle

I\l,

das pessoas, gue aqui vive, nada pro-
duzlr, as quanlidades que sio impor-
ladas nio chegam para todos -
esta  a  op in i6o de.  Janudr io  Armando.
carp in te i ro  pr ivado,  do Bai r ro  de
Inhago ia .

Mdr io  Franc isco,  da TEXLOM, a ha-
b i tar  em Malhangalene,  mani festou-se
favor6ve l  a  ida para o  campo dos
n6o - produtivos, porque 3s p€ssois,
quando nio trabalham, tornam.se ga.
tunos e marginais, vivendo de ?ssaltos
e de outros males.

.SETE MESES ]
A ESPERA

- Desde Novembro que eslou a
espera de conseguir <caminho" para
ir para as minas da Alrica do Sul",
palavras de Mdrio Antonio, natural de
Bilene-Macia, quando saia da Ag6n-
cia Algos e que levanta um outro pro-
blema. Pronunciando-se sobre a vida
que tem levado, diz-nos: Temos de
fazer biscates para sobreviver.

O problema de migragSo parc as
cidades, e neste caso para Maputo,
ndo s6 cria situag6es de dif ici l  solu-
qdc para as estruturas, mas tamb6m
para as, pr6prias pessoas.

216lf53

Notícias, Maputo, 2 de Junho de 1983


