
Requalificação vai ser 
Demorada 
Semanário Angolense 
 13 A 20 de Fevereiro de 200 
 
Segundo apurou o Factual, o nome de Rocha Pinto 
Adveio do facto de a comuna estar situada em zonas 
Baixas em ambos os lados da estrada principal e ter uma 
Área elevada onde galos cantavam e o som ao longe 
Parecia o de um pinto. Dai passar-se a chamar Rocha 
Pinto, ou então o pinto que canta na rocha. Moradores 
Contactados afirmaram desconhecer o porquê de a sua 
Comuna se chamar Rocha Pinto, mesmo morando aí há 
Muito tempo. 
Mas é preciso dizer que a comuna é uma reminiscência 
Da comuna da Samba, tendo em conta que essa área 
Vinha crescendo com novos prédios e edifícios onde 
Habitava gente colonial. 
Com o leste vazio, as pessoas ocuparam o lugar sem 
Qualquer plano, deixando a região da Samba então em 
Urbanização e hoje um recanto de encantar. 
Sem qualquer controlo, a população subiu o morro não 
Importando as condições, embora também os comerciantes 
Coloniais, na ânsia de expandirem os seus 
Negócios, tenham decidido construir armazéns para 
Venda de produtos a grosso. Com isso, mais gente foi 
Morar para o Rocha Pinto, tomando-o muito habitado. 
Com a independência, a comuna cresceu só que de 
Forma desordenada que é a característica das casas 
Porque a construção de moradias visou tão-somente a 
Ocupação de espaços e não tanto a vontade de se criar 
Uma urbanidade com todos os serviços inerentes. Por 
Isso, hoje o Rocha Pinto é uma amálgama de pessoas de 
Várias origens e de casas, não agradando ao mais pacato 
Cidadão morar nesse território onde tudo acontece e 
Cuja gente tem o mesmo princípio: 
A luta pela sobrevivência. 
Apesar disso, o Rocha Pinto é procurado por agentes 
De negócio, comerciantes e por pessoas singulares que 
Vão comprar ou adquirir um bem. É o paradoxo: Há 
Muito comércio mas pouca condição de vida digna. Os 
Moradores enfrentam problemas de água e de energia 
Eléctrica. Quanto ao saneamento, tem poucos focos de 
Lixo, o que implica dizer que a população local prima 
Pela saúde, não guardando lixo em casa. Tanto assim é 
Que contentores ao longo da estrada do Rocha Pinto 
Estão colocados para recolha posterior dos homens de 
Limpeza. 
Mas, apesar de tudo, o Rocha Pinto desperta cedo e 
Então começa a azáfama, com comerciantes abrindo 
Armazéns, gente ambulante postando-se ao longo da 
Estrada para vender os seus produtos e compradores 
Subindo e descendo carregados de compras as mais 
Diversas. 
O Factual foi ao Rocha Pinto, mediu a pulsação e 



Sentiu que, pese o barulho de viaturas de vários 
Modelos, pesados, de passageiros ou de turismo, a 
População local tem vida, é dinâmica e faz o do Rocha 
Pinto estão colocados para recolha posterior dos 
Homens de limpeza. 
Mas, apesar de tudo, o Rocha Pinto desperta cedo e 
Então começa a azáfama, com comerciantes abrindo 
Armazéns, gente ambulante postando-se ao longo da 
Estrada para vender os seus produtos e compradores 
Subindo e descendo carregados de compras as mais 
Diversas. 
O Factual foi ao Rocha Pinto, mediu a pulsação e 
Sentiu que, pese o barulho de viaturas de vários 
Modelos, pesados, de passageiros ou de turismo, a 
População local tem vida, é dinâmica e faz o impossível 
Para satisfazer a sua família, "com o pouco que se 
Ganha", como referiram dois vendedores ambulantes de 
mochilas escolares. 
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"É um trabalho que estafa mas temos de trabalhar e 
Não roubar porque isso não dá dignidade a ninguém", 
Frisaram os jovens que, junto à janela das viaturas em 
Fila, tentavam impingir os seus produtos. 
O Factual abordou os moradores João Kapindissa e 
Lauriano Nguve, vendedores de bidões para guardar 
Água. Segundo eles, a venda corre bem porque também 
Gente de outras zonas carentes do precioso líquido 
Recorre ao Rocha Pinto a fim de comprarem bidões. 
O Factual foi a um dos armazéns de venda de 
Electrodomésticos e ficou admirado com a quantidade 
De aparelhos à venda, Indagado, o proprietário, 
Anac1eto Neto, fez saber que as vendas são demoradas 
Porque existe uma cadeia de armazéns que concorrem e 
Praticam preços às vezes mais baixos. 
"Mas é a concorrência", informou o jornalista do Factual, 
Ao que Anac1eto Neto replicou: "É certo, mas 
Nem todos são honestos, há quem venda mais barato 
Somente para prejudicar os outros". No momento em 
Que o F actual se encontrava no armazém gente entrava 
E saia, mas o atendimento era célere pois as pessoas iam 
à procura de geradores eléctricos dadas as constantes 
Falhas de energia no Rocha Pinto e em outros locais de 
Luanda. 
Seguidamente o Factual dirigiu-se ao mercado do 
Cantinton, muito famoso e concorrido porque nele 
Estacionam os camiões que provêm do Kwanza Sul e 
Ou de Benguela carregados de produtos da terra ou do 
Mar e o seu destino é essa praça, onde tudo é vendável. 
Um dos motoristas acabado de chegar, Simão António, 
Deu a conhecer que o Cantinton é o seu mercado 
Preferido porque as vendas dos produtos que traz já 
Têm clientes definidos. "É menos complicado, chego, 
Descarrego, recebo o dinheiro da venda e no mesmo dia 
Volto ao Kwanza sul onde obtenho a mercadoria", 
Acentuou. 



Como Simão António, dezenas de motoristas entravam 
e saíam do Cantinton trazendo mercadoria diversa, 
essencialmente gado caprino e suíno, aves e peixe seco. 
Uma multidão de vendedores rodeava os camiões 
buscando o que necessitava sob o ruído ensurdecedor 
de vozes: 
"Atende-me, sou a primeira, o que a outra vendedora 
desmente, pois "esse vendedor é meu, sai". E nessa 
algazarra vendedores e clientes atropelam-se, tentando 
uns e outros chegarem primeiro ao produto. E essa 
rotina é uma constante que, mesmo assim, atrai gente 
de todos os pontos de Luanda. 
INVESTIMENTOS 
Poucos investimentos foram feitos no Rocha Pinto, 
exceptuando algumas lojas comercias, padarias e 
oficinas de automóveis. Pela constituição da comuna e 
sem mais espaço para construção, o visível são somente 
as milhares de casas construí das de qualquer maneira, 
na sua maioria de blocos de cimento e com tectos de 
chapas de lousalite ou de zinco. Parecidas no seu 
aspecto, pouca diferença têm entre si, sendo "um mar" 
de casas sem beleza, por pintar e baixas. Ao longe as 
casas parecem "caixas de fósforo" em ponto grande, 
com pouco movimento e pequenas ruelas onde não 
podem passar viaturas. Estas ruelas, de terra batida, são 
nota saliente no terreno escarpado mas necessário para 
que as pessoas possam chegar ao seu "habitat" 
descendo da estrada principal, asfaltada, que dá acesso 
ao Morro Bento, ao Gamek e a outras zonas e segue 
para o Kwanza sul e o litoral do país no sentido norte 
sul. 
REQUALIFICAÇÃO 
A palavra requalificação é um termo que define alteração 
de um ambiente para tomá-lo melhor e onde as 
pessoas possam viver com dignidade. Infelizmente, o 
Rocha Pinto é uma zona onde a requalificação vai ser 
uma "pedra no sapato" das autoridades 
governamentais. 
É que a disposição do bairro, o próprio solo onde 
assentam as casas, o tamanho da comuna e a 
antiguidade das famílias são alguns dos "handicap" para 
se pensar na requalificação do Rocha Pinto a breve 
trecho. 
Porque movimentar as pessoas, terraplenar o espaço e 
edificar novas casas para os moradores é uma tarefa 
difícil por enquanto, pesem as boas intenções do 
pessoal de gabinete e que pensa que com dois toques se 
pode mudar toda uma vida. 
Mas não é o caso, porque moradores contactados pelo 
Factual concordaram que "a requalificação do Rocha 
Pinto é uma tarefa grandiosa e não pode ser levada a 
cabo em dois dias, como se pensa". 
"Onde colocar essa gente de um momento para outro? 
Onde iria viver? São perguntas a serem respondidas 
antes de se pensar em requalificar o Rocha Pinto", 



afirmaram os moradores, para quem as comissões de 
moradores quase não funcionam dedicando-se aos seus 
afazeres. 
Para eles, "até à requalificação do Rocha Pinto teremos 
netos e mesmo assim nada vai acontecer. Vai demorar", 
sintetizaram. 


