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A mudança imediata do mercado Roque Santeiro é 
pretendia pela Associação dos Naturais e Amigos do 
Sambizanga (Akwa-Sambila) e a Administração 
Municipal para ali serem construídos os edifícios que 
albergarão os moradores que serão desalojados das 
primeiras residências c a serem demolidas no âmbito da 
requalificação desse g histórico bairro de Luanda. 
Com o mesmo objectivo, ou seja, receber cidadãos u 
que sairão dos locais a serem requalificados, prevê-se z; 
erguer edifícios de três a quatro andares no local onde 
ainda funciona o «Roque Santeiro», que este ano será 
transferido para o mercado do Panguila, município de 
Cacuaco, que já está concluído. 
O projecto é gerido por um consórcio constituído pela 
Akwa Sambila, que tem José Tavares, o administrador 
municipal, à cabeça, o «Grupo Bahgar», uma empresa 
egípcia, e a Templex, uma imobiliária lusa. 
Fonte deste jornal revelou o Presidente da República, 
José Eduardo dos Santos, nascido no Sambizanga, 
defende que o referido projecto de requalificação seja 
gerido por pessoas ligadas ao bairro (naturais, moradores, 
etc.). «O Presidente pretendia que se constituísse 
a uma sociedade anónima formada por filhos do 
Sambizanga e esta seria responsável pelo projecto de 
requalificação», reiterou. 
O presidente da empresa egípcia que vai assumir a d 
empreitada, Ahmed Bahgat Fattouh, esteve em Luanda 
no ano passado, tendo dado conferências sobre o 
projecto e garantido que, em princípio, este deveria 
arrancar dali há dois meses. 
O «Grupo Bahgat» é uma sociedade de direito egípciao 
que trabalha nas áreas da construção, telecomunicações, 
indústria, transporte, turismo, e está inserido num 
grupo internacional instalado em vários países. 
Ao contrário do que «algumas pessoas» pretendiam, as 
futuras casas do Projecto de Requalificação do 
Sambizanga, que arranca ainda este ano, serão 
entregues gratuitamente aos actuais moradores. 
Segundo as nossas fontes, «algumas pessoas pretendiam 
que os moradores fossem desalojadas e quem quisesse 
regressar teria de comprar ou alugar a moradia», mas tal 
ideia foi reprovada. Por isso, quando o projecto estiver 
concluído, só sairá do Sambizanga quem quiser. 


