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A o retirar da prateleira o estudo de viabilidade para a 
Reabilitação dos jardins da cidade capital, uma semana 
Depois do estardalhaço provocado pelo valor aplicado 
Nas obras do jardim do mercado "Heróis de Moncada”, 
O Governo provincial de Benguela parece querer dizer 
Que não está indiferente às observações críticas de 
Segmentos da sociedade que solicitam a instauração de 
Um inquérito. 
Fonte geralmente bem informada confidenciou ao 
Angolense que o executivo passou em revista o 
Essencial do estudo sob olhar atento do governador 
Armando da Cruz Neto, ausente da província nos dias 
Em que o administrador municipal e o primeiro 
Secretário do MPLA, Manuel Francisco e Jeremias 
Dumbo, respectivamente, estiveram debaixo de fogo 
Cruzado. O esboço (maqueta), já vasculhado por este 
Semanário, apresenta nove jardins devidamente 
Reabilitados e apetrechados, entre os quais, curiosamente, 
O que custou pouco mais de 1 milhão e seiscentos 
Mil dólares norte-americanos. 
Questionada sobre os custos de todos os jardins, a 
Fonte respondeu que caberá ao autor do estudo, a 
AMBITEC, empresa que trabalha na recolha de lixo, 
Apresentar a sua proposta financeira, ficando a decisão 
Nas mãos do Governo provincial. "É provável que se 
Pretenda efectuar uma ou outra alteração com reflexos 
Nos valores", explicou. Entretanto, fontes próximas à 
Empresa que elaborou as maquetas referem que o custo 
Global da empreitada que se quer levar a cabo é inferior 
Ao do "jardim da discórdia", cuja qualidade, a ter em 
conta o que está no papel, deixa muito a desejar. 
Regressado do Sumbe, para onde se deslocara para 
Tratar de questões familiares, o governador Armando da 
Cruz Neto reconheceu, na sessão de abertura de um seminário 
Sobre "Gestão Estratégica", que a falta de 
Quadros competentes constitui um grave problema, no 
Que foi descrito por observadores atentos como um 
Sério recado aos gestores campeões dos gastos 
Supérfluos. É que a ninguém passou despercebida a 
Verba retirada do já "irrisório" Fundo de Apoio à 
Gestão Municipal para um jardim "cheio de nada” 
Quando existem problemas bicudos que devem merecer 
Prioridade, realçando-se a água, a energia eléctrica, a 
Rede viária e o saneamento básico. 
Datado de Maio de 2008, o estudo a que fazemos 
Referência surge, na óptica das mesmas fontes, como 
Um elemento mais um - que vem reforçar a tese de 
Compadrio entre o administrador e o primeiro 
Secretário e deputado do MPLA, este último 
Apresentado como proprietário da firma vencedora do 



"Estranho" concurso público, que posteriormente 
Solicitou os préstimos da ACT. 
As acções nele inscritas foram anunciadas em Setembro 
Do ano passado pelo então governador, Dumilde das 
Chagas Rangel, que apontava como imperiosa a 
Reabilitação dos jardins estradas, tendo em conta a 
Marcha em direcção ao reencontro com o belo. Está 
Visto, portanto, que Manuel Francisco avançou para a 
Reabilitação do jardim do mercado ignorando o documento 
Que se supunha vir a servir de directriz para o 
Plano traçado na era do agora deputado do MPLA pelo 
Círculo de Benguela. 
Segundo fonte conhecedora das movimentações no 
Mundo das Obras Públicas, este estudo andou na 
Direcção provincial durante algum tempo, mas, provavelmente 
À espera do momento certo, não progrediu. 
"Sei que ele existe, embora não possa precisar, pelo 
Menos agora, o valor da empreitada, mais tenho a 
Certeza de que nunca atingiria o montante de 1,6 
Milhões de dólares”, afiançou. Importa sublinhar que, 
Ironicamente ou não, o administrador Manuel 
Francisco vinha referenciado que os 5 milhões de 
Fundo de Apoio à Gestão Municipal “estão para 
Reabilitar dois ou três jardins, nada mais”. 
Outro motivo da tensão social na "trincheira" do general 
Armando da Cruz Neto, a carência de transportes 
Públicos foi analisada na IIIª reunião ordinária do 
Governo, terça-feira última, 02, no município da 
Ganda, numa altura em que se questiona o futuro dos 
Mais de duzentos autocarros distribuídos pelo ministro 
Dos Transportes, Augusto Tomás. 
Sobre o assunto, não são conhecidas as conclusões tomadas 
No encontro, que passou ao largo do jardim do 
Mercado, ainda em obras de restauro e, talvez por isso, 
Ainda na ordem do dia, quase três semanas depois do 
Acto de inauguração. 


