
Gandonguelros
rl{E hattco dos r6dfi$

por Bernordo Movanga rlzlrt
Cinquenla e sete cldad{os foram ontem condenados a penas

de 1 e 2 anos de prisSo pelo Trlbunal Popular Provinclal de
Maputo, por se ter comprovado o seu envolvimento em acaOes
de candonga.

Depois de minuciosamente ana{isa-
das as acusag6es que pesavam sobre
si.  dois outros r6us do mesmo contin-
gente, foram absolvidos.

Os cinquenta e sete condenados
tazem parte das cerca de 200 pessoas
detidas na operagdo contra a candon-
ga, desencadeada no sAbado r i l t imo
pela Folfcia Popular de Mogambique,
nesta cidade.

Obedecidos os condicional ismos
burocrdrt icos que se seguem A sua con-
denaQdo os candongueiros ser6o con-
duzidos aos campos de reeducagdo
onde, paralelamente d sua integragio
em trabalhos produtivos, serdo subme-
t idos a processos de reabi l i iagdo, por
forma a que venham a servir a socie'
dade.

Os iulgamentos dos candonguelros
decorreram durante todo o periodo da
manhd de ontem em 5 secg6es crimi-
nais do Tribunal Popular Provincial,
tendo as respeci ivas sentenQas sido
l iclas prat icamente at6 ds primeiras
horas da noite.

os primeiros que, ainda durante a nol-
ie, formam bichas para no mornenio
da abertura agambarcarem tud.:. .r  que
pudesse ser revendido a pregos altos.

Noventa por cento, dos individuos
condenados sdo desempregaoos, e en-
tre eles, muitos hA que nunca trabalha-
ram. Vieram ir cidade e, aproveitand,:-
-se da situaQSo pouco satisfat6ria dos
abastecimentos em g6neros de primei-
ra necessidade, encontraraffi nt corTt.
pra e revenda o seu meio de subs:u-
tEncia.

Dialogi imos com afguns que care-
cem inclusivamente de uma resiCdncia
l ixa, vivendo apenas de vagabundice
pelas art6rias da cidade.

Por6m, aparecem tambdm enire os
condenados, pessoas que tazi.am A
candonga em prestaqio de seryfqos a
certas pessoas cle quem obtiarn ur a
remuneragdo, consoante as varrr la: i
efectuadas. Esta situaqSo 6 a nesnra
que tem vindo a permit ir  i  cletencr;o
de alguns comerciantes fornrleecjore:
de mercadorias.

Os candongueiros julgados e con- Gerca de tr inta pessoas que haviam
denados ontem. s6o ha- sua maioria sido detidas, s6bado, durante a opera-
pessoas que trabalhavam individual- q6o contra a _ candonga .na .zona do
mente. Os seus depoimentos ao tr ibu- Ho Ling, na baixa da cidade, foram
nal mostram que viviam unicamente jA pos'tas em l iberdade pelas forgas
da compra e venda de produtos raros pol iciais, por se ter constado ndo esta-
no mercaOo. rem imf, icadas nestas aca6es,

Tirando um e outro caso, trala-se Entretanto continuam a chegar v6-
de pessoas que, informadas cla colo- r las comunlcag6es de casos de espe-
caqdo de determinado produto nas culaQso a, Pol. icia. Ainda ontem, briga-
loj is, part lcularmente do MK, erain das consti tuidas por elementos. agen-

tes da PPM e do GOAM real izaram
buscas em v6rios locais, onde tem sido
encontrados armazenados, art igos que
muito raramente aparecem no mer'
cado.

Ndo se sabe bem eomo, nras milha-
res de pessoas devidamente organiza-
das concentraram-se durante uma hora
ontem a tarde, iunto ao mercado cen-
t ra l .  aguarCando que a l i  fossem apre-
sentados os candongueidos condena-
dos. O mercado esteve durante este
tempo encerrado.

Cerca das 14.00 horas haviamos
tamti6m recebido na nossa Redaccio
u ma - lnforrnagSo .BtovaAiee*g*ds, Tljbu-
nal Pooular Provincial,  indicando Que
de facto serih, iunto ao mercado efec-
tuada uma reunido em que seriam
apresentados os candongue'toa. 1-5 ' f . t i -
vemos. mas ndo vimos senSo pessoas
aquardando. l i , lomentos depois aoare-
ceu a lguem que deu ordem para se
dispersar porque <a reunido foi adia-
dau .


