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GUERRA A CANDONGA E SUAS ORIGENS
* cabo Delgado dd passos significativos

i- Ppr trlbano llfcoromele

A turbulenta cena que se desen.
iolava a poucos metros da 1.n Es-
quadra da PPM em Pemba teria sido
uma. das mais divert idas da minha
vida, se os rostos sorridentes e ino-
centes dos participantes carecessem
daqqg.l4" severa den0ncia de uma
guestdo m6.

Naquela tarde, um grupo de jo-
vens dos seus 10 a 15 anos, inter.'rompeu 

o seu programa num dos
campos de futebol situado algures
no sub0rbio perif6rico da cidade,
para interpelar um garoto da mesma
idade que defendia como sua a pro-
priedade de cinco patos A venda ao
preqo de 500,00 MT cada.

O pequeno-comerciante forneceu
agilmente exempfos de preqos ainda
mais exorbitantes na venda de fati-
nhas de amendoim, farinha de milho,
peixe frito, . expostos ds intemp6ries
dos bazares debaixo de cajueiros.
Contudo nenhum dos seus interlo-
cutores se deixou levar pela arti-
manha, com a agravante de que o
interpelado ndo se recordava perfei-
tamente do local de proveni€ncia das
aves e nem tinha resid6ncia fixa na
cidade.

(Eh! s6cios: isto 6 'candonga",
- denunciou tr iunfante um deles
que prop6s imediatamente a entrega
do problema i pol icia.

E o grupo arrastou-se com o pe-
queno (candongueiro" e,o seu mate.
r ial ao meio, em direcgdo A 1.* Esqua-
dra, entoando uma cangdo improvi-
sada, cuja letra aludia ao combate
d "candonga".

Soube mais tarde que este tipo
__ !e__cglnpqlg estd a ser esti,mulado por

uma deciseo des estruturas pfoWn-
ciais do Part ido e Estado, as guais
declararam, recentemente, uma guer.
ra aos candongueiros.

Mas o combate contra os trafican-
tes de produtos de primeira necessi-
dade, anunciado pelo Governador
Armando Panguene numa reuniSo por
si orientada, resultou no levantamen-
to de um rigoroso inquerito sobre as
diversas formas de manifestagSo da-
quela perniciosa pr6tica, n6o consti-
tui medida para sanar apenas uma
situagdo simples como parece a his-
toria que acabamos de registar.

gm CaOo Delgado, a . .candonga"
est6 a at ingir proporg6es alarman-
tes, revelando at6 tend6ncias nitidas
para estender o seu dominio aos dis'
tritos e aldeias e enraizar-se.

Na presente camPanha de comer-
cializaqSo agricola, a situaqSo torna'
-se ainda mais desconcertante, de tal
maneira que a AGRICOM ie disse:
N6o se consegue controlar o Plano
com (candongueirosrr.

De entrevista, este encontro com
os responsdveis da Comercializaqilo,
passara subitamente para uma pales-
tra, que podia ser subordinada ao
tema: " 'Candonga', um torpe parcei '
ro  da AGRICOM."

Os diversos dados registados no
limitado espago do quadro Preto e
ininha frente eram frequentemente
substituidos por novos exemPlos -
norrnalmente mais te6ricos do que
prdticos - empenhados em elucidar
cada vez melhor as causas e conse-
quOncias da .candonga,>, d parte os
variados moldes de combate a este
mal .

Os que desviam produtos n6o sio
elementos intervenientes na campa-
nha - est6o convencidos os respon-
s6veis da AGRICOM, que esclarecem
- s6o individuos gue vivem com a
populagSo, n5o t6m profissf,o, mas
querem dinheiro. V6o is loias e com-
pram, is escondidas, alguns produ-
los a pregos elevados e depois reven-
dem-nos ao dobro,

Os artigos adquiridos atrav6s da
(porta-do-cavalo", caminham por cir-
cuitos i legais sofist icadamente mon-
tados para darem entrada no mer-
cado paralelo. Aqui, os vigaristas,
munidos dos seus_pry4qlqs_e iitngL
ro euficiente para suportar os pre-
QOS, COnsegUem COnVenCer os cam-
poneses que os preqos de 15 a 30 me-
t ica is  o qui lo  de mi lho,  de amendoim
ou fei jSo, sdo mais justos do que os
praticados pela Comercializaedo.

Um pardntesis: se os (candon'
gueiros" compram prod'utos as es-
condidas,  s ign i f ica que a lguns co-
merciantes est6o comprometidos no

"negocio": l -ogo, esfe 6 dir igido de
longe pelos grandes burl6es (estes
interv6m na campanha) vivendo nas
aldeias apenas os <assa1611s69s" da
(candonga,r.

O facto de os prevaricadores vi-



ve es
uma grande vantagem que a AGRI-
COM n6o tem e n6o ter6, se a pers.
pectiva de formar para o ano elemen'
tos permanentes seus nas comunida-
des, n6o passar de uma pura ameaga
dqueles incomodos parceiros.

Al6m disso, a escassez de abas-
tecimentos ds comunidades rurais e
urbanas, consti tuindo simultaneamen-
te a principal causa e estimulo da
(candonga),, afecta tambem institui-
g6es oficiais, tais corno centros edu-
cacionais em regime de internato.
Estes estabelecimentos, fi6is ao prin-
cipio de contar com as pr6prias for-
gas, e ao abrigo de uma credencial
carimbada e assinada pelas estrutu-
ras competentes, recorrem ds al-
deias.

Aqui, as Cooperativas de Consu-
mo vendem o mi lho que adqui r i ram
ao camponEs ao preqo de 15 meticais,
o qui lo. Evidentemente que este 0l-
timo nego,cio deve observar margens
de lucro ou coisas no g6nero.

- Portanto, voc€s tamb6m se dei-
xaram levar? - tiz esta pergunta ao
presideate da Cooperativa . de. Ntam--
ba,  no d is t r i to  de Palma,  durante uma
visita ao armazem com largas deze-
nas de sacos daquele produto.  Na
al tura,  a inda n5o t inha in ic iado a
Campanha de Comercial izaqSo Agri-
cola, e corno 6 que agora voc6s v6o
convencer o qarflpon6s a vender-vos
o milho ao prego legal, que 6 baixo
em relagSo ao ilegal?

Os co:perativistas f icaram por
discutir  o assunto: eles s6o um dos
maiores intervenientes na campanha.

Mas a coisa ndo pdra aqui. Ao
longo dos preparativos da campanha
houve empresas ou inst i tuiq6es do
Estado gue . igualmente credencia-
das, se descolararn a Mueda, onde,
apos o .,visto" of icial das estruturas
locais, percorreram aldeias para com-
prar milho e outros produtos. Ai,  uma
vez exibida a l icenqa para o efeito,
os camponeses impuseram os .pre-
gos, sem qualquer discussio.

Estes pormenores t6m uma ate-
nuante (AGRICOM nio os mexeu na
entrevista), se t ivermos em l inha de
conta que os mesmos visaram a re'
solu.;6o legaf de um problema grave.
N6o foram, por6m, legais os preeos
praticados. Creio no entanto que ndo
existem *candongueiros credencia"
dos" aqui, como se apregoa, yulgar- .
mente por ai:  Talvez chamar-lhes, se-
gundo os camponeses a outra bri-
gada de comercializagSo.

Estd fechado o pardntesis e os
respons6veis da AGRICOM prosse-
guem com a entrevista: A candonga
desacredita o Estado, transgride uma
lei. Os candongueiros compram pro-
dutos para consumo. Depois vendem
nas zonas onde mais se necessitam.
Mas n5o compram o gergerim, o gi-
rassol, a cera, o ricino e a calomba.

No quadro preto, os exemplos an-
teriores estavam agora substituidos
por afguns n0meros, porque acab6-
vamos de nos debruqar sobre as im_
plicaq6es que adv6m da existdncia
de mais dinheiro nas atdeias (devido
aos. preqos exorbitantes dos produ_
tos( contra menos art igos de primei-
ra necessidade.

lsso provoca a inflagEo _ alerta
um dos interlocutores, acrescentan_
do que as populaqdes n6o se aperce-
bem da situag6o, uma vez que a igno-
ram pura e simplesmente: posso dar
um exemplo: como'os candonguelros
ndo conseguem comprar 

" 
Lr"o",

ludo duma vez, a populagEo guarda
os seus produtos at6 que outros bur.
f6es aparegam.

No entanto, o combate agora
aceso, promete algumas derrotas ao
mercado paralelo, mesmo nos Perio'
dos em que a AGRICOM 6 obrigada
a observar com rigorosidade alguns
conceitos inerentes A qualidade dos
produtos a adquir ir ,  nomeadamente
a humidade.

A agudizagdo da vigi lAncia 6 no-
t6ria nos postos de controlo rodo-
vi6rio, onde i6 se combateu a confu-
s6o e a arbitrariedade em dist inguir
o produto da "candongar e aqui lo
que estd longe disso.

Mas, ti se sabe, para acabar com
a <candongan 6 pteciso malor pro'
du95o nas machambas estatals e
cooperatlvas - opinam os entrevis'
tados.


