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o Detido,,s mois de 200 truficontes
COm a delengto de mais de 200 candongLieitos que exGtclam a 3ua prltlca de especula- das pela Pollcia. para €vltar que tais

c5o nas esqulfla3'das Ayenidas zedequia3 Manganhela'e Fillpe samuel Madaia, Inlciou-sa seba- E9:"- ::-l:si:11"-t:lr toi duranro
io na capltai o iomlate e candonga. 3'"nnu,[,, 

t"too encerrado o Mercado

A operagEo para o desmantelamen.
to do *MK> do Ho Ling, como era
sobejamente conhecido aquele local,
teve lugar cerca das 10 horas e pro-
longou-se ai6 irs 11, envolvendo mais
de 300 agentes policiais e fiscais do
Gabinete de Organizaqlo do Abaste-
cimento de Maputo"

Grandes quantidades de artigos do-
m6sticos, relogios efectr6nicos, pilhas
eldctricas, bolas pl6sticas, lAmpadas
e muitas outras coisas foram apreen-

didas durante a acgio. Entre os a[i-
gos apreendidos figuram particular.
mente artigos raros no mercado.

Os detidos, A medida que iam sen-
do capturados, algemados e transpor-
tados em cami6es para o Gomando
da Polfcia, foram desde logo subme-
tidos a interrogat6rios preliminares
para se apurar o seu envolvimento
neste tipo de neg6cio e serSo em bre-
ve julgados em tribunal. Desde ie ha
a considerar a recente orientagEo

judicial que p6e f im b convers3o de
penas em multa nestes casos.

Na operag6o que marcou o inicio
da campanha contra a candonga na
capital,  a part icipag6o popular teve
tambdm particular destaque, porquan-
to permitiu, n6o poucas vezes, detec-
tar candongueiros na ocasido ocultos.

A contr ibuiqSo popular permit iu
ainda que os visados n6o escapassem
ao surgir no local a Policia. Entre
outras medidas de prevengSo toma-

Nessa ocasido houve certas recla-
mag6es quer por parte dos que se
encontravam no interior do mercado
como. dos que estando do lado de
fora pretendiam entrar. Sabia-se de
antemdo que al i  os candongueiros
encontrariam reftgio misturando - se
com o p0blico.

Na pAgina dois desta ediqio inse-
r imos um trabalho mais desenvolvido
sobre a referida operagAo.


