
Bcrlrro do Aeroporlo

Detido cqndongueiro
conrn l4 sqcos de smendoim

o l{ogocicrtc renderis 95 confos
A venda de catorze sacos de amendoim ns candonga que

renderia 95 contos, foi abortada pela vigi l incia popular no Bair-
ro de Aeroporto, quando mil icianos surpreenderam, no principio
da madrugada de sdbado, Catarina Tovele 6 descarrogd-los no
quintal da sua casa, revelou o comandante do ccntro de Milicise
Populares nas LAM, Ant6nio Ndove,

As primeiras horas da madrugada Pitr i .  que estava de atalaia, desdc r
do passado sAbado, catorze sacos de entrada da carr inha no quintal.
amendoim foram descarregados de O - lent ro  de Mi l ic ias  Populares nas
uma carr inha de a luguer ,  no qu in ta l  L .  A.  M.  t inha s ido prevenido no d ia
de Catar ina Tovele ,  33 anos,  mora-  anter ior  por  uma moQa de 14 anos de
dora no Bai r ro  do Aeropor lo .  rdade,  que o mar ido de Catar ina To-

Todo o movimento estava a ser  ve le .  Jos6 Nhanombe.  t inha vendido
observaCo pe lo  mi l ic iano Jo6o Narc iso em casa de um amigo quat ro  la tas de

Curolitto f ctrcle. c()ttt o.r c{tlor:.( su('os de antendotm encontraao,\ t,nt
sr((t co\a, pelos NIilir:ius Populrrres rus 1.1.i1,1.

LLlft16l

amendoim.  o  que lhe ter ia  rendido
cerca de 5 mil  meticais, conforme
revelou o comandante do Centro
Ant6nio Ndove.

A TRAJECTORIA DOs SACOS

Ap6s ter sido surpreendida pelo mi.
liciano, Catarina Tovele viria a revelar
que o tal amigo se teria recusado a
render o amendoim em sua casa,
pois se queria ver l ivre de compro-
missos.

Segundo Antonio Ndove, os sacos
de amendoim foram guardados em
;asa do amigo,  po is  o  cami io  que os
. rouxera de Inhambane era demasia.
do grande para ent rar  no qu in ta l  de
iatarina Tovele. Segundo o coman.
dante,  os  sacos l inham s ido cu idado.
samente escondidos debaixo de cen-
tenas de cocos, que seriam vendidos
nos bazares de Maputo.

Como o amigo n6o qu isesse vender
- l  amendoim em sua casa,  Catar ina
Tovele viu-se, desta forma, obrigda a
alugar uma carr inha para transportar
os sacos. Para ndo despertar suspei.
tas, f6-lo de madrugada.

Entretanto, o marido ia nio sa
encontrava em Maputo, pois i inha
part ido para Inhambane na tarde de
sexta-feira.

CADEIA DE COMPLICES

De acordo com informaQ6es do
Centro de Mil icias Populares nas
L.A,  M. ,  os  sacos de amendoim eram
provenientes de Nampula.  Desta c ida.
de,  foram t ranspor tados para Inham-
bane num camiAo-cavalo  e  escondidos
lebaixo de garra fas de g6s para fug i r
ao 'cont ro lo .  Em Nampula,  J6 se t inha
conhec imento do dest ino dos sacos:
a sua venda na candonga.

Em lnhambane,  foram novamente
:scondidos mas, desta vez, debaixo
de centenas de cocos.

Chegados a Maputo, como o camido
que os trouxera fosse demasiado gran-
de para entrar no quintal de Jos6
Nhanombe, marido de Catarina Tovele.
os quinze sacos de amendoim foram
temporariamente guardados em casa
de um amlgo.

Mais tarde seriam entio vendidos
'ra candonga, o que renderia cerca de
)5 contos.

Graqas h vigi ldncia popular e i t
pronta. ac96o das mil icias nas L. A. M.
tal venda na candonga foi,  no entanto,
abortada.


