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Oualro individuos foram detidos na quarta-feira na Namaacha

para averiguagOes, no dmbito de operag6es regulares do Governo
Provincial do Maputo contra a candcnga. A detenqSo loi resillta-
do de uma operagdo de busca nas resid6ncias e confisca-
96o de vdrios prOdutos de prir,eirn necessidade p:guilS dos quais
escasseiam no mercado.

Dentre os produtos apreendicjo;
na busca-reldmpago u simult6o€s,
destaca-se oits tamboretes de petr6-
leo de 20 l i tros cada. 10 capulanas
e 40 cestos de vdrios iamanhos.

Tanto o petroleo como os cesios
estiveram na posse de Hor6cio Bie
Welicene (mais conhecido por Ma-
cunhalane) e de Pe6ingos Jacinto,
respectivamente. Ambos vivem na
mesma resid6ncia que a populacSo
de Namaacha denominou de (quarter-
-general" da candonga. local izado na
v i la .

O {propriet i i r io, do petrdleo disse
i nossa Reportagem que quatro tam-
boret6s fora,m adquiridos por minha
mulher, a pedi.Jo de sua irmS em
Inhambane, 4srsgspntOu que Os Ou-
tros tantos p€rtencem a um amigo
sudzi que me pediu para guardar.

Sabe-se que o produle fol colTr
prado na Cidade de Maputo e as
latas que o contdm estSo ainda se'
ladas.

As autoridades policiais de Na-
maacha revelararn-nos que a alega-
qao de mandar produtos para fami-
l iares em lnhambane, consti tui ult i -
nramente uma resposta-t6ctica dos
candsnqlrsiros. Dizem que levam pro-
dutos para aquela provincia, mas na
verdade r*ravessam a frontgiys para
Suazi16ndia precisaram

Anteriormente, a esposa de um
outro individuo detido e de nome
Reginaf do Zuncuze Fuldo, detentor
das 10 capulanas, t inha-se ref erido
iclualments a frequentes deslocaqOes
do seu marido a Inhambane. So que,
desta feita. para comprar as capula-
nas, que voc€s v6em, para mim -
d isse,

Enquanto registsY7s165 estes da-
dos, o homem apanhsdq com os 40
cestos de palha insistia: garanlo.vos
gue sou eu mesmo o arlesSo.

Estes cestos - prosseguiu - sEo
assim muitos, porque estou 6 Gon-
feccion6-los desde Janeiro passado e
ainda n6o vendi nenhum.

Domingos Jacinto, que por sinal
estova basiante . lgsgds" por uma

r ,u)e c i )  A lcoo l ,  r rSo to i .  no entanto"
capaz de indicar qualquer vesrigio da
existdncia de uma oficina de cestos
nos arredores da sua casa.

Ouanto ao local para o deposito
dos desperdicios da palha ut i l izada
D3 confecq5o do produto ele disse
que n5o 6 possivel encontrar uma
0nica palha de sobrd, Forgue com $s
desperdieios fago vassouras que i6t
vendi. Tambdm n6o me recordo do
sitio onds Ceitei as latas da linta
com gue pints ot cestos.

MOLDES DA GANDONGA
NA NAMAACHA

Num contacto com o Comandante
Distr i tal  da PPM" gste informou-nos
que a locai izaqdo geogri i f ica de Na-
rnaacha {um distrito que faz trontsi-
ras com a Afr ica do Sul e com a
Suazi lAndia) tem tornado propfcia a
prdtica da candonga na zona.

Ult imamente, os produtos mais
negociados sao rolos de l inha Psra
diversas ut i l idades. Segundo o Co-
mancfbnte, os compradores sao pro-
venientes da CiCs6. a* Maputo.

Disse ainda que os candonqueiros
s6o muilo conhecidos no distrito. Nio
trabalham e tdm como centro de ac-
tuagio a terminal dos machimbombos,
onde ficam a espera dg "material>
do nascer ao p6r do sol.

Numa anterior operaQAo contra a
candonga levada a cabo pelas estru-
turas cjistritais. n6o foram apanhados,
devido a uma tugia de informag6es,
atrav6s de uma rede montada. oue
envolve os proprios trabalhadores dos
servigos estalais, Desde sntao at6
A ir l t ima quartrfeira, so foi possivel
iniciar s instruq6s de um processo
conlra um dos candongueiros mais
conhecido de Namaacha,

O referido processo caminha com
dificuldades pGr talta de mat6ria, de
acordo com o Gomandante. Este acres-
centou qtre mas, nessa busca deita.
mos d m6o a alguns intermedi6rios,
gue presenlemente estSo a cumprir
penas de prisSo gue variam entre
dois a seis meses,
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