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Na Beira, chamam-lhes de ..tcunga-moio". Em Maputo, s6o
denominados "dumba-ne[guer e em Marracuene, deslgnaln.se por
..dumba-male", Todos localizados em zonas comercialmente nevr6l.
gicas, o seu objectivo 6 comum: vender, ilegalrnente, e por pregos
proibitivos e especulativos produtos existentes ou ndo nos circui.
tos normais de comercializagSo.

Em Marracuene. estSo actualmente
local izados em tres sit ios. Um no lo-
cal onde antes se formavam as cofu-
nas de viaturas que iam em direcgSo
a Manhiga. Se bem que as tais
colrrnas jA n6o partem dal i ,  dal que
o movimento de vendedores decres-
ceu drasticamente, alguns vendedores
permanecem agarrados nb tradigdo"
e, aparentemente, conseguem arranjar
ainda uns "cobres". Refr igerantes,
cerveja e vinho, nacionais e impor-
tados, p5o, fr i tos diversos e outros
sdo os produtos rnais frequentes.

O segundo local de venda situa.se
na propria vi la, junto ao r io e 6 igual-
nrente local de venda de peixe. O ter-
ceiro e 0lt imo encontrc-se na mar-
gem oposta do r io lncomSti,  mesmo
junto do batelSo. Se os dois primei-
ros nasceram no tempo de escassez
de produtos, o mesmo n6o se diz
deste 0lt imo que ja tem tradiqSo.

Efectivamente, de acordo com infor-
rnag6es obtidas localmente, j6 nos
tempos remotos organizavam-se no
local, hs tergas-feiras e sdbados, ver-
dadei ras e  rea is  f  e i ras  populares,
onde populacOes rurais vindas de zo-
nas mais rec6nditas -- [ \ i ]achubo, Ma-
caneta e Calancta .- vendiam os seus
produtos de eampo, desde a nrandio-
ca. batata-doce, a manga e o amen-
doim, ao mesino tempu que se abas-
teeiam rie outros produtos necessS-
r i os .

A tradicbo mantdm-se. os dias tam-
h6m. Somente a heterocteneidade dos
fnteruenientes 6 que mudou. Efectiva-
mente, ao laclo da camnonesa de [\ la-
cl ' rr lbo, com as suas manoas e hatata-
-cjoee. vefros a mulher t ipicamenra
1itpdi6s, lrat ida e rehatida na ern-
clonnA. ex'bindo a si la cerveia. n rcf" i .
corante,  a  mante i la ,  a  sanddl ia  o l i is -
t ica  e  a  roupa c le  "x ica lamic lade" .

Todavia, p0rque os "dumba-nen-
gue" de Marracuene tem olrtra deno-
minagSo, se bem que as suas carac-
terist icas e objectivos n5o diferem
dos restantes.

t l  que para ser "dumbanengueiroo
em Marracuene tem gue se pagar uma
taxa. O pasan' lento desta taxa, violen-
tamente contestado por muitos, 6 para

"At6 porQue os produtos Por eles
vendidos, nem eran'r e nem s6o Pro-
duzidos em Marracuenel O distr i to
n6o produz nem cerveja, nem ref.ri-
gerantes e muito menos o azeite ,de
ol iveira. Se se exige controlo, este
deve ser feito pelos produtos ou,dis-
tr ibuidores desses produtos", argu-
menta Zefanias Mathe.

Acrescentou que tomara que ele
tivesse (rnercadosr Gorl'to o Vulcano.
Mafalala, Praca dos Combatentes,
Compone e Ho Ling. Teria menos ne-
cessidade de utilizar fundos do Esitado
para resolver muitos problemas finan-
ceiros com que o distrito se debate,

Numa deslocagSo que a nossa Be-
portagem fez ao *Mercado do Bate-
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<.Tomara que eu tivesse mercados como Mafalala"... Zef,anias Mathe i nos.
sra Reportagem. Na imagern, do Arquivo, um aspec?o de up merGddo para_

lelo dos que pulalam pela cidade

o administrador de Marracuene, Zefa-
nias Mathe, em defesa dos interesses
do proprio distr i to. Cort inuando a de-
fender esta uosigao, eie disse que no
pr inc io io  t inha-se ontado For  tomar
rnedi. las adi 'ninistrat ivas dispersnndo
fi lrra e simplesrnente os vendedores.
Por6m,  como iss0 n io  ros ' r l rnr1 ,  6 lon i -
dirr-se acloptar medidas economicas.

;56',  p6de veri f icar a af luAncia de ven-
dedores. embora r f 'scal em servico
tenha dito'  oue roie. o rnovimenio
a+,6 es+6 f-e-o, Hd diaS em qlre nem
df espaco pai,a nassar e as pessoas
qlt-se flue rtrerq!tlham no rio.

De acordo com ; le a olantia eobra-
do nor cada vendedor 6 de 500.00
met ica is .


