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De guintsl em guintq!
so centrode evscussfro
- traiect6ria de um iovem a mais na cidade
-Trabalhrva? Ji nio tnbrlha? pergunt6mos.
N5o. Je n6o trabalha, porque fol
prr€so pouco depois de ter nlandado
vrr os familiares de Xai-Xai. Antes
desta prisSo, Jods MacuAcusfoi posto, pelo irm5o, e disposigfrode um
uenhor que precisava de empregado
de quinlal. com o salArio de 400.0t)
rneticais por m€s,
--Como e$tva no quintal do se.
nhor. nio'sci por que 6 quc o meu
lrmio foi prelo, ml3 sci que ele esti
n cumprir a penr em l{ampule. Pare.
ce que nio vrl slir agora assim.
Trata-se de Jo6o Aibino Maeu6cua,
Os 400,00 MT do qulntal do senhor
natural Q4 localidadede Limpopo, em
n6o chegavam para sustentar A sl
Xai-Xai,provlncia cle Gaza. Nf,o Eosta pr6prio, a mde. os dois irm6os mais
de falar com as pessoas, porque lsso novos e a cunhada. todos na mesma
saria contradizer o sentido da educa- casa. De modo quo Jo6o MacuAcua.
efic que recebeu da mde, i custa de
o 0nico que trabalhava, rosolveu tr
um bom par cJe valentes sopapo$, A -procura de um outro servlgo cte
quintal que lhe desse mais pdb.
s e E u n d oe l e . q u o t i d i a n o s .
A sorte ndo subiu tanto no outro
gulntal - 600,00 MT" mensais - peto
que Jo66 foi procurar mafs quintars.
Ate que cansado decidiu dedicar-se
ao corte de lenha ou A venda esoorddlca de carv6o. O neg6cio dava-lhe
mais ou menos 700,00 MT num m6s.
- Noutro m6r. nio llnha dlnheiro.
porqrg is vezef nio fazia negoclo...
- Mas voc6 ainda nio rnencfonou
urna rinica importdncie que desse comlda a si e muito mcnos a toda aquets gente quo fieou a iuilentart Como
e po*rivel...? - inquirimos.
Vagueande. prlmeiro, de guintrl cm
quinlal & procura de quem ao6ilr3oe
03 sous serviQos em lroct de plo, a,
depois lranslormando-sc em biscsleiro. um iovem de Xd-Xai, 21 anos
do idade. viveu duranle euotrg rnos
na Capitaf numa situagio de vcrda.
delro paraeita. fl/las lsso, acabou &
partir do dia em quo ete. indocuflEn.
tado, loi conduzido ao Centro de Evr.
curgio do Sairro do Fomonto logo
qus no Poslo de Veriflcagio te conctulu quo cgtava r mais na cidrdc de
Mapulo,

-Sim... tamb6m sel tarer pogos de
antlhe... mre temb6m isso nio conta
mu,ito, porque 16 fie tr6e e ap€nas
Quando algu6m pedia...
- Dinheiro plrt corner. yeltlr, don.
de vinha? - insistimos,
Segundo Jo56 Macu6cua.a mde e
a cunhada oferecsm os s€us traba,
lhos, urna vez a outra. em machambas
alheias,em troca de vestudrioe mesrno de comida. Depois,6 prdprio Jo6o
tamb6m cortava canig6 para vender.
Iodo Albino ililacwicua
e preciso ainda ter em conta gue a
Quando fala, eon lrrltantc fi1ofroto, ntmi tem oulro homem" mls tamb6m
clc crll lqui c vri rer evacuado como
nia e seco de gestos como uma 6rvore dospida de folhas, Jo6o Macu6- au.
Por coineid€ncia (?) o amante da
cua donuncia uma timidez fechada"
em forma de pavor. Gomo lhe {altam m6e chama-se Albinq Macudcua que
pstdvras (mesmo em changana) para 6 igualmenteo nome cornpleto do pai
contar a sua vida de mlsdrla agarrada verdadeiro de JoSo que e3t6 no John.
56 que ndo 6 prov6vei que este
80 Corpe eSfarrapads e acinzentedo
de frio. o iovem utiliza os termos mat$ segundo Albino MacuScua.gue entrou
na ulda da mde de JoEo. constitua
grossoirgsgue'aprendeu.
fonte
de roceita para aqueia numeroQuando era crianea estudou o fez
sa familla.
a 2.1 classe. Depois loi guardar a
rnachamba da mam6 contra as 'inves'
fsto porque ole" (eAlblno Macudtidas dos passarinhr:s. O pal 6 por
eua lll) faz invariavelmenteuma coisa
eie praticamentedesconhecicloporque todss 8s Yezes que apanha ctecosn:
6 um homem do John e s6 poucag vou beber thonlhonlho" at5 furrr os
veze8 eptroceu em ctst, ptrr dchrr
bolsgs revelou e nossa Reportaa mamfr com oulrc gafuida. ls?o fol
gem.
{i'hos
at6 fazer tres
iuntamenteeom
Ji dissemos que este homem tamo pr6pri11Joao o qurrto i maml ar.
h6m est6 no Centro de Evacuagito do
ranfou a6Eim,as$im. diz ele dado que
Fomento. por se tratar de um parasita
marido e mulher separaram-sehd mui- que deve abandonar.a forga. a cldade
te tempo.
de Maputo. por voluntariamente n6o
- Meu lrmio, que egtrvr cd em
se ter inscrllo.
Maputo, chamou.no3 nos fins dc tg7g"
Agora vai ser lntegrado. floutro
r mlm, a mle e malg duas erlangrs
ponto do PafS, cm tarefas produtivas.
mais novag da mrni. para vlnnoS vlCom uma sltuagio bem definlda que
ver com ele. Aqui ele trabalhevg nr
n6o o obrlgue a andar de qulntaf em
oficfna de Tsinini. onde se lazom cr.
quintaf ou a prestar por vezes senrlfog6es.
m!s, letes"
enrldal. ..
Qos dwidosos.

