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A segunda fase da oOperagEo Produg6o)) na cidade de Tele,
iniciada sexlrteira 0llima, despoletou um estranho caso de uma
mulher casada qua, n6o sendo comprovadamente poliandra, man.
linha normalmenle uma vida conjugal com dois homens, com
o perfeifo conhecimento de ambos. A hisloria desta mulher que
inlrigava todos oc vizinhos num. dos bairros urbanos de Tele,
datava de h6 cerca de dois anos e o i'vontade com que os 116r
o relataram no centro de veriftcaglo embaragou mesmo o iuiz
B os experimentados membros das FDS r das estruluras polilicas.

Tudo comegou quando ao principio sm resultado destas di l igdncias veio
desta semana uma -,fnulher 6 detida a gaber-se gu6 o primeiro hom6m a
em sua casa. num ws barrros urba-
nos de Tete, acusada\ Oe pioStituiCao, apresentar'se no foCal era de facto
sendo encaminhada para o Centro' de o marido "de casam€Dtor>, o outro era
Verificagdo. a fim de ser submetida simplesmente amante. Mas o problema
a iulgamerrto no Tribunal Popular do complicava-se ainda mais.. .
Ba i r ro .

Postos os factos nestes termos. jd
Poucas horas volvidas epresenta-se em Tribunal do Bairro, o marido .ofi_

nc loca l  um ind iv fduo que se d iz  ma-  - , - ,  r^^ ,^ - - -
r ido da mulher detidi,  com guern cial" declara abertamente gue t inha

estar,": oficialmente casado hi bas- perfeito conhecim€nto de que sua mu-
tantes anos. Enguanto se trata das lher tinha um amante e que tal pro-
formalidades necessdrias b compfova- cedimento da esposa tinha o seu co'.
g5o dos factos e conseguento l ibel sentimento uma'vez que ela sempro
taQ6o da detida, eis que apresonta'Se traz;a pare casa dinheiro,- ioupas e
um segundo homem reclamando-se gene"oi i l imenticios, ao qu,i  ele
igualmente marido da mesma mulher. tnuiu.

TODOS OUEREM A MULHER

Como o caso se afigurasso inq6lito'
interrogat6rios em separado o acarea-
qdo (audidEo colectiva para contron-
tagdo das declaragOes) dos tr0s impli-
ea'lo, foram levados a cabo.

fNTERyENQIO DA OMM
oestltrol o cAso

O embaraqo das estruluras perante
tamanha confusdo foi maior. Uma ten_
tativa de inculpar unicamente a mu-
fher, acusando-a da prdtica de prostr-
tuig6o, deixando os dois homens em
liberdade, foi esbogada. por6m. ndo
chegou a consti tuir veredicto definr-
t ivo do tr ibunal devido a uma imediata
intervengdo da estrutura da Cidade
da OMM, que havia acompanhado inte-
ressadamente o caso.

O desfecho da historia, de aeordo

corn a posiglo da oMM, foi o envio

dos tr6s para o Centro de Evacuagfio,

a f im de separadamente ssrem inte-
grados numa nova vida, atrav6s do

trabafho produtivo. O marido *oficial"

q^rqtie tolerara que a asposa se pros-

tituisse em troca de proventos que

ela lhe trazia, fomentando, rccim, a

sua degradaglo. Ela pr6pria porque

se prostituia, ao vendgr r€u corpo ern

troca de dinheiro e outros bens. O

amante porque corrompera a mulher,

aliciandoa com bens materiaia efil

troca de fruigio do seu corpo.
Por sgu lurno, o amante declarou

que n6o se santia culpado de coisq Pensamos que este foi o dasfecho

lln#[?irHil';l :ffi firlrT:t".JHt: correcto para um probrema dcsla na-
mulher e que dado o 

-longo 
tempo tureza a aqui os louros v6o para a

ff'"'i?rl3''flTil';1 Tl$ffi"oti;, oMM sue soube ver craro no meio
n6o sendo sua inten96o deix6-la


