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Cinquenla e sete cldad{os foram ontem condenadosa penas
de 1 e 2 anos de prisSo pelo Trlbunal Popular Provinclal de
Maputo, por se ter comprovado o seu envolvimento em acaOes
de candonga.
Depois de minuciosamenteana{isadas as acusag6esque pesavamsobre
si. dois outros r6us do mesmo contingente, foram absolvidos.
Os cinquenta e sete condenados
tazem parte das cerca de 200 pessoas
detidas na operagdocontra a candonga, desencadeadano sAbado riltimo
pela Folfcia Popular de Mogambique,
nesta cidade.
Obedecidos os condicionalismos
que se seguemA sua conburocrdrticos
denaQdoos candongueirosser6o conduzidos aos campos de reeducagdo
onde, paralelamented sua integragio
em trabalhos produtivos,serdo submetidos a processosde reabiliiagdo,por
forma a que venham a servir a socie'
dade.
Os iulgamentosdos candonguelros
decorreram durante todo o periodo da
manhd de ontem em 5 secg6es criminais do Tribunal Popular Provincial,
tendo as respeciivas sentenQassido
liclas praticamente at6 ds primeiras
horas da noite.
Os candongueirosjulgados e condenados ontem. s6o ha- sua maioria
pessoas que trabalhavam individualmente. Os seus depoimentosao tribunal mostram que viviam unicamente
da compra e venda de produtos raros
no mercaOo.
Tirando um e outro caso, trala-se
de pessoas que, informadascla colocaqdo de determinado produto nas
lojis, partlcularmentedo MK, erain

os primeirosque, ainda durantea nolie, formam bichas para no mornenio
da aberturaagambarcaremtud.:..r que
pudesseser revendidoa pregos altos.
Noventa por cento, dos individuos
condenadossdo desempregaoos,
e entre eles, muitos hA que nunca trabalharam. Vieram ir cidade e, aproveitand,:-se da situaQSopouco satisfat6ria dos
abastecimentosem g6neros de primeira necessidade,encontraraffi nt corTt.
pra e revenda o seu meio de subs:utEncia.
Dialogiimoscom afguns que carecem inclusivamentede uma resiCdncia
lixa, vivendo apenas de vagabundice
pelas art6rias da cidade.
Por6m, aparecemtambdm enire os
condenados, pessoas que tazi.am A
candongaem prestaqio de seryfqosa
certas pessoas cle quem obtiarn ur a
remuneragdo, consoante as varrrla:i
efectuadas.Esta situaqSo6 a nesnra
que tem vindo a permitir i cletencr;o
de alguns comerciantesfornrleecjore:
de mercadorias.
Gerca de trinta pessoasque haviam
sido detidas,s6bado,durante a operaq6o contra a _candonga .na .zona do
Ho Ling, na baixa da cidade, foram
jA pos'tas em liberdade pelas forgas
policiais,por se ter constadondo estarem imf,icadas nestas aca6es,
Entretantocontinuam a chegar v6rlas comunlcag6esde casos de especulaQsoa, Pol.icia.Ainda ontem, brigadas constituidaspor elementos.agentes da PPM e do GOAM realizaram
buscasem v6rios locais,onde tem sido
encontradosarmazenados,artigos que
muito raramente aparecem no mer'
cado.
Ndo se sabe bem eomo, nras milhares de pessoasdevidamenteorganizaduranteuma hora
das concentraram-se
ontem a tarde, iunto ao mercado cenq u e a l i f o s s e ma p r e tral. aguarCando
sentados os candongueidoscondenados. O mercado esteve durante este
tempo encerrado.
Cerca das 14.00 horas haviamos
tamti6m recebido na nossa Redaccio
uma -lnforrnagSo.BtovaAiee*g*ds,Tljbunal Pooular Provincial,indicando Que
de facto serih, iunto ao mercadoefectuada uma reunido em que seriam
1-5'f.tios candongue'toa.
apresentados
vemos. mas ndo vimos senSo pessoas
aquardando.li,lomentosdepois aoareceu alguemque deu ordem para se
dispersar porque <a reunido foi adiadau.

