"fficorn este ferro %.N
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gu e ele te bclte?"

A posse cle uma Biblia foi rnotivo para que um etemento da polfcla,
que integrava a brigada de inspecgdo da aOperagdoProduQdo;encarregue
de verificar as easas e os cart6es de abastecimento,no Bairro da lr4alanga,
interrogassea dona ca casa sobre as suas confissoesreligiosas.
o caso ocoileu no passado'dia 22, pelas 23 horas, e fol-nos relatado
pelo marido, Eduardo Limoneo, motoristados TPU, naquels noite a trabalhar,
e que acha bstranho o procedimentodaquele elemento da Polfcia,tanto na
altura corno no dia seguinte.
t
com eleiio, a brigada, ng sua actuagio normal, dosfocou.se ao
n0mero 16, 1.e andar, da Rua Rio Tembe, no refericlobairro onde se encontrava, sozinha, llda Ir/aria Mafuzane,esposa do motorista dos Tpu.
Tudo estava em ordem, tanto o contreto de arrendamento,como o
cartSo de abastecimento,quando o potfcia que andava a vasculhar, encontrou a Biblia e perguntoun
, u m t o m q u e a d o n a c l a c a s a c o n s i d e r o ui n t i m i datorio:
- Por que 6 que t€m isto en casa? Voc6s.r6o religiosos?
llda Maluzaneexplicou que ndo. A Biblia j6 exisiia la em casa e n6o
viam raz6o para a deitar fora. Mesmo assim, o policia insistiu mais algumas
vezes. Depois continuoua percorrer a casa.
No quarto do casal encontrou, iunto a janela, uma barra de ferro.
_
E perguntou:
o tcu marldo batc,te com elte ferro? E corn isto qu€ cle te corlumq
b!ler?
serenamente, a esposa do senhor Lim6neo explicou que n6o era coslume clo seu marido bater-lhe,muito menos com aquele ferro. Tlnham aguilo
por uma questao de defesa. J6 se veriticaram roubos no prddio, ela por
vezes fica sozinha de noite e rnais vale prevenir.
Mas, como visse um ar de duviria no pollcia, aconselhou.oa que sg
lnformassejunto clas vizinhas.Contudo,o polfcia achou por bem levar o ferro.
Posto isto, a brigada retirou.se para cumprir o resto cla sua miss6o
daquela noite.
O caso ficaria por aqui ndo fora o polfcia voltar, no dia seguinte para
interrogar os vizinhos insistentemente,se era verdade que o marido batia
na mulher.
Gomo nao podia deixar de ser, os vizinhos afirnraram n6o ler conhecimento de acA6es deste tipo. Por iltimo, procurou recolher a identificagEo
do marldo.
Quem lha deu
que um homem que trabalha n6o se escondetamb€m acrescentougue o marldo estava em casa e o melhorserlao pollcla
deslocar-ge a casa do visado. mas este n6o se mostroumuito intereseado
quando respondeu:
- Nio 5 precirot
Eduardo Lim6neo velo agora eo nosso jomal vlslvelmente preocupado
com a actuagdo daquele pollcfa, pois n60 bate na mulher, nao e
,rligloso
e, que saiba, n6o hd nenhuma lei que prolba ter ern casa uma Bfbila,'
-iquele
nm
urna barra de ferro, que (por v6zes t^1 multo jeiton, como disse
inquillno quelxando-se tamb6m de ter ficacto s"m era. Eduardo
Lem6neo
exprimiu ainda a sua preocupaQdoporque no meio de tania .orrragb"
e
aprumo demonstrados pelos restantes elementos da brigacla, acnou
as preocupagOesexpressasapenas por aquele elemento.
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