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"OperagSo ProdugSo"

Inquilino destroi casa ap6s
sentenga de despejo
. Danos montam a mais de 800 contos
Entre ig dezenas de inquilinos da AFIE que por dia l6m sido compulsivamente despejados

dls-caca-g -pela uoperaglo Produgeo'), por se recusarem a salr ap6s senienga; a; tiibun"l nesse
renlldo' !{.'um calo que toca as ralas de primitivlsmo raguintadb. Sentenclboo a oexii a mora.
$!a -eue habltava ilegalmente,- um Indivtduo- que se identiflcou 

"ond 
trabalhador do Se*iqo

lfaclonaf da Seguranga Poputar (SNASP), pegqu em- tampas Ce fortbcni e obstrufu a banheirb,
e os lavat6rlol. Depols de abrlr todas as torneiras, fechou a casa e foi.se embora. np6s atingii
a_altura {o rodap6, submergindo as alcatifas que cobrlam loda a casa, a rigtua intiittrise para orde'dochEo do vlzlnho e, espraiando-se petqq €gg?dariae, atinge a rua. 5O ooiJotai aipoir A aprelol alerfada e quando -16 chegou f6 havla 821 48 9,50 MT de 

-danos 
neeta sanha apirentementepremedltada dc dectrufgio.

O facto, sob a algada do Tribunil
Popular do Bairro cia Poiana. deu.se
numa lmponcnte vivenda de dois pi-
sos, slta oo fl,t 195. cla Rua Valentim
Slti. Esta casa d de tipe (lVD, encon.
trava.se totalmente 

-alcaiifada 
€, aps,

sar de mal conservada. iordrTt:s€ vestf.
gios oe luxq e bom gosto na cul pin.
tura c decoragEg anterlores.

Nola.vlr, la um indivlduo de nome
Fernands Domingo5 Maguessero, gu€
pcrante as autorldades ldontificou-se
como trabalhador do SNASP. Ae ser
Iniarpelade pela brigad3 de verlficagio
dc cesas. no contexto da <OperagSo
Produgdol, apresentou um contrato em
nomedc Barnabd Vieira Dianane, gue,
segundo just i f icou, e um seu parente,
transferido pata outra provincia.

DE R€U ORIGIilAL AO RESTO

9egundo afirmou Rog6rio Pedro
Mucavele. delegado da APIE junto oo
T'rlbunal Popular do Balrro da Polana,
nada fazia prever eue o lndivfduo fosse
tomar teo estranho procedimento, por-
quanto durante o jufgamento do serr
caso tlnha-se portado muit6 bem, acer-
tando todas as ordens do juiz mesmo
quando lhe foi l ida a s€ntenQa de de-
saloiamento.

Flcrmos erprnlrdos rqui no tlibu-
nel, quanCo atrav6s dos seus vizinhos
nos chega ao conhecimenlo que o In.
dividuo lcchou r crsa depois de ter
aberto todas al tornelras e desapare.
cgu, Corremos imediatamente para o

local r como nio tinhamos chercs ll-
do conlador - exp,ica-nos Rogdrio
Mucavele.

Quando f ina lmente 6  br igada con-
seguru penet rar .  encont rou o in ter io :
da casa t ransformado em aut6, ' t ica
p isc ina,  com papi is ,  beatas de c igar -
ros. defi tos cj iversos e l ixo a botarem.

A primelra medida que tomimos foi
a de evlcurlrnos a 6gua pelas escadac
abaixo, apos o que conseguimo5 des-
eolar todas as alcllifas fara expO.las
ro 9ol. por forma a $erem rproveita;
das, embort l€nham licado muito da-
nificadar. Depois, manddmoe vir uma
equtpa t6cnica de avallaeio. que esti-
4r o u os danor no montanle de
821.489.50 [,lT - adianta o delegado
da  AP IE .

Neste momento. decorrem no tr l-
bunal di l igdneias para que este indi-
vlduo seja submetido a novo juloa-
mento, incorrendo numa pesada acu-
sag6o, dadas as proporq6es dos es-
traclos que. seEundo lnformag6es co-
lhidas naquela instAneia iudiciAria. in-
diciam a prAtica premeCitada de crime
'!e sabotager,n de bens im6veis do Es-
tado.

NO PRoPRIO LOCAL

No propr is  loca l .  onde s  noss i
Reportagem desloccu-se acOmpanhada
pelo defegado rJir APIE, constat imo.s
infrmeros outros vestlgios, se ndo de

destruic6o premeditadi,  peto menos da
pdsslma uti l izag6o i jo lm6vel.

Na cozinha. quartos e corredor a
tinta estala em muitos pontos d6 tecto
e das paredes. Na casa de banho e
cozinha os azulejos degaparecera,m em
vdrias zonas. Ainda na casa de banho,
o espelho e os var6es onde se de-
penduram as toalhas tambdm desapa-
receram.

Na sala e em dois dos quatro quar
tos, os candeeiros foram arcados, um
deles de t ipo globo jazendo a um can-
to do quarto, i mistura com varOes e
madeiramento de afixagSo de corti-
nados,

Por todo o fado. na cozlnha. man-
chag de 6!eo e sebo soqlq __os ladrl-
lhos e mesmo nas parecles, autoci isnto
com s ina is  de queimaduras e i r tu l t te '
ras  out ras anomai ias  que er l tprest f lm
ao ambiente um3 repugnartte imagem
de fa l ta  da mais  e iementar  h ig iene.  A
rn is tura com urn quA de boqal isnto  na
tut i r izaESo ds in iove l .

Andrt Vace ltilacudun



O detegado cla APlE rnostra alsurnns das alcatilor lro.rtdJ: a s€car depois
de terem ,siio ,\u'l)m,ersfi\: nrtnt *[lsnfts>t forgatlo durantc dois dias



S'irrais de queintadtwas na piu e ailtleios utroncados ila pat"t"dc dn c(tsu

r{e hanho, aldm ilo desttpnre.simrrtto do vrrAo oildc se deperuluru, tt
t,.tttlha. Esta, i u.ntft pequenil inwgem tlu sturlta fleslrtidor'il qu( cortsltt.

at tltL) t ,


