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Aproxima-se a qualro mil o nrimero de pessoas detidas pela
Policia Popular de Mogambique em operag6es selectivas feitas
em dezenas de bairros de Mapulo duyante o ano passado, sobre
quem pesam acusag6es de criminalidade, soube a nossa Repor-
tagem iunto de uma fonte do Minist6rio do lnterior.

.  
Muitos destes individuos f oram

lulgados no Tribunal Popular Provin-
cial acusados. sobretudo, de vadia-
gem, aldm ds prosti tuiQ6o, assaltos ir
m5o armada violaQ6es, arrombamen-
tos de fesidEncia. homicidas, entre
outsgs crimes.

A maior parte dos sentenciados
foi enviado PBra campos de reedu-
cagdo, onde est6o a cumprir as pe-
nas, al6m de aprender of icios como
tractoristas, n' lecenicos. serralheiros
e carpinteiros. Segundo un]a fonte
do Ministr lr io do Interior, os reedu-
candos, ap6s cumprirem as suas pe-
nas ser6o integrados em sri lpresds
agrieolas como trabalhadoras perma-
nentes.

CIDADE TRANOUILA
AT€ AO IV CONGRESSO

- At6 ao lV Gong'rcoso, porcmoo
a cidado trenqulla - disse uma fonte
do Mlnlst6rio do fnterior. adiantando:

-- E n6o pErsr€mos com as gpe-
ra90e9 selcctivas cnqtranlo houvcr um
{nico marginal i colta.

Durante os oito ffios€5 erll QUe se
efectuaranr operag6es selectivas, de-
Z6nss de quadrilhas foram desmante-
ladas em lufaputo, nomeadamente a
quadrl lha de Amissoni Sit i la, que se
dedicava a assaltos a mdo armada
na Mato la :  Lu is  Cdsar  Rodr igues,

assaltante i  m6o armada no Bairro
de Xipamanrne;  Or lande Lu l r  Macud-
cua,  det ido na Posss de uma Pis to la ;
Saide Maru lu  que tentou vender  o i to
pistolas. al6m de praticar assaltos;
Mdrio Matavele, chefe de uma qua'
dr i l f i s  de 16 e lementos assa l tan ls t
na Catembe; Bonif dcio Hassane. as-
assaltante i  mdo armada no Bairro
Central,  chefe de urns quadri lha de
'11 e lementos;  Anton io  S imango,  as-
saltante na Matola, que alvejou s 5erJ
ant igo pat reo numa casa onde t inha
t rabalho;  Antdn io  V i lancu los,  assa l -
iante no Bairro Central:  Francisco
Mbeve,  chefe de uma quadr i lha de
sete elementos, que criava intranqui-
l idade r6 Bairro Hanhana; Ernesto
Machava, que juntamente com qua-
tro elementos, assaltava resid6ncias i
mdo armada na cidade, e ex-residen-
te  no Bai116 de Chamanculo ;  M6r io
Tembe, chefe de uma quadri lha de
19 elementos, do Bairro Hanhana;
Domingos Nhancale, do Bairro da
Malanga; ,Fernando Cinco Reis, as-
saltante b m5o armada nos bairros
de Malanga e Alto-Ma6; Carlos Rai-
mundo Lhanume, juntamente c o m
mais quatro parceiros, assaltantes de
resid6ncias e ladrOes ds sutom6ve,is na
capital,  sobretudo, na Cidad6 da Ma-
to la ;  Joseph Frank l in  Mungo,  v io lador
de duas cooperantes. uma brasi leira
e uma bf  lgara.  e  Santos Manhique.

conhec ido por  Amade Khan.  assa l tante
a m6o armada,  e  6  res idenc ia  do pre-
s idents  do Banco Popular  de Desen-
vo l v imen to  (BPD) .

APOIO FUNDAMENTAL
DA POPULAQAO

- Estas detengdes resultaram do
apoio concedido pelas populag6es
nos seus bairros. sobretudo, das es-
truturas politicas, que conhecem os
seus moradores - adianlgu uma fonte
po l i c i a l .

- He zonas conhecidas pela Poli-
cia onde se refugiam ss assaltantes
a m6o armada, os praticantes dos
furtos qual i f icados. Mas quando achra-
lnos nio conseguimos o 6xito dese-
jado, sobretudo nos bainos onde as
estruturas pol i t icas n6o est6o organi-
zadas.

Nos r- i i l t imos meses de 1982, a
Pol fc ia ,  a inda deteve numerosas ou-
t ra5 quadr i lhas,  nomeadamentg o  gru-
po de Wi l ianro Cha0que,  que junta-
mente com 11 outros parceiros se
d e d i c a v a a a s s a l t o s a r e s i d 6 n c i a s :
Arone Jos6 Manhica;  Pedre T ivanei
o grups de Alexandre Sifr6o. conhe-
c ido por  Masepa Cuta,  juntamente
com t res e fementos que sgsal tavam
mineiros moqarnbicanos resressados
das. minas da Afr ica do Sul; Alexandre
Jos6 Lanqa,  corn c inco out ros ind iv i -
drlos dedicavam-se a assaltos a r€si-
ddnc ias;  F iquei redo Ambr6s io  Ma-
tusse e dois outros indivlduos sdo
acusados de ter prat icadg um homi-
cfdio frustrado, al6nr de orrtros indi-
v i duos .


