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Dole g7up.s de analtanter à mão

armada e 54 cvadldor da Crdclr
Central de Maputo Íoram cipturrdor
pela Policla Populrr de Moçamblque
dunnto opereçôee ocorrldal dr I a
31 de Janelro putado, lnÍormou on.
tem uma fontc Ue PPM.

, O primêtro grupo é composto por
etemento$ que serâo cm breve con-
duzÌdos ao Tribunal Popular Provin-
c ia l  do Maputo,  ind ic iados de vár ios
crlmes. Eugénio Carlos parìguenb,
chefe da quadr: i lha e ex.elemcnto
das forças pol iciâis, ers desernpre.
gado à altura da detencão, Perten-
centes à mesma quadrilha foram
também detidos Fernando Fl l lpe Mâ.
bussa e Paulo Uassequete M.abunda,
ambos desempregâdos.

Segundo a íonte pol, icÌal,  osta
quadri lha dedicava-ge a aeealtoc à
mÊio armada em bairros da Ctdade
de Maputo e na vi la de Moarnba,
roubando apare lhos e out ros u tênsí_
l ios .

Na posse doste grupo, a Polícia
apreendeu t rês p is to las do que ss
servlam nos assaltos.

Presume-se que osta guadrl lha
tenha tarnbém assaltado várlos mi-
noiros moçambicanos, em regroôso
ds Rfr ica do Sul, De acordo cbm a
fonte da Pol íc ia ,  têm s ido vár ias  as
queixas de cidadãos rnoç,ambÍcanos
gue,  regressando da Áf r ica do Sul .
têrn sido vít imas de assalto nâs es-
tradas da Província do Maputo.

Um segundo orupo de assaltantes
à mão armada Íoi também desmante-
lado pela PPM. Dedicava-se a assal-
tos na zona da baixa da capital,  nos

bairros de MalhanEalena, Matalala e
Charnancuio .

A Pol íc ia  apreendeu umB p iStota
9ue re encontrava na pogse de um
eiemento da quadr i tha.  Êste qrupo
tinha como objectivos asgaltar resi-
dôncias onde roubava aparelhagens,
ge le i râs,  mobí l les  e  d lnhei ro ,  para
poetcriormente vender a alguns pro-
prietários de cantinas e baÍec.

'São 
asslm Indiciâdos destas cri-

mog Varco Armando Mapogse, dctom*
pregado, res{dente no Bairro da Cha-
manculo. Na guâ ceEa, de acordo
Gom a ÍOnto policial, reufiiânì.gs vâ-
rÍ03 nìârgt66l6, onde bebiam rton-
tofrtô, (aguardentc) c planeavam as-
saltog.

Fol também detido Bernardo Fer-
nando, desempregado, e Chcfanhane
Tsuvanê, omprcgâdo no reglauranÍe
"  Lumiar ' ,  na Avenida de Angola  e
residente do Bairro Central.  Ëm de-
claraÇões à Polícia, o gÍupo disse
que se dedicava a vários assaltos, há
quatro anos, tendo adquir ido a pis-
tola há cerca de um âno. Foi nessa
aìturs Que aumantaram 03 agtaltos
na cidale.

A fonte da PolÍcia realçou o àpoio
da populacão dos bairros, que não
hesitou orr desmagcarar e apontdr os
loca is  onde sê re fug iavam -os mom-
bros daquela  quadr i lha.

Sob solÍcítação do Tribufial,  du-
rante o  mês de Janei ro ,  a  Pol íc ia ,
lgualmente capturou 54 reclusos, quê
se t inhanr evadido da Cadela Central
nos ú l t imos quat ro  anos.
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