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um isconderiio de presumivels rnarginals, clnco dos quais cARroEs DE TDENTTDADE FALsos
menores, loi na segunda.feira descoberto pela populagSo e pgta Ftorve perodos em que aquetasPolicia nas ttarreiras da Maxaquene, em Maputb, ap6s vartas zonas chegaram a ser poticiadas.
hOfaS de bUSCa. devicto h trequencia de crimes ai

Dezenas de moradore$. cntre o$
quais  um grande numero de cr ianqas,
contr ibuf ram para a descoberta do
esconderi js de presumiveis marginais.
bem carnuflados entro as rnoitas da-
r nrela$ barreiras. Eles erarn consti ,
luidos por alguns abrigos ( reentran-
cias,y corn maiE de trds metros de
profrrndidade, onde os membros do
(r 'r ipo dormiam e cozinhavam, quan-
do al i  se encontravam.

Os 'ef0gios passam despercebidos
a6st c lhares da$ centenas de pessoas
eUr: para eRcurtar caminhs. al i  pas-
sarn diariamente. no percurso para a
Eaixa de L4aputo.

Presume-sc eue o grupo safa che-
f iado por um adulto indocumentado.
tambnrn detido, que disse chamar-se
Alber.o Moamba. aparentando, ter
mars de 30 anos. Os restantes ele-
mento*  da presumive l  quadr i lha de
marginaig tem idades compreendidas
€nf re  os 10 e os 17 anos.

A hisl6ria da descoberta comeQou
na manhE de ontem, qriando Qata-
r irra da Encarnaq6o acordou, cerca
das quatro horas e, ainda sonolenta,
estendeu uma das m6os & procura
do interruptor do aparelho de 16dio-

- Como n6o tenho refdgio, ia ligar
o r6rdio para saber as horas - contou
Cntarina da Encarnacfio.

For  ent6o que apanhou um t remen-
do susto.  quando se apercebeu que
o aparelho n6o se encontrava sobrc
a nresinha de cat:eceira. como habi-
tualmente. Acendeu a l t-rz- e viu oue
a carteira tambem tinha desapareci-
do.  Nurr  dos out ros loca is  da casa,
encontrou em seguida a oartcira. jd
vazia, bem como uma das ianelas
aberta.

BUSCA NAS BARREIRAS

Fora da residOncia, apanhou no
chi io urna outra carleira. pertencenie
a um v iz i t rho.  de nome Humber to
Rangel .  cu ia  casa fo i  tamb6m assal -
tada, a quem chamou em seguida.
Juntos decidir 'am empreender a busca
aos assal lantes.

Ao longo do caminho.  torarn encon '
trandrr alguns objectos roubados. que
os ccnduziu bs barreiras da Maxa-
gue;le. Agui, em conjunto com,outros
rnoradores. durante vdrias . horas pal-
mllharam aquela zona i  procure dos
e$saltantee. Eram cerca das oito
horas. qrrando se aperceberam do
Gsconderiio, entre as moitas. Junta'
nente com um agente da Policie.
conseguiram ao longo de corto tem-
po iapturar lodo o grupo. n5o obs-
tante os seus componentes terem
tenfado escondcr.sc entrc o anvoredo
em locaia conhecidos.

Recorde-se gue as barreiras da
Maxaquene ser'viram vdrias vezes cJe
loca l  de esconderr io  de marg inars .  A l r
ocorreram assaltos e ate crimes gra-
ve$, a ponto dg, a$ pessoas deixarem
de uti l izar as rampas para encurtar
a distAncia. sobretudo depois do p0r-
-do-scl.

comet idos.
Um dos menores detidos t inha em

sua posse um cart io de trabalho e
um carrao de res idente em nome de
um operdr io  de 3. "  c lasse,  da Univer -
sidade Eduardo Mondlane, de nome
Chidodo A.  Mutambe.  Todo o grupa
det ido fo i  encaminhado para a  4 . '  Es-
quadra da PPt t r

IJm dos nrur,ginais, delido
tcr sido ca.pturado por unl

nto

ttas bmreirn,s do fl[axagrrcne
o.qente da Policirt. (Foto tle
Mmnrcloi,

altris
,4 nte
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