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Um indiuiduo de nome Samuel
Domingos Halate ser{ conduzido
ao Tribunal Popular Provincial do
Maputo, indiclado de uso de documentagEo falsa para escapar i
rOperagio Produgdorr e de ser o
chefe de um grupo .de menores,
que s€ dedlcava ao assalto de
resiGncias e agress6es na via
publica.
Estes factos forarn relatados e
nossa Beportagem pelas estr':turas politicas do Bairro de Chamanculo e pelo comandante das

Samuel Malate
Milicias daquele bairro, Ant6nio
Ndava.
Tudo comegou quando os milicianos, que patrulhavam art6rias
da cidade, detivpram a altas horas
da noite, um grupo de nrarginais
de tenra idade que vagabundeava
pelas pastelarlas
"Scala" e "Continentalo, pela Feira
Popular e
pelas zonas do Alto Ma6.
Levados que foram a sede do
Grupo Dinamizador do Bairro do
Chamanculo,algumas criances detidas confessaram ter um chefe

para as suas actividadesde roubo
e agressdo.
- Organizamo-nose por indlca.
Cio de uma das criangas detive.
mos Samuel filalate. Quando lhe
pedimos a documenlagEo, ele
comegou a hesitar e, conlo insislissemos, ele tirou um CartSo de
Residente e outro das Foreag de
Delesa e Segurangd, € um Bllhete
de ldentidade, Como descontids.
semos dele, levdmo-lo i sede do
Grupo Dinamizador para prestar
algumas declarag6es sobrs as
acusagOes gue p€savam sobre ele
- diss+nos J0lio Jelimane, Secret:irio do GD do Chamanculo.
Um dos milicianos, ao reverificar a documentaqAoapurou que a
mesma docurnentagdo pertencia a
urn oulro miliciano daquefe bairro.
Instado a pronunciar-se sobre a
origem da documentaeSo alheia,
Samuel Malate disse que tinha
achado a documentagio e, como
n5o tinha outra para se identificar,
apossou-sedela,
Segundo apurdmos na sede do
Grupo Dinamizador, Samuel Do.
m i n g o s M a l a t e ,a q u a n d od o i n i c i o
da "OperaQSoProdug6o", era Um
dos candongueirosque formava o
"famosoo grupo desmanteladolunto da loia "Ho Ling", perto do
Mercado Centraf, em Maputo.
Vendo que n6o podia continuar
a prosperar 6 custa de especulaqdo refugiou-se no distrito de Matutuina h espera que a "Operagdo
Produe6o>acalmasse",dedicando-se ali ao corte de lenha para o
fabrico de carvAo.
Sobre ele pesa ainda a indiciagAo do che{iar ffi€nopssque tcdoc
os dias os vemos nas redondeizas
das pastelarias ,,Scala", "Continental" e outras. e em vdrios res"
taurantes avadiar e a cometer
vArios delitos.

TRABALHO POLITICO
JUNTO DOS PAIS
Muitas das criangas, qua sdo
chefiadas e aliciadas por Samuel
Ma$te, encontram-sena sede do
Grupo Dinamizador.A nossa Reportagem, que se deslocou atd ao
local, quis saber o destino que
serd dado Aquelas crianqas.
-€
preocupante a deliqu€ncla
infantll na Cidade de Maputo.
Nesta sala, t'Emos mals de 20
crianqas, que nlo estudam e que
s6 andam a vadlar, cometendo
delitos. Numa prirneira fase. o tra.
balho, que queremos fazer, 6 um
trabalho politico iunto dos pais
para lhes chamar I responsabllldade sobre os aclos que os tilhos
andam a cometer, uma Yez qug
s6o menores - diria um dos res.
ponsdveis do Grupo Dinamizador.
Aquele r€sFonsdvel garantiu e
nossa Beportagem gue, antes de
as criangas sairem da sede. os
respectivos pais serAo chamados
para prestarem declaraq6es sobrs
a vida que os seus filhos levam.

