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Munícipes esperam por retorço da segurança  

Semanário Factual  

De 09 a 16 de Novembro 2013 
 

A situação da crlmlnalldade no município do Cazenga está a preocupar os 

muníclpes, face aos constantes actos criminais que ocorrem naquela circunsérição. 

 

O facto, leva a que munícipes apelem ao 

reforço das actividades policiais, com o 

objectivo de devolver o sentimento de 

segurança às populações.  

Para constatar a preocupação dos 

munícipes, o Factual realizou um 

périplo a três esquadras pertencentes à 

terceira divisão do município do 

Cazenga, onde constatou as dificuldades 

do efectivo no desempenho das suas 

funções, bem como as reclamações dos 

cidadãos quanto à criminalidade nas 

áreas visitadas.  

No bairro Hoji-ya-Henda, território 

pertencente à 13a esquadra, o Factual 

visitou as áreas da Congeral, da Rua do 

Funchal e a Lagoa de São Pedro, onde 

constatou a preocupação dos cidadãos 

devido à falta de patrulhamento 

periódico.  

Joaquim Eduardo, morador da área da 

Congeral, falou que a situação da 

criminalidade é preocupante.  

''Pedimos que seja feito um 

patrulhamento mais intenso aqui na área 

da Congeral e nas imediações da divisão 

entre o Cazenga e o Sambizanga", 

apelou Joaquim Eduardo.  

Os moradores sublinharam que o 

período nocturno é muito perigoso, face 

à inexistência de iluminação pública.  

Na área de jurisdição da 13a esquadra a 

situação é calma Segundo o comandante 

da 13a esquadra, inspector-chefe 

Ernesto dos Anjos, a situação na sua 

área de jurisdição é calma, mas existem 

alguns pontos conflituosos, como a zona 

do Cayaya (Congeral), a Rua do 

Funchal e a zona da Lagoa de São 

Pedro.  

Já na 15ª esquadra, a situação não foge à 

regra.  

Moradores do Bairro do Angolano, 

falaram ao Factual que a situação 

merece uma rápida e enérgica  

intervenção da polícia, tendo em conta 

os constantes actos de crimes que têm 

acontecido.  

Para o comandante da 15ª esquadra, 

sub-intendente Bonifácio Chepulo, a 
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situação da criminalidade está 

controlada.  

"Actualmente, temos como áreas mais 

endémicas a zonas do Tapete Vermelho, 

do Curtume e do Angolano vala, onde 

todas as nossas atenções estão viradas", 

especificou Bonifácio Chepulo.  

O bairro do Angolano é ainda 

caracterizado pela existência de vários 

grupos de meliantes que têm tirado o 

sono aos cidadãos. O sub-intendente  

Bonifácio Chepulo, informou ao Factual 

que diligências estão a ser feitas com o 

objectivo de deter os grupos.  

O Factual também esteve no Bairro do 

Kalawenda, território pertencente a 16a 

esquadra, onde a situação é semelhante 

a outras áreas.  

Inspector-chefe diz que combate ao 

crime é prioridade total do efectivo 

Segundo o comandante, inspector-chefe 

João António, o combate à 

criminalidade tem sido prioridade total 

do efectivo.  

Sebastiana Fortunato, moradora do 

bairro Kalawenda, na rua do 

Kinyungueiro, fez saber ao Factual que 

"a situação da criminalidade tem 

reduzido bastante desde que a polícia 

redobrou o patrulhamento na área. 

Espero que a polícia continue com seu 

trabalho", incentivou.  

 

 

 

 

 

 

Na visita efectuada nos três bairros do 

município do Cazenga, foi possível 

ainda verificar o grau de dificuldade que 

as forças da ordem atravessam. Segundo 

os comandantes das três esquadras, 13ª, 

15ªa e 16ª, a maior dificuldade que o 

efectivo encara, no cumprimento das 

suas funções, tem a ver com o mau 

estado das vias e a falta de iluminação 

pública.  

Por outro lado, as três esquadras têm 

levado a cabo campanhas de 

patrulhamento porta a porta, sendo 

distribuídas cartilhas com os números 

de telefones.  

Por outro lado, ainda são feitas, 

periodicamente, reuniões com as 

comissões de bairros e com os cidadãos. 


