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Quatro indivíduos armados com duas metralhadoras do tipo AKM apoderaram-se,
recentemente, de dinheiro e motorizadas de taxistas, vulgo `Kupapatas` que se
encontravam nas imediações da escola JOFRADE, no município do Cazenga, em Luanda

Foram apenas 20 minutos para os "amigos do
alheio" colocarem em pânico os motoqueiros
e, num olhar à distância, os moradores foram
assistindo como se tratasse de um filme de
acção em directo.

"Quando
os
meliantes
chegaram,
interpelaram os motoqueiros que se
encontravam na paragem, para que
entregassem o dinheiro e as motorizadas.
Alguns deles ainda conseguiram fugir, mas

dois caíram na emboscada", contou ao Agora
Elísio Tchiloia, que presenciou a cena. Os
assaltantes efectuaram disparos ao ar, para
afugentar as pessoas que pretendiam prestar
socorro. "Algumas pessoas que estavam
próximo tentaram socorrer, mas foram
repelidos por díspares", disse Tchiloia,
salientando que moto-taxistas alvos estão
muito amargurados por terem perdido os
instrumentos do seu ganha-pão. Domingos
Lucunde, um dos moradores do bairro
Mabor, lamentou o facto de estes
motoqueiros ajudarem no transporte da
população. "Muitos destes jovens deixaram
as suas terras de origem e vieram a Luanda
para tentar mudar o curso das suas vidas;
agora se ficam sem os meios de trabalho,
como é que poderão sobreviver?",
questionou Lucunde. O local da ocorrência do

crime é uma paragem habitual de
motorizadas para o transporte de pessoas e
os seus bens. Note-se que, no ano passado,
igualmente no mesmo bairro próximo da
paragem de táxi do IFA, um mototaxista foi
obrigado por assaltantes a transportar dois
jovens na mesma motorizada até ao bairro da
SONEF. O gesto de bom samaritano deste
motoqueiro teve um fim triste. A meio do
percurso, quando menos esperava foi
ameaçado com arma de fogo ficou a salvo,
mas perdeu a motorizada.
Na retirada, já com a motorizada roubada,
um dos meliantes que se encontrava no
banco traseiro caiu. A população tentei fazer
justiça por mãos próprias, mas valer a
pronta-intervenção dos mais velhos de
bairro, tendo-o sido levado para a 15ª
Esquadra da Polícia do Cazenga.

