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Cinco presumíveis implicados no roubo 
dos equipamentos da Igreja Católica no 
bairro dos Eucaliptos, no Namibe, foram 
apresentados esta semana pela polícia. 
Os especialistas da investigação criminal 
conseguiram 
capturar o grupo liderado por Afonso 
Laurindo vulgo  “General Sotan” que 
confessou a autoria do crime. 
Durante a missa celebrada no 25° 
domingo do tempo comum, dirigida pelo 
padre Elias Nito, “Sotan” foi ter com as 
madres, como se fosse mendigo, pediu 
comida, comeu e introduziu-se na capela, 
onde viria a roubar vários artigos 
religiosos. “Não tenho vergonha de falar 
a verdade, esses aparelhos 
são da igreja, tudo que está aqui, 
roubamos. A vida está difícil, como 
precisávamos de dinheiro, a Igreja foi o 
local para nós mais fabuloso e seguro, 
pelo facto de não 
se encontrar ali o corpo de guardas 
armados” disse Comeram as hóstias e 
beberam vinho santo que simbolizam  o 
corpo e o sangue de Jesus. “Sotan” disse 
que alguns assaltos têm sido 
encomendados por pessoas que 
antecipam em proceder ao depósito de 
dinheiro para o bem que pretendem. 
Neste assalto terão sido mandatados por 
uma senhora que disse chamar-se 
Cristina Maria. “Ela entregou-nos sete mil 
kwanzas para roubarmos as colunas da 
Igreja. 
Depois de termos consumado o acto lhe 
comunicamos e foi ter connosco às 3h de 
madrugada buscar as coisas. Elas, é que 
nos mandam e nós arriscamos”, afirmou. 
Por seu turno, Cristina Maria, negou ter 
sido mentor dos assaltantes por 
aliciamentos. “Nunca mandei ninguém  
roubar. Desta vez apenas houve 
coincidência de factos”, 
sublinhou. João Sampaio, pai de Cristina 
Maria, é Católico, soube dos bens 
roubados na Igreja e parte deste 

património roubado foi encontrado em 
sua residência. Questionado 
sobre o caso, disse que o negócio é da 
sua mulher. Comprou as colunas por um 
valor de 15 mil kwanzas. O padre 
Francisco Mbambi agradeceu a acção da 
polícia e dos órgãos de comunicação 
social na província. 
“É bonito vermos os nossos meios que 
tinham sido roubados, agora de volta. 
Pedimos que a polícia e osjornalistas, 
continuem nesta senda”, notou o 
sacerdote referindo-se igualmente à 
degradação dos valores morais 
no país, onde até a Igreja, não escapa 
dos malfeitores. A captura dos meliantes 
aconteceu depois de o comandante 
provincial da polícia subcomissário 
Valmiro da Cruz Verdades, ter prometido 
accionar mecanismos, visando resgatar 
os meios roubados. “Sotan” é desertor da 
Polícia de Intervenção Rápida (Pir). De 
acordo com ele, apoderou-se do litúrgico 
para verificar 
o que estava escrito e a cruz santa ria 
para embelezar o seu o seu bairro dos 
Eucalipto sido muito assolado pela 
sequência. No seu interior abundam 
fabriquetas” de das 
caseiras como o seu quarto. O bairro dos 
Eucaliptos tem sido muito assolado pela 
a 
delinquência. No seu interior também 
abundam” fabriquetas “de bebidas 
caseiras como o caporroto”. Dpic sem 
meios. Entretanto a Direcção provincial 
de 
investigação Criminal (Opic) atravessa 
dificuldades por falta de meio, trabalho. 
Apenas para exencar, a falta de 
uma impresso tipo HP 2.600 que, no 
mercado, cal custa cerca de 90 mil 
Kwanzas tem dificultado a impressão de, 
documentos. O comissário-geral Ambró 
Lemos durante a sua última de trabalho 
ao Namibe prol meios às várias 
dependências 
da corporação para melhorar o lho mas 
ainda nada transpirou. 


