
CIDADE DE NAMPULA no tíc c 

UM indivíduo identificado por J. Momade, 
de 70 anos de idade, é indiciado de crime 
de violação sexual pela própria enteada, 
C. Lino, menor de idade, cuja idade exac-
ta não foi revelada, acto que aconteceu 
há dias, numa altura em que vivia com a 
sua mãe no bairro de Namicopo, cidade de 
Nampula. 

A menor que frequenta a quarta classe, 
numa das escolas primarias da cidade, con-
tou que o caso se consumou quando ela vi-
via com o padrasto, por várias vezes, pois o 
autor se aproveita da ausência da sua mãe e 
ameaçando-a que caso a denunciasse tam-
bém seria delida. 

A queixa crime deu entrada na 5ª Es-
quadra da PRM,arredores da urbe, e de-
correm diligências para a neutralização do 
indiciado. que ainda não se apresentou vo-
luntariamente. 

Fontes das autoridades da Saúde em 
Nampula disseram nos que a menor se en-
contra com problemas de fístula obstétrica, 

uma doença que pode ter sido causada pela 
situação violenta que viveu. 

"A primeira vez ele violou- me na ma-
chamba e como eu na altura nlo sabia nada, 
aceitei. Na segunda vez aconteceu dentro 
de casa. Ele saiu no quaito dele e foi para 
onde eu dormia e ameaçou-me para não 
denunciar ... ", contou a menor. 

Aliás, ela mostra-se agastada ainda, 
pelo facto de a mãe, depois de tomar co-
nhecimento que o seu marido a violava sua 
filha, optou por não denunciar. 

Entretanto, a mãe da menor e esposa do 
indiciado revelou que o marido saiu de casa, 
depois de tomar conhecimento da existên-
cia de uma notificação policial. 

Na semana passada a PGR em Nampu-
la revelou ter registado durante o primeiro 
trimestre do ano 38 casos de violação de 
menores, número que, aliás, se alega estar 
muito aquém de reflectir efectivamente a 
actual situação, pois a regiao destaca-se no 
país, no que toca a este tipo de casos. 




