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Teve ontem início, nas Instalações das LÍnhas Aéreas de
Moçambique, em Maputo, o julgamento de 20 cidadãos acusados
de Íazerem'parte de uma quadrilha de ladrões e assallantes, que
operavam na Terminal de Carga do Aeroporto da capital. Ao jut-
gamento, presidido pelo Juiz-Presidente do Trlbunal Popular da
Cidade de Maputo, assisterh dezenas de trabalhadores dos nais
diÍerentes scctores das LASI,

De acordo com informa,,:ões co-
lhidas pelo "Notícias", as Cetenções
dos cidadãos acusados de Íormarern
aquela quadritha de ladrões e assal-
tantes, são o corolário de um em-
pla operação pol icial desencarJeada
nos meses de Setembro e Orrtubrü
Íindos. Foram presos 20 elementos'
entre os quais cinco polícias; gue-
tro mil icianos' cinco Íuncionários das
Linhas Aéreas 6s Moçambique e um
trabalhador da 'Construtora do Tâ-
lTìê$âr.

Segundo as acusações que Pe-
sam sobre os réus, aPresentadas Por
elementos do- Tribunal Popular da
Cidade de Maputo, 05 indiciados
roubavam bens despachados Íraque-
La terminal, que se destinavam às
provÍncias do norte dq País ou vice'
-ve'rsa. Dentre os vários obiectos
furtados destacam-se. motorizadas'
aparelhagens estereofónicas, peças
de vestuário, rádios "Xiricon € ou'
tros.

Durante o iulgamentc, encontra'
vam-se expostas, Para a aPrecÍação
dos trabalhadores das LAÏ\4 e de-
mais cidadãos, parte dog artigos rou'
bados, Segundo eQtimativas, ÍoraÍn
roubados pela quadri lha, 290 iXi-
rìcoso, .23' aparelhagens estereoíóni-
cas, 16 motorizadas, quatÍô Íogõeg
e diversas quantidades de at(oz,

farinha de milho, amendoirn, vinhos
e malaS COm rOU,paS,

POB UM JULGAMENTO FOPULAR

Tal como reÍeriu o Juiz-Presiden.
ie da Cidade de Maputo, momentos
antes de dar inicio ao iulgamento,
é necessário que os trabalhadores
das Llnhas Aéreas de Moçamblque
conheçam quêm são e como acluam
estes ladrõe. Um julgamcnto em
público tem como obiectlvo educai
e dar a conhecer algumas das leis
gue Íegem o Pais, paÍa que as pe$-
soas saibam o que é e o que não
é legal.

Os cidadãos que desd,e ontem
estão a ser julgados são, Vasco Fâ'
bião Quissico, trabalhador da "L.
Duarte dos Santos", António NaÍtal
Novela, Armando Maquival' Artttl,
Dimande, Louren.ço .;osé - Manuel,
Marcos Mulau, todos trabalhadores
das Linhas Aéreas de fyloçambique,
Também estão no banco dos réus,
Antón io  Franc isco,  motor is ta  da

"Construtora do Tâmegau, Adriano
Muianga, Samuel Zacarias, Paulino
Armando e Haimundo Tanqueo, mili'
cianos das LAM' Manuel Vasco, tra'
balhador da ENCATEX, Miguel Fran'
cisco Anselmo ex-elemento da Polícia,
llídio Francisco, Mone lngwendere,
Bachír: Bubane Sadaca e a cidadã

/ü tol rcf#

Deolínda são outros dos acusados
Durante o dia de ontem, o Tri-

bunal Popular da Cidade de Me-
puto, ouviu apenas dois réus, rro-
meadarnente, António Francisco t
António NaÍtal Novela.

ConÍorme declarou o primelro
réu, a quadrilha utilizava a viature
da uConstrutora do Tâmegar, eu9 oE-
tava sob a sua guarda, para o trans-
Porte de toda a mercadoria, Anto"
nio Francisco, admitiu não tet liga-
ções íntmas com o grupo, porguo
Íora simplesmente solicitado p_or urn
seu amigo para transportar 9s bens,
Todas as Yezes quo eu transPorlava
os produtos, davam.me uma oÍerta,
desde alguns qullos de arnendolm
várlos sXlricosr, malas vaziag e mo-
lorkadas.

Em relação ao outío néu, Antó.
nio Francisco Novela, admitiu qut
são reais todios os aspectos rela.
cionados com a acusação que trho
fora Íeita, adiantando, entretanto.
que esteve presente em cinco rvisi-
las" Íeitas pelo grupo à terminal
de carga das LAM.

António Francisco disse ter sido
introduzido nesta quadrilha de la-
drões e assaltantes de encomendar
por Samuel Zacarias, secretário-ad-
iunto do Grupo Dinamizador do
Bairro do Aeroporto.

- Eu transportava os PÍodutos
Ísem saber que êram roubados)
porque llnha uma 6grt6 gsllma Pêlo
Samuel Zacarlas, Ele é) que Golle9-
gutu arranfar-me uma caoa' e por essa
razão é que eu utllizava a viatura de
emprêsa paÍa os planos do grupo
'-- referiu aquele réu, durante o jul-
gnmento.

As audiências dsveÉ,o PÍosst'
guit ssta manhã.


