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CONDENADOS
E EXEGUTADOS
o Gomunicados
do Minist6rioda Defesailacional
e do TnibunalMilitar Revolueioninio
Pela prfi,tica dos crimes de alta traigi,o, espionageme mercenarismo, dez assassinosdo
nosso Povo foram condenados ir, morte, de acordo com a sentenga do Tribunal Militar Revolucioni,rio, divulgada no dia 31 do m6s findo, que nublicamos na, integra.
Um outro comunieado, do lVlinist6rio da Defesa Naeional, emitido ainda no mesmo dia,
anunciou que a pena fora executada por fuzilamento.
Os dez elementos executados, quase todos treinados na Roddsia e depois infiltrados no
nosso Pais, cometerem crimes contra o Fovo mogambicano, nomeadamente massacres de
homens, mulheres e criangas, torturas e raptos, actos de terrorismo, espionagem a favor
dos racistas rodesi4nos e recrutamento de agentes para o inimigo.
E o seguinte o texto do Comunicado do Tribunal Militar Revolucionfi,rio, divulgado no
dia 31 do m6s findo:

<O Tribunal Militar Revolucion6rio criado pela Lei n.' 3i79 reuniu-se em audi€ncia de julgamento na sua Sessdo de 30 e 31
de Margo de 19?9 a fim de proceder ao julgamento dos rdus:
- GONQALVES CONTENTE
CARIMO, natural de Tete,
de 3? anos de idade;
_ FEII,NANDO LOPES MUTE.
TE, natural de Tete, de 27
anos de idade:
_ MANUEL ARNALDC JAM.
BO, natural da Catembe, de
22 anos de idade;
- LAMUCAS PEDRC CHAU.
QUE, :iatural de Maputo, de
23 airos de idade:
_ MAMADE ANIFA ISMAEL
DAuDE USSUMANE, natural de f nhambane, de 24
anos de idade;

- AFONSO JOAO COTOI, natural de Inhambane, de 26
anos de idade;
- JOEL ARNALDO TSININE,
natural de Maputo, de 27
ancs de idade: toCos de na-

lawaio, de 24 anos de idade:
ambos de nacionalidade ro,lesiana.
- R,UI MANUEL NUNES DA
SILVA, natural de Manica,
'\
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E o s e g u i n t eo t e x t o d o C o m u n r c a d od o M r n i s t d r i od a D e f e s a N a c i o n a l :
,rEm cumprimentoda sentenga do Tribunal Militar RevolucionArio,Gon'
galves Contente Carinro, Fernando Lopes hiutete, Manuel Arnaldo Jambo, La'
mucas Pedro Chafrque,Mamade Anife Dairde Ussumane,Afonso Jo6o Got6i'
Joel Arnaldo Tsinine,Calven Charekwa,Them6teoPatrick Tcherenga,e Rui Ma'
nuet Nunes da Silt'a, condenadosA morte por crimes de alta traig6o. espiona'
gem, mercenarisrno,terrorismoe atentado, foram executadospor fuzilamento.
A L u ta C onti nua.
Ma p u to , 3 1 de Marco de 1979,' .
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de 38 anos de idade, de nacionalida.de portuguesa
Terminada a audiOncia de julgamento e em face das Provas
produzidas, decidiu o Tribunal
-THEMOTEO
P A T R I C K Militar Revolucioniirio incrimiTCHERENGA natural de Bu- nar:
cionaliclade mogambicana.
- CALVEN CHARECKWA, natural de Chipinga, de 23 anos
Ce idade

TEMPON." 443r pAg.3

Gongaloes Contente
Carimo

Fernando Loges Mu
tete
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Alonso Jod"o Cot6i

Joel Arnaldo Tsinine

-GONqALVES
CONTENTE
CARIMO, como autor do crime
de alta traiqdo pela prdtica dos
seguintes factos: - juntou-se ao
inimigo tendo recebido preparageo militar e ministrado treino
a elementos contra-revoluciondrios em territ6rio inimigo.

Manuel Arnaldo
Jambo

Larnucas Pedro
Chauque
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Caluen Chareckwa

Themdteo Patrick
Tchc:renga

inimigo aquando da sua estada
em Niassa. Aproveitando-se da
sua responsabilidade realizou acg6es de espionagem militar em
diversas partes do Pais reconhecendo quartdis, postos fortificados, obtendo informag6es e docu.
mentos de cardcter militar secreto que depois enviava para a RoAs suas actividades contra-re- ddsia. Manteve contactos consvolucion6rias eram alimentadas tantes com o inimigo e no decurpela sua desmedida ambig6,o pes- so das suas hctividades contrasoal de vir ocupar um posto ele- -revoluciond,rias procurou infil.
vado. Realizou vd,rias acq6es de trar-se na Seguranqa.
massacre e le tortura de popu- MANUEL ARNALDO JAMlag6es,tendo sido um dos elementos que corriandou o grupo que BO, como o autor do crime de
alta traigd,o,rnercenarismo, espiorealizou o ataque ao machimbom
bo do Inchope e provocou o des- nagem e terrorismo com a prdticarrilamento de um comboio na ca dos seguintes factos: fugiu de
linha do Caminho de .t'erro da um Centro de Reeducagao no
Beira - Chimoio donde resultou Niassa, atravessou a fronteira paa morte de vinte mogambicanos, ra o Malarn'i juntando-se ao inimigo. Recebeu treino militar na
homens, mulheres e criangas.
Roddsia apos o que actuou por
- EEIINANDO I.OPES MUTE.
diversas vezes no interior do ZtmTE, como autor do crims de es- babwe contra os guerrilheiros da
pionagem com a pr6tica dos se- Frente Patriotica e em vdrias acguintes factos: foi instrutor em g6es contra populag6es civis.
Nachingrveia tendo aderido a o Praticou acq6es no interior de
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Mamade Anila Isrnae.l Dailde Ussumane

Ru.i Manuel Nure.s
da Silua

Mogarnbique raptando pessoas pa
ra as obrigar a prestar informag6es ao inimigo. Actuou em miss6es de reconhecimento cotn vista a preparar ataques do inimigo
e levar a cabo acgr-tesarrnadas em
Chicuaiacurala, Mapai e Pafuri
aes quais massacrou e torturou
camponeses, tendo declarado que
assassinou para cima de cinquenta ( 50) elementos da popuiagdo.
_- LAh{UCAS PEDRO CHAU.
QUE e MAMADE ANIFA ISMAEL DAUDE USSUMANE, qomo
autores do crime de atentado, de
espionagem e mercenarismo, corn
a prdtica dos seguintes factos: o
primeiro fugiu da cadeia para a
Rodrisia onde recebeu instrugao
militar nunl centro do inimigo.
Mais tarde regressou a Mogambique juntamente com o Mamade Anifa Ismael Daude Ussumane a fim de realizarem miss6es
de reconhecimento a residencias
de dirigentes para Posteriores
atentados bs suas virtras. Para
efectuar essa miss6o foi-lhes entregue uma rndquina fotogrd,fica,

unla pistola e dinheiro. Lima vez
ern Moqarnbique tentaram recrutar v6rios cidadS,ospara os apoiarem no culnprilnento da sua missao e para se a.listarenenas forgas do .inimigo.

tros de refugiados zimbabweanos.

em territ6rio moqambicano realizando ataques contra elementos
da populag6o civil.
--'I'HEMOTEO
No decurso de um ataque conPATRICK
TCHERENGA, como autor do tra um Centro de Reeducagd,ona
crime de espionagem corn a prd- Provincia de Sofala, foi alvejado
tica dos.seguintes factos: foi re- e capturado pelas nossas tropas.
crutado pela Polfcia secreta ro*_ AFONSO JOAO COToI codesiana, tendo recebido a missao
Perante estes factos, o Tribumo autor dos crirnes de mercena- de realizar acqOesrle espionagem nal Militar
Revoluciondrio, delirismo, alta traiqao e espionagem militar na zorta de Chicualacua- berou condenar
GONQALVES
com a prdtica dos seguintes fac- la, em territorio rnoqambicano, CONTENTE CARIMO,
FERN.{Njuntou-se
ao inimigo, recetos:
beu treino militar apos c clue
partic:iporr em ataques a htlapai,
fiIassacrando a.spopulagoes. Tpno rribunal Militar Revolucion6riofoi criado peta Lei n." 3/7g, de
do confessado que langou de heli29 de Margo, e destina-se a julgar os crimes cometidos contra a Segu.
coptero granactas e rajadas de
ranga do Povo e do Estado Popular.
metralhadora sobre a populagao
e destruindo bens <JoPovo e d.o
Estado. Posteriormente foi infilA referida lei, aprovada pela Comissao Permanente da Assembleia
traCo no territcirio mogambicano
Popular, salienta que a criagao do Tribunal Militar Revolucion6riosurge
a fim de realizar acg6esde espioda
necessidade de ..tomar desde j6 medidas en6rgicas que respondam
nagem mihtar, nomeadamente a
localizagac e o reconhecimento
i escalada de acaao inimiga, garantindo a seguranqa do nosso Pouo e
de quartiis, vias de acesso e pldo nosso Estado".
caclase efectivos rnilitares. lliinou
torturou e matou eiementos da
O Tribunal Militar Revolucion5rioassegurarSa implementag6oimepopulagao que se recusararrl a
trair.
diata ela l-ei dos Crimcs contra a Seguranga do Povo e do Estado Po-.'OEL ARNALI]C TSININE,
corno o auior cios crirnes de aita
traigao e espiouagem conl a prdtica dos seguini;esfactos: ciesertou das Forqas Popr-1larg:jde Lii:ertaqao de MoQarnhiq';ee ligou-se ao inimigo na Roddsia em
19?6 tendo recebido a missAo de
incitar A deserg6o quadros e
conrbatentes clo Exrircito, e de recrtitd-ios pal'a se alistarem nas
forgas do inimigo. Altirn disso
forneceu informagoes dc cardcter
miirtar secreto, nomeaclamente,a
disposigao combativa de algumas
unidades principais, bem cornc a
sua estrutura organica.
- CALVEN OHARECKV/A. como autor do crirne cie espionagem com a przitica clos seguiutes
factos: foi recrntado peias forqas
rodesianastcn"dorece]:ido treinos
militares e cie espionagen:. Erlr
19?B infilircu-se no territoric,r
rnclgarnbicano atra.vds da Provrncia. cle Manica, ri.sando a cobertura de refugiado, com a missao de
realizar acq6es cle espionagem
miiil;ar. l:rem ccno Jocalizsr cen-

pular. atri que o Minist6rio da Justica tenha assegurado o exercicio pelos
Tribunaisdas compet6nciasque lhe sao atribuldas pela referida Lei.

€
A N-ein." 3/79, regulamentao funcionamentodo Tribunal Militar Revolucion6rio, do qual estabe-leceque n6o haver6 recurso.

\ \\*_-*
nomeadamente localizagao e reconhecimento de quartdis, posigoes militares e efectivos. Infiltrou-se em territorio nacional e
realizou a sua tarefa apresentando-se corro refugiado do Ztmbabrve qtte vinha ingressar na Frente Patriotica.
-RUI

MANUEL NUNES DA
SILVA, como o autor do crime de
rnercenarismo com a pr6tica dos
seguintes factos: fez parte dos
primeiros grupos clo inimigo em
1976, tendo recebido treinos militares em 1976 na Rodeisia.Terminado o treino fez parte dum
grupo arrnado eue se infiltrou
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DO LOPES MUTETE, MANUEL ARNALDO JAMBO, LAMUCAS PEDR,O CHAOQUE, MAMADE ANIFA ISMAEL DAODE USSUMANE, AFONSO JOAO COTOI, JOEL AR,NALDC TSININF,
CALVEN CHARECKWA, THEMOTEO PATRICK TCHER,ENGA, R,UI MANUEL NUNES DA
SILVA, h, Pena de morte Por fu:zilamentb.
A LUTA CONTINUA!
O Tribunal
n6rio.

Mititar

Flevolucio-

31 de Marqo de 1979>.
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