
QUEM SAO
s assassril0s D0 P0v0

0 comunicado clo Tribunal Militar Revolucion6rio tornado pfiblico esta sema-
na enueciava as ac96es criminosas cometidas pelos dez assassinos do nosso po-
vcl sobre os quais recaiu a sentenga da Dena de morte.

Quem si,o estes assassinos, qual 6 a traject6ria da sna, vergonhosa traiqSo?
Os 6rg6,os de informagf;,o nacionars haviam j6, divulgado, atrav6s das suas
proprias declarag6es, as acq6es temoristas de alguns destes assassinos.

1\o artigo que a seguir publicamos, relata-se a, actuagS,o criminosa de l-..amu-
cas Pedro Chafique, Marnade Anifa [smael Datide Ussumane, Rui ltrfianuel Nu-
nes da Silva e Thernoteo Fatrick Tcherenga.

LAMUCAS PBDRO OHAUQUE

Lamucas Charhque foi respon-
sivel distrital do Corpo de Policia
de Mogambique.

. Por ter violado uma cunhada,
foi detido e posteriormente envia-
do para um campo de reeducagd.o.
Posteriormente foi descoberto o
seu envolvimento em desvio de fun
dos o que irnplicou o seu regresso
a pris6o.

Quando cumpria a respectiva
pena, conseguiu evadir-se (em Ju-
lho de 1978) e atravessou ilegal-
mente a fronteira com a Africa do
Sul, atrav6s da regiao de Sabi6.

Na. Africa do Sul foi detido pe-
las autoridades e encaminhado pa-
ra a policia secreta sul-africana,
BOSS, onde se inicia um trabalho
de aliciamento que culmina com a
sua integragio nas fi leiras do ini-
rnigo.

Lamucas Chairque, j5. recrutado,
6 enviado para a P,od6sia cbm a ta-
refa de ser treinado em conjunto
corn traidores zimbab,^ieanos quc
tinham por objectivo serem pos-
teriormente infi l trados em Mocam
biq.ue.

No entanto, nio chega a colt-
cluir os seus treinos. Os servigos
secretos rodesianos em cstreita co
laboraqio com a BOSS sul-afr ica-
na, chamam-no a Salisbriria onde
recebe instruc6er l lara, juntamen-
te com outro renegaclo, se infi l trar
ern htoqambir,luc.

Imagem colhida em Mapai, apds urm ataque desencadeado
so Potso

sstl

por initntgos do nos-

II le deveria recolher informac6es
o mais pormenorizadas possiveis,
sobre a localizagdo da resid6ncia
do Presidente da Repirblica, dos
oscrit6rios do ZIPA em Maputo, da
residOncia do Co-Presidente da
Frente Patri6tica, Robert Muga-
be c tirar fotografias de objecti-
vcs econ6micos e militares da ca-
pita ! do Pais.

A caminho de Maputo, Lamucas
Chauque encotrtra-se com 2 mo-
qar'bicaios, igualmente renegados

eue, conforme lhe disseram, vi '
nham rrculTtprir missdes em Mro-
garpbique>. Um major da BOSS
entrega-lhe na altura armamento
c rnntric6c:, l letn cclro ciuas m6.-

quinas fotogrAficas e vinte mil es-
cudos em dinheiro mogambicano.
O major da BOSS d6-lhe tamb6m
uma missio suplementar de reco-
nhecer elementos do ANC sul-afri-
cano e as suas respeptivas resi-
d€ncias.

A 12 de Cutubro de 1978, infil-
tr'am-se em Moqambique, atrav6s
do I',ruguer Park. Lamucas e Ma-
made Anifa conseguem furtar-se b
vigilA.ncia popular e chrgar a Ma-
puto, dois dias depois.
Contactam ent6o com familiares
residentes na capital do Pais aP6s
o que se passam a deslocar num
autom6vel pertencente a um fami-
liar Ce l\{amaCc Anifa,
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Ali5"s, teria sido essa uma das
razbes determinantes pela qual
Mamade Anifa teria sido escolhido
pelos seus patr6es rodesianos para
acompanhar o Lamucas, Pois o
facto de possuir transporte Pro-
pri: em Maputo facil i tana, as mis-
sbes de que tinham sido incumbi'
dos.

Mras os objectivos inimigos ianr
ser frustrados.

Pedro Chairque 6 detectado Pela
vigilAncia popular dois dias depois
da sua chegada e passam, desde
est6o, a serem controlados os seus
movimentos c deslocag6es.

flurante a" sua estadia inicia e
marrt6m numerosos contactos corn
moqambicanos no sentido de ien-
tar recruti-los para os serri iQos se"
cretos inimigos. De urn modo g'erai
ele incentiva todos quantcls con-
tactava a fugirem de Moqambique-
e a juntarem-se ao inimigo.

Tinham planos de regressar a
Afr.ica do Sul depois d'.t rniss5.c,
cumprida entre 22 e o cl-ia 25 do
mesmo m6s. Um carra cia Poiicia
secreta sul-africana deveria- espe-
r6-los no dia 25 tto Krugtter Parx.

O Serviqo idacional de Seguran-
ga Fopular' det6m-nos, no entaii ic.
a 18 de Outubro, frustrando assirr.
os seus ohjectivos criminosos.

MAMADE ANII,'A ISNI.AEL
DALTDE USSUMAT{E

Nascido em 4 de Abrii de 1955
em Inhambane, capital da Provin-
cia de Inhambane em .[/rocambio,ue,
foge de Mogambique em Janeiro de
1978 na companhia de mais tr6s
renegados que se evaciiram da ca-
deia.

Util izando uma viatura roubada
atr'avessou ilegalmente a fronteira-
e entr'egou-se imediatamente as au
tor idades sui-afr icanas.

Pelas autoridades sui-africanas
e in:ediatamente conduzido par'a a
Rodesia onde vem a receber treino
militar em Outubro de 1-978. Com
Larnucas Pedro Chauque r'ecebe,
entao ordens para sc infi l trar em
Moc,ambique. Recebem ilara o cum
primento de tal missd"o, uma pis-
tola, uma mlquina fotogr€fica e
dinheiro.

Ji em Mogambique f'azem-se pas
sar por drogados lerrando premedi-

tadamente uma vida de marginais.
No cumprimento da sua misslo
Mamade Anifa procede ao reco-
nhecimento do Pal lc io da Presi-
d€ncia acabando por ser preso jun-
tamente com Lamucas Pedro
Charique.

R[]I MANUEL |{LIIYES
F}A SIL\-A

Rui Manuel Nunes da Silva, de
nacionalidade portuguesa, nasceu

h5 38 anos em Manica-Mogambique,
fi lho de pai portugu6s falecido em
l-950 e rr5.e rodesiana (Elizabeth
Dudley Knox Nunes da Si lva).

At6 Abril de 1974 foi proprieti-
rio de uma "fatm)' em Sussunden-
ga na Provincia de Manica.

Em Fevereiro de 1976 foge para
a Ftod€sia onde e recrutado por
um agente da CID (policia polit i-
ca rodesiana).  Passa a ser '  inte-
grado llum grupo de mercen6"rios
c.hefiado por um brasileiro - Pe-
dro Silva - e composto i lor mais
dois rnocarnbicanos e sete portu-
gueses. Pedr'o Silva, o chefe do
Erulro. havia frequentado a Aca-
clemia Nli l i tar Brasileira tendo si-
do tenente da Forga Aerea Brasi-
]eir 'a. Durante o periodo de domi-
nacfr.o colonial foi <irm5.o> numa
rnissio cat6lica do norte de Mo-
.;arr,bique. Ao fugir de Mogambi-
qu', logo a seguir ao 25 de Abrii
de 1974, Pedro Silva lutou ao la,do
da FNLA e foi co-autor do livro
intitulado uAngola: comandos es
peciais contra cubanos,>. Fosterior
rnente, Pedro Silva desloca-se para
a Roci6sia para organizar o grupo
de mercen5.rios oncle seria integra-
do Rui lVlanuel Nunes da Silva.

F"ui Nranuel Nunes da Silva toi
treinaric rluma l:ase militar rode-
siana .iunto a frcnteira com Mo-
cam-nrque.

Findo o treino o grupo que o in-
iegl arra recebeu ordens para ata-
car um campo de reeducagS.o na
Frovincia de Sofala donde deviam
raptar reed.ucandos.

Os reeducandos que fossem rap-
tados. seriam recolhidos em lugar
prerristo dentro de IVrogambique
por sete helicopteros do exercito
roriesiano, e dai transportados pa-
ra a Serra de Inyanga na Rod6sia
onde os esperavam cami6es mili-
ta res .

Por'6m, na sua deslocaqio para
o campo de reeducacd.o indicado, o
grupo foi detectado em territ6rio
nacional pelas nossas forqls dc de
fesa, a 11 de Dezembro de 1977.

A detecgSo do grupo seguiu-se
um reencontro armado. No r'een-
contro Rui Manuel Nunes da Silva
assassinou um elemento das FPLM
e quando o grupo se punha em fu-
ga foi a.lvejado na perna direita.

THEMOTEO PATRICK
TCHERENGA

Nascido em 2L de Dezembro de
1955 em Chiloleta na Provincia de
Bulawayo-Rod6sia, era fi lho de
Conis Patrick Tcherenga e de Ma-
ria Janisse. Tinha a profisslo de
electricista de Central El6ctrica.
Foi soldado do grupo de Muzore-
wa onde tinha a especialidade de
atirador, com um sal6.rio mensal
cie $30 d6lares. Tinha como habil i-
tacdes literdrias & astandard Two,
(equivalente a 4. '  c lasse).  Morava
em Dombo-Chava na Rod6sia. Em
fins de Dezembro de 1976 ingres-
sa no ex6rcito rodesiano e, um ano
depois, l los serviqos secretos do re-
gime ilegal de Ian Smith.

Treinou no centro especial de
Goromodzi durante seis meses pa-
r:a., posteriormente, receber a tare-
fa de vigiar a populaqio do campo
de ccncentragio de Chik aranga, du
rante tr6s rneses.

Fosterior'mente, Themoteo Tche-
renga 6 enviado numa missS.o de
espionagem para a regilo de Chi-
cualacuala, onde deveria proceder
ac reconhecimento das posig6es
das Forgas Populares, e recolher in
formag6es de interesse militar pa-
ra crientar um ataque a6reo quc
estava previsto par'a meados de Ju
nho de 1978. Como pr6mio da sua
acgb"o de espionagem T. Tcherenga
receber ia 3 mi l  escudos.

E detido pelas FPLM, na regi1o
de Chicualacuala, a B de Junho de
1978. Nas suas declaraq6es revela
que os traidores e renegados mo-
garr,bicanos utilizam material de
guer'ra rodesian o, realtzando incur'
s6es conjuntas com o ex6rcito ro-
desiano.
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