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DE?. MERGENARIOS

E EXEGUTADO
o Gomunicados do Minist6nio da Defesi e do
Tnibunal Militar Revolucioninio

O Tribuna! Mititar Revolucion6rio tornou pirblico. no

passado dia 14, unn comunicado anunciando a condena-

gio i morte de dez indivlduos acusados de crirnes de alta

traigSo, espionagern e tnercenarismo.

,Entretanto, o iltinist6rio da Defesa emitiu urn comuni-

cado. no qual faz saber que os dez criminosos j6 foram

executados por fuzilannento.
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O Tribunal Militar Revolucio-
n6rio criadc pela Lei n." 3/79,
reuniu-se em audidncia de julga-
mento nas suas sess6es de 4 e 5 de
Abril de 1979 a fim de proceder
ao julgamento dos rdus:

- ROBI JOAQUIM PEREIRA,
natural de Maputo, de 28 anos de
idade, nacionalidade mogambica-
na;

- AII,MANDO MAVINHA MA-
POSSE natural de Gaza, de 4L
anos de idade, nacionalidade mo-
Qambicana;

- I'R,ENGUE CHILENGIIE, NA
tural de Gaza, de 34 anos de ida-
de, nacionalidade mogambicana;

-YUNE R,UMESSO MAGAZI.
NE, natural da Roddsia, ds 2I
anos de idade, nacionalidade ro-
desiana;

- NHIMIRODE JENA, natural
da Rodesia, de 24 anos de idade,
nacionalidade rodesiana;

-JOSSEFA MAPOSSE, natu-
ral de Manica, de 36 anos idade,
nacionalidade mogambicana;

- LEE CHUAN, natural de Ga-
za, ds 25 anos de idade, nacionali-
dade niogarrtbicana;

-CONJANE trR,ANCISCO ZI.
NOTENGA, natural de Sofala, de
20 anos de idade, nacionalidade
mcAambicana;

- NAMO MACOPA, natural da
Rodesia,' de 20 anos de idade, na-
cionalidade rodesiana;

- XADREQITE SITHOLE, D&-
tural da Roddsia de 34 anos d€
idade, nacionalidade rodesiana.

Terminada a audi€ncia de julga
mento em face das prova,s pro-

duzidas, clecidiu o Tribunal MiIi-
tar Revclucionilrio incriminar:

- ROBr JOAQUTM PEREIRA,
como autor dos crimes de nler-
cenarismo e agitagS"o, pela prdti-
ca dos seguintes factos: juntou-
-Se &o inimigo quanto estava no
estrangeiro em miss1c de servi-
qo como factor de 1.' classe dos
CFM, tendo sido encarregado de
recrutar elementos no interior
da R.P.M., para se alistarem nas
forgas inimigas, bem como distri-
kruir propaganda e panfletos do
inimigo. Foi detectado e captura-
do pela vigil&ncia popular quan-
do jri tinha iniciado a sua mis-
slo contra-revolucion6ria de re.
crutamento e distribuiqdo de pro-
paganda.
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Lee Namo Macopa Xadreque Sithole

CONDENADOS A NNONTE PELO TRIBUNAL MILITAR

INIMIGOS DO POVO
FORAM EXECUTADOS

O COMUNICADO DO M. D. N.
A execueeo dos crlmlnosos Inlmlgos do Povo condenados a

morte pelo Trlbunal Militar Revoluclon6rlo no passado dla 13, fol
dlvulgada por um Comunlcado do Mlnlst6rlo da Defesa Naclonaf.

E o segulnte o texto inlegral do Comunlcado:

aEm cumprimenlo da senlenga do Tribunal Militrr Bsyo-
luciondrio, Bobi Joaquim Pereira, Armando Mavinha Mapossa
Frengue Ghilengue, Yune Bumosso Magazine, llhimirode Jena,
Jossef a Maposse, Lee Chuan, Goniane Francisco Zinotenga,
Namo Macopa e Xadregue Silhole, condenados i motle por
crimes de alta lraigio, mercenrrismo, lerorismo espionagem,
foranr execulados p.or fuzilamenlor.

Mapulo,I6 de Abril de 1979.
A IINA C(|T{TII{UA
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-ARIVIANDO MAVINHA MA.
POSSE como autor dos crimes
de alta traig6o, mercenarismo, ter
rorismo e espionagem, pela pr6-
tica dos seguintes factos; alistou-
-se nas forqas rodesianas em 19?3
tendo sido enviado em 1976, nlun
grupo rnimigo para as zonas
de Mavue, Paffri e Chcualacua-
la, onde participou em massacres
e a5sassinatos da populagio. Ain-
da no mesmo ano, participou
num ataque a um campo de refu-
giados zimbabweanos em Mapai.

- FRENGIIE CHII*ENGUE co
mo autor do crime de mercena-
rismo e espionagem pela prdtica
dos seguintes factos: juntou-se ao
inimigo em 1977, tendo recebido
treinos militares. Findos os trei-
nos infiltrou-se em territ6rio mo-
gambicano, fazendo parte de um
grupo eue vinha atacar posig6es
das FPLM e campos de refugia-
dos zimbabweanos, tendo-se per-
dido do grupo com que vinha,
voltou para a Roddsia onde rece-
beu prepara46,o de espionagem e
tornou a infiltrar-se em Mogam-
bique, agora com o objectivo de
reconhecer posig6es das FPLM e
campos de refugiados zimba-
bweanos. Quando foi detido jtl ti-
ntra realizado parte da sua mis-
s6,o, tendo enviado as informa-
q6es que jd tinha conseguido ob-
ter para a Roddsia.

_YUNE R,UMESSO MAGAZI-
NE como autor do crime d.e es-
pionagem pela prdtica dos se-
guintes factos: 6 elemento das
forga5 rodesianas, em L977 foi

. infiltrado em territdrio mogam-
bicano, com a missdo de reconhe-
cer os quarteis e posig6es mili-
tares das FPLM nos Distritos de
Espungabera e Mossufize. Foi de-
tido em Espungabera quando jri
tinha realizado parte da sua mis-
s5o.

- NHIMIRODE JENA como
autor do crime de espionagem,
pela prdtica dos se_quintes factos:
foi enviado pelas forgas rodesia-
nas para realizar acg6es de reco-
nhecimento a quartdis e posig6es
das FPLM, no sentido de verificar
a sua localizag6o, efectivos e ar-
ma,mento, bem como campos de
refugiados zimbabrveanos, para
posteriores ataques. Para realiza.

qeo da sua miss6o, infiltrou-se
em territdrio mogambicano co-
mo refugiado, tendo sido detec-
tado em Machipanda quando rea-
lizava a sua tarefa.

- JOSSEFA MAPOSSE como
autor do crime de mercenaris-
mo e espionagem, pela pr6tica
dos seguintes factos: foi milicia
popular, eD L977 juntou-se ao
inimigo, tendo recebido treinos
militares. Findo o treino recebeu
a missio de vir reconhecer quar-
t6is, posig6es militares, adminis-
trag6o e resid€ncia do Administra
dor do Distrito de Combomune
na Provincia de Gaza, aldm desta
missS,o deveria tarhbdm reconhe-
eer as terminais e percursos da
Companhia de autocarros Ngala.
Foi detido quando realizava a sua
tarefa, no momento em que es-
tava apurar o efectivo da adrni-
nistrag6o do Distrito.

- LEE CHUAN como a,utor do
crime de espionagem, pela prdti-
ca dqs seguintes factos: foi trei-
nado nt Africa do Sul como es-
pi6,o; durante a sua preparag6o
aprendeu a manejar armamento,
defesa pessoal, uso de rddios de
transmiss1o, uso de explosrvos e
cclocagdo de bombas. rirdtodb
de se disfargar consoante o pais
ou o lugar onde estiver a actuar.
Em 1977 infiltrou-se em territ6-
rio mogambicano com a miss6o
de espionagem, a fim de reconhe-
cer os campos de refugiaq.crs zim
babweanos, quartdis, ar:namento
e posig6es das FPLM. Depois de
ter feito o reconhecimento do
campo de refugiados em que se
tinha infiltrado usando a cober,
tura de refugiado zimbabweano,
fugiu com medo que o campo fos-
se atacado, uma vez que ele tinha
fornecido a sua localizagS,o, e que
ele fosse atingido durante esse
ataque. Findo isso, dirigiu-se pa-
ra a cidade da Beira onde tentou
arranjan um Bilhete de Identida-
de falso para poder circular li-
vremente, tendo entSo sido de-
tido quando realizava essa ac96,o.

- CONJANE FRANCISCO ZT.
NOTENGA como autor clo crime
de alta traig6,o, terrorisms-e mer-

cenarismo, pela prdtica dos se-
guintes factos: juntou-se ao ini-
migo tendo recebido preparagS.o
militar. Realizou vdrias acg6es de
massacre e tortura das popula-
g6es, tendo sido um dos elemen-
tos que realizou o ataque ao ma-
chimbombo do Inchope e provo-
cou o des0arrilamento de um com
boio na linha de Caminho de Fer-
ro da Beira-Chimoio, donde re-
sultou a morte de vinte mogAm-
bicanos, homens, mulheres ,€
criangas. Foi capturado pelas F
PLM no decurso da.aeg6o de bus
c&, captura e aniquilamento de-
sencadeado apos o ataque terro-
rista.'- 

NAMO MACOPA como autor
do crime de espionagem pela prd
tica dos seguintes factos: foi re-
crutado na Roddsia onde recebeu
treinos tendo mais tarde sido in.
filtrado em territdrio rnogambi-
cano onde realizou acA6es de re.
conhecimento a quarteis das FP
LM e campos de refugiados zim-
babweanos. Participou tamb6m a
trOs ataques a campos de refu-
giados zimbabweanos na Provin-
cia de Manlca, dos quais resul-
tott a mo{te de viirias pessoas.

XADREQUE SITHOLE como
autor do crime de espionagem
pela pr6tica dos seguintes factos:
foi recrutado na Roddsia onde de-
pois de treino, rgcebeu a miss6o
de se infiltrar ern territorio mo-
gambicano e reconhecer quartdis
e posig6es das FFLM, na zona de
Mapai. Foi capturado pelas F?L
M quando reconhecia o guartel
de Mapai.

Perante estes factos, o Tribu-
nal Militar Flevoluciondrio, deli-
berou condenar ROBI JOAQU.IM
PEREIRA, ARIVTANDO MAV I-
NHA MAPOSSE, I'RENGITE CHr
LENGUE, YUNE IIUMESSO MA-
GAZINE, NHIMIR,ODE JENA,
JOSSEFA MAPOSSE,  LEE
CHUAN, CONJANtr FR,ANCISCO
ZINOTENGA, NAMO MACOPA,
XADREQIIE SITHOLE, b pena de
morte por fuzilamento.

A LU.TA CONTINUA
O Tribunal Militar Revolucic-

n6rio

Maputo, 13 de Abril de 19?9.
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