
TR.IBUNAL MILITAR, R.EVOTUCIONAR,IO
SENTENCIA SEIS CRI'ITINOSOS
-fr6s condenog6es & rnorte T' (21'10'80)
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De 14 a 16 do corrente m6s
de Outubro o Tribunal Mil i tar
RevolucionArio da Rep0blica
Popular de Mogambique esteve
reunido em Maputo para jul-
gar r6us acusados de crimes
contra a Seguranga do Povo e
do Estado Popular, tendo sen-
tenciado seis individuos a pe-
nas que v5o de tr€s anos de

!n" 52ti p 2-3
U

pris6o l  morte por fuzi lamen-
to .

Trata-se dos r6us, Francisco
Massinga, condenado 6 pena
de tr,6s anos de prisSo, com
suspensSo do exercfcio de di-
reitos pol i t icos por igual pe-
riodo de tempo. Este 

'indivf-

duo, trabalhador da fSbrica lN-
VFSTRO, cometeu um crime
de sabotagem por negllg0ncia
provocando t/m prejuizo d em-
presa oo valor total de cento
c sessenta e nove mil e sete-
oBntos meticais.

O r6u Carlos Barata da Silvc
camionista da Empresa Esta-
tsl DIMAC, foi condenado A
pena de quatro anos de prisSo,

com suspensSo do exerclcio
de direitos polltlcos por igual
perfodo. Este individuo foi au-
tor de crime de propalagSo de
boatos.

Um outro r6u, de nome Fer-
nando Faustino, praticou cri-
mes de mercenarismo e de es-
pionagem na forma tentada,
pelo que o Tribunal Mil i tar Re-
volucionSrio condenou-o i pe-
na de trinta anos de prisSo,
com suspensSo do exercicio
de direitos politicbs por tem-
po que corresponde a pena
aplicada. Este individuo era
um trabalhador rural.

O quafto r6u, Ant6nlo Fran-
cisco Tembe, cometeu um cri.
me de espionagem Gonsum!.
do. Por v5rias vezes forneceu
inlormag6es ao inimigo. O Tri-
bunal Militar Revoluclon6rio
condenou Ant6nio Francisco
Ternbe na pena de morte por
fuzilarnento.

Por 0fttno, o Tribunal Mili-
tar Revoluciondrio condenou
os r6us Paulo Mbalate e Ada-
mo Anlmo na pena de morte
por fuzilamento por terem co-
metido um crime de sabotagem
mil i tar.

De acordo com o comunica- ,
do distribuido no passado dia
tG de Outubro o Tribunal iilil l-
tar RevolucionSrio ordenou !
devolugEo de tr€s outros prlo-
cessos i entidade instrut6ria .
para que recolhesse mais ele-,
mentos.


