do Tribunsl iAilitqr Revoluciffiisril

ffido
Nos termos da Lei n-' 2i t-9, de 29 de
MarQo, o Tribunal Militat Revolucionerio reu'19
niu-se nos dias 18,
e 23 de Junho de
1981, na cidade de Maputo, a lim de iulgar
reus acusados em processo-crime contra a
seguranQa do Povo e do Estado Popular.
'
No decurso do seu trabalho, o Jribunal
Militar Revolucionario procedeu ao iulga'
mento dos seguintes elementos:
-Alberto
Alicene Seane, casado, de
35 anos de idade, natural de Milange-Zambdzia,
campon6s, filho de Ali'
cene Seane e de Perecina Madamaco'
residenie Zi data da Drisao em Glrud'
de nacionalidade moQambicana;
-

-

Enoque Cau, solteiro. de 24 anos de
idade. filho de Wilson Macumbire e de
Sflvia Thole Cau, pinlor publiciterio'
de
natural de Lumpangane-Natal,
nacionalidade sul-africana:
Manjolo Kumalo, solteiro, de 35 anos
de idade, trabalhador rural na Africa
do Sul, filho de Tomo Kumalo e de
Mlezani Silva, natural de Bela Vista-Provincia
do Maputo, de nacionalidade moeambicana;

-Valentim Chivambo, casado, de 33 anos
de idade, filho de Safte Chivambo e
de Quichosse Cossa, natural de Ch6'
de nacionalidade moQamkwd-Gaza,
bicana;
-

Rog6rio Jornal Mesa Inguilasse, solteiro, de 26 anos de idade, ex-membro
da PPM, natural de Vila MachadoSofala. {ilho de Jornal Mesa e de Dotina Semo, de nacionalidade moqam'
bicana;

-Jos6
Dinis Marcos Machau; vi[tvo, de
27 anos de idade, ex-membro das
FPLM, filhc de Machau e ds Sande
Chucha, naturalde Mambone-lnhambane.. de nacionalidade moqambicana;
-Jos6
Afonso Ribeiro, solteiro, de 26
anos de idade, ex-membro das FPLM,
tilho de Aionso Ribeiro.e de Domingas
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ll0lfClAs,
domingo,

Nota, natural de Marromeu - Sofala,
de nacionalidade moQambicana.
Terminada a audiOncia cje iulgamento e
em face das provas produzidas. o Tribunal
Militar Revoluciondrio apurou os seguintes
factos:

autof dos crimes de pertenqa e colaboraqao
com organizagao clandestina, na qualidade
de dirigente, o crims de rebeliao armada e o
crime de lerrorismo, condenado-o assim e
pena de morte.

nheiro h medida que fosse dando mais infor'
maQoes.
Nestes termos, o Tribunal Militar Revolucionario:
-

ENOOUE CAU
.

ALBERTO ALICENE SEANE
Aliciado por um tal Vasco Pinto {capitao
Waquiri), j6 julgado e condenado por esle
Tribunaf na Zambdzia, o R6u aderiu a organizagao inimiga autodenominada "Resistdncia'. Nessa qualidade, o Alberto Seane toi
fixar-se na base de Namulumba onde foi logo
designado chefe-adiunto. Nesta base havia
cerca de 480 homens a receberem treinos.
Em Mareo de 1979, esta base foi atacada
pelas FPLM, lendo o Seane fugido para o
Malawi, juntamente com outros elementos'
Dada a confianga que inspirava aos seus
chefes, recebeu a missdo de vir a MoQambique instalar bases para prosseguir actividades contra-revolucionarias, realizando ata'
gues Contra residencias de administradores,
sedes Iocais do Partido FFELllvlo, Milicias
Populares e populaq6es indefesas, bem como
assaltos irs loias e machambas.
Foi assim que o Alberto Seane, acompanhado por vdrios elernentos conlra-revclucio'
narios, penetrou em lerrit6rio moqambicano
e fixou uma base em Espirone, Provincia da
Zambdzia.
Para custear despesas de alimentaQao
para o seu grupo, o Alberto Seane recebeu
dinheiro no valor de 10000$00 (dez mil es'
t:rdos),
Em 19 de Dezembro de 1979, Por volta
das 2 horas da madrugada, o F6u dirigiu
um ataque i localidade de Zalimba' onde o
grupo que dirigia assassinou um rniliciano e
assaltou uma cantina, de onde roubaram va'
rios artigos e g6neros alimenticios.
O Reu afirma peremptoriamente que aderiu ao inimigo para "derrubar o Governo da
FRELIMO, acabar com as Aldeias Comunais,
machambas coleclivas e cooperativas, e tam'
bem para instaurar um regime capitalista e
ter muito dinheiJo'.
Perante estes Factos, o Tribunal considerou o R6u ALBERTO ALICENE SEAFIE como

O R 6 u e m i g r o u c l a n d e s t i n a m e n t ep a r a a
a{rica do Sul onde foi aliciado pela Policia
Secreta Sul-Africana, facto que tetia aceite
sob promessa de anulaqSoda pena de 8 arios
de prisao que alegadamente estaria a cumprir naquele pais.
Enoque Cau, obedecendo as instruQ6es
dos seus chefes da Policia Secreta Sul-A{ricana (CfD), lez na Africa do Sul ampliaq6es
e reproduq6es de partes.de mapas da Cidade
da Matola e da Vila da Ponta do Ouro, com
o objectivo de vir a orientar acQoes armadas
que'a Africa do Sul pretendia lazer em Mocambioue.
Na qualidade de agente da Policia Se.
creta Sul-Africana. o R6u recebeu dos seus
chefes vdrias miss6es de espionagem sobre
relugiados sul-africanos residentes no nosso
Pais, nas cidades de Matola e Maputo. Foi
no cumprimento destas miss6es que o R6u
atravessou 6 vezes a fronteira nacional, ten'
do transmitido directamente muita . informaqio ao inimigo.
E f e c t i v a , . n e n t e c, R 6 u c h e g c u a : d e n t i f i c a r
refugiados sul-africanos nas cidades de Matola e Maputo. nomeadamente:

tendo em conta a lorma consciente'
activa e reiterada com que o R6u
cometeu o crlme;
-tendo
em conta as graves consequ6ncias que da acgio do R6u vieram a produzir-se no ataque a Ma'
tola.

do crime de lerrorismo na forma frustrada,
previsto 6 punido pela Lei n.o 2/79, conde.
nando-o na pena de l8 anos dg priseo e na
suspenseo do exercicio de direitos politicos
por igual periodo de tempo.

Considerou o Rdu ENOQUE CAU como
autor do crime de espionagem, crime previsto e punido pela Lei n.o 2/79, condenando-o assim i Pena de morte'
MANJOLO KUMALO
Aliciado pelo patrao da farm onde trabalhava na Africa do Sul, elemento ligado a
sob a promessa de vir a
"Africa Livre' e
receber muito dinheiro, o Rdu regressa a
Mocambique com a missSo de Yir praticaf
actos de terrorismo.
Para o efeito, o R6u recebera do seu pa'
lrSo v6rias bombas e granadas.

Maniolo Kumalo tinha como obiectivo, eli'
minar o Chefe de Estado, outros dirigentes
dc Partidc e dc Estadc, Cirigentes da ZANU
e destruir os respectivos escrit6rios, Minist6'
r;os e a Sede Provincial do Parlido FRELIMO.
Para realizar os seus obiectivos, o R6u
a) uma casa de 1.o andar na Matola,
p
ropunha-se fazer o reconhecimenlo dos lod
o
A
N
C
,
onde viviam membros
'
cais frequentados pelos dirigentes do Partido
a qual Pertencera,antes da indee Estado, apos o que colocaria as bombas
pend,3ncia, a ttm tal dr. David
nesses lugares.
Ferreira;
Quanto aos Minist6rios. escrit6rios da
b) uma casa no Bairro da Matola, perZANU e Sede Provincial do Partido FREto do Bairro Hanhana, onde tamLIMO, utilizaria o metodo de dirigir-se para
b6m viviam refuoiados suFafricaaqueles sectores, fingindo pedir emprego'
ap6s o que colocaria as bombas.
c) outras resid6ncias e locais habila. Todavia, durante a viagem de regresso a
dos ou frequentados por refu'
giados sul-africanos.
, Moqambique, os companheiros de viagem
I descobriram que o Rdu trazia bombas na sua
bagagem.
As casas referidas em a) e b).sdo as que,
Ao ver-se descoberto, deitou fora as bom'
em 30 de Janeiro deste ano, viriam a ser alabas, algures no territorio da Africa do Sul'
cadas por um coPando sul-africano,
com
Peranie estes factos, o Tirbunal consiO R€u recebeu cerca de 200 rands,
derou o R6u MANJOLO KUALO como autor
a promessa de vir a receber muito mais di'
IIUJ,

VALENTIM CHIVAMBO
O R6u foi recrutado pelo inimigo tendo
sido conduzido a um campo de treino num
pais vizinho, onde foi submetido a treinos
t
militares.
Terminados os treinos, recebeu a missao
de vir a Mocambioue tazer reconhecimento
a zonas estratdgicas tais como pontes, estradas, linhas f6rreas e zonas populosas ndo
guarnecidas pelas nossas Forcas.
O Fl6u tinha sido destacado para lazer
reconhecimento nas zonas de Magude, Moamba e Movene, tendo efectivamente feito reconhecimento a 3 pontos, a estrada da Moamba,
Iinhas lerreas e a um destacamento das
FPLM.
Para custear, despesas de alimentageo, o
R6u recebeu dos seus chefes algum dinheiro, com a promessa de vir a receber avultadas somas caso cumprisse com exito a sua
missao.
O R6u {oi detido em tlagrante delito pelas
ncssas Forqas quando fazia reconhecimento
de uma ponte em Movene.
Perante esles {actos, o Tribunal considerou o R6u VALENTIM CHIVAMBO como autor
do crime de pertenQa e colaboragao com
organizagio clandestina, e o crime de espionagem na iorma frustrada, crimes previstos
e punidos pela Lei n." 2/79, condsnando-o
assim na pena de 12 anos de prisSo e na
suspensao do exercieio de direitos politicos
por igual periodo de tempo.
ROGERIO JOBNAL MESA INGUILASSE,
JOS€ DINIS MARCOS MACHAU,
JOSE AFONSO RIBEIRO
Os Reus Rog€rio Inguilasse e Jos6 Machau mandaram imprimir falsos cart6es de
identificaeao do SNASP na Tipografia .Centro Tipogrdlico da Beira" {CETIBEL).
Uma vez impressos os cart6es, preeniheram-nos com os seus nomes com o objectivo
de utilizd-los para obtenQao de beneflcios
pessoais. Para isso, intitulavam-se ciirigentes

do SNASP, utilizando o Fog6rio Inguilasse o
titulo de Director Provincial do SNASP e o
Jos6 Machau o de Director-Adjunlo.
Os R6us Rog6rio Inguilasse e Jos6 Machau exibiram os cart6es lalsos na cidada
da Beira em cenlros comerciais, lugares
poblicos e mesmo perante agentes da Policia
Popular de Mocambique.
Efectivamente,os R€us Rog6rio Inguiasse
e Jos6 Machau, acompanhados pelo Jos6 Ri.
beiro (que, envergando farda das FPLM, se
iazia passar por guarda-costas daqueles falsos dirigentes), requisitaram vArios bens e
serviqos, tais como:
-viaturas
nas empresas Pendray &
Sousa e Eniyspssl6 Comercial da
Beira, para passeatas de ostenta.
aao:
- fatos em loias privadas;
-v6rios
artigos e g6neros no valof
d e 9 0 7 2 , 0 0M T ;
-5000,00MT
em dinheiro numa loja
privada em Vila Machado.
-

De salientar que o R6u Rog6rio lnEuilasss
tinha sido exoulso da FPM e os R6us Jos6
Machau e Jos6 Ribeiro linham sido desafectados das FPLM, por pratica constante d€
actos de indisciplina e imoralidade.
Peranle estes factos, o Tribuhal considerou os R6us Rog6rio inguilasse e Jos6 Marcos Machau como autores dci crime de lalsificaeao de assinaluras b documentos, e o
R6u Jos6 Afonso Ribeiro como cfmplice na
pr6tica do crime de falsificacdo de assinaturas e documentos, crimes previstos e punidos pela' Lei n." 2/79.
Nestes termos, o Tribunal condenou os
R6us:
_ ROGERIO JORNAL MESA INGUILASSE,
na pena de 6 ahos de prisdo;
-JOSE
DINIS MARCOS MACHAU. na
pena de 6 anos de priseo;
-JOSE
A F O N S O R I B E I R O ," n a . p e n a d 6
; :'
'
3 dnos de prisdo.
A LUTA CONTINUA!
O TRIBUNAL MILITAR REVOLUCIONARIO
Maputo, aos 4 de Julho de 1981.
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