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O Espl6o o soldo do regime gul-ofricuno

sntre os sentenclodos i peno copitrnl

Dois criminosos foram condenadoa b morte pelo
Tribunal Militar Rwolucion6rio, ap6e julgamento
efectuado na riltima quinzena de Junho riltimo, €D
Maputo, acusados de conduzirem acg6es armadas con-
tra a RPM e fazerem espionagem a favor do regime
sul-sfricano. O TMR condenou igualmente cinco ou-
troa r€ua a penaE que v6o dos 3 aos l8 anos de pri-
16o, pela pr{tica de diversos crimes contra-revolucio-
ndrios, rou'bo e faleificagf,o de documentog de iden-
tidade.

T,M,R. condena

O Comunicado do Tribunal Mi-
litar Revolucion6rio, riivulgado no
passado dia 4, dd conta que um
dos sentenciados e pena capital
denominado Enoque Cau, na qua-
lidade de agente da Policia Secre-
ta sul-africana reaiizou diversas
miss6es de espionagem, em IWo-
gambique, entre as quais, sobre re-
fugiados daquele pais residentes
nas cidades da Matola e Mapuro
Algumas das resid6ncias, localrza-
das na primeira, pr6ximo da capi-
tal, viriam a ser atacadas por co-
mandos sul-africanos, em Janeiro
p a s s a d o ,  t e n d o  p e r d i d o  a  v i d a
alguns dos seus ocupantes.

ENOQUE CAU emigrara c lan-
destinamente para a Africa do Sui
onde foi aliciado pela Policia Se-
creta do regime de Pretoria e, se-
gundo declarou ao tribunal, teria
aceite colaborar sob promessa de
anulag6o de uma pena de oito anos
de prisSo que alegadamente tinha
gue cumprir na R.S.A. Em obe-
di€ncia a instrug6es recebidas,
procedeu, naquele pafs, a amplia-
g6es e reproduq6es de partes de
mapas da cidade da Matola e da
estAncia turfstica da Ponta do
Ouro, com o objectivc de prepa-
rar ac96es armadas futuras con-
tra a R.P.M. No cumprimento des-
tas miss6es, de espionagem, atra-
vessou seis vezes a fronteira, ten-
do transmitido directamente mui-
ta informaq6o aos seus patr6es,
recebendo em troca, cerca de 200
rands (cerca de oito mil meticais).

Outro criminoso condenado a
pena de morte, Alberto Alicene
Seane, de seu nome, era membro

6

da auto-intitulada <Resistr3ncia
Nacional Moqambicana>>, tendo di-
rigido acE6es armadas contra ele-
mentos da populaqdo, edificios pti-
blicos e bens do Povo, na Zambe-
zia. O Comunicado do T.M.R re-
fere que este criminoso fora alicia-
do para pertencer ao agrupamen-
io contra-revolucion6rio por um
tal  Vasco Pinto (capi tSo Waquir i ) ,
jd ju lgado e condenado anter ior-
mcnte,  naquela Provincia.  Chegou
a dir ig i r ,  como ochefe-adjunto>,
um aeampamento em Namuium-
ba, oncle se encontravam cerca'de
480 recrutas da . .Afr ica Livre>.

Apos um ataque feito pelas for-
gas Armadas de MoEarnbique
(FPLM) a este centro,  Albc'r to Sea-
ne logrou fugir  para o Malawi,  jun-
tamente com outros eiementos,
tcndo porr6m mais tarde regressa-
do ao Pais,  com a missSo de ins-
talar novas bases para prosseguir
act iv idades contra-revoluciondr ias.
real izando ataques contra resid€n-
cias de administradores,  sedes 1o-
cais do Part ido FRELIMO, Mi l f  -

cias Populares e populagSes inde-
fesas. bem como assaltos a loj as
e machambas.

O  c o n d e n a d o  f i x o u - s e  a s s i m ,
num acampamento instalado em
Espirone. Provincia da Zamb6zia,
juntamente com outros individuos,
depois de receber dos seus cabe-
e i l h a s  d i n h e i r o  n o  v a l o r  d e
10 000$00 (dez mi l  escudos).  Em
19 de D'ezembro de 1979, dirigiu
um ataque feito pela madrugada
contra a localidade de Zaimba, na
sequEncia do qual foi assassinado

um miliciano, e os assaltantes sa--\
quearam uma cantina. Em tribu-
nal, o reu declarou, segundo o co-

as Aldei"s gsnrrnaig, machambas
colectivas e cooperativae e tamb€m
para instaurar um regime capita-
lista e ter nuito dinheiror.

ourRAs C()NDENACoES

Dos restantes r6us, o que rece-
beu pena maior - dezoito anos
de prisSo - foi Manjolo Kumalo,
(autor do crime de terrorigmo na
forma frustradar, n3 expressSo do
Tribunal. Este elemento fora ali-
ciado pelo patr5o da f'arm onde tra-
balhava, na Africa do Sul, elemen-
to l igado d "Africa Livre> para que
viesse praticar actos de terroris-
rno, assassinar altos dirigentes do
Partido FRELIMO e do Estado mo-
qambicano, incluindo o Chefe de
Estado, e dirigentes da ZANU, as-
sim como destruir instalag6es im-
portantes, no nosso Pais. Para o
efeito recebeu bombas para colo-
car nalguns locais estratdgicos,
tendo sido, por6m descoberto, an-
tes de atingir c seu objectivo.

Valentim Chivambo, condenado
a 12 anos de pris5o, tambdm fora
recrutado pelos inimigos da RPM,
para f.azer <<reconhecimento a zo-
nas estratdgicas, tais como, pontes,
i stradas, linhas f6neas e znrre.:
populosas n6o guarnecidas> pelas
Forgas Armadas de Mogambique
(FPLM). Depois de ter sido envia-
do ds zonas de Magude, Moamba
e Movene e ter realizado parte da
sua missSo foi detido, em flagran'
te delito, pelas forgas de Defesa
e SeguranEa, quando efectuava o
reconhecimento de uma ponte em
Movene. O reu tinha . jd recebido
algum dinheiro dos seus chefes
para custear algumas despesas de
alimentagSo, com a promessa de
vir a receber somas avultadas, ca-
so levasse a cabo a sua missSo com
sucesso.

Finalmente, Rogdrio Jornal Me-
sa Inguilasse e Jos6 Dinis Marcos
Machau foram condenados a 6
anos de pris5o, por falsificagSo de
documentos e assinaturas e o seu
crimplice Josd Afonso Ribeiro, a 3
anos de prisSo. Os dois primeiros
fizeram imprimir falsos cart6es de
ident i f icag5o como membros do
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BNASP com o objectivo de utili-
zfrlos para obteng6o de beneficios
pessoqis, gu€ exibiram, vdrias ve-
zes, em centros comerciais e luga-
res pfblicos na cidade da Beira, e
mesmo perante agentes da PPM.

Desta forma, conseguiram requi-
sitar vdrios servigos e bens, tais
como, viaturas, vestudrio, artigos,
gdneros e dinheiro. Jos6 Afonso
Ribeiro, envergando farda militar,

actuava sob a capa de guarda-
-costas dos pr imeiros que se auto-
- int i tu lavam director e director-ad-
junto respectivamente do SNASP
na Provincia de Sofala. Rogerio
Inguilasse pertenceu i PPM don-
de foi expulso e os restantes fo-
ram elementos das F PLM. tendo
sido desafectados (p o r  prat ica
constante de actos de indiscipl ina
e i n i o r a l i d a d e > .  
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