
TTUR:
C o ntra-revo I u cion 6 r i o s
condenados a morte

O Comuiicado do Tribunal Mi-
litar Revolucion6rio, divulgado na
noite da passada quinta-feira, dia

117, faz um historial breve e cir-
jcunstanciado das mais significati-

lvas passagens da traject6ria indi-
vidual de cada um dos implicados
na sua grand,e maioria fugidos de
Mogambique.

Atrav€s dessas trajectdrias, tor-
na-se claramente notdrio o envol-
vimento do regime sul-africano
na preparagSo e infiltragdo de
agentes inimigos em territ6rio mo-
gambicano, pordiversas vezes jd
denunciado.

Por outro lado, patenteia-se a
acASo subversiva realizada no seio
da juventuds que, devido i <sua
pouca idade>>, 6 utilizada como
<objecto da acgSo diversionista do
inimigo, que fez deles seus instru-
mentos.

UM EXEMPLO

Particularmente reveladora, pela
riqueza de pormenores e grau de
envolvimento atingido, 6 a evolu-
qdo do rdu Amaro Tavares da
Silva, testemunho e participante no
atentddo bombista ao cafd Scala,

. em Maputo. Amaro Tavares da
Silva, 23 anos de idade. apds safda
ilegal de' Mogambique, 

"m 
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apresentou-se <voluntariamente no
Posto de Policia de Ermelo>. don-
de, ap6s trahsfer6ncia, se possibi-
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litou o seu aliciamento e recruta-
mento pela Africa do Sul.

<Da RAS, o rdu foi enviado pa-
ra a entSo Roddsia do Sul e entre-
gou-se a Orlando Cristina e Jack
Barry, dois conhecidos inimigos
da RPM, dirigentes da ..Africa
Livre>. Integrado na unidade
<Special Branch>, em Bindura.
Amaro da Silva assistiu, na qua-
lidade de intrdrprete, ..e entrega
de duas bombas a um tal
Mbucha>>.

As bombas, que deveriam ter
sido colocadas na casa de Robert
Mugabe, em Maputo, acabaram
por ir parar ao caf€ Scala, cons-
tatada a impossibil idade de o' fa-
zer no destino previsto. A apren-
dizagem deste r6u passa pelo ma-
nejo de <diversos tipos de armas
ligeiras, bem como a montar ex-
plosivos e manipular granadas>.

Amaro da Silva 6 posteriormen-
te utilizado para miss6es de reco-
nhecimento e sabotagem, tendo
sido, numa dessas miss6es, em
Mogambique, detectado e detido.
(Jd na cadeia e enquanto aguar-
dava julgamento o rdu concebeu
e executou com sucesso um plano
de fuga, na companhia de outros
detidbs>1. De regresso a Mogambi-
gu€, noutra missSo, 6 de novo
det ido.

Na sequ€ncia do julgamento,
Amaro Tavares da Silva foi con-

denado d
lamento.
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pena de morte por fuzi-
;

Outros implicados que merece-
ram pena igual foram Ernesto
David Mavue, Wilson Chivaze
Bila, de nacionalidade sul-africa-
na, Joaquim Mdrio Veleia, 56 anos,
Matias Cliford Tenda, 42, Fernan-
do Matique Gundana e Moisds
Filipe Sitoe. 
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UMA OPORTUNIDADE

Ernesto Jossias Valoi, 23 anos
e natural de Mabalane, ap6s uma
traject6ria que o levou a juntar-
-se aos bandos da Africa Livre,
em 1977, acgdo no quadro da qual
recebeu treino militar num (cen-
tro . do exrdrcito rodesiano em Chi-
redzi>>, foi introduzido em Mogam-
bique, onde, pordm, <resolve ir
imediatamente para sua casa, em
Xilembene>>, o n d e permaneceu
sem se entregar irs a[toridades.

Foi condenado a doze anos de
prisSo e <suspensdo do exercicio
de direitos. polit icos por igual pe-
rfcdo de tempo.

Entretanto, o Tribunal Militar
Revoluciondrio, na consideragdo
do caso dos outros sete rdus, de
idades compreendidas entre os 18
e os 2L anos, responsdveis pela
distribuigdo de panfletos em Ma-
puto, <decidiu n6o aplicar as pe-
nas que seriam aplicdveis aos ac-
tos por eles praticados>>, conside-
rando a (a sua Pouca idade, a
menoridade de alguns deles e a
sua imaturidade e a perffdia do
inimigo, que manipula jovens>.

Sem embargo, o TMR <decidiu
recomendar ao Ministdrio do Inte-
rior; d Secretaria de Estado do
Trabalho e i OJM que procedam
ao seu enquadramento, com vista
a sua normal reintegraqSo na so-
cieddde>.
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