
TIVIR lulsa
e condena 27 criminosos

O Peno de morte poro dols bondidos

- O Tribunal Militar Revoluciondrio reuniu-se em
Maputo nos dias 8, 9 e l0 do passado m€s de Setem'
bro, a fim de <julgiir arguidos em processo'crime
ccntra a Seguranqa do Povo e do Estado Popular,
nos termos da Lei nrimero 3179 Ce Mnrqo>>.

Da sess6o, em que furam julgados vinte_ e sete
rdus, todor{ de nacionalidade mcqambicana, rtsult.ru
a condenaqdo de dois ir pena de morte pJr fuzila-
mento. Os restantes casos mereceram penas de prisdo
que variam entre quatrc a quinze anos de pris6o.

O comunicado do Tribunal Mili-
lar Revolucionario, tornado pri-
blico na noite de quinta'feira, dia
30 de Setembro, detalha a tra.jec-
toria de cada um dos implicados e
as principais caracteristicas da sua
actuagSo.

Domingos Bonjasss Gaspar,  um
dos condenados d morte, de vinte
e cinco anos de idade, juntou-se
aos bandidos armados em Agosto
de 1979, <tendo-se dir ig ido i  base
de Chamba em Manica>. Nesta ba'
s€, o r6u ,rfez treinos militares

6

ciurante um m6s, apos o que foi
transferido para a base de Gomor.

No prosseguimento desta senda,
cr TMR indica que Don:ingos Gas-
par <foi integrado no grupo que
estava na zona da estrada nacio-
na l  numero  1  (Maputo-Be i ra )> .
Nesta zorta, prossegue o comuni-
cado, o rdu participou em assal-
tos, destruigdo de viaturas e rapto
dos seus ocupantes, sabotagem e
destruigSe da ponte sobre o In-
chope.

Numa altura em que foi desig-

nado para evacuar bandidos feri-
dos, a partir de Banhine, Domin-
.qos Gaspar <foi detido pelas nos-
s a s  f  o r g a s > .  E m  c i r c u n s t A n c i a s
iddnticas foi detido o r6u Andre
Mangole Gundane (outro que me-
receu a pena de morte) que, com
fung6es de chefia, actuou em Ma'
nica,  Gaza e Inhambane <saquean
do bens da populagSo, principal-
mente gadou.

Durante as sess6es de julga-
mento destes bandidos, f icou uma
vez mais patente,  pelas suas de-
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clarag6es, a sua qualidade de bra-
go e instrumento do regime sul-
-africano. O comunicado do TMR
indica, com efeito, as afirmaq6es
dos rdus de que <<nas bases onde
viviam, havia vdrios instrutores e
especialistas sul-africanos que reu-
niam com os chefes <bem assim
a presenga frequente de <avi6es
e helicopteros> que traziam para
as bases mantimentos, diverso
armamento e muniqdes>.

CARIMBO FORJADO

Os rrius que prestaram estes de-
poimentos tiveram as suas senten-
qas variando entre os oito e seis
anos de prisSo (conforme o grau
de envolvimeirto) e suspensdo, por
per iodo igual ,  do <exercic io de
direi tos pol f  t icos>.

Assirn,  Mateus Muzorora,  Wi l -
son Chicomba, Tim6teo Chitocua-
na, Patr ick Chindoco Azanquccir , -
tt- l, Jo6o Moiana Manhiqa, Jekes-
sene Julius Sithole, Joshua Miar-n-
bo e fi l ipe Mapoiissa foram con-
denados a oito anos de prisSo. A
seis anos, foram condenados Ca-
l inde Chicondzo. Fernando Sam-

No Smbito olimenfcrr

sone Fii ipe, Zacarias Tafula, Noa
lVlanhanhe Muiambo, Casaltino
Muchovo, Jri l io Stache, Singuita
Chigodo, Costa Machava Sicaia,
Mr-rthini Nlinithai Sithole, Metias-
se Muiambo, Mateus Timba Fadu'
co e Joao Fil ipe Sithole.

Fahamo Gulamo Abdula, 25
anos e desertor das FPLM, fo i  a l i -
ciado (com trinta rands e promes-
sas de boa vida> para exercer es-
pionagem sobre diversas pessoas,
tendo sido detectado ao entrar em
territorio nacional: foi condenado
a 14 anos de pr isdo. Lucas Mussin-
do vinte anos e natural de Ma-
chaze-Manica foi  sentenciado a seis
anos, enquanto que Afonso Fil ipe
Nhamposse, que se juntou aos ban-
dic' los em Funhalouro, dos quais
sc scFafou cluando o <grupo em
rl)e se encontrava foi  descobertn
e . re rseg l l ido  pe las  FPLM em 1981"
(;ritr-rra em que se reflrgiou em
I\{orrumbene, donde segue para
Maxixe e depois Maputo,  sem se
entregar as autor idades) fo i  con-
clen..-do a oito anos de prisSo.

uO reu  V ic to r  JoSo Mazuze (a
morar em Mavalane, i r  data da

prisSo) mandou fabricar algures
em Inhambane carimbos do Minis-
terio da Defesa Nacional, Minis-
terio da Seguranga e do Tribunal
Militar Revoluciondrio>. Com es-
tes carimbos, Victor Mazuze emi-
tru vdrios documentos que, entre
outras uti l idades, lhe permitiram
infi ltrar-se (no Comando de Miti-
cias do Aeroporto de Mavalane>.

Int i tu lando-se <Fuzi lador da 11. '
Secqdo do Departamento de Fuzila-
mento> este r6u intimidava as
pessoas, criando medo e pAnico,
para o que, igualmente, se servia
,duma pistola e duma farda das
Forqas Armaclas.  Victor JoEr Ma-
zLrze em colaboraqSo com Fernan
do Francisco Ltrmbela, <<assaltoLr
.os armaz6ns das LAM e outras ins-
talaq6es donde roubou var ios ar-
t igos > .

Por cr ime de agi taqao e fa ls i f i -
cacSo de documentos e assinatu-
ras,  Victor JoSo Maznze foi  senten-
ciado a quinze anos de pr isSo. Fer-
nerndo Francisco Lumbela, seli
c i rmpl ice,  a quatro anos.

F. M.AI\ ]UEL

l-rigiene aiimentar, € colrio um co-
meco, ao qual  se seguir6 um con-
junto de normas.

Um aspecto a sal ientar e de que

o espfr i to da Lei  e da regulamen-

Um aspecto da ConferOncia de Imprensa con-

cedida a semana passada aos Orgios Nacionais
de Informag5o, pelo Dr. Jorge Cabral, e que

marcou o inicio da campanha ,de divulgag5o da
Lei dos Crlmes contra a Saride Pfblica, no

imbito alimentar

taqSo posterior ndo pune apenas
o cr ime consumado, pelas suas
consequ6ncias,  mas, pune tambdm,
os riscos que determinada situa-
q5o pode const i tu i r  Para a Saude

Defender a safde pfiblica

aA,Lei prsoeupa-se com a higienc dos aiimentls,
' sobretudo, dos que"se destinam ao consumo pfhlim>r''' =:rfi"-o,i o Oi"""tor Nacional da Medicina Preven'

tiv;, na Confer€ncia de Imprensa que a semana
.;;;;d;-4-:_d; ;; ,liap"to, aos o"saos Nacionais

," , de,trnfgrrnag€o.
' 
, 
- :*il*":ffittcncia foi fbita a apresentaqdo da Lei

' ' dos Crimcs eCIntra a $afde Priblica, no fimbito da
higi€ne alimentar, o que marcou o inicio de uma
campagha de divulgagflo-

A Lei  def ine o que 6 al imento,
quais as diferentes formas que
que podem revestir a adulteraqao
de alimentos, e as suas formas de
deterioragSo.

Foi tambem definida Pelo Direc-
tor Nacional  de Medicina Preven-
tiva, como um primeiro documen-
to regulamentador do problema da
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