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COTDETADOS
A MORTE
. Julgodqs 40 pessoss

Ouerenlaolemenlos,enlte naclonalse estaangeltos,cnvolyldosem cilmet conlra e Segu.
fan9a do Povo e do E8tadoPopularacabamde ser Julgadospelo Tribunal ltllllar Revoluclonario
gue se reuniu na cidade da Beira,de 10 a 15 de Feiereiro coirente. Desiesriur, cinco toram con.
denadosa pena de morle por fuiilamento,13 foram sbsotuidose 03 restrntesconaenadoai'pe-n-a"
gue veo de qualro a 20 anos de prisSo.
Os condenadosb pena capital s5o
Augustd Jonasse Andicene, Jorge Zelanias Libornbo, Filipe Niquisse,Joao
Joaquim Dias e David Alfredo, todos
de nacionalidade mogambicana.
Estes Individuos foram coridenados
'p_orcrimes que v6o
desde pertenQa
e colaboragdo com organizagSo clandestina at6 assassinatos, passando
por assaltos ?r m6o armada, destrui96o e pilhagern de bens de populag6es indelesas.
Augusto
Jonasse Andicene juntou'Agosto
-so em
de 1978 a elementos
da organizag6o clandestina auto-intitulada <Africa Livre>. Prestou treinos
militares durante dois meses, findos
os quais tomou F?rte em dois alaques
na regido de Inchope, onde ele e outros bandidos incendiaram um autocarro, assassinaram alguns dos seus
ocupantes e saquearam os bens dos
passageiros, entre outras atrocidades,
O rdu participou tamb6m no ataque ao quartel de Muda. coube a ele
ainda a lareta de lazer reconhecimento das posig6es 9 quart6is das
FPLM,.tendo reconhecido o CPPM de
Dondo e o Centro de Manuteng6o
Oficinal.
E condenado como autor do crime
de pertenga e cot'aboragSocom orga-

nizagdo clandestina,crime de rebeliSo
armada e crime db espionagem.
Jorge Zefanias Libombo, desertou
das FPLM em 1979 depois de ter prestado treino militar durante seis meses.
Entregou-seaos bandos armados, livre e voluntariamente,onde, depois
de um treino de 30 dias, recebeuuma
arma e designadochefe de um grupo
de doze bandidos que tinham como
tarela assaltar loias paya roubar 96neros. No cumgrimento desta sua tarefa. o r6u assassinou elementos da
populagSo.
Filipe Niquisse, 6 outro dos r6us
condenadosi pena capital. Juntou-se
aos bandidos em Junho de 1978. tendo recebidotreino militar na base de
Sitatonga, onde permaneceu durante
dois anos. Participou em diversos assaltos, saques e pilhagem,Nas operag6es em que tomou parte, queimou
cerca de 20 casas, assassinou30 elementos da populagdo e 15 soldados
das FPLM, tendo ainda raptado v6rios
jovens de idade compreendida entre
os 15 e 20 anos, conforme o seu testemunho.
O r6u, que se tomara chefe, afir"
meu tamb6m que iuntou-se aos bandidos para conquistar o ,Pais, Porque
depiois de ganhar a nova Independ€ncia ocupayia um posto de grande res'

ponsabilidade e ganharia muito dinheiro.
JOAO JOAOUIM DIAS
NAO SABE OUANTOS MATOU
Jo6o Joaquim Dias. juntou-se aos
bandos armados em Janeiro de 1980.
na zona de Gorongosa.onde recebeu
treino militar durante60 dias. Findos
os treinos, e rdu participou em ernboscadas contra as FPLM e em assaltos ir mdo armada contra populag6es
indefesas, bem como na destruigEo
de cantinas.Jo6o Joaquim Dias, n6o
sabe quantas pessoas assassinoudufante essas operagoes, Reconhece
apenas que foram muitas, Participou
ainda em acAoe5 de reconhecimento,
sendo condenado como autor dos crimes de pertenga e colaboragSo com
organizagdo cfandestina, rebeli6o armada, terrorismo e espionagem na
forma frustrada.
David Alfredo tornou.se bandido armado em Outubro de 1978. At6 entSo
foi membro das FPLM. Foi submetido
a treino militar na ent6o Floddsia do
Sul durante tr:6s meses. Como tivesse
obtido bons resultados e r6u foi escolhido para'instrutor, tarefa que realizou durante 6 meses. Foi em seguida
enviado a Mogambique num grupo

debandldos
coma tarefadc reconhe"
comoo aero!lt--"t9to]11-u']"1.
poXo;o-LEo^: a _iaisaarea'
,oase 'A'"t""ili!:oo"'?"ijt,|,'3i";q'"";:ilf,
n6riotazemparreos componenr€s
da

rede de sabotagem recentemenledesmantelada pelas trorQasde Defesa e
S e g u r a n g a ,n a c i d a d e d a B e i r a .
Neste grupo encabegadopor Finl a y D i o n H a m i l t o n ,d e n a c i o n a l i d a d e
britinica e que integrava os portugueses,Maria Jose Rodriguesda Rocha, Antonio Martinho da Silva Guerra, Benjamim Fox Junior, JoSo Benedito AntoninhoFernandes.Maria Odete
Terezinha do MeninoJesus Rodrigles,
'da
Joaquim Martinho
Silva, Cipriaito
Exaltagdo Monteiro e Alcino Fernandes Costa Pinto, destaca-se a pena
de 20 anos de prisdo atribuida ao
primeiro, e. a absolvigdo de quatro
elementos.
De referir tamb6m que Ant6nlo
Fernandesda Cunha, acusado de crime de agitacdo e de fazer propaganda reaccionAria,foi tambdm obsolvid,,:
por n6o terem ficado provadosquaisquer dos factos de que era acusado,
O Tribunal Militar Flevolucion{riodeliberou, contudo, que deverSo 'responder judicialmente os elementos que.
usando de falso testemunho e usando de m6 f6, imputaram ao rdu paiavras e actos que ele na realidaden6o
pronunciou e nem fez.
Na tdrceira p6Oina desta ediCf,o
publiedmosna fnteqra o Comunicado
do TMR divulgado ontem sobre o
assunto.

