
Seis bondidos
condenqdos A tnorte

I Codeio e chicotqdos poro

outros Il rius
O Tribunal Mllltar Revolucionirio

condenou i morte por fuzilamento
seis r6us acusados de crimeg contra
a Seguranga do Povo e do Estado
Popular. Outros onze r6us lulgados i
luz da mesma Lel foram punidos com
virlos anos de cadela e ,chicotadas
cuio n0mero varia entre 10 a 45.

Os cidaddos condenados h morte
s6o, Goolam Nabi, Jos6 Jacopo Man-
derero. Themisson Fi l ipe Macu6cua,
Ant6nio Gentral Mbombi Siga0que,
J0l io Salomio Tauzene e Jos6 Ziqui-
ma Muchanga.

a Goolam Nabi "provocou a saf-
da ilegal de bens e valores, contra-
riando e perturbando gravemente a
actividade econ6mica";

O Jos6 Manderero 6 (autor do
crime de desvio de comboio e da
pr6tica de actos que provocaram
graves perturbag6es e prejuizos da
actividade econ6mica";

O Themisson Fllipe e Ant6nio
Mbombi assassinaram o idoso pro-
prietdrio da padaria "Europeia", Cons-
tantin Tiodor Tsonack, de nacionali-
dade grega. Os assassinos "depois de
ameagarem de morte a vltima amar-
raram-na, obrigando-a a dizer onde
estava guardado o dinheiro destinado
ao pagamento de vencimentos aos
trabalhadores da padaria. Acto con-
tinuo amordagaram a vitima, para
evitar que gritasse, espancaram-na
brutalrnente. estrangulando-a at6 a
mOrtelt;

O J0lio Tauzene, chefiava um
grupo de bandidos que nas provincias
de Gaza e Inharnbane (raptou e as-
sassinou elementos da populaq6o,
destruiu escolas, hospitais e aldeias
comunais". O r6u e o seu grupo
(queimaram ainda 2 machimbombos,
assassinando todos os passageiros e
destruiram uma ponteD;

O Jos6 Muchanga, enlre vir ios
crimes cometidos na companhia de

oulros. bandidos estd envolvido €m
assaitos a lojas, arrombamentos, rap-
tos de mulheres, assassinato de po-
pulag6es civis indefesas e ainda ou-
tras ac96es.

Os restantes condenados s6o Zaca-
rias Chitar6 (12 anos e 45 chicota-
das) ;  Jos6 Panice la  (se is  anos e;45
chicotadas); Salomdo Ra0l (seis anos
e 30 chicotadas); Ezequiel Sitoe (dOis
anos e 10 .chicotadas). Firtalmente,
todos punidos com oito anos e ,45
chicotadas foram tamb6m condena-
dos Delfino Ambriza, Cassamo Sule-
mane, Neves Macu6cua, Luis Fijamo,
Saide Momade, Jer6nimo Zandamela
e Leonardo Mabunda.

O Zacarias Chitard "foi c0mplice
consciente do r6u Goolam Nabir;

O Jos6 Penicela e Safomdo Ra0l
estiveram envolvidos no crime prati.
cado por Jos6 Manderero, tendo o
primeiro *sido involuntariamente pn-
volvido no roubop e o segun6lg ntevc
conhecimento antecipado que o rou-
bo iria ter lugar, mas nio alertou tal
facto As autoridadesu;

O EzeQuiel Sitoe cpraticou um
crime de propalaqdo de boatos,;

O Delfino Ambriza, Cassamo Su-
lemane, Neves Macudcua, Luis Fija-
mo. Saide Momade e Jer6nimo Zan-
damela elahoraram' cartazes panfleto-
rios que colocaiam nas Faculdades
de' Educagio e de Direito. escreve-
ram e enviar'am tr6s cartas an6ni-
mas de conte0do reaccion6rio, insul.
tuosas e em tom ameagador a diri-
gentes da Faculdade de EducagSo e
da UEM:

I

c Leonardo Mabunda, exercendo
as fung6es. de professor, pretendeu
fazer passar um texto com palavras
insultuosas contra o Partido Frelimo
e a Revolug6o Mogambicana, como
sendo' a resposta de um dos alunos
que fizera um exercfcio escrito.
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