Noticias, Maputo, 4 de Abril de r9B3

Condenadosa morteseis bandidos
Penasde cadeiae chicotadaspara11 reus
Publicamosem seguida,na de Maria Macudcua,natural 'de Manlntegra, o cornunicadodo Tri. jacaze € residente em Maputo;
12. LUIS ARRONE FIJAMO" solbunal Militar Revoluciondrio,teiro,
de 20 anos de ldade, estudantornado p0blico ontem em te, filho de Arrone Fijamo Gafar e de
Duvina Paiva Mutando. natural de
Maputo:
Nos termos da Lei n,e 3/79 de 29
do Margo, o Tribunal Militar Revolu.
cioniirio reuniu.se nos dias 25, 26,
29 de Margo e 1 de Abril de 1983,
na cidade de Maputo, a lim de iulgar R6us acusados em processos-clime contra a Seguranga do Povo
e do Estado Popular.
No decurso dos s€us trabalhos,
o Tribunal Militar Revoluciondriopro,
cedeu ao julgamento dos seguintes
elementos:

Maputo;
13. SAIDE ABIBO SAIDE MOMADE, solteiro, de 21 anos de idade,
estudante,filho de Saide Momade e
de Anafiata lssufo, natural de Mossuril - Nampulae residenteem Maputo;
14. JERoNIMO QALADO XAVIER
ZANDAMELA,solteiro, de 20 anos de
idade, estudante,filho de Xavier Zandamela e de E'lisa Langa, natural de
MorrumbeneProvlncia de lnham.
bane, residente em Maputo;
15. LEONARDO RAUL MABUNDA,
solteiro, de 21 anos de idade, filho
de Raul Abel Mabunda e de Rute
Vilanculos.natural de Xai-Xai - Gaza e residenteb data da prisao em
Maputo, de nacionalidademogambicana;
16. JULIO SALOMAO TAUZENE.
solteiro, de 22 anos de ldade, fitho
de Salomio Tauzene Nhacuongo e
de Am6lia Mabande, natural de Zavala e 16 residente h data da pris6o,
de nacionalidade mogambicana;
17. JOSE ZICUIMA MUCHANGA,
de 31 dros de idade,filho de Zicuima
Muchangae de Nhime Maiasse,natural e residente em Mazgngo- Chibabava, de nacionalidade mogambicana.

1. GOOLAM NABI, casado, de 31
anos de ldade, comerclante,filho de
Essope Fakir e de F6tima lbrafmo,
natural de Maputo e residente nesta
cidade, de nacionalidade mogainbi.
cana;
2. ZACARIAS IBRAIMO.CHITARA,
solteiro, de 31 anos de idade, motorista, filho de lbralmo Cassamo Chitar6 e de Habiba Nurdine, natural
de Chibuto
Maputo, de nacionalidademogambi.
cana;
3. JOSE JACOPO MANDERERO,
casado, de 34 anos de idade, trlho
de Jacopo Manderero e de Cassicon
Alice, natural de Manica, residente
em Maputo, maquinlsta dos CFM;
4. JOSE ISAIAS PENICELA, casado, tllho de lsafas Penicela e de 3aTerminada a audidncla de julga'
quelina Naene, natural de Massinga, mento e em face da prova produzida,
de 28 anos de idade, aiudante de o Tribunal Mi,litar Revolucion6rio detracA6o, residente a data dA prlsdo liberou:
em Maputo;
5. SALOMAO RAUL. soltelro, de 1. GOOLAM NABI e ZACARIAS
23 anos de ldade, filho rte Raul
IBRAIMO CHITARA
Nhacuombe e de Ester lsatas, traba'NAB|"
lhador de via dos CFM, natural de
O R6u GOOLAM
na qualiInharrime e residente i data da prF dade de membro activo duma rede
sdo em Maputo;
d6 contrabandg de camardo e televi6. THEMISSON FILIPE MACUA. soresrsubornoufunciondriosda
AltAnCUA, casado, de 26 anos de ldade, dega e de Migra06o afectos no Posservente, filho de Fillpe Mac,"rAcuae to
de Namaacha
de Titasse Mutombene, natural de
A pantir dai'e estabe'lecidosos coftGhlbuto, residente em Maguio. de tactos no exterior
do Pafs, .nomeada:
nacionalldade moqambicana;
mente na Suazilhndia.Africa do $ul
7. ANToNIO CENTRAL MBOMBI
e Portugal, onde estava garantida a
SIGAIIOUE. solteiro, de 32 anos de
entrega ou o recebimento rdils proldade, desempregado, titho de Ar;
dutos traficados, 0 R6u passou erimando Gentral Siga0que e de Felis'agir
t5o- a
em prossecuqSods sgs
mina Mbalane, natural de Ch6kwO,
objectivo;
Provincia de Gaza. residente em Maputo, de nacionalldademogambricana; Neste sentido. o R6u Goolam Nabf
passou a transferir grandes quanti8. EZEQUIE!. ZAVANHANE SITOE,
dades de carnardo, vinclo da Beira.
de 47 anos de idade. natural
de
Chi.
'a
para a Suazil6ndia, usando a sua
buto - Gaza e resldente .data da
prisdo em Maputo. filho cre Zavanhane carrinha privada. conduzida pelg seu
motorista ZACARIAS CHITARA. edSitoe e de Thavasse Manusse. de -arguido
neste processo.
nacionalidade moCambicana;
Mais ainda o R6u NABI cedeu pqr
9. DELFINO ESTEVAO AMBRIZA,
solteiro, de 20 anos de ldade, estu- v6rias vezes a' sua carrinha a dois
dante: filho de EsteveoAmbriza Cana- outros contrabandistas" para trahscie e de Gamonaje Forqula. natural porte de bamarSo psrd oS frigorificos
de Maganja da Costa - Zamb6zia e da PESCOM. obtendo assim altas
comissOesque varlavam entre 50 e
residente em Maputo;
10. CASSAMO SULEMANE, soltei. 250 contos, para al6m de certo monto, de 20 anos de idade, filho de tante em divisas. As comiss6es eram
Sulemane lss6 Uca e de Anlfa Cas" pagas Felo facto de o camardo se
samo, natural de Mocimboa da Praia destinar a ser exportado ileqalmente:
- Cabo Delgado e residente em Ma- totalizando as mesmas 1 mi,lhSo e
cinquenta mif meticais e ainda tr6s
puto;
11. NEVES ALBERTO MAGUACTJA, mil rands (deposltados no estrangeiro).
solteiro, de 20 anos de idade, estu
O 'R6u NABI particlpava tamb6m
danie, filho de Alberto Macudcua e

numa rede de contrabando,de apurelhos de televisdo e video-tape, que
recebia de um elemento da Suazi.
lAndia, revend€ndo-os em Mogambique a 350 contos cada aparelho.
Fruto dos seus actos de contrabando, o Rdu possufa, embora sen.
clo mogambicano, tr€s contas bancdrias no estrangeiro nome-adamentB
em Portugal, Londres e Africa do
Sul.
Quanto ao R6u ZACARIAS CHITARA, foi"e0mplice consciente do R6u
Goolam Nabi no transPorte de cama16o obtido i,legalmente.Era ele {u€'
como motorista, transportava o camardo vindo da Belra Para MaPuto nos
avi6es das LAM, levando-o do aeroporto para os frigorfficos da PES'
COM e dai Pars a fronteirada'Namaacha. .No regresso, transportava por
vezes alguns produtos traficados da
Suazil&ndia e Afr:ica do Sul Para
Maputo, pertencentes ao 9eu Patreo
para o que 'ecebia
Gobtam' Nabi comiss6es.
Ap6s a detengEo do seu Patr5o, o
R6u Z:acarias Chitar6 transportou
grandes quantidades de tecldos e
6ones de linhas de um tal Assalamo
e' do Nabi, obtidos lllcitamente'e tol
escond€-los no Bairro Triunfo, em
Maputo.
iom estes actos, o R6u Gooiam
Nabi orovocou a saida ilegal de bens
e valores contrariando e perturbando
gravemente
a actividade econ6mica.
'Estes
actos sdo Puniveis Pela Lei
n.e'2/79 tal como foi alierada pela
Lei 6.e 1/83.
Quanto ao R6u ZACARIAS IERA{MO CHITARA, o Tribunal consldercu'
-o c0mplice nos actos de sabotegem econ6mica praticados pelo 'seu
patrio Goolam Nabi.
Nestes termos, o Trlbunal Militar
Revoluciondrio dellberou condenar:

-

O Rdu GOOLAM NABI; dada
a gravidacledos actos Por ele
reiteraclamentecometldos nd
Pena de morte Por fuzilamento;
O R6u ZACARIAS IBRAfMO
CHITARA, tomando o facto
da confissdo esPontdnea de
acordo com o artigo 50 da
Lei rn.eZ/19. o Tribunal decide
aplicar-lhe a Pena de 12
(doze) anos de Prisdo e 45
chicotadas, nos termos da
Lei p.e 2183.

3.. JOSE .JACOPO ITANDERERO
JOSE .ISAIAS PENICELA
e $ALOMAO RAUL
Em 19 de Janeiro de 1983, o R6u
JOSE ' MANDERERO conduzindo o
comboio n.e 757 com destino h Suazilindia e quando eram aproximadamente.zero horas; parou pouco depois de ultraPassaro aPeadeiro de
Estevel.
Aqui; o R6u contactou um tal MANASSE$ MOCUMBI (ora evadido),
pat:a que no' seu reEresso da Suazilbndia ieste arraniasse elementos de
confianca,.a fim de naquele' local
'descarreEarem do comboio sacbs de
ag0car e milho para utilizar efi seu
prweito, ou vend€-los nos circuitos
de cAndonga.

Efectivamente,guando o R6u JOSE Macuicua e Ant6nio Sigarique, dirlMP'\DERERO, conduzindo o comboio gidos por um tal Janudrio (actualmenp.e 757 )a de regresso a Maputo, te evadido) e que na altura
era portachegou ao Km 26, viu uma bandei_ dor de uma pistola, introduziram-se
rola vermelha (sinal de paragem) no quarto do proprietarioda Padaria
justamentenp local onde tinham com- <Europeiall, €ffi Maputo, de nome
binado descarrigar ag0care mllho do CONSTANTINTIODOR TSONACK"de
comboio.
72 anos de idade e de nacionalidade
Parado o combolo. o R6u iniciou o grega.
descarregamento de ag0car, ajudado
Depols de ameQarem de morte a
pelo co-arguido JOSE ISAIAS PENt- vitima, amarraram-na fortemente nos
CELA, que fora aliciado a colaborar bragos e nas pernas, obrigando-a a
no roubo,
dizer onde estava guardado o diOs R6us foram detidos pelas milf. nheiro destinado ao pagamento de
cias em flagrante delito quando i6 vencimentos aos trabalhadoresda patinham descarregadomais de 15 sa- d a r i a .
cos de ag0car, de 60 kgs cada.
Acto contfnuo, amordaQarama 'riiiO Rdu JOSE JACOPO MANDERE- ma, para evitar que gritasse, espanRO, para al6m de dirigir o descar- caram brutalmente, estranguland6-a
regamento de mercadoria do com- at6 a morte.
boio, procedia tamb6m .ele proprio
Assassinada a vitima, os rdus
i vend6 dos produtos no pr6prio lo- furtaram entSo 65 mil nneticais, bem
cal. Vendia cada saco de milho a como um par de sapatos e um re1.000,00MT e cada saco de ag0ear l69io automitico. Da dlvisEo do oi.
a 5.000,00MT.
nheiro, coube ao Themisson Filipe e
Por v6rias vezes, havia te o Rdu ao Ant6nio Mbombi 6 quantia de 20
MANDEREROanteriormente realizado contos cada, e ao Janu6rio como
este tipo de descarregamento e ven. chefe da quadrilha, a quantla de 25
da i'legal de prodrltos (ag[car e mi- contos e os restantes bens.
lho).
Gom estes actos crlmtnosos de vioEm 1981 o R6u JOSE MANDERERO l6ncia os R6us causaram um estado
esteve envolvido num caso iddntico de de terror, 'pinico e instabilldad€ so,
desvio de mercadorias transportadas cial punfveisnos termos da alinea a)
no comboio que conduzia. Foi levado do n0mero 1 do artigo 24 da t-ei
a julgamento e condenado pelo Tri- n.e 2/79.
bunal Popular Provincial de Maputo
Quanto ao Rdu JOSE |SAIAS PEAssim, o Tribunaf condena os R6us
NICELA, o Tribunal considerou o fac- THEMISSON FILIPE MUCUACUA e
to da confissdo espontdnea e o fac. ANT6NIO MBOMBI na pena de morte
to de ter sido involuntariamenteen- por fuzilamento.
volvldo no roubo.
O R6u SALOMAO RATJL teve co- 4. EZEQUIEL ZAVANHANE SITOE
nhecimento antecipado de que o
roubo iria ter lugar, mas n6o alertou
O R6u era motorista da Sede Natal facto is autoridades.
cional da OJM.
Mais ainda, o R6u SalomSo Raul
Numa segunda-felra,dia 24 de
na qualidadede trabalhadorde Via e Maio de 1982, o B6u faltou ao serObras dos GFM, teve conhecimento viQo por motivo de lorte embriaguez.
de que o Jos6 Manderero vendia
No dia seguinte o R6u apresentouagilcar e milho (produto do roubo) -se ao servigo. Quando perguntado
e recebia em troca dinheiro. cabritos porque faltara no dia anlerior,o R€u
e outros produtos.
alegou que tinha sido impedido, de
Perante estes factos, o Tribunal sair pela acQdo, de elementos que,
considerou os R6us:
a pretexto de estarem a proceder
ao recenseamento.estarlam a taz":t
_ JOSE JACOPO MANDERERO reconhecimentono Bairro.
como autor do crime do desCom estas informag6es falsas e
vio de comboio e da pr6tica tendenciosas,o ReU Ezequiel Sitoe
de actos que provocaramgra- provocou grave agitagdo e clima
ves perturbag6es e prejuizos de inseguranga.Pratlcou um crime
da actividade econ6mica, ac. de propalagSode boatos por negii.
tos esses punidos nos ter- gdncia punido nos termos do ar.tigo
mos do artigo 26 da Lei 3 6 e 1 4 d a L e i n . e 2 1 7 9 .
n.e 2/79.
Perante estes factos, o Tribunal
considerou' o Rdu como autor do
Nestes termos, o R6u JOSE JACO- crime de propalagdo de boatos p0r
PO MANDEREROfoi condenado na negligonciae condenou-ona pena de
pena de morte por tuzilamento,
2 (dois) anos de prisdo. cumutativaQuan.toaos Rdus JOSE ISAIAS PE- mente com 10 chicotadas.
NICEIA e SALOMAO RAUL. o Trib.unal considerou as circunstincias es. 5. DELFINO ESTEVAO AMBFIZA,
peciais do seu envo,lvimentb e as
CASSAMO SULEMANE,
atenuantes provadas pelo que co.nNEVES ALBERTO MACUAQUA,
denou-os na pena de 6 (sais) anos
LUIS ARRONE FIJAMO.
de prisdo e 6 (seis) anos de .pris6o
SATDEABIBO SAIDE MOMADE e
bem como na pena de 45 e 30 chiJER6NIMO CALADO -XAVIER
cotadas respectivamente.
ZANOAMELA.
3. THEMTSSON FILIPE MACUACUA
Todos os R6us eram estudantes da
e ANT6NI0 MEOMBI:
Faculdade ds Educagdo da Universidade Eduardo Mondlane. Em 1982,
No dia 3 de Malo de 1982: cerca organlzaram.se€m grupo e decidlram
das 15, horas, os R€us Themlsson elaborar um plano de ac95o subver-

siva e agitadora no seio da Universidade.
Elaboradoe aprovado o plano por
todos os componentes do grupo, decidiram ent6o, adoptdndo o pseud6nimo de (REBELDES DO AQUA.
RfOl, elaborar dois cartazes panflet6rios, que foram mais tarde colocados na Faculdade de EducaqSoe
na Faculdade de Direito. em Maouto.
Estes cartazes de um conte0do altamente reaccionario. instigavam os
estudantes a acg6es subversivas.
Mais aihda, os Reus escreverame
enviaram tr6s cartds an6nimas de
conteudo reaccionArio,insultuosas e
em tom ameagador a dirigentes da
Faculdadede Educaqdoe da Universidade Eduardo Mondlane,
Esta acaao era coordenada por
um tal ConstantinoReis que recebta
instrug6esda Africa do Sul. Na al.
tura em que os outros elementosforam detldos ele 6 alertado e oonsegue fugir tendo sido recebido, ia
fora do territ6rio nacional, por agentes da <Bosslr.
Perante estes tactos o Tribunal considerou todos os R6us como auto.
res do crime de agitagdo Previsto
e punido pela Lei dos Crlmes contra
Seguranga do Povo e do Estado
Popular.
Nestes termos, o Tribunal Militar
Revolucion6riocondenou os R6us:
DELFINO ESTEVAO AMBRIZA,
CASSAMO SULEMANE,
NEVES ALBERTO MACUACUA,
LUIS ARRONE FIJAMO,
SAIDE ABIBO SAIDE MOMADE e
JERONIMO CALADO XAVIER
ZANDAMELA.
na pena de I (oiio) anos de pris5o e
4 5 c h i c o t a d a sc a d a u m .
6. LEONARDO RAUL MABUNDA:
O Rdu concluiu os seus estudos
em 1980, ap6s o que foi colocado
na Escola Noroeste-2como professor
de portugu6s,
E m O u t u b r o d e 1 9 8 1 ,e n q u a n t od e corriam provas gerais naquela Esc o l a , o R 6 u f o i d e s i g n a d op a r a a s s i s tir a uma turma da 6.4 classe, du.
rante um exercfcio da disciplina de
EducaqSoPolitica.
tl assim que o Reu" no enunciado
de um exercicio e ao responder is
quest6es formuladas,escreve Palavras insultuosas contra o Partido
Frelimo, o Estado e a RevoluqSoMoQambicana
O R€u com esses escritos reaccion6rio pretendeu.lazer passat o seu
escrito corilg a resposta de um dos
alunos eue tizera a prova.
Perante este facto o Tribunal con:
siderouo Reu como autor do crime
de agitaqSo, agravado pela especial
responsabilidade
do R6u dada a sua
qualidade de docente e educador.
Nestes termos. foi o R6u LEONARDO
MABUNDA condenado na pena de 8
(oito) anos 69 prisdo e 45 chicotadas.
7. JOLIO SALOMAO TAUZENE:
O R6u juntou.se a um grupo de
bandidos armados ap6s o que foi
conduzido a um acampamento em
Maculuva onde foi submetido a treinos militares durante 3 meses.

Findos os treinos, fol-lhe atribulda
a responsabilidade
de chbtiar um gru_
po
de bandidos.
gru.pg de bandidos realizou
...F..-t"
vanas
. actividades criminosas nas
Provfnciasde Gaza Inhambarr"
e
ono*
rapto.u e assassinou
efemeniJs-"Oa
poputag6o,destr

i"i's,lii,. -"",j;:;:,li?llX-;,,.no'o'^,.Y1: ain{a, o , Fe.u e seri- grupo
quermaram
2 machimbomboso
asialsi_
lodos os passageiroi-ir
:Ido,
.o.uiirrram uma ponte.
gy?tidaclede chefe cJegrupo,
.',lr deslocou_se
o
t-Jeu

xr?t"ot
f'"i19"0i"i";i;
trazer material de guerra. J:i1.:;
9 Reu JULTOTAUZENE foi
racto
peras nossas roigas '"n" caoru_
"]il"
de
quandg ra entregar
^M'puzi,
arrnas
a_ outros bandidos
vam nessa zona, Que se encontra_
_ _Perante estes factos, o Tribunal
considerou
o R6u como
- autor
cnmes
pertenoa..a oa;;r.iaodos
.de
clandestina,na guatidade
- de cn6te;
do.crime

ae reoJria,i:e 1ut9l
ds terrorismo.
",#ll"

terrnos, Tribunat
,^I::l:: jondrio
r\,fititar
9
xevoruc
condenou
o'-neu','jb_
Llo.sALoMAo

rAutENE

morte por fuzilamento. ;. pE;"t"
8. JOSE.ZTCUIMA.MUCHANGA:

Em Junho de l9gt,.o
R6u juntou,f grupo oe bandidos
:11 " ap6s
armao eue roi:9..
para um acamoamento
"n.J,i,;i;;"
do inimigo,
foi

,TgS

submetido tr.r-nor....rJit"

Con_clufdosos treinos,
fol o R6u
.rransfe-ridopara outro
i.rrplr"nlo

fo.i.de novo s,romeiioo'l"irli_
:ilr
nos militares.
Fincios os treir
uma arma tipo nriirrt o Rdu recebs
panhlade outros
.bandidos
, O , . f " u , n a c o m'uarias
assattou
.
tjrr]',,j,
onde roubou dlersos produtos
-r*Jit;;r;.
de 1..:
necessidadeque ta ,li
seu grupo receberam
oro"nr- Jrn
avangar para a provincia
de Gaza.
af6m
tarefa de guarnecer
,^.t:r. r a p t acla
dos, o R6u
Jovens
tarnbem em vdrios saques,i u . t i . i p o u
assaltos,
arrombamentose rdptos Oe'
muifieres
e no assassinatode populagOes
civis
indefesas.
Foi o R6u capturadoem Gaza num
combate contra as Foreas ermaOis
de Moqambique(FpLMyuh rrfou"rOio
d e ' 1 9 8 2 ,a p o s u m a p e r m a n d n c i aj u n to do5 bandidos armados durante 17
meses.
Peranteestes kctos" o Tribunal Militar Revolucioniirioconsiderouo 16u
como autor dos crimes de pertenQae
colaboragdo com organizagdo clandestina, rebeliio armada e terrorismo.
Nestgs termos, fot o R6u JOSE ZfCUIMA MUCHANGA condenado na
pena de morte por fuzilamento.
Maputo, aos 2 de Abril de 1ggg.

