
TMR
Gandongueiros e bandidos
condenados a morte

Reunido entre finais de Margo e principios de
Abril, o Tribunal Militar Revoluciondrio procedeu,
nos termos da Lei  3/79, ao ju lgamento de l7 rr ius
acusados em processo-crime contr,a a Seguranqa do
Povo e do Estado Popular. Destas sessSes, resultou
a condenaqf,o de seis dos rdus h pena de morte; para
os restantes onze, as penas variam entre dois e oito
anos de prisio cumulativamente com chicotadas, cujo
nfmero varia entre dez e lfuarenta e cinco.

No comunicado tornado priblico ga breves biografias dos rr5us, to-
no passado domingo, dia 3, o Tri- dos de nacionalidade mogambica-
bunal Militar Revoluciondrio tra- na. Na descriq5o dos factos em cllre
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assentour a deliberaqSo do TMR
para cada um dos casos, comeqa-se
pela trajectdria do r6u Goolam
Nabi,  af i rmando que (na qual ida-
de de membro activo duma rede
de contrabando de camar5o e te-
levisores, subornou funciondrios
da Al fanclega e da Migraqdo afec-
tos ao posto o r  Namaacha>.

Daqui, e estabelecida a slla rede
de receptadores em Portugal ,  Sua-
zil irnd.ia e Africa clo Sul, Gcclam
Nabi <passou entio a agir em
prossecugdo do seu object ivo.>

Neste quadro,  (passou a t rans-
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ferir grandes quantidades de ca-

mardo, vindo da Beirs Para a Sua-

zilAndia> para o que se servia da

sua carrinha, conduzida Por Zaca-

rias Chitar6, seu motorists e co-
-arguido no processo.

A participagSo de Goolam Nabi

no contrabando de camarSo Passa-
va, igualmente, Pela ced€ncia da

sua carrinha para transfer6ncia
deste, dos armazdns da PESCOM.

Por outro lado, <ParticiPava tam-

b6m numa rede de contrabando de

aparelhos de televisSo e video-
-tape> recebidos da Suazil0ndia.

Goo1am Nabi foi condenado a

p€na de morte, enquanto o seu
crimplice, Zacarias Chitard a dcze

anos de prisSo e 45 chicotadas.

Outros rdus condenados d pena
de morte foram Josd Manderero,
<<autor do crime de desvio de com-
boior> com mercadorias, Themis-
son Filipe Macudcua e Ant6nio
Mbombi pela prdtica de assassinio
na pessoa de Constantin Tsonack,
da Padaria Europeia; Jrilio Salo-
mdo Tauzene, por <<crimes de Per-
tengs a srganizagSo clandestina,
na qualidade de chefe, e Jos6 Zi-
cuima Muchanga, por, entre ou-
tros, "rebeliSo 

armada e terroris-
mo>.

Dentre as penas de prisSo aPli-
cetdas aos outros onze rdus, a me-
nor foi de dois anos, ao r6u Eze-
quiel Zavanhane Sitoe, ex-moto-
rista da OJM, por <proPalagSo de
boatos por negligdncia> pena a que

se acumula a aplicagSo de dez chi-
cotadas.

Quanto aos crimplices de Man-
derero na descarga dos sacos de
agfcar do comboio desviado, Jose
Isafas Penicela e SalomSo Raul,
foi-lhes aplicada a pena de seis
anos de prisSo e 45 e 30 ehicota-
das, respectivamente.

Implicados na agitagSo de que
foi alvo a Faculdade de Educagdo,
enr 1982, os rrdus Delfino BstdvSo
Ambriza, Cassamo Sulemane, Ne-
ves Alberto Macudcua, Luis Arro-
ne Fijamo, Safde Abibo Saide Mo-
made e Jer6nimo Calado Xavier
Zandamela, foram condenados a
oito anos de prisSo e 45 chico-
tadas.
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