
TrttR condeno

Peno de Ínorte porq tu''zslz lgo

qustro bondidos qrmodos
c Outros sete réus com penss de 8 o 18 onosde prisõo

O Tr ibunal  Mi l ì tar  Revoluò 'onár io  condenou quat ro
bandidos armados à pena de morle e ouÌros sete réus
acusados em processos-crims contra a Seguranga do
Povo e do Estado Popular, a penas que vão de oito a
"18 anos de pr isão.

Um comunicado do TMR dá a conhecer  que es le
órgão estevê reunido enlrs 6s d as 19 e 21 do mês em
curso. tendo lulgado 65 réus Pedro Francisco Mundlovo,
Simon lssai Gove, Xico Alberto Gumessai e Agostinho
João Munguambe. todos eles bandidos armados.

De acordo com o comunicado. estes bandidos prati '
caram assassinatoe e acÇões terroristas contra popula'

ções civ' is indeÍesas, emboscaram viaturas na Estrada
Nacional n.s 1. na estradâ Maputo/Namaacha e na es"
tracla Maputo/Ressano Garcia, tendo morto os seus
ocupantes e saqueado bens.

Os quatro réus. provados os factos, foram eonde-
nados à pena de morte.

Na mesma audiência, o TMR iulgou o 63ndicfo ar
mado de nome José Matambissane Wilson Paruque, que
era aeusado de raptar jovens para engrossar as Íileiras
do bandìt ismo. s,aquear comida. e bens das populaçõqÈ
e praticar o crime de espionagem nas zonas de Macla

e Xai-Xai. Tendo sido provados estes Íactos, o réu Íoi
condenâdo na pena de 18 anos de 'pr isão.

Os réus Agostinho Manuel Chuvene e Tomás lúd
koe Simango, também julgados na mesma ocas.ão, pra-
t icaram o crime de rebel ião armada, saquearam bens
das popuÍações e raptaram cídadãos indeÍesos. pelo
QUe, provados estes íactos, Íoram condenados na pena
de 15 anos de prisão.

Por seu turno, José Bento Valoi, Simon Miksen Mas-
sawana, Conhane Tolelçans S,tole e Fel, iciano Lace Ma-
pâi praticaram e cnrlìê de pertença e colaboração com
o bandit isms armado. Os três primeiros Íoram condena'
dos na 

'pena 
de 12 anos de prisão, tendo o quarto sido

condenado a oito anos, devido a circunstânctas ate'
nuantes provad.as.

Por últ imo. o Tribunal Mil i tar Revolucionár'o iulgou
o réu Zenguene João Chinguno, que vinha acusado de
apoio 'e colaboração com os bandos arm'ados, através
do Íorneclmento de com,ida e beb'das tradicionais, pata
o que terla mobil'lzado a população da sua zona. Ne-
nhum destes Íactos Íicou provado durante a audiência
do iulgamento, oelo que o réu Íoi absolvido e manda<lo
êm paz e liberdade.


