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(campo politico", dos bandidos
situado em Walmerstaad, a cerca
de 50 quil6metros da capital sul'
'afncana, Pret6ria.

Constantino Reis fugiu de Mo.
gambique em Setembro de t982,
quando ainda €ra estudante da
Universidade de Educa4io, onde
cursava Biologia e Quimica, €D
oposigde ao facto de ndo poder
tirar outro curso. Atravessou ile-
galmente a fronteira para a Sua'
zilAndia onde, segundo nos afir-
mou, ..o cdnsul portugu€s ofere'
c€u:s€ para me levar para a Afri'
ca do Sul a fim de eu poder pros'
seguir 9.9 rn€us estudosr.

O contacto com o .,c6nsul por-
tugu€s> de quem Constantino
Reis diz :ndo "se lembrar do no'

rr€>, foi feito por indicagio de
(uns amigos e familiares". .Ele
disse-me que n6o me podia 'aju-

dar na SuazilAndia, mas que se
quisesse me podia levar para a
Africa do Sul, onde me polia em
contacto com pessoas que po
diam garantii a continuidade dos
meus estudos.>

Reis, viajou com e cc6nsul por.
tugu6s>, que a <Tempoo identi-
ficou como sends o sr. Leite, at€ ir
fronteira entre a SuazilAndia e a
Africa do Sul a 2 de Outubro,
tendo sido entregue em Komati-
poort a elementos da migtrqio
que (me interrogaram difrante
v6rias horasu. Em seguiCa foi ole-
vado para Joanesburgo onde me
puseram numas instalag6ts do
oGrande Hotel,r, dipigido por um
portuguds chamado Rui Forjaz>.

No dia a seguir ao da chegada
a Joanesburgo Reis' voltou a €D-
contrar'se com (o c6nsul portu-
gu6s" que na altura se fazia acom-
panhar por Francisco Bomba sres-
ponsdvel dos assuntos sociais e
civicos, dos bandidos e irm6o de
Adriano Bomba, que no ano an-
terior havia desertado da Forga
Adrea Moqambicana com um
avi6o "MIG 17>.

Nos dias em que habitou nas
instalaE6es do "Grande Hotel>,
dirigido por portuzueses que vi-
veram em Mogambique, Rei, en'

revela liEagdes intennacionais
Ilesenton dos BA'$

do banditismo anmado
Por Alvcr Goncr

Atd Julho deste ano' o exdnclto da Afrlca
do Sul continuava a manter contactos por rddto
e a dlrlgir as movimentag6esdos$andldos arma-
dos, segundo nos aflrmou Constantino Rets, .que
em fil.nais de Julho se entregou bs FPLM, depols
de ter recebldo a patente de oficlal e ter partl-
clpado em ataques contra colunas de abastecil-
mento b VlIa de Mutarara. Ref,s, que safu de Mo' '
gambique em Setembro de 1982, procurava (uma
bolsa de estudos> acabando lror' na Africa do
Sul, envolverse profundamente com os bandldos
arrnados.

Desertor das fileiras dos ban-
didos, Constantino Reis foi locu-
tor da *Voz da Africa Livre>. a
r6dio que at6 Margo deste aho
transmitia, a partir da Africa do
Sul .  Reis  decid iu entregarse
(em resultado da politica de cle-
'm€ncia do Governo)), numa altu-
ra em que era oficial e se encon-
trava a operar num acampamen-
to situado perto de Sena, uma vi-
Ia da Provincia de Sofala no cen-
tro do pais. \

Na entrevista que deu a v6ribs
jornalistas, o exestudante da
Universidade Eduardo Mondlane,
revelou importantes detalhes da
cOperagdo MNR>, dirigida a par
tir da Africa do Sul. Ele viveu
durante cerqa de um ,ano no
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controu-se com Orlando Cristina,
na altura "Secretdrio'Geral" dos
bandidos assassinado em 1983,
que lhe disse que s6 se (eu me
inscreveSSe oo movimento me po'
diam garantir uma bolsa de es-
tudos na Europar.

O seu contacto com Cristina,
com quem viria 'a trabalhar de
perto (enquanto esperava pela
bolsa de estudos>>, introduziu
Constantino Reis no emaranhario
da desestabilizagSo do exdrcito
sul-africano. Ele foi levado para
<s czrnpo politico> em Walmers-
taad, perto de Pret6ria, onde du-
rante oito meses, de Outubro a
Junho, trabalhou para a "Voz da
Afirica Livre> escrevendo noti-
cias, fazendo locuqao e escutando
noticierios da "BBC> e ,,Voz da
America".

De acordo com o ex-estudante
da Universidade Eduardo M<-rn-
dlane, (que o Minrstro da Segu-
ranQa em Outubro prometeu rein-
tegrar numa das faculdades), tr
<C?rnpe poi i t ico> era uma <anti '
ga farmar, com oito casas, onde
viv iam Or lando Cr is t ina,  Francis-
co Bomba, e os locutclres da

"Afr ica Livreo, para "aldm dc ha'
ver a casa do presidente>.

No periodo que. al i  viveu, Reis
^irclc corrstatar eue 9 bandit ismo
(cra tota lmente d i r iq ido pelo ex i r -
ci to da Afr ica do Sglr.  Regular-
mcnte cram visitados pelo Coro-
nel  Van Niekerk e por  Roland
Hunter  (este u l t imo s:ntenciado
em Outubro passad6 por acusa-
q' iro de l i i :agoes com o ANC), ql le
lcvavam as f i tas gravaCas com os
not ic iar ios e que " faz iam os pa-
gamcntos dos nossos salarios>.
Scgundo Rcis, os ulocutores re-
cebiam 400 rands por  mOs,  Or lan-
do Cr is t ins recebia mi l  qu inhcn-
tos,  Dhlakama (o "Pres idcnte")
800 e Bomba tambcm 800 randsr .

Para Constant ino.  Reis ,  Or lan-
do Cr i .s t ina era a charnei ra entrc
o crd'r 'ci to sul-afr icans e os ban-
d idos,  ate xo momento em que
fo i  abat ido a t i ro  no (can- lDo n() -
l i t i co "  a  17  de  Abr i l  de '  1983 .
oCr is t ina t inha l ] rc l r rs ivamcnte
escrit':r' io na nZanza House )) em
Pretor ia  onde est io  todos os dc-
,par tamentos adminis t rat ivos Co
exi rc i to ,  com uma secretar ia  que
era  a  [ , r r c inda  Fe i i i o " .  A  sec re t i -
r ia  de Cr is t ina €ra 3 mesma que

tinh2 trabalhado com ele na Ro'
ddsia, sendo irmd de Adelino Ser.
ras Pires que actualmente se en'
contra preso na Tanzania acusado
de preparar acq6es contra o Go'
verno moEambicano.

Nc, (campo polftico> havia um
cami.do "Mercedes Benz)) que ser-
via de estridio, onde eram grava-
dos os noticidrios da "Afnca Li-
vre> que, depois, eram levados
por of iciais sul-afr icanos, ou pe'
lo nsr. Monteiro, propriet6rio da
pensio "Carvalho das Barbasn em
Pret'jria", a fim de ser?m dr,fun-
didas por uma estaeSo emissora
situad;.r no bantustao d.e Bonhu-
tatswana.

s

Importantes detalhes ,oU..' 
"morte de Orlando Cristina tam-

bdm foram revelados por Cons-
tant ino Reis esta semana.  De
acordo com as suas palavras,
Cristina foi morto eerca das 223A
da noite do dia 17 de Abri l  npor
um tir6 de drma disparado de ci-
ma de uma drvore contra a sua
cabeEa quando estava a trabalhar
no escrjt6rio que tinha na sua
resiCenciao.

Orlando Cristina (tinha regres-
sado cerca das vinte horas desse
dia ao campo. Ele t inha estado
na Europa e ern casa do Vicente
disse'nos para nde' desligarmos o
motor da electricidade porque ia

-i:
prrdessem
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Cons tan t ino  R t ' i s  f t t g iu  do  band i t i smo quando  < jd  ndo  ac red i tava  que  e les
fazer a lgunra coisa>

p

Reis,  a  par t i r  de Jane:ro de
1983.  passou a t rabalhar  na casa
de Crist ina onde (arr lrmava a
clocumentaqae e o arquivo dele,
a l tu ra  cm que  t i ve  a  opor tun iCade
dc ver i f icar  que aqui io  tudo era
uma coisa d i r ig ida pelos su l -af r i -
canos.  Vi  muiros documentos so-
bre operaqoes que deviam ser fei-
tas en't  lVlocambique assinadas pe-
Io Coroncl  Van Nieket 'k" ,  a  mes'
ma personagem referida em do-
cumcntos dos bandidos,  d ivu lea-
dos em \ larqo dc 1982 ' . ta 

"Tem'
po)) ,  depois  da captura de uma
impor tan te  base  na  p rov inc ia  de
IUanica

t r a b a l h a r  a t 6  t a r C e .  N a  a l t u r a
estavam no campo o Francisco
Bomba, o Gideon Mahluzano, Vi '
cente Uluiu , Zacarias e os vdrios
locutores, para alem de unr por'
tusues> .

Foi Mahluzanq quem veio dar a
not fc ia  de que o <Cr is t ina t inha
levado um t iro. Ainda vi o seu
corpo em c ima Ca sua secrctar ia ,
donde foi ler, 'ado para o hospi-
ta l " .  A af i rmaqao de Reis poe de
lado informaq6es seeundo as
qua is  Cr i s t lna  t i nha  s iCo  mor to
por  uma pessoa que escapara a
v ie i lAncia dos seus guardas e o
matara enq uanto dormia.  "  Nio
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havia sentinelas €ID volta da sua
casa, diz Reis, e como estava ca'
lor ele tinha aberto as janelas do
seu escri torio. O t iro foi dispara'
do de cima de uma drvore onde
ate havia pegaCas, tendo a bala
entrado na parte suPerior da sua
cabega e ..safd6 na zona do quei'
xo>.'  

Algumas horas depois, surgi '
. ram no campo elementos da po'

licia e do exdrcito sul-af ricano
que interrogaram todas as pes-
soas. O portuguds ate fo. preso
porque, na confusd.o, tinha agar-
rado DUIns arma e anCava com
.ela na m6o. Eu fui interrogado
num carro que os policias guia'
vam enquanto me faziam pergun-
tas sobre que tipo de contradi-
g6es d que havia, o que e que ti-
nha ouvido, etc>

Nos dias que Se seguiram ao
assassinato, entre os habitantes

. do campo "falava-se 
ja nas sus-

peitas de ter sido Bomba, que os
policiar tinham levado, talvez pa'
ra Pret6ria>. Dez dias depois fo-
ram ,transferidos "h pressa pa-
fa um quartel, porque os milita'
res tinham medo que os jornalis-
tas encontrassem aquelg local".
Ai, e ainda sujeitos 'a interroga'

. t6nos foi quando ouviu da boca
, do Tenente Johan que Francisco

Bomba *,ji i ndo pertencia a este
'mundor.'

' \

, ' -  Para Constantino Reis a morte
11 . de Cristina, que elg descreve co-

1mo (uma pessoa mu,to confl i tuo-
sa>, surge em resultado Cos sul-

' -africSrlos ouererem criar (um. 
bloco politicb" Ds seio dos ban-
di{o5 (para mais tarCe pod:rem
negociar>. Ele afjrma que na al-

' tura da morte de Crist ina i6 exis'
tia mal'estar no campo "dizendo--se que para aldm'de ser portu'
gu6s tinha pertencido h PiCe e era

' branco. Numa reuni6o, que se ti-
nha  rea l i zado  em Mareo  em

, Bona, na RFA, tinha'se inc'lusiva-
, mente proposto o seu afastamen'
' '. to d:vido a contraCigbes que ele

. ' , t inha criado.
- '  , '  . , . '  E a par t i r  deste . .ac idente>,
: gue Constantino Reis comeca a
. 

' . , ,  
duvidar do futuro dos bandidos,

,. seeundo nos afirmou. nDo carnpo

. quartel onde vivemos em carava'
. '1. ' . , , .  nas e donde ndo poCiamos sair,
l , ; , ' .  nem para  comer  as  re fe 'q6es .
. k " ' .
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Continuavam a pagar-nos os sa-
l6rios, mas o ambiente jA era
OUt fO. ) )

Do quartel onAo longe do cam-
po>, o grupo foi levado para uma
farma abandonada perto da cida-
de Ce Pieterburgo ns TranSvaal,
onde chegaram a 26 de Junho de
1983.  No entanto,  nessa a l tura,
as oemissdes foram suspensas du-
rante um mdsr.

Em Julho desse &no o grupo
foi novamente transferido (num
cami6o completamellte fechado
que sf parou junto a um aviio
Dakota. Ai disseram-nos que
iamos para o interior. Foi entSo
que conheci Jodo Quental,  que
foi quem pilotou o avi6o para a
Gorongosa, levanCo-nos a nos a
um oficlal sul-africano e a um
grupo de cinco sabotadoresD.
Jodo Quental d um individuo de
nac^onalidade portugues4 eue fu-
giu de Mogambique para a, Ro-
ddsia em 1978, levando dois
avi6es.

Ir{3 serra da Gorongosa, aterra-
ram cerca CT 18.30. A partir de
entao, Reis recebeu como primeira
missSo constnrir uma escola nu-
ITr4 <Sub-baseo da Gorongosa, vin-
do a ter contradig6e* com alguns
dos bandidos o que lhe valeu <ser
chamboqueado como puniEao".

Constantino Reis recebeu de'
pois treino mil i tar no acampa-
mente "Ptingub, tambdm erR So.
fala, recebendo a graduaEao de
oficial.  Al i  aprendeu a manejar
uma AK'47 e todo o sistema :de

codlficar e descoCificar mensa'
gens por radio. Descontente, ao
que nos afirmou, tentou discutir
com os seus ex-colegas o.futuro
da guerra seffi resultados, ,,porquc
aquela gente queixou'se imediata-
mente Ce mimr. Em "Pringue, cle
chegou a part ic.par. em ataqucs
contra as coluns-s eu€ se dir igiam
,.a abastecer a vi la Ce Mutararan
em Tete.

Nesse periodo diz ter assist ido
a actos muito violentos, nomeada-
mer:te nviolagSo de crianqas, mor-

tes brutais, abuso de poder, rai
cismo e tribalismo>. Chegou a
oconhecer o comandante oDrogao
que se gabava de beber o sanlue
das suas vitimas e estripar mu-
lheresn.

Devido bs suas contraCiQ6es na
base "Pungudn, Reis foi transfe
rido para o norte da Provincia de
Sofala, <perto Ca estrada Sena'
-Maringub, numa base de abaste-
cimento>. Ai foi quando comeqou
a pensar na sua desergdo o que
veio a fazer a 10 de Julho passa-
do. Ainda voltou a entrar num
outro acampamento por ter sido
descoberto, mas upelo facto de ser
oficial e ter comigo documentos
descodificados consegui faz0'los
acreditar que estava perdiCor, fu.
gindo de novo atd uma alCeia juri-
to ao rio Zambeze onde se entre'
gou ao exdrcito mogambicano. i

O ex'oficial desertor dos ban-
didos, que viveu no interior do
Pais apos a assinatura do Acordo
de Nkomati afirmou-nos que quin.
ze dias depois da ass;natura do
acorde houve dois descarrega'
mentos adreo. na serra da Goron-
gosa, garantindo que "pessoalme!'
te descodifiquei uma outrz men'
sagern sobre Cois barcos que vi'
nham trazer armas para a costa
de Sofala no distr6 do Dondo. '

Ao mesmo tempo, Constantino
Reis, que fugiu ouando "j6 nao
acreditava que eles puCessem [a'
zer alguma coisao, diz que "todo
o sistema de comun icadres por
riidio par3 a Africa-do Sul cori'
tinuava a funcionar ati eu deser-
tar>. Cor:tudo tambcm nos disse
tcr conhecimento cle muitos of i '
c iais quc tOm desertad<l desCe Ja-
neirc. l  passado, (mas qu: com mc'
do dc quc a e.mnist ia nio exista,
ou nio sc.ia rcspcitada, tOm id<l
para o Malawi e Zimbabwer. Reis '

disse-nos que pelo menos quatro

clf iciais da base "Pfngui:,  e oNha'

gadeshe> tomarant esta decisio.
E
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