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Um alto of ic ia l  da PIDE suspei to de estar envol-
v ido no assassinato de Eduardo Mondlane encon-
tra-se a residir  na Afr ica do Sul ,  onde est6 l igado a
autodenominada Resist6ncia Nacional Moga6bicana,
MNR. I flNVLtuJE1-

O segredo i  vol ta de Mon-
teiro torna dificil conhecer a
sua posigSo na hierarquia do
MNR. Mas o govemc' sul-afr i -
cano, que controla o MNR, va-
lor iza grandemente o prof is-
sionalismo. e Monteiro 6 um
assassino extremamente pro-
f issional.

Monteiro iniciou a sua car-
reira como mercen5rio ao la-
do dos fascistas de Franco na
guerra civ i l  espanhola e pare-
ce ter t rabalhado depois ern
Goa como assassino prcf issio-
nal.  Em 1964 foi  levado oara
Lisboa e encarregado de um
assassinato, mas foi  intercep-
tado pela PIDE, que lhe deu
trabalho em Dezembro desse
mesmo ano.

Existem acusagSes de que
trabalhou para a lntel ig6ncia
Bri t6nica na india, durante a
Segunda Guer ra  Mund ia l .  Mas
a unica prova existente da l i -
gagSo entre Monteiro e a Gr5-
-Bretanha 6 a que refere que
Monteiro 6 procurado pela po-
licia em Londres, sob o nome
de Emer Ul lah, suspeito de as-
sassinato.

Monteiro, um homem com
um bigode negro, ficou na His.
t6ria ao disparar tr6s tiros so-
bre a cabega do dir igente an-
tifascista portuguAs Humber-
to Delgado, em '1965, na Espa-
nha. Po.ucos minutos depois
ele assassinou a secret5ria de
Delgado, Arajarer Campos,
uma brasi leira.

Foi entSo enviado pela pl-
DE para fuloqambique, onde se
ton!ou not6vel corno Jider dos
<Fiechas>, urn grupo especial
de r iomandcs.

[m Feveieirc de 1969.
Fduardo Chivambo Mondlane,
o pr irneirc Presider: te ca Ff i i_
i-:MO. ici mc;tr: pcr urna born-
ba ar"madi lhada nurn i ivrc, 'e rR
Dn.-Fs-Saiaari i .  A.s pr ihas 4a

bomba, de fabr ico japon6s, vie-
ram da Casa Pfaf, em Maputo,
enteo Lourengo Marques.

Agentes inimigos inf i l t rados
na FRELIMO .em Tanzania es-
tiveram provavelmente impli-
cados no assassinio, mas a
operagSo foi montada pela Pl-
D E .

Existem indicag6es de que

Casimiro Monteiro foi  o of ic ial
da PIDE encarregado da oPe'
rac6o. A l igagSo foi  estabele-
cida por Ant6nio de Figuei-
redo, rePresentante de Hum-
berto Delgado em Londres de-
oois que Delgado foi forgado
a exi lar-se, em 1959. Figuei-
redo trabalhou como um jor-

nal ista ant i fascista na lngla-
terra at6 ir queda do fascismo
em Portugal, em Abrit de1974.
Regressou enteo Para Portu-
oal e foi- lhe dado acesso aos
f,rocessos da PIDE descober-
tos pelo Movimento das For-
gas Armadas.

Em Janeiro de 1975, Figuei-
redo escreveu no <<Sunday Ti-
mes),  de Londres: <<Existem
eviddncias indirectas de que
ele (Monteiro) snviou a bom-
ba que matou Eduardo Mondla-
ne em Dar-Es-Salaam, em
1969)).

Figueiredo terminava o seu
art igo sal ientando que o Mo-
vimento das Forgas Armadas
enviara of iciais a Lourenco
Marques para prenderem Mon-
teiro. <<Mas ele foi alertado e,
antes de os of ic iais chegarem,
fugiu, deixando apenas rumo-
res atr6s de si. O mais recente
desses rumores sugere que
ele pode estar na Am6rica.
Presumivelmente ele pretende
prosseguir  a sua carreiral>.

Casimiro Monteiro. subins-
pector da PIDE, natural  de'
Pangim, Goa, retornou agora a
sua carreira. Estabeleeido na
Afr ica do Sul,  dir ig indo eie-
rnentos da autoint i tulada r<Re-
sistEncia r !acicnal Moqambi-
eanaD.

!A!N CHRISTIF
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Trata-se de Casimiro Em6-
rico Rosa Teles Jord6o Mon-
teiro, um assassino prof issio-
nal nascido em Goa, em 1920.

Monteiro foi condenado a
28 anos de prisSc por um tri-
bunal portuguds em Julho pas-
sado, depois de se ter prova-
do o seu envolvimento no as-
sassinato do dirigente antifas.
cista portugu6s Humberto Del-
gado. em Fevereiro de 196b.
Na al tura, desconhecia-se o
seu paradeiro, pelo que foi
julgado A revelia.

Contudo, domingo passado
um jornal sul-africano, o <<Sun-
day Times>1, revelou que Mon-
teiro vive em Joannesburg des-
de 1975, sob uma falsa iden-
tidade.

Um rep6rter do jornal foi
citado por v5rios membros do
MNR e proeminentes of ic iais
da P|DE como tendo tentado
obter uma entrevista ccm c
assassino. Contudo, oir  a icr-
nal.  Mcnteirc recusou-se , l
concecier uma entrevista lace
a face, aiegando Qu€ rssc i ;o-
d e r i a  c o m p r c r n e t e r  i , d e n t t _
dade que assulmiu desde qire
ccmeqou a vtver na Afrjcu do
S u t .


