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forge Ccta entrego-se e RAS
o Un traidor pan I Eist6lir & BPt

Muito conhecido €m Maputo pelas suas atitudes
arrogantes, entregsu-s€ i BOSS/NISA, no dia 7 de
Junho, um alto funciondrio do SNASP, Jorge Manuel
Antuneg da Costa, mais conhecido por Jorge Costa
e ainda por J.C. (iota c€).

Segundo um comunieado do Mi_
nist6rio da Seguranga, divulgado
no dia 7 de Maio, a traig6o de Jor-
ge Costa est6 relacionada com a
Ofensiva da Legalidade desenca-
deada no seio das Forgas de Se-
guranga b qual ele se opunha pre-
cisamente por ser um dos abusa-
dores dos direitos dos cidad6os. A
sua fuga, segundo o mesmo comu-
nicado, est6 relacionada tambdm
com a'Ofensiva para que <elemen-
tos comprometidos com o c'olonial-
-fascismo se libertem do seu pas-
sado vergonhoso, denunciando os
crimes praticadbs e os seus respon-
sdveis>.

Jorge Costa era conhecido como
individuo insidioso e atemorizador
de eidad6os nacionais e estrangei-
ros. Racista, os seus alrrros predi
lectos eram os brancos 

"p"iar 
de

ele mesmo ier branco (esiranho e
sinistro racismo...).

A trajectdria deste traidor e
bem conhecida da populag6o em
Maputo pois que aniej de ingres-
s:tt - 1a _Seguranga foi agente da
Polfcia de Investigag6o Ciiminal e'
emparceirava, nessa altura, corD
alguns crimin'osos, entretanto Ii_
bertos apds a Independ€ncia, gene-
rosamente amnistiados pela Freli_
rno. Muitos pre$os de ent5o con_
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tam os rraus tratos. que JC lhes
iqfligia, recorrendo frequentes ve-
zOs i tortura. Dai que n6o admire
que se tenha oposto i Ofensiva da
Legalidade no seio das FDS.

PeIo menos uma vez foi de-
nunciado em priblico numa reuni5o
polftica aquando das primeiras
eleig6es de Dgputados mas, infeliz-
mente, Dessa reuni6o Jorge Costa
Conseguiu passar.

Na RAS, ap6s a sua capituIagdo,
deu entrevistas i televis6o racista
e i Rddio propalando ideias de um
anticomunismo prim6rio.

E curioso reparar que aquando
da apresentagSo dos agentes da

CIA em Maputo em 1981 foi Jorge
Costa o elemento da Seguranga
destacado para acompanhar esse
trabalho. A foto que dele publ'ica-
mos e dessa c'onferdncia de im-
prensa e s6 ele poderd saber o que
sentia o seu espirito ao ver denun_
ciados elementos da sua fndole de
vende-pdtria a quem entretanto
possivelmente interrogava...

Jorge Costa e Bomba (o que fu-
giu com um MIG no ano passado)
provam a velha tese da Frelimo
de que o inimigo n6o tem cor, n6o
tem pdtria, n5o tem raga. Os trai-
dores tambdm n5o.
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