e vigildnciq ulslt*
A acg6o criminosa dos bandidos armados, no decurso
das ultimas semanas, merece uma nova refer€ncia, uma
nova reflexio.
No periodo que antecedeu imediatamente a assinatura
do Acordo de Nkomati, as forgas que apoiavam os bandidos
armados introduziram no nosso Pais os crimlnosos que se
alojavam e preparavam no exterior, lgualmente foram intro.
duzidas no nosso territ6rio grandes quantidades de armamento, munig6es e material de sabotagem.
A intengio era lazer prolongar o mais possivel a aca6o
devastadora dos bandos, criando sobreviv6nciascom apa.
rGncia de aulonomia interna. Esta infiltragEo executada nas
fronteiras do Sul 6 acompanhada por uma actuagfio bem
caracteristica, atrav6s da dispersSo de pequenos grupos. As
aca6es destes pequenos grupos representam uma certa viragem na forma de actuar: mant6m.se o caricter criminoso
das agres969s mas desvanece.se qualquer preocupagio de
lentar, pela lorga, reproduzlr o seu contingente. A escolha
das aca6es mostra a intengdo de, num curto espago de
lempo, provocar danos e pratlcar actos de lerrorismo. NEo
6_tanto a importdncia estrat6gica e militar que define os
alvos escolhidos mas a posslbllldade de, a partir deles, se
retirar eleilos de propaganda, criar a insegurangae semear
o pinico.
E esta a leitura e Interpretagio das actividades criminosas praticadas particularmente na Provincia do Maputo.
Os ataques contra machlmbombos e comboios de passageiros, a sabotagem aos postes de.condugdo de energia
el6clrica, yisam criar na populagto da capital a instabilidade e o sentlmento de insegutanga,
Incapazes de suportarem ticlicas de longo f6lego, os
bandos armados concentram a capacidade que lhes resta
neste periodo, tentando apresentar€e com uma capa de
forga gue, de facto, nio t6m,
uma vez mais, € conveniente recordar o apelo feito
para a nossa vigilfihcla, para a atitude de cada um de n6s,
irabalhador e residente, interrogando'se sobre elementos e
movimentag6es estranhas. Numa altura em que infmeros
bandidos ibandonam os seus grupos e se tentam intiltrar
nos seus locais de otigem 6 necessdrio cerrar fileiras, em
cada bairro, em cada cboperativa,em cada aldeia cOmunal'
Os bandidos que se entregam com armas, obedecendo ao
ehamamentoleito pelas nossas estruturas,t6m protecaSo e
lratamento apropriados. Os restantes bandidos devem ser
,neutralizadose para isso h6 que estar atento e saber distin'
iguir, pelo comportamento inimigo, aqueles que tanto mal
ifizeram e fazem i nossa lerra.
A vlgilincla comega na compreensSoda ticlica actual'

