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O Serviqo Nacional de SegurangaPopular (S NA$P) divulgou ontem um comunicado em que
exofia todos os cidadSosmogambicanos,especialmenteos residentes na capital, para agudizarerna
vigilincia em particular nesta quadra festiva em gue comemoramoso 25.' aniversdrio da fundaqdo
da FBELIMOe 12." da Independ€nciaNacional.lrnpOe'se que cada cldadSo degempenheum papel
activo na vigilAncia, denunciando imediatarnente as estruturas qualquer movime'nto, individuo ou
objecto estranho que detecte" A seguir passamos e transctever na integra o texto do referido
comunicado:
1. As Foreas de Defesa e SeguranSa rTlogambicanasdetiveram, recentemente, um indivfduo que sc veio a
apurar ser o causador Jirecto cla explosSo que, no passadoclia f3 de il/lar"
Qo de 1987, no Bairro da t\4atola B.
em Maputo, provocou a ?'rortede dois
cidadios nacionais,coino iol cportunamente noticiado.
O referido individuo, que diz cha"
rnar-seGeorge Olimpio Nunes Aier.sorr
e ser natur8l de Angola, era portador
de um passaporte sul-africanoquando
foi detido pelas nossas autoridadee.
lnquirido pelos serviqos de $egurarr
ga, ele confessou pertencer a um c().
mando das Forgas suf-africanasespecializado em acto$ de sabotagern,sub'
vergfio e terrorismo em paises vizinhos. A sua integragSo no ex6rcito da
BAS data de 1976.quando ap6s a inde
pendEnciada Repriiblrr'rPoqtlar de An.
gola se refuglou na l.,lamibia,
George Alerson disse ter permanecido corno soldado atd 1980, ano em
que passa para um comanciopdra-quedista onde foi treinado em rJiferentes
especialidades.Desta forma yartlcipa
em 1984 numa operaqSo de apoio &
{JNITA durante tr6s meses, em terri.
torio angolano. Declarou aindc ter si.
do chamado, em 1986, ao quartel-general, em Pret6ria, onde recebeu ins.
.trugdes para integrer um lJrupo de co.
mandos.

nrembros do ex6rcito sul-africano.terrdo como base as suas nacionalidades
de origenr e os seus conhecimentos
de lingua dos paises onciev6o actuar.
O ataque perpetrado na maclrugada
do dia 29 de Maio fltimo, por um conrando da Africa do $uf. conira quatro
residdnciasda capital do Pais e no
qual foram assassinariostres cidac.idos
Foi-lhe entSo estabelecido um sal6- menores do piano de terrorismo e cle- mocambicanos cornprcrvao desencario mensal de 800 randes e dinheiro sestabilizag6odo nosso Pais,jd em cur- deanrento desses planos de agressiro.
adiciqnal quando realizasse, com 6xi- so. Assirn, referiu gue uma das forrnas Outras acqOesestito programadas,terlde infiltracdo e opera*ciocio'conrando do como aivos n6o so os membros do
to, qualquermiss*o futura.
Aquele individuo foi intro,Jueidoem a que pertence consistia ura ur'ili:aqao ANC resicientes em MocarntriqrlecoMogambique juntamente com outrrrs da via maritinra, em combin.rqiiocom nro dirigentes e quadros moqambicanrernbrosde um comando, com o ob" a utilizagdo cle viaturas irrtrorjrtzidas lios e, ainda, outros objectivos politi,
jectivo de assassinarmembros do Con" em Mocarnbique,atravds da trontetra, cos, sociais e ecr.ln6nticosnacionais
gresso Nacional .Africano (ANC) resi- terrestre. O grr-rpoutilizaria r6dio-trarrs- ou estrangeiros.
Neste riltimo caso, o oirjectivo do
dentes em Maputo, assim corno rea. nissores. pafa cornunicacfioentre os
lizar outros actos de subversdo e ter- seus fft€tnbropque, por outroilado, es- regirne sul-africano6 diluir a sua resrorismo partlcularmente na capital do tariam armados com espingardasAKM ponsabilidadee confundir a rcomunidacle internacionalatribuindo tais crimes
e pistofas municloscom silenciador.
Pais.
De safientar que, segundo as cfecia. a aquestdes internas do ANCr oU ?
Uma das miss6es de que fora incumbido consistia em colocar uma racdes de Geotge Alersoii, o .seu co- "QUest6€s internas mogambicanas".
3. Face a esta situagdo, o Seruiqo
bomba no apartarnentode um mifitan' nrando 6 composto, al6m de sn!^irit'icade SegurangaPopular(SNASPI
te do ANC, nesta cidade. Tendo, pu- r'ros, por indivicluos de n;r:iotraiidade \acional
'todos
os cidadfios moqambicarim, tido dificuldades em perpetrar angofana,zairense. portuguesa e mo- exorta
o atentado prograrnado,deixorl r;ii,a qambicana'que actuam sob ,r cobertu- nos, e especialmenteos residentes da
mafa contendo a-bornba a guardai.em ra de emprosas comercials sul-africa. c;ipital,para agudizarema sua vigil.incia em particufar nesta quadra testiva
casa de pessoa$ conhecidas, na Ma- nas. Alquns dos seus membros t6lr
tola B, enquanto se deslocava i Afri' igualmente realizrrdorniss6es de sub- em que comemoramoso 25." aniversdca do Sul para pedir mais instrugoes. versdo e terrorisnto noutros paises da rio da fundagSoda FRELIMOe os do.
Foi durante a sua ausEnciaque a bom- Linha da Frente. Uma parte destes efe. ze anos da Independ€nciaNaciorral.
lmpde-se que cada cidad,6oclesemba explodiu, matando os dois referidos mentos 6 constitufdapor individuobdo
penhe um , papel activo na vigilf,ncia,
cidaddos e causando elevados danus raca brattca,
materiais.
' 2. As infor,nag$es prestadas por clehunciandoimediatarientb bs ar-rtoriAo introduzir-se novamente no nos. cste agente do reginre racista sul-afri- tiades qualquer movimento, irrdividr-ro
so Pais, foi capturado pelas Forgas de cano infiltrado em Mogambique.e por ou objecto estranho que detecte.
Defesa e Seguranga. Na suo pr6sg, outros j6'detidos, cottfirmam a exist6nSo desta forma se pode gar;rntir a
encontrava-se tambdm a planta cie ' cia de um vasto plano cle aglessfro, calnra e tranquilidade dili'ailte esta$
um apartamento,em Maputo, habitarjo ja iniciado, contra fuloqambiquee ou' celebracdes, evitando asstm que ?;s
por cidaddos sui'africanos mr:nlbros tr:os paises da Africa Austral, atrav6s rnesmasseiam ensombradaspor novos
de comandos altamente treiqados,e ,EcXoFcrirninosos do. regime.qle raparrdo ANC,
Durante as lnvestigag6esa que lr:i especializadosem actos de terrorismo t h e i d " .
submetido pelos seruigos ie Segluran- e subversi'io.Os componentes destes
A Luta Continua!
Aa, George Alerson revelou outros por- comandos s6o , recrulados entre os . ltJaguto, 2i de Junho de 1987.

