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de rendigdo de bondidos
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Em resultado da intensificagSo das operagOes militares, levadas a cabo pefas Forgas Armadas

de Mogambique (FPLM), depois da assinatura do Acordo de Nkomati, t6m vindo a aumentar, nas
provincias afectadas, os casos de bandidos armados que se entregam is nossas forgas. Fontes
militares indicam que a ofensiva, desencadeada em todo o Pais contra os bandos armados, em
ac96es coordenadas que envolvem o ex6rcito nacional e as populag6es, aliada ao facto de
lerem sido abandonados pelos seus mentores e manipuladores, constituem factores desmoraliza-
dores que obrigam muitos dos bandidos a desertar das lileiras criminosas, entregando-se com as
suas armas ds nossas forgas.

Nas provincias de Inhambane e de inimigo ja n6o tem bases matgriais" pamentos de Nhangele, de Vavate, na
Tete, rnformag6es divulgadas pelos res. - disse o capitAo Cass. local idade de Pembe em Homoine, ou.
pectivos Comandos Mil i tares d6o con- lro em Morrumbene e mais alguns no

ta que o movimento de rendigdo dos ENTUSIASMO Distr i to de Vi lanculo. Destruimos tarn.
bandidos armados tem vindo a aumen- NAS FAM/FPLM b6m um acampamento em Buchane,
tar progressivamente. Distrito de Vilanculo" - adiantou i:

O chete das Operagoes no Coman. Instado a pronunciar-se sobre ag capitdo Manuel Cass.
do Mil i tar provincial,  em Inhambane- repercussoes do Acordo ao nivel das
capit6o Jo6o Manuet Cas$, oisse al 1ni{aoe1 

mil i tares, aquefe of icial das Aquele of icial das FAM, disse de-
Emissor provincial da naOio Moqam-- fo-1Ca1 nrmadas de Mogambique afir- pois que, como corol6rio das acq6es
f.r ique, nesta cidade, que desde 

" ".r i .  

m€u_ que o Acordo veio ,aiumenlar ag que sao real izadas em coordenaqdo
natura do Acordo de N5o-Agress6o e 1:49:.,oPerativas 

para dar mais for. com as popufaQ6es, estdo ressurgindo
Boa VizinltanQa com a Afr ica do Sui. Qa ao pr6prio acordo. 0 acordo criou comunidades rurais que haviam sido
nrais de duas dezenas de nanOiOos bases . materiais, .  bases .de impulsdn, destruidas, al6m de outras novas como
armacJos entregaram-se is unioaOes ele veio criar mais entuslasmo no de- 6 o caso de Guiira, Mutamba, Malaiga,
das Forqas oe tr4ocambique, fepf-Ul, 

sempenho das varias tarefas. entre outras ao nivel da provincia.
naquela zona' 

Dai a raztade nesre momenro esrar ,-,.5liJjt:tj" j;!i'UTr;iiJ,TT:
Cortados O fornecimento de dtfl?it. a decOrrer, em diverSas frentes, aqui- Inhambane, ern CoordenaQ6o CO111,.OU.

rnenlo e apoio logistico, muitos ban- lo que^ se denomina "Qp6;aq6o'Acor- tras estruturas, a reabertura das ser.
didos optam por deitar fora a arma do"' O capitio Joao Manuel .C3t., raQ6es destruidas, facto que, ali6s, se
e entregaram-se hs Forc.'as Armadas disse que esta operaqSo visa obrigar iniciou no rno passado, com a reaber.' le MoQambique. o inimigo a render-se em tempo curto. tura da serrae6o de N,Bonl, tocal ida.

. .A part i t  de 16 de Marqo, s6 para de de Funhalolo.oO acordo uai imprimlr nova dini- darmos um ponto de refe'rOncia, de.
mlca guer ao nlvel econ6mico, quer correram nesta provincia indmeras Instado a pronunciar-se sob.re n
no comlrate ao bandit ismo armado, acQ6es mil i tares. l igagao FAM/povo, o capitao Jodoporque logo depofs do acordo planif i .  Cass. declarou:
caram'se ao nivel desta provincia <li- Foram destruidos atguns acampa, oN6s encontramos em todas a$versas acQdes mil i tares. Essas ac.6:Js n,:entos inirnioos e s6 bara citar al.  nossas ace6es grande oartteipacaotelm resultado em sucessos porque o guns exetnplos. deslruimos os acam. popular, grande movimpn?acao dos

bandidos em qualquer zona, e 6 a
populaqdo QUe,  n5o temendo sacr i f j -
cios, real iza acQdes de reconhecirnen-
to dos acampamentos dos bandidos
armados e leva, inclusive, as torqas
at6 ao local".

PROViNCIA DE TETE

Em Tete, 20 bandidos armados en-
tregaram-se is ForQas de Defesa €
Seguranqa dias depois da assinatura
do Acordo de Nkomati.  Esta informa-
q6o foi revelada ao Emissor Provincial
da R6dio Moqambique. na passader
quinta-feira, pelo chefe das Operac6es
da Quarta Brigada de Infantaria Moto.
rizada, instalada na Provincia de Tete.

Segundo aquela fonte, a entrega
daqueles 20 bandidos armados come'
eou a veri f icar-se quando as Forcas
Armadas de MoQamhique (FPLM) de-
sencadearam ofensivas mil i tares nas
zonas mais  a fectadas pe la  aco io  in l -
miga.  como forma de apoiar  o  Acor-
do de Nkomati,  f i rmado recentemente
entre a Repirbl ica Popular de Mocam.
bique e Rep0blica da Afr ica do Sut.

A mesma fonte acrescentou que,
du'rante a primelra quinzena do m6s
€m curso, foram destruidos dois im.
portantes acampamentos dos bandiCos
armados, em Matenie e Mabunda, ?o.
cal idades situadas na parte sul do
Distr i to de Macanga. Nestas operac6es
?oram liquidados 23 bandidos e eaO.
turados tr€s,
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