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As Forgas de Defesa e $eguranga em Nlassa Iniciaram os
festefos comemorativos do 10.' anlvers6rlo da Independ€ncia
Nacional, atrav6s da sua Semana decorida em todo o Pais,
decididos a erradicar de uma vea por'todas o bandltismo arma-
do naquela regl6o norlenha do Fais.

Na vordade, ao cotnemorarem a
sua Semana, as FDS em Niassa re-
forgara'm, atrav6s das divers35, rea-
lizaQ6es, a sua capacldade comba-
t,va, a unidade I 'deol6gic6 em tomo
do Part ido Frel i 'mo, a sua f idel idade
A causa popular e da revolugSo, e
a l i 'gacio sE e harmoniosa com o
povo. \

As realrzae6es atestam. com efei-
to, 6stes factos desde as v6rias jor
nadas colectivas de trabalho volun-
t6rio em gectores soclais e econ6-
micos da provincla, passando pelo
reforeo do processo de patrulhamen'
to. part lcularmente da cidade de
Lichi 'nga e seus bairros, culminando
com o trabalho real izado nas zonas
afectadas pelo bandi ' t ismo armado.

O programa inclulu uma campanha
de doagSo de sengue no Hospital
Provincial do Niassa, acg6o que mo'
vimentou para o local,  cerca de
rnela centena de combatentes. o que
levou o respons6vel daquele centro
hosoltalar a aflrma, com um sorr
r ls6 de al ivlo esri  mpado no Geu
rosto; que com esle afluxo, o Pro'
blema de falla de sangue es'te minl.
msmenle debelado.

N6o faltaram, ainda no quadro das
eomernorae6es di Semana das FDS
em Niassa, as activldades desporti-
vas e recreatlvas que, como n6o po.
dia delxar de ser. tlveram rrma aetlva
e entusi6st ica part lcipaQ6o das po-
pulae6es oue voluntai lamente qulse-
ram homenagear as nossrs FDS com
o serl ealor, aleqrla amizade .e en-
?ustagmo. naqullo oue fol f,nterpre.
tado nos ef rculos mil i tares da prc-
vincia como senCo F r-srleza da
vit6rla rro combate comum conlra o

crirnE s a lome, cuio sustenticulo
princlpal 6 o bandldo armado no
campo e o candonguelro na cidade.

O Coronel Bernardo GoFG6i. Co-
mandante Militar Provinclal, disse
na abertura of'cial destas activldades
que O comPromisss assumido pelas
FDS nesta Semana smplia e cooso'
lida. uma vez mais, as vitOrias al'
cangadas nas di'ferentes frentes pelo
desenvolvrmento do Pals e anima a
populaQSo do Niassa, cuja vontade
6 enorme para erradicar rapidamen-
le os bandidos armados nosta pro'
vIncia.

O Comandante Mi|ltar Provincial
recomendou. por lsso, a Inlenslfica-
Q6o da edif'cag5o de economla de
guerra, garantindo que o Comltd e
o Govemo Provinclais de Niassa con-
tlnuarao sempre a apo,iar em todos
os meios as FDS no seu combate
duro e s€guro contra todos os cri.
mlnosos que crlam pAnico e terrot
no seie da$ populacoes.

O $egundo SecretArio do Comrte
Provfnclal do Partldo Frelimo em Nlas-
sa respondi3, 6sslm, a uma mensa.
gem na qual as FDS compromete-
ram-ge a utillzar todas as sua8 ca-
pacldade t6cnleo-prof sslonais e ol-
ganizac'onais para continuatem a
aplicar, em estreita llgaqao c{m o
povo, golpes glgantes contra oB
bandidos armados e n6o annados, dr
fendendo e consolldendo, desta for-
ma. a RevolueSo, a Pdtlra e as con-
qurstas populares, duramente alcan-
eadas.

A mensagem. sauda tamb€m a Dl-
raceEo mdxlma do Partido Frellrno,
na Dessoa do Presidente Samora
l"4aehe!. pela forma clara, l0cida e
di'nAmica eom que conduz o Povo

mogamb'nano na edlfioaglo de urna
soc'iedade iusta e pr6spera. Refereque _nestes 10 anos de Indepencen-
cra Nacional E6o j6 not6vers'os re.
sultados conseguidos no 6mbito aa
crragdo de um Exdrclto forie e ca-
paz de cumpnir cabalrirente as tarr
ras de def€sa da pdtiia s das ncssas
conQuiStas.

Aponta neste contexto, a criaQao,
organizagSo e estruturagio dos dF
versos ramos e armAs das FAII,
entre os quais a Mariflha de Guerra,
a Forga ACrea, as Tropas de Guarda
Fronteira. q SNASp. a FpM e o
enquadramento de todo o povo nas
tarefas de defesa, atravds da gmplia-
96o o consolidagSo das Forgas MF
licianas.

A mensagem, sa0da o Partldo e o
Goveflto da RPM pela criag5c dos
Comandos Mi,litares Provlnciais. escla-
rece que aquela necessldade tot tor
nada eblectiva devido fundamentat-
mente 6 natureza pr6pria do nosso
inltmigo de classe, passafido neceg-
sariramente pela formagdo de qua-
dros mili'tares dotados de conheci-
mentos poifticos. clentfflcos e tScni-
co-prof'ssionais peri o dominlo da
ci6nc,la e da arte mili16; seno6nclonat.

As FDS em Nlassa acompanharam
esta mensagem, entregendo ao Co-
mandante Milltar Provinclal do N'as-
sa um cheque eom uma i'rnpOrtAne:a
de 130000.00 MT para aludar a cus"
taar as despesas da reallzaqEo da
ll Confer6ncia Naclonal da OJM.

Sallsnta-se que a cerfm6nla de
abertura ofielal da S6mana das FDS
eompreondeu. em Llchlnga,, a dspo.
srQ6o de uma coroa dC flores no
Monumentos aos Her6ls Mogambfea-
nos pel6 Seoundo Seeret6rlo Provln-
elal dn Partrdo Frellmo e Comandan-
te Militar da o,irvfneira dn Nlassa,
Coronel Bernardo Jvlofs6s Gol.G6,l.


