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As Forcas Armadas de Mogambique (FPLM) ocuparam na passada segunda-telra uma das principais bases em

lerrit6rio nacional da autodenominada <Reslst6ncia Nacional Mogamblcanal, organizagio fantoche criada, linancia"
da e armada pelo regime sul-alricano' para clesestabllizar o Centro do Pais.

A base, local izada nas montanhas
Ce Gardgua, Distr i to de Mossurize,
Provincia. de Manica, si tua-se a ape-
nas 20 qui lometros da fronteira com o
Zimbabwe, numa zona de di i ic i l  aces-
so. E tamb6m uma regido bastante
despovoada, devido i  ,escassa. existdn-
cia de cursos naturais de 6gua.

As Forgas Armadas d.e Mogambi-
si le..  (FFLM) inicia.ram" no,;Sia.4 a --,Bro,
giessdo em direcgdo i  base, .a parrt ir
de posig6es previamente estabeleqidas.
Ut i l i zando in ic ia lmente a  av iagdo,  as
forgas Armadas f izeram entrar em fun-
cionamento a art i lharia pesada e l igei-
YA, aO 

'mesmo 
tempo que infantaria

motorizada, bl indados e unidades de
comandos progrediam, no terreno para
tomar a base dd assalto. r lsto veio a
verif icar-se no dia 7.

Durante'os cornbates loram abatldos
pelo  menos se is 'e lementos do in imigo.
Verif icaram-se ainda diversas pris6es.

A base central. tem um diAmetro de
dois qui l6metros, aproximadaments.
Ela estava dividida em zonas, onde se
situavam o comando. o centro de trei.

no I o centro dos especial istas sul-
-afr icanos e de mercenArios. Exist iam
aproximadamente 400 cabanas.

A base possuia infra-estruturas para
aquar te lar  cerca de-mi l  ind iv iduos e
uma pista de hel ic6ptqros.

Tr6s dias antes do assalto f inal,
os soldado$ das Forgas Armadas de
lvlogambique'.(FPLM) viram um helic6p-
tero ,'.sobrevdar 'a" 'zonao.dii basd-;' 'Pre,

sume-se que o aparelho foi chamado
para evacuar de urgdncia or; princi-
paisl cabeci lhas do grupo fantoche,
assirn corRo o'5, '  especial istas sul-afr i .
canos.

As unidades das Forgas Armadas
de Mogambiquoe (FPLM) capturaram
umar importante quantidade de mate-
r ial de guerra e outro de apoio logis-
t ico:r Entre o material,  hA esplngardas-
-metralhadoras, .  armas de repel iqSo,
tambores de combustfvel pqra nel ic6p-
teros, morteiros de 82 mm e de 60 mm,
uma peqa de defesa antiadrea, grana-
das de '  mdo,  obuses de canhdo,  gra-
nadas de morteiro, e medicamentos.'  

Foram capturados, igualmente, di-

versos documentos, que ddo conta da
actividade da r<RNMI ha Rfr ica do Sul
Portugal, Franga e Rep0blica Federat
da Alemanha. Entre os doeumentos
consta a acta de uma reuniSo real izada
entre os .chefes, daquela organizagflo
e of iciais do ex6rcito sul-afr lcano. 
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No relatdrr io 6.dito que os sul-afr i-
canos t inham informado que os reabas-
tecim€ntbs':: giaSiiaiidrii, a' bei' leitbs por
outros meios, que ndo atrav6s de ope-
rag6es a6reas.

Estas, 6 acrescentado, sdo demasia-
do d)spendiosas, porque os pdra-qtte-
-distas com material de guerra, fan-
gados dos avi0es sul-afr icanos; que
violam o espago a6reo mogambicano,
n6o sdo recuper6veis. Cada pAra-que-
d is ta ,  6  ass ina lado no documento;  custa
ao regime de Pretdria 500 rands. apto-
ximadamenle 22 contos.

A alternativa a esses reabastecl '
mentos adreos, prossegue o relat6rio,
ser ia  o  'mar .  O in imigo procurar la
transpbrtar para o interior, atrav6s de
grupos de bandidos, o materlal desem-
barcado na costa de Sofala. (AlM).


