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* 45 iouens
brigadistas
chegaram
is suasprovincias
a lichiniae 100regressaram
Num amblenle de verdsdelra emogEoe alegrla, msls de 30 cx..oeducandosque tlxar[o I sua resldanclo nr Provlnclr do NlasSa,tecebartfil
.
otrlem as suEstamilias.No mesmo avlao que transporlou as 6t pessoas,anlre mutherese crlangat dos ex.reeducandos,
vlalaramtambom45 Joverubtl.
gadislas gue ao longo de sei$ meses dar6o voluntarirmenle o seu conlrlbuto na trantlormageo da Provlnctado Nlsssa,numaptovlnciamodeloo exemplo de lula contra o subdesenvolvimenlo.
Os vlaJantesloram recebfdos no aeroporto
d., Lichinga pelo Prlmeiro S€cr€tdrio do
Partidoe Governadorda Provfnciado Niassa,
Aur6lio Manave, rosponsdveis do Partido e
Governo ao nlvel daquela Provlncla e pela
populag6oem geral, quo lhe deseiaramboas.
-vindas.
Ainda ont€m, 100 dos corca de 500 primeiros fwens brigadlstas quo em Janeiro
ultimo harriam seguido com dostlno Aquela
Provfncla do norte do pals, com o Intuito de,
como voluntArios,tomar€rn parto no proc€sso
da construgAo da cldade de Unango, regressaram ontem bs Provincias do Manlca, Sofa
la e Maputo.
Momentos do indiscrlttvel alegria, foram
aqrrelesque caracterizaramas recepgdes das
famflias dos ex-reeducandose.dos iovens
brigadistas que onlern desembarcaram no
aeroporto de Lichlnga.
Entoando cang6es de boas-vlndase apresentando dangas, a.r gropulag6esrnanifestaram a eua,satiafagdopelo acontecimentoe
poder8o
pelo apoio qu6 os recOm-chegadoa
prestar h tuta pela edilicagAo da nova sociedado e em partlcular polo desenvolvlmento
daquela Provlncia.

No aeroporto do Llchinga estivemoa apa
ni,s 20 minutos, o suficlente para vermos, pri.
meiro o desembarqus e depois os abragos
entre os familiares que depola de dois 'ou
trds anos de separaq6o Ee reencontraram
para darem inlcio a umn nova vida.
O mesmo avi6o partlu de regresso cont
oe brigadlstas.que terminaram a sua rnisslo
no ,Niassa com quem, a bordo, trocAmoo
impressOessobre o trabalho realizado. Tudo
o que contaram os brigadistas fol que Inten
so trabalho tinha sfdo realizadoem Lichinga
e ln0merasexperiOnciashavlam sido ganhaa
Cento e clnquenta casas destindas a p€ssoas casadas e em nfmero consider6vel de
habitaqio para cidaddos solteiros, quatto
grandes pavilhOespara anlmais domdstlcos,
para al6m da abertura de grandes Areas destinadas ao cultivo, sdo algumas dac vit6rlas
apontadas pelos brigadistas.
Nos aeroportos de l''laputo e Beira os brf.
gadlstas eram aguardados por Infmeros fo.
vons, onquadradospefa Organlzagdoda Juvsntude Mogamblcana.Os voluntdrlos esperam, conforrne revelaram, transmltir ae suas
exepri6nciai aos qr;e n6o beneliciaram desta
oportunldade.
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