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Um grupo de antigos cornbatentes das F.P.L,M. lalando i inforntag,jo, no Cent.ro de produ.Q{to<,JSde Setentbron dg
Untbelilzi

l{ts

arrcdores da cklarle rle }Iaputo, um gmr;ro de
antigos combatentes das FPI,M participa na construqeo do Socialismo, integrandoso na tarefa principal
tla presente etopa da mvolugflo mogambieaner.

A poucos quildmetros de IWaputo, estende-seurna larga regieg
agricola. Ao longo das margens
do llio Umbelfzi encontratn-se,
aqui e al6m, antigos latifirndtos
onde empresdrios coloniais se de
dicavam a activldades agro-pecudrias.
Tomando a estr"da em diree960 a Boane, em 6poca de fruta,
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o viaja,nte poderd ver iniimeras
bancas provisdrias onde se vendem por exemplo, laranjas, a um
prego mais baixo que nB cidade.
Na verdade a nuior parte dos eitrinos que I gente da capital consome, nessa altura, provdm dos
ponures do Umbeluzi. Hoj" a
maior parte dos antigos latifiindios foi intervencionada.

A cinco minutos de um desvio
da estrada internacional, comega
a aparecer no horizonte urna extensa plantagSo de citrinos, eue
pertence j6 ao Centro de Produ96o dos Antigos Combatentes<25
de Setembrol. Ao aito, um con
junto de construg6es em alvenaria, urn moinho de vento, alguns
tractores bA muito paralisados
completam este panoranra.
- qO lugar onde esta,mos era
uma antiga empresa privada.
Uma vez intervencionada pelo Estado, em 1976, o Ministdrio da
Agricultura entregou-a ao antigo
Comando Provineial das fPIff

rativa de consumo, um posto sanit6rio, uma tmidade fabril para
tratamento e empacotamento de
fruta, entre outras seca6es.
CADA QUAL CONSTROI A SUA
CASA
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que para agui destacou alguns
camaradas)r-ogtlica-nos o respons6vel do centro, Issa Mfarime,
quando para ali nos desloc6mos,
recentemente.
Sessenta hectares de citrinos,
trinta de cereais e batata comum
tal e a 6rea actual do centro <2b
de Setembrol. O responsiivel pe.
la assist€ncia aos pomares, Josd
Abdel Paulino informa-nos que
desde 19?5n6o se produzia convenientemente, quer devido b falta de tratamento dos citrinos
(adubagSo e pulverlzagdo) quer
devido bs dificuldades em operar
com as mdquinas agrfcolas e de
empacotamento.<A partir de lg?g
e com o apoio da machamba estatal <3 de Fevereirol, h6 tend€ncia de ultrapassar essas timitag6es.u
Aldm dos citrinos, que s6o produzidos principalmente para exportagdo, o centro de produgdo
dos antigos combatentes desenvolve a horticultura e a criag6o
de animais de pequena es1#cie,
para consumo d&s FPLM.
Actualrnente as infra.estnrturas
deste centro incluem urna coop€.

Para contrecermosas transformag6esem curso, inicidmos a visita por um dos bairros da aldeia
comunal em construg6o. Uma
meia dfzia de casas em maderra
e zinco, bem visiveis, contrasta
com a maioria das casasde pau'a-pique q:e ali encontrdmos.
- (Esta foi uma experi€ncia
que tivemos de abandonar, porque nAo correspondia aos nossos
meios. No inicio, o Estado construia essas casas para os habitantes do centro, o que para
aldm das dificuldades resultantes da falta de diversos materiais, era muito caro. Agora cada familia constrdi a sua pr6pria
casa com o material disponivel e
n6s apoiamos no que for possivel, diz Issa Mfarime.u
Construg6esde diversos estilos,
conforme as regi6es de origem
dos seus ocupantespodem.6ever
na aldeia. Foi b sombra da sua
casa que encontrdmos Cosme M6quina, veterano da luta de libertag6o nacional na provincia de
Cabo Delgado.

- <Chegueia Maputo durante
o Governo de Transrgao.Na altur& em que vim para o Umbehizi
este local era mato. Fomos nos
q_ue comegAmos a desbrav6_lo,
abrimos ruas e construimos es_
tas casas.u
- Qual foi a sua reacAio ao
ser envia.dopara este centro? _
Perguntdmos.
- <Sou eombatente das FPLM
e cumpro ordens do meu Comando. Eu vou para onde me mgn.
darem. N6o posso pensar de ou.
tra maneira. Desde que decidi lutar pela libertagdo do meu pafs,
os meus bragos e a mlnhe viOs
pertencem ao Povo.t
ESTOU PRONTO PAIIA QUAL
QrrER STTUAqAO
A mesma clareza poUtica e determinagdo revolucionfria encontrdmos em outros antigos combatentes do centro. Gaspar Acho.
nali, combatente desde a primeira hora da Frente de tibertagdo
cie Mogambique ( ver a reviSta
(TEMPODn.,' 467) disse-nos,por
exemplosobre Bg sgressoesrcf,esianas ao nosso Faul;
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A scmbra da suu casa. cncontrarnos coyne
Maquina, co?n (r sua
lamilia
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Com as suaslamilias
os antigos cotnbaten
tes constroem a su.a
oida no Centro de
Produgdo

n6s depois de serem largados dos
helic6pteros.NIasn6s eumuramos
murtos rodesialros porgue eles realmente nao sabram opor-se e
tdctica de guerrilha.r
Apesar de ter aprendido mecanica, num quaruel das FPLM,
*.
ap6s a independ€ncia,Santos Saiff
oe foi destacado para o centro
<25de SetembroD,onde participa
I
em tarefas produtivas,
- cPessoalmenteestou pronto
a qualquer hora do dia e da noite
para qualquer situagiol - dLz-nos em resposta a uma pergunta
J
Cosme Mci,quina:<(Osmcus bragos e a Santos Saide: <Estou pronto para sobre as tarefas de defesa da nosminha aida pertencen: eo io,uo>,
qualquer situaqd,oa qual4:e.r hora da 'sa soberania a que sio actualnoite au do dian
mente chamados muitos jovens
mogambicanos.
t:tl

- (Se fosse minha vontade,
pegava de novo na (PM)r para ir
combater o inimigo. Enquanto o
Zimbabwe n6o for ind€pendente
n6o poderemostrabalhar em paz.
N6o ,podemosdeixar de apoiar os
nossos irm60,s em luta. se os
tanzanianos n6o tivessem tido
coragem, nds ainda nio estariamos independentesn.
Antes de visitarmos o centro
dos antigos combatentes c25 de
Setembrol pens6vamosali encontrar apenas velhos ou mutilados
de guerra.

<Produzir 6 uma tradig6o das
FPLMn - lembrava-noso respons6vel do centro, por isso ali encontrdmos gente de todas as idades.
E o caso de Santos Saide, de
23 anos de idade. Membro das
Forgas Populares desde t972 com
batente pela libertag6o do pais na
Provincia de Tete:
- (O inimigo mais perigoso
eram os <boerst (rqdesianos)
que nos agrediam sobretudo na
regido de Mucumbura, Andavam
muitds quil6metros a pd' como

O centro de produgdo dos antigos combatentes, d,o Umbelfzi,
nao e uma experiOncia rurica.
Existenr em todo o pais, treze
centros do gdnero, sendo os mais
antigos os de Mocimboa da Praia
(<Magaiau),em Cabo Delgado,e
o de Estangarno,na provincia de
Tete. Os centros de produg6o dos
antigos combatentes s6,o um
exemplo do engajamento das FP
LM na construg6o do Socialismo,
na presente etapa.
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