
Iulomenta do partida de unidades ntilitares treinadas no Centro de Instnrydo da ManhiQa para' o
combate qos bandidos arnwdos dirigidos pe[o reginrc racista da Alrica do Sul
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Decorreu no sdbado, no Centro de InstrugSo da Manhiga
uma cerim6nia de atribuig6o de patentes a veteranos da Luta
Armada de Libertag6o Nacional, €rr v6rios postos de oficigis das
Forgas Armadas de Mogambique (FPLM), dirigida pelo Coman-
dante-em-Chefe das FAM (FPLM), Marechal da Repfiblica Samora
Moisds Machel.

A cerimonia, que decorreu num am-
biente de grande solenidade e de fra-
ternidade revoluciondria comeqou pe-
la revista dos of iciais em parada.

Seguidamente os of iciais destr iarem
perante o rnais alto dir igente da Re-
volugSo mogambicana ent ex;bicao
dos vdrios t ipos de manobras que inr-
pressionou vivamente os presentes a
cerim6nia pelo r igor'  pela caddncia e
pelb garbo mil i tar gue a cada momen-
to os oficiais demonstraram possutr.

l'la ieitura da mensagem de fiT d: No final da cer.lm6nia, o comandan-curso, os of iciais veteranos eviden- t* 'J* 'Cn,i , 'O* FAM, visivelmenteciaram o seu compromisso em curr
prir sem desfalecimento as missoe's. 

u,tqgionad.o dir igiu algumas palavras

gue lhes forem atr ibuidas e iurarai '  
de improviso' comegando por {el ici tar

a sua fidelidade ao Pariido 
" 

qu. ,I 
os oficiais pefos borts resultados al-

h on ram pertencer. 
-Na 

mens"o*h"- o! ;llif*"' Jo olli'ould::rlilllno*uuo,oficiais agradecem i direcado do par- 
gr-rui--miritrr-qu* demonstraram pos-

t ido e Estado pela oportunidade que iuir duranie o- '  Aesi i fe Oa [aiaCau.l lres foi dada para aurnentar os seus
conhecimentos de cidncia e arte mi- O Presidente Samora referiu-se que
litar'. <(o ofioial ao receber o cartSo de

Na ocas,i6o os oficiais lizeram a €tl- membro do Partido' simbolizou a {i-
trega de mais 

'do 
vinte mil  meticais del idade ir RevolugSo. E o cartSo gue

para o reforqo da capacidade defensl-
va.

Antes do acto de imposigSo de pa-
tentes, o Marechal da Rep0blica dis-
t ingu iu  os 3  melhores o f ic ia is  do cur -
so com pr6mios, por terem obtido a
melhor  c lass i f icagSo nas d iversas.d is-
cipl inas mil i tares prdticas e teoricas
ministradas.

Foram igualmente entregues cart6es
de membros do Partido 2 vdrios oti-
ciais que at6 ent6o n6o possufam este
documento.

lraz a pltente>>, sublinhou, acrescen-
tando que <<isso signif ica que o ol icial
aceita a ideologia revoluciondria do
Partido, aceita defender o povo, sig-
nif ica que tem de implantar o Part ido
onde estiver a realizar a missdo e
desenvolver a sol idariedade interna-
cional lsts e a camaradagem de ar-
mas> .

O Presiclente Samora Machel su-
bl inhou o facto de nesta cerimonia
estarmos a viver momentos de emogSo
que trazem h mem6ria as <<longas
marchas real izadas durante a luta ar-
mada>,

O patenteamento de of iciais das
FAM - Forgas Populares de Liberta-
96o de Mogambique, 6 o culminar de
um longo trabalho reai izado na reu-
ni6o com os antigos combatentes que
teve tugar na Beira em Junho do
ano passado, na quaf foi definido um
mais profundo engajamento dos vete-
ranos da luta armada na consolida-
g5o da tndepend6nci6 Nacional nas
tarefas de reconstrugdo nacional e'no
combate aos band,idos armados.

<Voc6s s6o a semente, s5o o grSo
de trigo, a espiga de arroz que que-
remos ver espalhadas pelo pais, vo-
cds sdo o orgulho da nossa Revolu-
geo, voc6s s6o o exemplo para os
iovens que esp€ram por voc€s>.', tri-
sou, 6 terminar o Presidente Samora
Machel .
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