
Associaçãô'dos Ànfigos €om,b-atentes ì

.  t  P ,  - ,

r /  l i t l " K T
Í v .  r , l u ,  w .

t l

ção da Associação dos entigos'Corn
batentes.

Para aJudar a custear as despesas
liga.das à preparação deste procossor
o Ministro da Defesa anunclsu a dls-
ponibiÍização de cem mll metlcals à
Comlssão Executlva, enquanto o Pre
sldente do Banco Popular de Desen
volvimento (BPD) se ofereceu para an-
gariar 500 contos pàra o mesmo èfelto.

Uma contribuição telta espontanea-
mente . pelos participantes. ao ..etrcon
tro somou 37 582 metlcais, que, flca.
râm imediatamente à guarda da:Ço
mlssão Executiva, têndo sldo lançado
um apelo no sentido de promoyer ac.
ções .com vista a obter mais fuedos
para custear as degpesas preparató'
rias até à reafização da Conferêncla
Constitutiva.

processo, prepc rütó rï o
I Criadas Comissão Executivô e brigadas d; dinainização
<) General do Exército dirigiu os, trabalhos

Foi ontem desencadeado na capitat
o processo preparatório para a' cria'
cão da Associação dos Antigos Com'
batentes à luz da exortaçãO 

'emitida

no passado dia 25 pelo Bureaú Político
do Comité Central do Partido Frelimo.
O processo foi dirigido pelo Minïstro
da Defesa, General do Exérclto Alber-
to Chip.ande,.que é. também Presidente
dá Comissão Prep'aratórla Nacional, no
decurso de uma reunião que orientou
no Pavilhão do Estrqla Vermelha, com
a presença de centenas de antigos
combatentes residentes em Maputo.

No encontro, Alberto ChiPande re-
cordou os obiectivos a atingir com a
criação desta nova agremiação de
massâs. destacando o papel hoje de'
sempenhado pelos antigos combaten-
tes na defesa da Pátria e na recons-
trução nacionaf {garanttndo asstm o
bem-estar social do nosso Povor.

O Presldente da Comissão PrePqla'
tória Nacional, acrescentou, porém.
que a crlação desta associação não
irá resolver de imediato todos os pro
blemas que enfrentam od antigos eom-
batentes da liberdade, mas acentuou
que ela irá assegurar que a curto e
nrédio prazos todos os vetêranôs da
luta libertadora se sintam enquadrados
e apoiados, ehumerando em seguida,al-
guns dos obiectivos a alcançar. :Í- 

Neste sehtido, apontou o enquâdra.
mento de todos os combatentes Para

que de uma forma organizada e actl-
va partlcipem nas tarefas da defesa
da Pátr ia, 'da'réconstrução nacidnal e

no desenvolvimento económico e so'
cial do País, e ainda promover acções
que visem proteger ê garantir os
direitos. soclais dqs. combatenleg, sgps
familiares e. Interesses.

Depols da interuenção do Mlnlstro
da DeÍesa, segulu-se uma s€s$ão do
trabalho que termÍnou com a crlação
de'brlgadas que a partlr dq agora de
verão dlnamizar as actividades prepa'
ratórlas: da criação-da Assoclação-.dos' .
Antigos Combatentes.

Parq além da crlação de brlgad-as
de dlnamização deste Processo, foi
anunclada .a constitttição de uma Co'
úiÈsão Executlva,' constltuÍda por vln'
re membros à cabeça dâ qual está o
noÍRo- de- .Raimundo . Fachinuapa, lns'
pector do Estado. A esta Comlssão
Executiva caberá a elaboração do an'

A imagem'mòstÍa o momento em que, espontaneamente, os partlcipantes
à reunlão decidiram contribuir com Íundos para custear as despesaS

prepaÌatorias até à conferência constitutiva da Íutura associação
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teprble.cto dos. estatutos e. dlrectlvas
soDre como deve decorrer ao tntvel

focal 'e 'de" base' a preparação . da'crÍa
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