REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
GABINETE DO MINISTRO

DISCURSO DE SUA EXCELÊNCIA JAIME BESSA
AUGUSTO

NETO,

MINISTRO

DA

DEFESA

NACIONAL, POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO
DA

SEMANA

ANIVERSÁRIO

COMEMORATIVA
DO

DO

DESENCADEAMENTO

57º
DA

LUTA ARMADA DE LIBERTAÇÃO NACIONAL E
DIA DAS FORÇAS ARMADAS DE DEFESA DE
MOÇAMBIQUE, 25 DE SETEMBRO.

MAPUTO, 20 DE SETEMBRO DE 2021
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Senhor Ministro
Excelência;

da

Economia

e

Finanças,

Senhor Ministro do Interior, Excelência;
Senhor Director-Geral do SISE, Excelência;
Senhor Secretário de
Excelência;

Estado do

Desporto,

Senhor Chefe do Estado-Maior General das
Forças Armadas de Defesa de Moçambique;
Excelência;
Senhor Presidente da Comissão de Defesa,
Segurança e Ordem Pública da Assembleia da
República, Excelência;
Senhor Relator da Comissão de Defesa,
Segurança e Ordem Pública da Assembleia da
República, Excelência;
Senhores Comandantes de Ramos das Forças
Armadas de Defesa de Moçambique;
Senhores Comandantes dos Estabelecimentos
de Ensino e Formação Militares;
Senhor Representante do Secretário de Estado
na Cidade de Maputo;
Senhores Directores Nacionais do Ministério da
Defesa Nacional e de Departamentos do EstadoMaior General das Forças Armadas de Defesa de
Moçambique;
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Senhores Oficiais, Sargentos e Praças das
Forças Armadas de Defesa de Moçambique;
Distintos Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores.

É com honra e solenidade que procedemos, hoje,
ao lançamento da semana comemorativa, alusiva à
passagem
Aniversário

do

Quinquagésimo

do

Sétimo

Desencadeamento

da

(57º)
Luta

Armada de Libertação Nacional, e Dia das
Forças Armadas de Defesa de Moçambique, que
se assinala no próximo dia 25 de Setembro.
Nesta ocasião, apraz-nos saudar Sua Excelência
Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República,
Comandante-Chefe

das

Forças

de

Defesa

e

Segurança, pela firme liderança dos destinos do
país e continuidade dos ideais da geração de 25 de
Setembro.
Às Forças Armadas de Defesa de Moçambique,
herdeiras legítimas e continuadoras dos jovens da
geração de 25 de Setembro, saudamos com a
devida vénia, pelo trabalho que têm levado a cabo
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no combate a todo tipo de ameaça à segurança e
integridade

territorial,

no

caso

vertente,

o

terrorismo na Província de Cabo Delgado e às
acções da Junta Militar da Renamo no Centro do
País.
Gostaríamos,

igualmente,

de

cumprimentar

e

agradecer aos membros do Governo, ao Presidente
da 6ª Comissão na Assembleia da República e seu
Relator, assim como aos antigos dirigentes das
Forças Armadas de Defesa de Moçambique, por
honrar-nos com a presença nesta cerimónia.
As nossas saudações são extensívas a todos que,
aqui se encontram para, juntos, procedermos ao
lançamento destas festividades.

Excelências;
Minhas Senhoras e Meus Senhores;
Quando a 25 de Setembro de 1964, jovens
moçambicanos decidiram pegar em armas e lutar
contra o colonialismo português, fizeram-no com o
objectivo de alcançar a Independência Nacional,
condição

que

iria

possibilitar

a

criação

de
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melhores

condições

de

vida

para

o

povo

moçambicano e estabelecimento de um Estado de
Direito Democrático.
Para tal, a componente de segurança é, e sempre
foi a condição primordial com vista ao alcance
deste desiderato.
Importa assinalar que, desde à proclamação da
Independência

Nacional,

o

nosso

país

tem

enfrentado diversas adversidades, com destaque
para os desastres naturais, acções armadas da
Renamo, actualmente circunscritas às incursões
da Junta Militar da Renamo, e o terrorismo
nalguns distritos da Província de Cabo Delgado.
Estes

percalços, têm

colocado em causa

as

aspirações que levaram os jovens da geração de 25
de Setembro a empunhar armas e lutar contra a
dominação colonial. Todavia, importa notarmos
que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique
têm estado sempre presentes, cumprindo a sua
missão, face a esses e outros desafios impostos e
trabalhando para que nenhum centímetro desta
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nossa pátria seja ocupada por qualquer Força que
se oponha ao poder do Estado moçambicano.
Hoje,

as

Forças

Moçambique

estão

Armadas

de

empenhadas

Defesa
em

de

garantir

segurança e estabilidade, que possa permita a
implementação dos programas de desenvolvimento
do país, actividades diárias do povo e a entrada de
investimentos que configurem o crescimento da
nossa economia.
Por isso, reconhecer as Forças Armadas de Defesa
de Moçambique é reconhecer os seus percursores,
valorizar e perpertuar seus feitos e aspirações.
Esta acção deve ser assumida, em primeiro lugar,
no seio destas.
É dentro deste contexto que procedemos ao
lançamento das comemorações do dia 25 de
Setembro, ao nível das Forças Armadas de Defesa
de Moçambique, onde para além das actividades
culturais, desportivas, palestras, exposições, entre
outras, iremos levar a cabo a condecoração de
militares, em reconhecimento do seu empenho,

6

nas diversas frentes, garantindo que o país se
mantenha uno e indivisível.
Estas actividades irão desembocar na Cerimónia
Central, a realizar-se no próximo dia 25 de
Setembro, dirigida
Jacinto

Nyusi,

por Sua Excelência
Presidente

Comandante-Chefe

das

da

Forças

de

Filipe

República,
Defesa

e

Segurança.
Caros Oficiais, Sargentos e Praças;
Para

as

Forças

Armadas

de

Defesa

de

Moçambique, a semana comemorativa do dia 25 de
Setembro, deve constituir um momento de reflexão
sobre a missão constitucionalmente atribuida,
num

momento

em

que

somos

desafiados,

principalmente, pelo terrorismo. Devemos celebrar,
sempre com o foco na eliminação das actuais
ameaças à segurança e soberania nacional.
Portanto, estas celebrações devem constituir mais
uma ocasião para que as FADM, aprimorem e
reforcem o espírito de unidade, patriotismo,
coesão, e camaradagem que as caracterizam.
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Estes

valores

actividades

devem

nortear

programadas,

no

as

diversas

âmbito

das

comemorações.
Tendo em atenção que as FADM acolhem jovens
provenientes de todas províncias do nosso País,
instamos-vos para que as actividades previstas
reflictam

esse

momento

rico

de

mosaíco
exaltação

cultural,

como

da

nossa

moçambicanidade.
Por isso, esperamos de vós, e através destas
comemorações, mais uma demonstração de que,
no

seio

das

Forças

Armadas

de

Defesa

de

Moçambique, a unidade na diversidade, tem sido a
chave para o cumprimento com sucesso das
missões incumbidas, uma vez que permite ter uma
visão ampla e abrangente do nosso país.
Nesta ocasião, queremos saudar ao Estado-Maior
General das FADM, pela visão que está impôr no
sentido de melhorar as condições da nossa força,
particularmente de trabalho e assistênciais. Hoje,
iremos

testemunhar

a

inauguração

de

um

refeitório no Quartel-General das FADM e de uma
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piscina

na

Ka-tembe,

objectos

que

ostentam

nomes de antigos Oficiais que se destacaram nas
FADM.
Distintos

Convidados

e

Individualidades

presentes;
Caros Oficiais, Sargentos e Praças;
Minhas Senhoras e Meus Senhores;
Estando num momento sanitário particularmente
sensível, apelamos às FADM para que estas
celebrações sejam o exêmplo a ser seguido pela
sociedade, no concernente ao cumprimento das
medidas de prevenção à Covid-19, pois, esta é uma
outra forma de defender o nosso povo.
Para

o

efeito,

deverão

assegurar

que

todas

actividades observem os protocolos sanitários, que
têm

sido

anunciados

pelo

Governo.

As

comemorações das FADM não devem ser o foco de
propagação desta doença que não para de ceifar
vidas no país, mas sim um momento de festa.
À esta limitação causada pela pandemia da Covid19, associamos as incursões terroristas, que,
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igualmente, impedem que todos militares possam
se juntar, activamente, às festividades.
Neste âmbito, exortamos no sentido de, durante
as celebrações, fazerem uso da ocasião para
homenagear todos membros das Forças de Defesa
e Segurança e Combatentes da Luta Armada de
Libertação

Nacional

que,

neste

momento,

se

encontram empenhados nas diversas frentes de
combate aos terroristas e à Junta Militar da
Renamo.
Aproveitem, igualmente, estas celebrações para
renovar e

demonstrar a

vossa

prontidão

de

continuar a defender incondicionalmente esta
pátria, de qualquer acção terrorista ou outra que
configure ameaça ao seu curso normal.
Chamamos

atenção,

ainda,

para

que

as

celebrações do dia 25 de Setembro, sejam mais um
momento de aprofundamento das relações civilmilitar. Por isso, queremos instruir ao Comando
das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, no
intuito

de

agendar

actividades

que

possam

envolver a comunidade.
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Excelências;
Caros Oficiais, Sargentos e Praças;
Minhas Senhoras e Meus Senhores;
As celebrações do Dia 25 de Setembro, só farão
sentido se as Forças Armadas de Defesa de
Moçambique continuarem comprometidas com a
defesa dos interesses nobres e soberanos do país,
e este deve ser o foco.
A nossa expectativa é de participação activa de
todas unidades das Forças Armadas de Defesa de
Moçambique nas celebrações desta efeméride,
como forma de assinalar condignamente a data.
Para tal, esperamos o engajamento e cometimento
total de todos os órgãos do Sector de Defesa,
envolvidos

na

criação

de

condições

para

a

execução da actividades previstas.
Antes de terminar, permitam-me que reitere os
nossos agradecimentos a todos convidados a este
evento.

De

Secretaria

forma
de

particular,

Estado

do

agradecemos
Desporto,

à

aqui

representada por Sua Excelência Carlos Gilberto
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Mendes, pelo convite que nos foi formulado para o
lançamento da Semana Nacional de Desporto, de
18 a 25 de Setembro, e que coincide com as
festividades de 25 de Setembro.
Fazemos votos para que as nossas festividades
decorram sem sobressaltos, dentro da conjuntura
de segurança e sanitária prevalecentes.
Com estas palavras, declaro lançada a semana
Comemorativa do quinquagésimo sétimo (57º)
Aniversário

do

Desencadeamento

da

Luta

Armada de Libertação Nacional e Dia das FADM.
Feliz Dia 25 de Setembro!
Festas Felizes a todos!

Pela atenção dispensada muito obrigado!
Maputo, aos 20 de Setembro de 2021
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