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Liga dos Combatentes - Junho 2012 
 

Fonte: http://www.ligacombatentes.org.pt/arquivo_de_noticias/mais/410 
 

Operação “Nova Frente 4” 
 

A Liga dos Combatentes vai levar a cabo, de 05 a 27 do corrente mês de Junho, mais uma acção 
de intervenção - “Nova Frente 4” - no território de Moçambique, pelo que fará deslocar uma Equipa 
de Missão (EM) com três Oficiais, a prestar serviço voluntário, na Direção Central da Liga. Depois 
de ter sido realizado o levantamento em termos documentais, que permitiu a realização de duas 
ações de reconhecimento (Setembro de 2010 e Junho de 2011) por todos os locais em que havia 
informação de terem sido inumados Combatentes tombados na Guerra do Ultramar, terem sido 
registadas as identificações possíveis e os locais de inumação, foi  já realizada uma 3ª intervenção 
em que  se  iniciaram as exumações e se concretizou a recuperação de um ossário no cemitério de 
NAMPULA, para a concentração dos restos mortais dos Combatentes a exumar, com vista a atingir 
os objetivos do programa “CONSERVAÇÃO DAS MEMÓRIAS” que são: 
  

 Reconhecer, localizar e identificar, em todas as províncias de Moçambique, os locais onde 
se encontrem inumados militares portugueses. 

 

 Exumar, transportar e concentrar em ossário construído no cemitério da cidade de 
NAMPULA, os restos mortais de militares portugueses que se encontrem em locais isolados 
ou em Cemitérios não dignificados. 
 

 Recuperar e garantir a manutenção dos talhões de combatentes existentes nos cemitérios 
municipais, quando aqueles, em razão do seu estado de conservação, apresentem 
condições mínimas de dignidade e estas possam ser mantidas, justificando a preservação 
daqueles espaços. 

 
A Liga dos Combatentes tem recebido do Governo de Moçambique pleno apoio, devendo salientar-
se a coordenação que o Ministério dos Combatentes de Moçambique efectuou com o Ministério da 
Saúde e com o Ministério da Administração Estatal daquele País Irmão, recebendo em audiências e 
credenciando a Equipa da Liga por forma a garantir a sua deslocação e actuação no terreno, 
facilidades de contacto com as autoridades locais e bem articulado apoio destas para a Missão que 
a Moçambique nos vai levar mais uma vez. Salienta-se ainda do anterior, a ação de apoio da 
Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional Moçambicana, sempre disponível e 
pronta a colaborar com a Equipa da Liga nos diversos distritos percorridos no território de 
Moçambique, com o apoio das suas Delegações Provinciais. 
 
A Liga irá Concretizar 18 ações de exumação nas, Províncias do NIASSA, nas localidades 
UNANGO, METANGULA, MECALOGE, MALAPÍZIA, TENENTE VALADIM e de NAMPULA, na 
localidade de MALEMA. Estas atividades, com algum peso logístico, possuem a sua especificidade 
e exigem rigorosa observância das normas impostas pelo Ministério da Saúde Moçambicano. Já 
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em Nampula, haverá lugar a uma singela mas digna cerimónia de deposição das urnas 
devidamente identificadas no ossário da Liga dos Combatentes, urnas concentradas em local 
dignificado e disponíveis para acções futuras, que eventualmente as famílias entendam por 
oportuno desenvolver. 
 


