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EDITORIAL 

O Jornal, org;'o dG! informaçâo escrito, tem 

sido. desUo·a invençaÕ da implllensa, um dos 

principais meios de comunicaçãÓ de massas: 

Juntamente com a rádio e mais recentemen-

te a televisãO e  o cinema. 

Na verdade, desde q1,1e começaram a a-

parecer os primeiros jornais e que gradu-

almente a sua tiragem foi aumentando, os 

governo~ burgueses tiveram conscie"ncia deá 

.se poderoso meia de informaçáó que estava 

sUrgindo e trataram logo de garantir a seu 

monopÓlio de modo a torná-lo mais um ins -

trumonto de dominação. 

E assim que, atr"!vé's dos jornais 

dos outros orgâ~s de informação, como 

rádio e a tlllevisã'o, o classe dominante 

das sociedades ce~pi talistas propaga a sua 

i_deologio e impõe as suas normas sociais 

como sendo universais e dadas de uma vez 

paro sempre. Ninguém malhar do que Hitler. 

Chefe m.::~'ximo do nazismo, soube descrever 

a utilizaçâ'o maquiavelice dos meios de iJl 

formaçáO paro a propaganda fascista. Ele 

disse 11uma mentira repetida 20, 30, 40 V..ê, 

zes, torna-se verdade". 

No caso concreto da nossa retllidatle 

cm· Cabo Verde, isto ê, no, nosso caso de 

pais submetido a dominação colonial, o 

classe dominanto aqui era essencialmente. 

representada pelos colonialistas portu -

guescs. 

L--- --·--· ~----

MENSAGEM DE ANO NOVO DO CAr-iARADA 

ARISTIDES PEREIRA 

Camaradas e Compatriotas 

Chegamos hoje ao fim de mais um ano "de 

luta, de trabalho e de cans.eiras, mas tam-

bém de sucessos e de vi terias brilhantes e 

histo.ricas para o nosso povo heroico e pa-

.Ia o nosso glorioso Pê!rt.ido, o P.;,.I.G.c •• 

Seguindo a linha de acçao e d~ pensa-

menta do imortal camarada Amilcar Cabral e 

bem assim o seu testamento pOlitico c  a sua 

Ultime palavra de ordE:lm do que 11 a hora e 

dO acção o nao do P<;!lnvras11 consE:,_;uimos f.Q 

zer de 1974 o coroamento merecido doa sa -

cri fiei os consentidos e vi t6rian alccnça -

das durante o ano 73. 

Mesmo oo contexto imprevisto~ criado 

pela nova situação em Portugal, 'iesul ten-

te doa acontecimentos da 25 de Ab:.:-il, po-

demos sentir-nos orgulhosos c!e ter est3do 

Zl al tu r e das noss a s responsabilidades lc.... 

vondo para diante a palt~vra de ordem de ! 

I de Janeiro pDasado em que diziamos ''faça-
mos do ano 74 o periodo das ::-ealizoçàes 

róticas indispensáveis a consolidaçá o dos 
bt~ses do nosso Estado na Guinei: do dusen ·-

volvimento intensivo da luta em Cabo Verde 

I

' c  d a liquida ção total da 
na Guine  e  Ca bo Ver de". 

·i ..... tJ • 'i 
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MENSAGEM DE ANO NOVO DO CAMAR.ADA ARISTIDES PEREIRA Cont. da pag.  1 

Começamos por desencadear todo o pro-
cesso das negociações com a histo"rica de -
claraçao do Comi te Executivo de Luta de ' 
de Maio, no momento em que as· declaraçoes 
do novo poder portugues eram alein de hesi-

tantes, pouco claras,  e toda a Africa, pa.!._ 
ticularmente os Movimentos 'de .Libertaçao , 

se interrogavam sobre as .verdadeiras inte.o. 
çoes do Estado Portugu,es. Nao ha' dÚvidas 
que servimos 'de elem~nto. catalizador deci-

sivo no proc.esso de descolonizaçao agora em 

marcha, prestando assim mais um serviço ao 

nosso povo,  a A'frica e ao proPri o povo por-

tugués que, assim mais fácilmente, canse -
guiu desembaraçar-se dos elementos que prs 

curavam barrar a sua marcha para a soluçao 
do problema mais grave, que condicionava a 

sua propria liberdade - o problema co:loni-

al. 
No entanto, náo se pode dizer quo o 

processa das negociaço'es tenha sido coisa 

faê:il .• De Dakar a Londres e Argel, um gran 

de caminho marcado por obstaculos teve de 

ser percorrido ate' se concluir o acordo r~ 

lativo a Cabo Verde, assinado recentemente 

em Lisboa. Numa atitude construtiva e coe-

rente com a nossa linha de acçao e manife.§. 

tendo sempre a nossa inteira confiança no 

povo portugues, que nuncaJconfundimos com o 

colonialismo português, Procuramos, com P.ê. 

ci8ncia e compreensclo, encontra± ·uma solu-

çao poli ti c a para o conflito que nas opu -

nha ao Estado Partugues, Através de todas 

es dificuldades nunca confundimos o verda-

deira espirita d.o Movimento d_as Forças Ar-

madas com aquele dos responsaveis portugu.!!_ 

ses que agiam contra esse mesmo espiri t o  , 

prejudicando assim a boa marcha das negoci_a 

.:.çoes, levando as vezes mesmc a impasse . 

Com un.,, analise justa da situaçao, a 
cada moment J1 conseguimos encontrar semj..lre 

as soluçoes adequadas, mantendo-nos firmes 

e intransigentes nos principias 1 mas pron-

tos a modificar, a corrigir a nossa posi -
çao, desde que fosse no interesse e ao se.!. 

viço do nosso povo. Partindo da nossa rea-
lidade no terreno, estando ainda as nego -

ci<:~ço"es num ponto morto, assentamos um <:Jcor 

do teci to de cessar fogo com as ForÇas Arm:i 

das Portuguasas presentes na Guine, sempre 

numa base de confiança no homem, na honesti 

dade e sinceridade humanas, na certeza de-

que agindo assim, estavamos servindo de me-

lhor mane:i.ra os interesses do nosso povo. Es 
ta docisao foi de capital impartancia pare-

cht,;garmos e assinatura dos acordos do Argel 

do 26 de Agosto de 74, dumcnstrando assim 

a Africa e ao mundo que era passive! sentar 
c  discutir com representantes de Portugal 

1 

·te entl'lo visto com desconfiança e sampre 
._, •O potcincia colonialista por toda a Afri-

ca, e atingir resultados positivos, numa bl!, 

se de igualdade, compreensao e respeito m~ 

tua. 
A parti r de mais este passo decisivo pa 

r a por bm-merchs o di fiei ! processo de des : 

colonizaçao, c. acção equilibrada do nosso 
!3ar:t;ido, assim como a grande ~?.turidade po-

li ti c a do nosso povo, nao cessar um de se fJ!. 
zer sentir de maneira acentuad9, particula.!. 
mente no dr:::licado. problema -~de evacuaçao das 

t .ropaa pórfugu-esas que se encontravam na Gui_ 

ne· e com as quais havia grandes possibilida-

des de pcrturbaçoes e at·e' de criaçao de con-

fusôes por par~e dos inimigos do nosso povo, 

seudosos da epoca dourada "do colonia,lismo ' 

e ainda dos inimigos da democracia e"m Portu-

gal, que so podiam ver na assinatura desse 

documento c no reconhecimento11de jure11 da R.Q 

pÚblica da Guine-Bissau, um golpe fatal nos 

seus sonh"os e planos de retorno ao sistema 
. colonial fascista. Definitivamente repudi~ 

dos pelo nosso povo e. por toda ü comunidade 

internacional ê:!rnante da paz e da liberdade. 

A entrada da Republica da Guin~Bhsau 
·na mais alta i11stancia internacional, a Br-
ganizaçao das Naçoes Unidas, por unanimida-

de dos seus 135 membros, e  o estabelecimen-

to de rclaçoes diplomaticas com Pori:;ugal, f_g_ 

ram outros tantos passos dados na consolid!! 

çao da nossa soberania e abertura dumt::l nova 

.era do relaçoês ~HlS e "responsaveis entre'  o 
nosso povo e o povo portugoe's servindo assim 

de garantia, exemplo,  e encorajamento para 

todos as outras colÔniBs portuguesas. 

Entcetnnto, foi ficando em aberto o prQ_ 

blema de Cabo Verde· a raspei to do qual 

nossos inimigos f<Jziam as mais baixas mano-

bras, deturpando de maneira grosseira a po-

siçao do nosso Partido sobre o seu futuro • 

Vendo definitivamente perdido o caso da Gui 
nc, evidentemente que os inimigos do nosso·. 

povo e do nosso Partido, tinham que concen-

. trar os seus esfox:çcs no sentido de impedir· 

ou pulo menos perturbar o desenrolar normal 

da descolonizaçao de Cabo Verde. Dando pro-

vas de corügem c capaciddde de sacrificios, 

os militantes do nosso Partido mantivera~ 

-se firmes nos seus postos do luta e , de -

sonvolvendo uma actividade da mobilizeçaa o 

organizoçao extraordinarias, conseguiram br;l 

lhantes vi terias até levar a camsrilhü rea.s_ 
cionario cabovcrde<Jna oo d esmascaramcnto. tQ 
tal corno vulgares servidores do colonial-fa.§. 

cismo e inimigos declarados da libertaçao , 
paz e pro-gresso do nosso povo no Arquipctbe-
go. FicarãO para sempre marcados na histo --

ria do nosso povo os diCJs gloriosos do .27 o 
28 do Sotembro, a greve de 4 8 horas que _pa-

ralizou a actividade administrativa e come.!. 

c;ial das ilhas, assim c.omo GJ desfile nos 
ruas cio Mindelo dos scld~dcs c·,bovcrdt:anoE 

Continua n: r •g. 
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CONO 1!: QUE A NO.SS:\ LUTh NÃC· f: 
SO NOS3A 1 I} E A LUTA DO NOSSO 
POVO N,~Q E SÚ DO 11CSSO POVO. 

Como cu disse aos camaradas. n 
partir do século XVIII se quiscr~m , 
mas sobretudo dur.:~.nte o século XIX 

1 

a :Curopa teve crrancte desenvolvimento, 
depois da ostu.biliU.ade (ajusta) das 
forças produ ti v as quer dizer, meios 
para produzir coisas, a muitosparticu-
lurrnente na Inr;lctcrro.. O capitalis-
m:J dcsunvolveu-sc, cra=ccu muito, c 
os curop0us c a pi talist('..s começaram a 
juntar-se para totKtrom nas suas [1âos 
o  c .... ">ntrolc de vários ramos <le produ-
ção, 0 u <lo todas e.s unid~\d c3 da Ur.J 
dado ramo de produção~ Isso, 6 o c o-
meço C:.,J iop0rialisno, bnscado n os mo-
nop6lios c a pi tnlistns. E: :J capitalismo 
r.tonopoliata. 

Isco abriu caninhc !>•1XD. a conquis 
ta dns mat6ri.:-a-prim.::ts nob :_J.:l.Íses forã 
do. Zuropn , crinndo1 portanto, n n..:CCE_ 

sidf.r~o dn conquiata dcsGas terras, 
por exemplo, na li.fric.::t~ Pa2·a tcmarcr.; 
matéri.::ts-primas - mat6rio.s-prim::tS são 
tantq.6e produtor; do.s minas (min&rio.s) 
como a mancurra, o .:J.lcodão, o cionl, 
o 6lco de pnlmn, etc~ - c , para pode-
rem v.:-ndcr os scuB pro•.lutos cm t:lcrcE>.ck'o 
mais lnreoo 1 cm n~:; vor.; m~.·rc; ndor;, q11e 
clcscrinvam com a conquista ,(~ cssa.s ter-
ras . O imperi.:\lismo entrou assim no. a 
no soar; torrar,, sob n formrt de doninnção 
colonial. üc•!pação das nesGas terrns,~

~,frica , por forças que rc:prcscntn.m o .C::;-
tado dum p<tÍs c.:-.pi talista situc.do na 
Buropa ~ No nosso c.1.so concreto, Portur;al~ 
lias ao rncor.ro tem;_:~o, c at6 antas de j'l.fri 
c o. 1 n .tsia já cstnv"-so11U. > ocup.."'t.dt' pc--
lo i.nperio.licmo. li. China foi ocupada 
por várino p·.tências ir.p..::ri ..... listas, a 
India foi ocu::_;~nda pvln Inclatarrn, a 
Indonésia pe:l.::t Lolnnda, etc •• 

Isso quer dizer que nele fenOs sé) 
n6r que í'orn·">::; d 'r.tinaC.o.:.:; pt!los impcrin-
li.st.:ts 1 r.taFJ na .;'IJ6rica taob6r.r, no::; Eo-
tac!oo Unidon Ja .\m6rica d..; Norte, onde 
tnrnbór,J as Íf•rças :produtivas se clcGcn-
v nlvcrnn mui t o , Gobretudo depois do. 
cucrJ·a da Sacassão, quE.:r c:.izcr, quam1() 
se acabou com oG cGcrnvoo 

7 
.a .\m~rica 

rcG<•lvcu toumr contn dw continente ame-
ricano inteirC~, p·trn ~.;vitnr que a Eu-
ropA.foooo cxplornr m térü.1.s-primas c 
mc:rc.:t·:'":'/3 n Continente Qnoricano. V0-
cês onhon que a .. n'~· ica d0 ':iul, ora 
r)cupa·';', o Br<tsil por P._•rtu:;al, c todo 
<1 ··..::;to l.lcln ..:::':')nnh~-'1.. 

L~ n::H.:riC·l''!or. L·:.nç::trO.L1 ur.~o. tco-
'!ll': ti.' :1 ,:' i)rcto. cão t1.) co:--

justa c liborc.l, ons que era uma dofe.! 
sa doB intores.scc do capitalismo aliJe ri 
cano ch<-.r.mda a 11Tcbria de Hanroe11, qu'ã 
diz: América intoirv. par a os llr.terica 
0(.;6. Por inso nc:sr.w é que, na aplica--
çõ.o dcsso. teoria, cl~s rcsolverar.r ti-
rv.r da Am6:t>ica os pretos que tinhar.~ si 
do lvvados para 16. como e.scravos. En---
tão, juntaram crupes de pretos america-
nos, cmbarcariln-nos cm barcos' o vieram 
desemb.:trc.1.-los na tcrr~ que hoje 6 a 
Libória,pnro. forttarcm U!J Estado de pre 
tos, pilr.:t C.ei~:nrem · a t.mérica linpn de-
pretos~ Por iszo chama-se Lib6ria, por-
que cro..m oscravos que foram lib~rtados 
c 11onr·~via , cm homenacens :~. Jlonroe,que 
arranjou cs:;.J. doutrin.:t. honr6vio. 6 a 
capital da Libéria, como voc~·.s sabem. 

!< ideio. doe; p.ncrico.nos, nD itrnéricil 
d.> Hortc era. o. s.1r;uinte: /, .\mérica in-
te:ira para o'J c<t:;:Ji ta listas c~a ,\mérica 
do Uurtc, o n~·acil foi P<<ra a indepen-
dCZJ,cia er.r rolo.çiio a Portu~~al 1 c surt;i-
ra huncns q11e ajucktrloG pela At~éricn do 
t·~:--rtc ,de cert;::. maneira, como Bolivcr, 
-':Hmão Bolivcr, por exemplo, Ne.ceo, c 
cutros om Saint f1o.rtin na Vcnczucln, 
c t:":t.nt s ,;L:tros, caoo.r.:tdns, que rcsol-
•rcrc.r.t lutc.r p~l.:t inC~:pendência das sua.s 
terras, C ·ntrn a .Gs,;_1o.nho.. Consccuirnm 
c~e fcr::t ... libcrt.:-.r o.s sua.s tcr::-as, con 
quist:~.ro.rn ainclup.::mrlância 1 aliás 1 ser-
vindo-se do Jr Spri o exemplo df\ .• méri ·~ 
cc_ do Norte, que também tinha lutndo 
pele. inclt.p .... ndência, centra a Inr.;latcrra. 
A An(ricn d.1 ihrtr.., ur.:t uma colónia·dn 
Inc;latorrv. 1 C"lmo v.-,cês s,tbctt. I-las o im-
pcria!i"Srro !I.J;w-ricnno, o. capi'talismo mo-
nopo:;.i·;t.:-> o.r.t~ricano tomou conta da AJ~t6 -
ricL'. G.c· ;:;ul, quo cc chnrw. .~rt~érica Lati-
na. 

Novn virlL'l começ JU na .. méric.::t, ame 
a vcr\lac!c 6 que o. situação da América, 
"-situcção da ':fi'ica1 da .• nérica L:>.tina 
c (ln .C~in 1 cot:cçou n se;,~ ~1eracic!a, tudo 
~lominndo. pclr:> inpcria.lis!;!o. Portanto, 
vol!!oo que a nc).:>:JD. sitn:1ção é pnrccic1a 
con a :3itunçé\o C:c r.mitcs po.íscs no oun-
do, d~.: ·~<• itos I'O-:.ros no mundo, tanto 
africanO:;;, cvw1 outros, Port.::tnto, a 
no:;r,:n lut.l cst-~ actiC.u nu. lutn 3cral dos 
povoe do nundo1 contra o inperitüismo ~ 

Po.rn mat'a.rmos o ioperialiomo
1 
é 

prccioo que trêr; forço.s s0 juntet'1, fundo.-
montnlntont • Primeiro, o m.:'l.ior inini~,;o 

do impuri<llü;no que é o EGtndo Socinliota. 

0-.ttrn í'orç.::t importo.nte é, dentre 
dnG ~l~IJ.GCG cn_!'li tnlistns en CL:rnl: n foi!: 
çn dou tral).:~.lha(i.or...:.' 1 da. r; ..... nt c qut} r;a.-
nhn il viJn, v.~n cm~o , c;vk dia, ·"l. sua 
forç .. 1 d t:r-"'.b<:J.lhr •• ~0.!l_.!:<' Jcr.5.r.~ 
de: ca.d.t\ pi\.io ~ 

\ tvrc .... ir<-' fo.=-ç .. 'l. c:· · •>l'<l do'> 
p:dsc.G r-npit:-lif;~ns, .: . ."')ti,l s 1" ,... t 

c."'nit<•.l i.-=::tn.s, n>c :~--~".G , ,r•: .I"''\ ~..-1 
-r·lf--;"''' C·':Ji"t i!.-,~:... ~:-u 
pc1 ,._ 2 : .. "\ \() 1"1' 11 , 1 
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'1 Ora., a nossa politica no plano 
internacional, camaro.de.s, o nosso 
trabalho, a nossa luta., no plano in-
ternacional é bnacada numa an6.lise dos 
'te género, como esta que vos fiz. 
Claro que todos vocês, têm a noção 
clara da importll.ncia que tem para. 
nós o trabalho no plano internacio-
nal. A nossa luta tanto é .dentro co-
mo fora da. nossa. terra. E fundamen-
tal, que nós consigamos, através d" 
nosso trnbnlho, por um lado, conquis-
tar amizades 1 alianças, ajuda, para 
a nossa luta, para o nosso povo, para 
o nosso Partido. 

Devemob. portanto, no plano das 
nossas relações internacionais, dar 
grande importância 1 para além da 
Africa, de que já falamos, às nossas 
relações com todas as forças anti-
·ir.1pcrialistas, quer dizer, outros mo-
vimentos de libertação nacional, com 
o movimento operário mundial c com 
os estados socialistas, nossos alia-
dos hist6ricos 1 na luta contra a do-
minação colonial c imp~,;rialista . 

~- -. -- ---------- - ---·1 
I NOÇOES BÁSICAS DE DIREITO i 
, _ _<:ON~T~T~~ONAL ----·- -I 

Vamos entrar ntioa nova era da 
nossa vida. Dentro delneio ano sere-
mos uma Nação li vrc e independente 1 
cenhores dos nossos d'estinos, e mais 
responsdveis. O coinonial-fascismo pa-
r~ melhor amordaçar as mentalidades 
e travar a marcha irresi.l::;tível dos 
povos das colónias p.:-..ra a independên-
cia, sempre mistificou a ciência 
transformando-a cn t abu, coion proi-
bida, mon opilizando - a cm proveito 
duma casta, duCJa elite, aliás o  mesmo 
fez com o poder político, com total 
desprezo po.ra o povo. 

A nossf1. intenção cu e~creyer es -
te artic o foi rle t ornar acessível a 
todos, um certo número de noções que 
t o do  o cidadão c ansei -.nte deverá t er 
presente pnra n elhor c ompr eender cor-
tos mecanismos político -sociais que 
·anteriormente niio nos eram acessí-
veis . A 30 de Junho do ano corrente 
iromoa c:leeor uma Assembleia que  pro-
clamará. a indcpen dôncia de Cabo Ver-
d e e l1.p r ovará uma Constituição que 
ser ú a l e i fundnmcnta l do  n os s o  es-
tado. Tomos assi m dua s noções - As-
sembl e i a o Consti tuiçiio -que é neccs 
,n6.rio COnbeCOrrtOS o ;16G<3t:Jbl e iD. 1 eenê--
ricnt'llent e fo.lo.ndo, s i cn ifica reuni ã o 
de l)I.!S ~; o ·•o que r.;e destina à d i scussão 
do .:-scuntos qu.o dizer.t respeito da 
p..;c o~-s ~r cncntes n a reunião ou d 
C O T 'U!l.irl_~de c~ qu..:: f.:tzcm pe.rto . No. 
ti:< i~ +i~-'1 !1·"'.1 · u-r1.:- . ~ p olis (cidarl.o -

-entado) os cidadãos formavao Asnem-
blcias públicas onde os assuntos da 
c omunidade, isto é, que dizia respei-
tC' ;-:. t.o..:oo, eram tratados. Temos aí um 
esboç.o áe umn democracia, isto é 1 um 
estado cm que o poder é exercido pelo 
povo reunido cm Assembleia. Em todas 
as sociedades ditas democratas o. lei 
. fundamental do Estado prescreve que 
a soberania nacional porte:nce ao povo 
que i'l exerce em matéri a constitucional, 
pelo voto c noutras mD.térias por seus 
deputadoS a Assembleia eleita por su-
frácio universal directo em lQ. ou 2Q • 
ernus e secreto. ~ata assembleia rece-
be vários adjectivos (atributos) como 
Nacional, Nacional Popular, propondo 
sempre ser representativa do povo e 
guardião da linha política do Estado. 
A Assembleia pode também ser Consti-
tuinte quando é ele i tro. para Eilaboro.r 
uma Constit·uiçáo. Vimoa assim que as 
Assembleias são sempre votndas pelo 
povo c Cttma ma n eira c;eral dispÕem da 
funçiio de f üzer leis de modific~-las 
se necessário for. Vejamos agora o que 
n6s entendemos por Constituição. Como 
já vimos anteriormente a constituição 
é ."l lei fundamental dum Es tndo 1 é um 
documento formado por um conjunto de 
nortKlS que regem os poderes do Estado 
c ns rel~çÕcs elÍtrc eles.:f; ela que fixa 
por quem e como será escolhido o gover-
no i qual o controle que a nação exerce-: 
ró. s obre a o.c"ção do r;ovcrno; por que 
6rc.3:os; como serão desir:;nadoa; que for-
ma torna o  estaílo etc. Como pode ser c 
quem estabelece a constituição? Quem 
a rev~ ou mGdificn ou a cxtineue? Numa 
pa l avra ~- que u será confiada? Vejamos; 
As constituiçÕes dividem-se em co.'3tu-
meira.o e esc ri tas. As costumeiras, ra-
r a s no n osso tempo, ·são aquelas cr.J que 
os costumes dor.linam, isto é, os usos 
c tradi çÕes siio · co n sae;:~ados 1 ap~sar de 
c ertos doci.tm0ntos escritos, que não 
podem por s i  f o r mar u ma Constituição 
escrita; t e mos o caso da In&lo.terra. 
As esc ri t a s sõ:o aqu e l a s que não s e ba-
seiam nos  c ostumes mas sin em leis os-
cri t a s , Podem ser  outorgada s pelo goveE_ 
n ante a o povo (s i stema monárquico), po-
dem  resultar du m  c ontrato cn;tre o ~over
nant c e o povo represcntndo por umn As-
sembleia c: lei ta, que cilrece da sua apro-
vo.ção; podem .J.inda ser cle"Jocrático.s

1 
ela-

borado.a por l.Ulla 1\ssul'nblcio. cop~cial quo 
r e c e be  o  n ornc ele Constituinte. 

qu e f~x~ ~ r~~~~ o c1!
0
~ ~~ ~:v~ ~~~t~~u!~:~ 

de oer r ic;ido., se ela for flcxive l  pode 
ser r cvis t n a ijua lquQr altur a , como se 
de una'le i ordinária se t ratansc. /', sua 
extinção a inda qua n u nca prcvis t .'\ no 
a ou t exto 1 un s6 r.~ o do de o.boliçiio o c 
conhece: n revoluçã o  ou c. quocl.'\ '~un r·~ 

tjin c . 
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EDITORIAL 

a.s:;im qua os unicos orgaos de informaça"'o 

que· !":onccgui:tern ~ubsistir aqui, foram os o;:. 

gaos oficiais do gov~rno colonial que t i  -

nhf!m •::orno un:'_co objectivo a perpetuaçao do 

sist;JmêJ colonial. Ido at~3véz da propaga-

ção sisternaticA de ideias motoras a lienan-

t:::'!S tais que 11sonoos portugueses11 fiei s 

'ma e pa·~:L'i.::~'' , P..; •• Es~él ma e qua·-f o i , madrasta 

e sugt:.u o 86r•JUe dos seus enteadas durante 

5 bi..!LU!os~ 

A Radio, r:·.:mo , jornal, esteve sempre 

sc.rv iço c.!<.: clominaçeo ::::olonial~fascista 

nosso t.-.L'l:~~ B;..;n :::eccn-":e no nosso espL 

-.:ito ü 11famcs<.J11 f.-cse C:3 aoertura dn radio 

lacal.j 11 Aqt.i Por tuç.:lJ.11, qt.:e so deixamos de 

'Juv..~.~ .::.;:.:;: n ::ll'i'i..Jd<..! Oc::! !laj~_o pe.l:~ povo de S. 

1/i~cntr. '"ltJE" ;odit• ~ogo 8 E•Ja j~.:sta orient!!. 

ção P'"lo nosso FJ,,rti.do. 

O ciraro1El co.1tinua tar>berr. a Ct.!semponhar 

o sou papé.!l alionnnto tLJrncct:dor de filmes 

do bt~ndidos e cowi:loys, in"iios sempru 11maus11 

o scmpra mr...:o:--l:.oo po:::loE: brallCD3 ou 11caras·-P.Q 

lidasn 11jwsticc.i.ros11• Justiça bom reprcsc_rr 

tBtiva de dümine~;r.:;o nnslo-E;JX::;nicêl nos E.U. 

:lia autotonc r. a c..:;:;roviz3çao dos negros 1.~ 

vedas ·ia Af:dc.;a~ 

Da td!UJi~~.:l nem oeque:: falamos pois 

nun::a a tivemos .1a ,nr.3t.a terra. 

aast.Q 1 n JD q IE:rC:llOS !':ais ~ .:lt'nais deformad.2, 

rcs t'e nc.: L::ci<:Js, Nao qucre:';los mais Radias 

mcntirc.sos lJ \.'o:Jiculos do:: ::.dc.tas reacciona-

rias, N;:~o qL•et·c.mc;:. mais cinemas sub--produ-

to don cincr..F.lS d.J 1~e":rÓpole colonial, que 

para asaCÇllrm:: llltos lucros, transmitem fiJ:.. 

mcs emb.c1!ta:-'11':l=r:::::: da"J ma::J::;as e incitadores 

dos nor:::.os jo"enz a delinque'ncia. 

Q•.•n::r. O'T'OS si !TI, Ulf, novo tipo do meios 

da informZJÇclU ·q'-'1::, r:omo a Radio Voz do S~ 

'Jiccr~t~, pL>:.. .. ~·, :..SSL JU"C'c~r " n:J~::>a eju.~açan . 

.u .... ...... 

indica, 11Nas Luta11
, deve ser um orgao de S 

denuncia sistemãtica de todas as formas 

de explaraçao das massas traba !hhadoras ~ 

Deve igualmente ser um mei o de infor ma-

çao do nosso povo e de formaçao da sua 

conscie:ncia revoluciona-ria , baluarte P.2. 

ra a defesa e conso!idaçao das conquis-

tas j a feitas sob a  direcçã o do nosso 

glorioso Par t ido Afr icano pel a Indepen-

de'ncia da Guin8'e Cabõ'VEi:êi:le em vista a 

construçac da neva sociedade de igual dji 

de, justiça e progres s o  social. 

Apoiemos pai s  o nosso J orna l 11NÔs 

Luta 11 lendo-o  d i scut i ndo-o  e cri t ican-

do- o de modo a leva-lo a assegura r efe1:_ 

tivamente o objectivo qua ele se f ixou: 

o de informar, educar e desenvolver 

consciencia revolucionária dei nosso po-

Continuaçao da pag ~ 2 

em apoio ao P. A.I.G. C. e da populaçao, vit_i 

ma da repressao desencadeada por certos elA 

mentes das Forças Armadas Portuguesas, trai 

dores dos prcfprios ideais do f'.1ovimento das 

forças Armadas e das mais j u~tas aspiraçoes 

do povo portugueis. Os acontecimentos de 26 

do Setembro em PortugAl poem tudo mais cla-
ro, ficando demonstradas as sordidas liga -

çciCs da chamada maioria silenciosa cm Port.!:!. 

gal com a minoria dos auto.nomistas, federe-
listas e referendistas de Cabo Verde, trai-

dores do nosso povo. Torna-se assim eviden-

te quem sao os inimigos comuns da democra -
cia om Portugal e da liberdade, paz c pro .-
grosso nas. nossas ilhas. 

Mas o inimigo, desesperado, torne-se 
Tlais sub-t;i.l e procura reagrupar-se c lsn ... 

çar novas formas de acçà'o, esbarrando sem-

pre com a vigil8ncia aguda dos nossos mil! 

tentes e do nosso povo que ve cada vez mais 
clara quem e· o VC:Irdadeiro defensor dos seus 
interesses. 
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O NOSSO PI.RTIDO E A NOVA SITU,\ÇÃO POLITICA EH CABO VERDE 

6 . 

A instalação do Governo de Tran-
sicção, ct~p.:!. .importante p.::ra e conqui~ 
ta da indeJ?endência total do nosso 
-,ais, colocá-nos perante situação novas 
que é ncccss.'i.rio encarar com dinamismo 
revolucionário o. fim de podermos levar 
a d iante de forr:Ja adequada e consequente 
oo objectivos propostos pelo nosso 
grande Partido,  o Pfl.IGC, 

Nin::,u6m pode hoje nq~ar o facto 
de que graças à correcta linha po.lítica 
do nosso Partido verificou-se em Cabo 
Verde nmo.. extraordinária mudança qua..: 
litativa em :i:elação ao período que se 
scc,uiu ao 25 de Abril, a respeito de 
todos os cntr.'lveS c solpcs que os nos-
sos inimir:;os nos têm :)repo.rodo . O dc-
Benrolar di'. nossa luta vem confirmar 
o princípio de que um :_:~artido revolu-
cionário apoindo nc.s oassas ;>opulares, 
acindo de:: acordo cor.J os seus superiores 
int<:resses c partindo d.::t realidade con-
creta de ca<la momento, tem a vit6ria 
nssccurnda contra todos aqueles que se 
lhe opan:tarn na luta do libartn.ção na-
cional. Foi aplicando l:c forma criado-
ra o pcn3o.mento imortal do camarada 
Amilc...1r Ca~ral que os nossos militantco 
souberam pôr cm prática as pel.:~.vro.s ele 
ordem da Dir;.cção do nosso Partido con-
duzindo-nos cada dia a m.::tiores vi t6rins 

Podemos por outrO lndo afirmar 
que 1 se a posição do nosso Parti elo é 1 
mais do que: nunca, e:~cclente 1 vários 
pcricos continuam o. existir, e.r.~ca.çando 

as conquistno alco.nçarlns pelo nosso 
povo: Exi">tcm os peric;os externos no 
nosso Po.rtido, quer dizer .:1s tramo.s que 
os inirniaos do povo arquitvctam na som-
bra para nos destruir ... as existem 
icuo.lmcute os pcri._;os internos que Cr.J 
doto;·r.~inad.::.s circunctâncias se podem 
tornar t5.o ameaçadores oooo os pericos 
externos' 

Sem fnlnr net3 tc.:nt.:'l.tiv.:ts de infii-
traçiio de n, e-ntes initci!~Oo na nossa ar-
e;nniza.ção com o fim de espionar c l<:~n
ço.r n confusão, d~..vcnos prestar o. máxi-
ma a.tenção n passiveis clc:wios dos nos-
sos ca.o('.rndc:n que niio este ja.m aplicando 
correctamcmtc · <.1 linha c as palnvrns de 
ordem do n;1sso Po.rtido~ Em momentos de 
transicção cnmo este existe a _possibili-
dade de surc.ircr.t oportunismos ade di-
reitl\a c 11de or.quurUn••. Assim, alGuns 
c. r.J.-:.radna poder.1 ser t~ntaclcs a conside-
rnr como scnr.lo a ra..:lhor, .::t oitnação a 
que chc.·at'lon c com a su.:t acção tendem 
trn::mr o pr:tccsüo r ... volucionârio. 

~flr. ''":>ndo un.-.. pr·í.tico. vct.iticn e opon-
4 ' ·' o w·' '.fj caç~es . Outros. po .. 
-'.n .Ud'~.;.!'eo ir r-mito r:1ais lonr;a do que 

a realidade concreta nermite e no seu 
desejo de "queimar et~pas 11, acabam por 
entravar o processo cm que nos enconFr~ 
mos e 1pcnhados.. · 

Sem fazer concessões de· princípios 
devemos desenvolvur a nossa maleabili-
dade t6.ctica d.;. forma a estormos aptos 
a fnzer fruntc a tode>.s as situações que 
se nos apresentem. 

Além de problemas de ordem ideol6-
e;ica podem s -rt;ir questões de discipli -
na do Partido n qunl não podemos permi-
tir que sej.:~. postn cm causa, invocando 
conccitcsoportunistas de democrRcin. 

O noGso conceito de dcmocracin re-
volucion<1ria não adrnitc que vsta seja 
confundida com indisciplina ou anarquia. 

O militante .::.o ser inte[.,rado no 
Portido ten de .:1.ccitar os principias, 
a linhE'. c <l disciplina do Partido mesmo 
corno condição iildisiJeilsável p.:1ra fnzcr 
prorte dele. rão são ele allmitir atitudes 
indi vic~ualist::ts da parte: d.~s mil i tcmtes, 
pois isso conduziria n que cncla ·um fi-
zcs.oe o que lho viesse à cabeça, tra-
zendo como res1üt0.c'lo a completa. desor-
caniznçi\o do Partido. Todets as .aur:;cs-
tões cu c1~cisõcs de:vem ser objecto de 
disCUEiSÔo po.r.:t que o Partido funcione 
como vo.nc uardo. qu0 6 dc.s tJo.ssas popula-
res •.. ti'tut1es ou tomo.da de posição ar-
bi trário.s, individuais c foro. do .1mb i to 
de oronnizo.çüo siio condenáveis c elevem 
ser vicoros.:\monte combatidas. 

Outro nspecto p>:lrticulnr tln nossa 
luto. (: <'. difícil situação econ6mica em 
quç n,')c encontre.moo. Li nosso país en-
contra-se ex.troD.:l.mcnte empobrecido por 
cinco a6culos ele ·ominoção colonial, c 
o o.banC:ono a que for.1os votados traz co-
mo resultado que Cabo Verde pró.ticamen-
te nado. pro r· uz. E ncccoss6.rio que todos 
os C[\i'lctradas cxpliquer.:~ a todo o r.tor.10nto 
\.! o. todas ns pessoas que' neste período 
cn que n,15 pre:~1a:ramos po.ro tomP.r nas 
nossas mãos na rédevs do no.sso destino 
é necessário pr<:ocupt>.rmo-nos com a pro-
duçiio de bens que posnam aarnntir no 
futuro uma vido cst~.vel 11a.ro. o nosso 
povo. N6.o d~Jvemoc acoitar que as pescoas 
sejam ncGli,sent~.;s no trnbnlho 

1 
deveMos 

cxplico.r o. to•los que (lornvDntc temos de 
pro(luzir nquilo que consuraimos. Os tra-
lJ<'lha~torcs, funcionárioo e cstur1nnteo 
devcr.1 estar con-:;cientco ele que a npli-
cação eéria ele cDck:. urj nn.s su tu.Jf~)1 

copccific.::.s ó con•hç&o i.:-r'lia'!lcow.~ve>l 

P"'l .. l qu vcuh<'-o ~s n s:-:!' vor 4 ~ ~ ~ rn ~,., 

(C1:ntinun :;Já;,_,,.l7) 
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A MULHEn NA NOSSA LUTA 

A liberdade para o nosso povo, 
que r dizer que as mulheres também de-
vem participar na nossa luta. A força 
d o nosso Partido 1 vale mais na medida 
cm que as nossas mulhe res pee-ucm teso 
nele para. mandarem também, com os ho-
mens. N6s queremos que o nosso povo se 
l evante 1 avançe 1 e se queremos que o 
nosso povo se levante, não são só os 
homens 1 porque as mulheres também são 
o nosso povo. 11Se estamos a criar o 
Partido, a mobilizar gente, mobiliza-,, 
mos ao, mesmo tempo, h omens c mulheres. 

Na Guiné 1 no mo. to 1 os camaradas 
comcça.ram por falnr aos homens, res-
poi tando um bocado a tradição. Mas 1 
11a s mulheres é que são um· bocado atre-
·Vidas1 c metiam-se também, procuravam 
meter-se também nns coisas11• Cabr~l -
Seminário de Quadro -1969. 

"Quando (na Guiné) começamos com 
as bases de eucrrilhas, o. Partido nun-
ea chamou as mulheres. rls rapc.rie;as é 
que se l<.:vantaram, cm erupos, c vieram 
pe.ra ns bases, mqrar nas baacs -11nós 
também queremos lutcr -diziam -Os 
pais reclamaram, os camaradas até qui-
zcram correr com elas, mas elas resis-
tiram, ficaram, O Partido então t eve 
que orcanizar melhor a prcs.:mça das 
mulhurcs na nossa luta. 

O 11cntusiasmo das mulheres na lu-
. ta foi t~ma das forças maiores da nossa 
luta. Houve D,;.~cas na Guiné cm que os 
homens quizoram d esistir, mas as mu-
lheres p::tsaaram à frente e rccus~ram 

que dcaistisscm. Podenos lembrar por 
c.xcmplo o caso concreto de Bante el 
Si lá, que foi atacada, queimada, etc. 
Houve conte que querin fur;ir, c aleu-
mas mil i tantos do Po.rtido, mulheres, 
l evantaram bem alto essa coragem e  o 
patriotismo do nosso povo. Porte.nto, 
diz o cf\maradE'. Cabral 110 Partido niio 
pode fazer a :rande basófia de que re-
crutou mulheres. Em t;eral, as mulheres 
6 que vieram par a a luta,  o que dá mu.!_ 
to mais vo.lor, portanto, à presença do 
mulheres dentro do nosso Partido. 

t1as i"S dificuldades existem ain-
da, dificuldade o tanto da parte dos 
pais, como de nleumas mulheres cuja 
mcnto.lidndc as leva atPenGar ainda, que 
isto é s6 pc.ra se pavonear um bocado. 
E taubém dos nro a o s camaradas 1 po.rti-
culnrmonte de a l.:;uns r esponsáveis, que 
cm vez do ajudarem as nossas l!lulhcrcs 
a levantaror.~ -se , desiludem-nas, a tra-
~alhc.n -l h..:a a vida, com todos  os pro-

blemas que nós conhecemos". 

Quais são as perspectivas que o 
Partido oferece às mulhvres na constru 
çÕ.o ·da nossa sociedade? -

Dentro das p.::rspectivas de demo-
. cracia anti-colonialista .e anti- impe-
rialiota para C. V.  , o Partido prev~ , 

no seu pro~;rama maior no número 3 do 
ponto 5Q. 1 ;4Ieuo.ldadc dos cidadãos pe-
rante a lei, sem d istinção de naciona-
lidade OU GrUpO étniCO 1 de SeXO 1 de 
·origem social, de nível cultural, de 
profissão, do condição de f .r tuna, de 
crença religiosa ou· de convicção filo-
s6fica. 

Acrescenta-se 110s homens e as mu-
lhereo oozariio da mesma condição na fa-
mília, no trabalho, e nas actividades 
•Úblicasu . 

Isto quer dizer concrctar.tente, 
que a mulhe r  c  o homem compartilharão 
as responso.bilido.dos familiares 1 que 
-n mulher como o homem, tem acesso a to-
do.e as a~tividades d-itados os níveis, 
compatíveis com n sua força ou formação. 
Quer dizer, que no quadro do trabalho 1 
a trabalho igual, salário i.c;ual. Paro. 
o. rcaliznçiio desses objectivos há que 
proceder d deselicnação do homem, como 
da mulher, ou seja, combo.tcr a resia-
tância noo hor.1ena a ncci tarem o. mulher 
no mesmo pé de i Gualdade c na mulher, 
a idei.:~. dn auo. suj eição a o· homem, que 
foi criada pelo s istema de educação do. 
sociedade que estamos em via de des-
truir p.tra criarmos umt>. novo., de igual-
dade c  d e justiço. oocial. 

APONTM!,ENTO ZTNO-SOCIOLOGICO 

Sobre os conceitos de cultur a e 
c i viliznção 

A cultura é um todo c omplexo que 
cnr;loba os conhecimentos, as crenças, 
a arte, a moral as l e i s que reeem a 
noosa vido. social, os costumes c todoa 
os h!ibitos adquiridos pelo homem como 
membro de ur.1a sociodnde. 

A cultura, como aquisição humana, 
é universal. Quer dizer, que a cultura 
é ur atrihuto,  d e todos  os seres humanos 
quaisque r que sejam os luc;ares onde vi-
vem c qualque r que ncja a sua maneira 
de viver. 

O homem o. :r: a vi ver, procura assceu-
r a r OG seus meios d o subsistência. f'aro. 
i oc;o e l e utilizo. umn. certa técnica que 
llw fJ•.r mitc .... rr~.nc ~ r à natureza flr; "1oins 
nec;.;r.-;1.rio:. ~ !:'" tiof.,_ç .~ o ~k~• cuaG :: -

~, .c. 
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sistema. económico determinado. 

Todos os uerupamentos hl.tmanos têm 
como organização de base a família mais 
ou menos alargado. baseada sobre um sis-
tema dctcrmin:..do de parentesco. Todas 
as sociedades têm :t sua filosofia da 
vida. A acrescentar a esse:;; aspectos 
da cultura, temos a maneira de·dançar, 
a maneira de cantar, os contos, a lín-
gua através d~ qual um a:rupo humano ex-
prime o seu pensamento. 

Todos esses aspectos da cultura 
são ·o ap.:1nácrio de todas os grupos huma-
nas, sem excepção. Quer dizer que núa 
há povos sem cultura. Há sim, diversi-
dade de culturas, ou seja, povos com 
culturas diferentes, se os considerar-
mos a rnrtir dos seus modos de vida ca-
racterísticos. 

Há uma .diferença fundo.mental entre 
o conceito de cul.tura que SGrve de ins-
trumento para o estudo do hor.tem na so-
ciedade e  o concei'!;a popular de 11cultu-
ra11 e l'ccltivndo11• A ideia d~:o cultura 
em vúrios r.10ios rcve:;;te-se de um carac-
ter académico .c faz deste termo o sinó-
nimo de 11refi'namento11 monopólio do. 11fi-
na flôr da s9ciedade111 quer dizer da-
queles que têm tempo de nprender e os 
meios materiais que permitem o seu acea 
so a cssns formas de cultura. -

A cultura. nuda tem n ver com o 
facto de snbcrmos ou não tocar o piano, 
conhecer ll música clássica ou ler Gil-
berto .i!~rci re . P:tra ns Ciências humnnas 
tais actividades sãO o.apectos ou ele-
mentos da cultura c:m::;ideradn cihmo uma 

~~!~~!d:~~ivi~~:~s t:~~!;~~~e t~~~l~~:o: 
Cochir o milho 1 venteá-lo, coz.inhá-lo, 
etc. :E nesta óptica que podemos reafir-
mar que não há sociedades ou individuas 
11incultos11• Toda.:; a& socieda..des têm uma 
cultura por maio simples ou elementar 
aue ela soja e toâos os seres humanos 
são 11cultivados11, ~medida er.t qne eles 
participam sempre numa. c1.lltura. 

C i vilizo.ção ou 6.rea de cultura, 
compreende um conjunto de culturas par-
ticulares, com afinide.des e-ntre si ou 
oricene comuns. E por isso que se ouve 
falar ele civilização europeia, onde po-
demos Lliotinr·;uir a culturn inclcsa 1 a 
cultura portuouesa, etc. , da civiliza-
ção .\Zricana onde poc~cmoc distinc;uir a 
cultura Cflbovcrdeana, a cultura o.neolana1 
etc. 1 Se obsorvarmoo os diferentes cott-
t i~cn~es , :\~ricnno 1 Am~ricano , Europeu, 
As~át~co o .. ustraliano, podemo:;; verifi-
car quG oo coatumes dos povoe de cada 
um desses continentes tendem a asseme-
lhar-se. Certos elementos da cultura po-

dom estar meia desenvolvidos que ou-
tros, num,:r. determino.da reüi<io, ou en-
contrarem-se mesmo ao nível de todo o 
c on t inen te. Pod~moe dar como exempl o 
a utilização do tambor e do pilão e 
pau que encontramos aqui em Cabo Verde. 
Isto r e sul ta do facto de, .sendo a cul-
tura adquirida, apreendida ü transmiti-
do., qur'.lquer elemento de uma cultura 
pode: r ser adquirida· pcrr indi v{duos ou 
crupe de indi v!duos, de um outro grupo 
portador de deterr.'linada cultura com o 
qunl se encontra cm relação. 

Os povos geogr~ficamente mais per-
tos uns c:.Os outros têm portanto mais 
fac:l.)_idades de cr.1pr6stimos mútuos. Há 
entre eles mui to mais possibilidades de 
contactos que os povos eeogr:::.ficamentc 
mais afaGta.çlas u~s dos outros. 

Eis porque, quando cbnsideramoo-
objectivcmcntc as culturas, elas come-
çam a form::.r grupOs suficientemente ho-
eéneos' para que se possa delimitar es-
tas regiÕes :;obre uma cn.rtn. A região 
onde se cncontrar.1 o.s culturas que se 
assemelham, chama-se éTea cultural • 
Empresa-se o termo c i vilizo.ção para 
clcsicnar o conjunto de culturaD com 
afinidud0s entre si. 

NÕ:o há povos sen civiliznção. 

Não há povos civilizadores 

Povos sem cult1.1ra, povos sem ci-
vilização, são mitos ·crio.dos pela ideo-
locia rncista-coloni.:tlista para justi-
íicc.r a exploração dos povo.o dominados. 

I  N  I  I  A Ç .~ O AO J A  Z  Z 

I  -DAS ORIGENS DO JAZZ 

Podemos definir o Jazz cibmo a li'n-
c;uacem musical dos negros norte-ameri-
canos, bem distinta de todas as outra.s 
formaa musicais existentes, autêntica 
expressão em música ela ânsia de liberta 
çiio duf!l povo oprimido. -

Para che~armos ds ori,ecns do Jazz, 
teremos que recuar no tempo o.té à 6poca 
da eacrcvQtura, cn que centenas do mi-
lhares de t>.fricanoo eram arrancados à 
força da su=. ter a africana e transpor-
tados no funda dos porões dos navios 1 
no meio dos maio incríveis sofrimentos, 
p.:"'r.:t ns crrnndcs :2roprieclaC:..:s do Sul dos 
E3tndos Unidos. 

Ncso;aE't'Pr..-prieclades eram obriendos 
aos m.:J.is duros tral>alhos, mal alimenta-
dos 1 chicoteadoc, proJsos e mui tas vezes 
mortos. Privados o.ssim de toda a libor-
a ... dc, procurC~vam red!úc:io no único rccur-
Gc que lheo restava - a núsica. No fim 
elo din Ue u;{nuctivo tr:o';·:.lh,.,1 ruuni~!'l-OC 
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em s rupos c cantavam, acompanhando-se 
com paus batendo cm caixas c latões v~ 
z ios. 

Sem dúvida, nos primeiros tempos, 
os seus cantos e ritmos eram puras 
e v ocações do canto c elo to.nt ã da terra 
d istante de Africa . Nas, pouc o  a pouco, 
iam sofrc~1do a influência de outros 
elementos musicais. Um desses p rimei -
. ros e lementos foram os câ n ticos reli -
g i osos ensinados aos negros p or missi.2, 
nários, mo.s que e les canta va m com  um 
tü1br c ; pronúncia , ritmo  e senti ~'.lent os 

d iferentes, transfor mand o-os numa mú-
sica t e t a .. ente orici nal - os 11n e -
gros s p i r i tuals' ' ( espiri tua i p negros). 

O f i m da escretvatur a cm 1865 não 
s i gnificou a l ibertação do ne:;r o ame-
ricano. A sua situação humana e social 
pouco se modificou:  c on t inuou o. ser 
.:tpcno.s trabalhador ou criado do b ranco, 
qUe o submetia às mais dccradantes hu-
milhações. Para dcsabafa.r o seu pro-
testo ·pela opressão que o vitimava,  o 
nocr o encontrou novo. forma musical 
- 9 11b luc11• • 

Outr o elemento que, nos fins do 
Soe .XIX, entrou na composição do jazz 
foi o 11rac;- t imc11

, música de p iano s i n-
coPo.do.. 

A forma mai e próxima. do jazz t r a -
d icional foram <:~.s marcho.s executadas 
pela s fanfo.rras que desfilavam llelas 
runs do Nova Orléans para anunciar bai 
l ee 1 espect.1c~üos 1 fazer publicidade 1-
a.cor.~panhar entorros, etc. 

Portnnto, da am6.1Go.ma cl.c forma 
musicais c.:-.ntadas (cnntos de trabalho, 
spi ritual s , blucs) c in.ctrumentais 
(to.ntã, rnc-time c fanfarras) nnsceu o 
JAZZ TRADICION.\L, tocado principalmen-
te por conjuntos de seis ou sete músi-
cos o que teve o seu centr o e apogeu 
na cidade c1.e Novt-. Orleans, no priociro 
quartel do sec.XX. 

I I  -OS uNEGRO SPIRITUJ'.LS11 

'j 
Mas 1 além da fé reliBiosa, os mi~ 

sionf,rios ensinaram aos escravos os cd.n 
ticoc e hinos da época. Todavia, em veZ 
de executaram esses cânticô.S relicriosos 
como lhes eral cnsin.:-.dos, os negros in-
troduzio.m-lhcs e.s carcctcrísticas da 
m(lsica 2-fricana. que e les t inham conser-
vado, quer por recordação, quer manten-
do o seu seGredo por um.:::. espéci e de 
transmissão o.t6.vica. Batas caracter:íati-
cas comportam um sentido muito dcsenvol .. 
v ido do ritmo 1 o cnprceo de curtas fra-
ses musicais rcp~tido.s vt,rias vezes,  um 
:cato pronunciado pcl~ crinçiio de belas 
m.elod ias c hartÚ:mias 1 assi m  como uma 
exteriorização e um expres s ionismo  muito 
mrtrcados tantO no pln.no fuusica l , como 
no plano emoc_ion.:tl. 

Assim, os nec;ros americanos cria ro.m, 
aporti r desses cânticos r<:ligiosos, uma 
músico. oricrinal , cuj.:-. força c beleza 
eram modeladus pelo sofrimento dos opri-
midos -os 11espirituai s n~:gr os 11 • 

InPmeros coros folclóricos surc:iram 
csponttl.neo.mcntc nas comunidad.es nec;ras 
dos Est.:o.dos Unidos e tornara1:1-se verda-
deiro s centros p<'.ra a forrJ.:tçiio musical 
dos vocnlistas mü.ic dotados. Pouco a 
po,nco 1 o.rtistns .mui tas vvzes notáveis, 
emerc:irum por uma espécie de selecção 
nntural c começarom c<:>.rr,üras de solis-
tos, inspir.:lndo-se a mê'.ior parte deles 
no. :::;ranclc tro.dição tlos pre:::;adores nccros: 

Entre esses .-:.rtistns, a maior viria. 
a ser J.L'\HALIA J.:\CSON. Nascida em 191 1 , 
cm Novu Orleans, Nahc.li a começou a can-
tar 1 deElcle 0. SUO. jUV~ntude 1 110. Consre[J.:\-
Çii:O baptistc n que pertencia.. Em 19251 
p.:-trtiu CO!Jl-os aeus paif;, para Chicacro, 
que se tornou o centro princiPal das . · 
suas actividades, consaf;radas d música 
raliciosa do acu 'ovo, a cujas tradiçÕes 
se m.:tnteve sempr ~ fiel. O seu canto 6 
marcado por uma beleza c tlr·JoçÕes inten-
sas, com um r e ·ort6rio de crande eleva-
ção de pens;:o.r.wnto. 

TEMAS DA LI'I.'L:~ATURf• CABOVERDEANA 

Dobruccmo-nos acora1 com mais Num .:lrti~o publicado em 1952 no 
d~tença, sobre estn forma mnsicnl, que, "Boletim C.:tbo V.Jrde"1 o nosso imortal 
como j6. dissemos,  é um dos elementos lcadcr Amilc.:~.r Cabrnl, analiGn com ex-
mais import .. mtoa da. forr.1açiio do Jazz. tra.orU.in6.rin lucidez a literatura cabo-

vcrdonna c t'.ponta pnrn o caminho que ola 
Ainda que attbmctidos até it cuerra deveria scc:uir, de formo. a. ser posta a.o 

dn Seceasão no desumano estntuto de serviço dos autênticos interesses do Po-
cscro.vos, o~ nec;ros foram cristianiz.:t-
dos por missionHrioc e a rclizião tc-
ria sido par.:t eles un Gccno de cspero.n 
ça para um nundo melhor, pelo que a -
abro.ça.ra.m com fervor. 

vo, cxprülinllo :-s roo.is condiçÕes socio-
-cconór,licas cm que vive o contribuindo pn 
ra a sua transformação. Foi este o co.mi- -
nho escolhido pelo::. m.-·ü;: recente e;eração 
de poetas cab0verde.:tnos. 
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Jfum doe pnssos mais importantes do 
citado artigo diz Amilcar Cabral: 

11 ••• a evolução da Poesia Cabover-
deana não pode parar. Ela tem de trans-
cender a rcsieno.çüo e a esperança. A 
insularidade total e as secas 1 não bas-
tam para justificar uma cstnenação pe-
rene; 

As mensaaens d::t Claridade c da 
Certeza têm de ser transcendidas. O 
sonh o d~ ev::~.são , o desejo de partir, 
não pode eternizar-ao. O sonho tem de 
ser-outro, e nos Poetas -os que conti-
nuam de mãos dadaS com o Povo 1 de p~s 

fincados na terra e participando no 
drama comum -compete cantá-lo. 6 cabo -
vcrdiano, de olhos bem. abertos, com-
preenderá o seu pr6prio sonho, dcficobri-
rá a sua pr6prin voz 1 na mensagem dos 
Poetas. 

Parece que Ant6n.' o Nunes e Ae·ui -
naldo Fonseca cotão nn vancunrda desso. 
nova pocsin. Não se conformam cot:1 a 
estaGnf1.ção. ,\ prisão não ostú no mar. 

O primeiro, auscu1 to.ndo a terra c 
o Povo sonha com um "o.manhâ" d ifere:ilte, 
que antevê possível. E descreve a a lte-
ração que há-de operar-se: 11Er.t vez dos 
cnmpos sem nnd.:t • • • 11, E p rofetizo., para 
a terrLl caboverdiana, a vivificação da 
vida . 

O SeGundo cxrrimc, em toda a sua 
~randezo. ,"o nuutrágio em terru11, do Po 
vo a que pertence, Hetrata os 11homens -
cé:l.lctdos11 sofrendo o ''dor do. Terra-Mãe". 
num abandono de nii:o ter remédio11• Dos 
homenS "presos na c.:t<lo.:ira da osperança11• 
E o seu sonho, n5:o 6 de querer pnrtir; 
é de • • • noutrn Ter:r-a d~.!ntro da nossa 
Terra". 

Vejur.~os cor,to Ar;uinaldo Fonseca 
corrobora no sou pocnn 11Pocta c Povo" 
o pcnsnmcnto de Cnbral sobre o papel 
de participante activo que o Poeta, 
qu~ está com o seu Povo, deve ter: 

CITAÇÃO DO CAMARADA AMILCAi: C.'IDRAL 

I 
O que importa ao movimento de li-

bcrtaçilo n.!i~ 6 dcmonstrnr a especifici 
dade ou n nao-especificid.:tilc d.::J. cultur~ 

I
do povo, mas proceder ~ an.:llisc críticc 
desso. cultu1·a, em funç.:to do.a exigênciaf 
da luta c do procrrcsso1 o que pcrmitirt 
!situ6.-la, sem complcxoG de superioridn 

Ide ou de inferioridade, na civilização universal como parcela do património 
<comum da humanidade 1 c nn perspectiva 
lide sua intcaração harmoniosa com o mun 
do actual. 

POET., ll POVO 

o "povo eritou de fome. 
f.!uitos ouvirnm m:ts ninguém chorou. 

O povo caiu na lama. 
Todos o souberam mas ninguém chorou. 

O povo martirizado 
Horreu em cnmpos de concentração. 
Ninq_uém chorou. 

Mas o poeto. escreveu então 
O melhor poemo. de todos os poemas. 

A voz do poema não era a voz do poeta: 
Era a voz do povo 1 
O ~:jrito do povo,  o choro do povo. 

Os versos do poema choravam com  o 

E o poeta 1 o. o cscrovê-los, 
Chorava tamb6m com eles. 

povo ••• 

Num outro poema 1 intitulo.do 
"Povo" , Aguinaldo Fonseca exprime e m 
versos cheios de forço. toda a angus-
tia deste Povo, que "amasso. o p..-1o mas 
não o come", que vê sempre "o sonho 
a desfolhar-se e o desengano" 1 mas 
não dese-spera c bu.sca "a. raiz da sal-
vo.çâo": 

:1!: sempre a mesma históriA repetida 
1!: sempre o mesmo lodo 1 a. mes;na fOme 
E sempre n ncemn vidn mal vi vidn 
De quem nmnsso. o pão mas não o cómo. 

E ocmpre a ;:JCsma nn~ústia desgrenhada 
De quem nnufr~gn em torra o~hg:gg&no 

O rubro dc:1cspero 1 a mão cri/:; pado 
O sonho o dcsfolhnr-si: c  o desencro.no. 

E sempre este horizonte de fulicem 
B somprc cate arranhnr cm duro chão 
Com f(.iria, c>..t6 

1
ao centro da vertigem 

Em butJca do. raiz dn so.lvaç.iio. 

O a·utro poeto. cit:ldo por Cabral, An-
t6nio Nunes, foi de facto um precur-
Gor do. Nu.:~~o. Geração, d:1qucla que "não 
V.:li para Pnsárn:ada." c usa a poesia co-
mo inatrunLnto de libertação do seu 
Povo. 
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Abandonando o ·)essimü .. mo e con-
formismo dos. seus c~ntemporâncos 1 A!! 
t6nio Nunes envolve os seus poemas 1 
de um modo geral, de uma noto. de 
optimismo, de esperança na terra que 
h.1 de flori r . 

Mas, depoi s do breve mas lo.pi-
dar comentário de Amilcar Cabral ao 
11Poema de Amanhã", só nos resta apr.!:_ 
sentar esse poemo.: 

POEMA DE i\Jc!ANIIA 

Mami\e! 

sonho que 1 um dia, 
cm vez dos campos sem nada, 
do 6xodo das c;cntes nos anos de 

estiaeet.l 
deixando terras, deixando enxadas, 

de"ixando tudo, 
dc.s casas de pedra solta fur.JCgando 

de alto, 
dos meninos espantalhos atirando 

fundas, 
das láeriuEJ.s vcrtidna por aqueles 

que po.rtem 
e dos sonhos, aflorcmdo, qunndo um 

barco !lassa, 
dos Jri tos c r.;aldiçÕe~ , dos ódios 

c vin;;anças, 
dos braços muGculndos quú se qucbran 

inertes, 
doa que estendem ns mO os, 
dos que olham sem esperança o dia 

que hó.-dc vir; 

- Ma.mãe! 

sonho que, um dia, 
estas lciras de terra que se estendem 
quer sejam M.:tto Engenho, Do.b.:tbalnio 

ou Santana, 
filhas do nosso esforço, frutos do 

serão noosas. 

E , então, 

nosso suor 1 

o bc:.rulho das mt.~.quinns cortando, 
áe;;uns correndo iJOr levc.dns enormes, 
plan tns o. apon to.r, 
trapichcs piJ ando, 
cheiro demclo.ço estonteunclo, quente, 
novv.s sei vns brotando dura e seca 
vivificando os sonhos, vivificando 

o.s tl.nsias 1 
vivificando a Vida! •• 

,, 
Sendo um dos primeiros poetas ca-

boverdianos que tomaram· consci&ncia das 
nossas raizes africanas, António Nunes 
exprime essa tomada de ·consciência no 
poema 11Hitmo de Piliio'', recordando que 
os escrv.vos trazidos nos navios neGrei-
ros "ficaram presos à terra. por raízes 
de suor" 1 que reflectimos aindo. os tra-
ços de chicote e que o som do pilão é 
ainda o mesmo e ritma a nossa vida de 
hoje. 

RITHO DE PILÃO 

Bate, pilão, bate, 
que o teu som é o mesmo 
desde o "tempo dos navios ne5reiros 1 
das casas .:;randes 
de morgados 
e mcninns ouvindo a neera escrava 

contando 
histórias de florestas, de bichos, de 

encantadas ••• 

B.:lte, pilão, bate, 
que o teu. som é o mesmo 
C Q. CaSél .:;ro.ndc perdeu-se 
o branco deu aos ne,·rcs cartas de 

-~ <1lforria 
ma a eles ficaram presos a , terr~ por 

r<.n.zes c.c suor ••• 

Ai os sonhos perdidos 16. ao lance! 
Ai o c;rito sc.iclo do fundo do n6s todos 
Ecoando nos vales e montes 1 
transpondo tudo ••• 
Grito que nos ficou de traços de 

chicote 1 
da luta dia a dia, 
e que cm ctlnçõcs ·se reflete tristes ••• 

Bate, pilii:o, bnte, 
que o teu som é o crcsmo 
e cm nosso músculo está 
-nosset vida. de hoje 
fci t a de revoltas! ••• 
Bate, pilÕ:o, bate. 

Mesmo cm deficientes condiçÕes t6c-
nicas decidimos lcv.J.r d.vantc com a publ_!. 
cação do nOsao jorn~l 11NÔs L~to.'', ~ons

cientes d.:t suo. misoao for~natlva e J.nfor-
mo.tiva, ~cdimos portantq dc·sculpa.s aos 
c~\mnrn.do.s pclna ~ ,:;rnlhets que co!! 
certeza vão ne:lc enci:lntr::tr. 
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IJ.. 

J!ATUQUE 

O batuque é de origem africana, 
e cm Cabo Verde, presiste sob a  s ua 
forma orie:inal s6mcnte na. ilha de S . 
Tiaco1 ambora persistam certas sobr e -
v ivências nas ilho.s de Barlavento no-
mco.Lamcnte·s. Vicente, do.nto Antão e 
3 . Nicolau , onde ninda se toc a tambor 
nas festas populares dos Santos. 

O batuque de S . Tiac;o é o trnço 
fundanontal do folclore de C. Verde, 
pois demonstro. certos aspectos de 
identificação da nossa cultura com a 
cultura africane., uma vez que chegou 
até n6s através dos n'lssos antepassa-
dos, escravos importados d.:1 Costa Oci-
dcnto.l da Africa1 fundamentalmente dn 
a ctual República irmã da Guiné7Bissau. 

No bc.tuquo de S . Tiaeo há o. con-
s idcro.r dois aspectos fundo.mentai s : 

- o batuque pr6priarocnte dito, com 
canto, cimbó (instrumento musical ' de 
uma s6 corda. do origem africana} 
11tchnb6ta11 (pã-pã produzido com  o ba-
ter das mãos num pano enrolado e meti-
d 0 entre as pernas), o torno (dança 
feita d base do m~xer das coxas), e 
11f inaçom11 aponns com canto por um so-
list;t c bater do paliYk'lS. Em 3 .Tiago, 
o batuque manifesta-se nas chamedas 
festas populares, fcGtc.s dos dantes, 
casamentos, baptiz.:l.doa, etc. e foi 
durante a.lcum tempo um fn.ctor de uni-
dade, qu~ contribuiu, tnmbém de certo 
modo parn. l\ rosist6ncia cultural na-
quoll\ ilha. Enquanto a Tabnnca. dcSl\-
parccia oficialmente dado o seu carac-
t e r de manifc:stação du massas, que de-
pressa o levou a oer cn6reico.;;Jente 
proibida pelos colonia.listas,  o ba.tui'' 
que tinha mais um carácter de festa 
familia.r , contribuiu. paro., de uma ma-
neira mai s discreta, juntarem-se nume-
rosos conhecidoo de diversos pontos 
para que. conjuntamente .diminuisaem a 
d istancio. o compurtilhnssem os duros 
sacrifícios do. vi,da • . \trav6s do batu-
que oxprimem-se ns realido.dcs r ecentes 
da vida de catla um du dos antepassa-
dos, que é relembrada ,cm cantos ri-
tmados. · 

O batuque, que primeiro foi o. 
única forma de expressão c de manifes-
tação dcixndu no escrav o depois de l on -
c;as horas c semanas de trabalho duro , 
passou a resistir d tentativa do. sua 
supressão por p:nte das autoridades 
coloniais, para s e manter actualmente 
como forma prcsistentc ou sobrcviv~ncia 
da nossa herança cultural afr_i cann. 
Com e feito o b tuque mnnteve-se na.lr,u -
mas zonas de São Tinga na sua f orma 
mni"s cenuína, D.p-.!sar da influenciada 
relir;iã.o cristii. Nem as medidas repres-
sivas tomada-s pel o croverno coloni a l 
quanto à rç~p~ e :'l t.0._b~!]..9:~ 1 nem os 
princípios religiosos cristãos, conse-
guiro.m cxtincuir por completo do. cons-
ciência do. nosao.p.Jvo .. ~as ideias 
macic6-rclit;iOGRS pr6prias dl'l.S reli-
6iÕcs airicanas ditns animistns. 

Livvs finalmente do ju15o colonial, 
devemoS tent a r  c onhecer melhor , apoiar 
() ap;.;rfeiçoar o . batuque porque ele é 
antes de main nada, um dos s ímbolo::; da 
nossn ori~cm 1 porque e l e foi  c é uma 
forma c!c reoist§ncia cultural. Despre-
zá-lo o nl.:l.::tndoná-lo, é desprezar e 
abandonar D. nossa própri.::t realidade. 

U~ FINACOP-1 DE PUNO! RAMO 

(Santa Catarina) 

M sta djobe alguem qui sa t a ba Mcrca 
qu O pa manda Maninho Ramo recado 
ma c alça dja cn ratcha fcpor 

casaco djGJ ca ratcha fe'po, 

camisa dja ca ratche fepor 

cilora dj a c a ratcha fepo· 

Cal~ã dj a fica so c os, 
casaco dja fica so IDilnga 

camisa dj a fica so gol a 

cilqra d j a fica so prega. 
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•. 

A primeira visita oficial do ca.marada 
Pedro Pires à ilha de Sunto Antâo_ 

A ilha de Santo Antão recebeu no 
passado s~bado , dia 11. a v:isita do ca-
marada Pedro Pires, primeiro responsá-
v-el. do P!,IGC em Cabo Verde, 

Cerca de duas milhares de ]i)essoàs, 
mui tas delas vindas C:e zonas afastadas 
como Alto Mira, Hibcira das Patas e 
NÔrte • aeuurdavam-no. no Porto Novo • em-
punhando bandeiras .do PAIGC e cartazes 
contendo inscriçÕes que traduzem 'o em-
penho que o nosso povo tem posto na l u-
ta de libertação nacional. 

· Completamente envolvido por forças 
populares, o camarada Pedro Pires cami-
,nhou dcsUe o cais at6 ao jardim pdblico 
onde num breve ir.1proviso traçou a poli-
tica. do Partido em relação aos proble-
mas de imediato para Cabo Verde. 

A simplicidade de expressão que 
caracteriza o camarada Pires, galvani-
zou as forças populares presentes, scn-
·do constS;ntemcnte interro 1pido com ca-
lorosas saudações de esperança 

1 
princi-

palnente quando eram abordados os as-
. poetas mais graves da nossa sittw.ção na-
cional criadoa pelo colonialisno como 
fome, analfabetismo 1 file do, obscuro.ntis-
mo c se propunha soluções para os eli-
minnr sob o. direcção dos melhores filhos 
de Cabo Verde. 

Em rolaçiio aos problemas sociais 
do Porto Novo 1 esclarece-se que esse 
concelho 6 Um Uos mais pobres de Santo 
Antão, com bairros do c<:~se..s ca.vada.s em 
rochas de pozolana , Nessas "cavernas" 
vivem famílio.s numerosas, sendf' de 
asoinalar a existência de um único com-
partimento onde se cozinha (num fog5.o 
de trl!s pedras), onde todas as pessoas 
da fam!lia p.?.asam a noite independente-
mente do sexo c  onde, em alet•ns casos 

1 
coexistem animais domésticos. 

~oi cm bairros dnqucle tipo qu0 a 
reacça.o do Porto Novo rerü izou o tro.bo.-
lho de mistificação do Partido. Hoje, 
corJJ a qucdo..dn lM.dio BD.rL:wcnto, a pri-
são dos reaccionários mais activos c 
principalmente devid o ao trabalho de 
cscl.:.•.rccirilcnto c!csonvolvido pelo PAIGC, 
os s eu s r (:) sid~ntcs , trn;lalhl'.tlores de 
o.poio que co.nhac um ahximo de 30300 (não 
recebendo a ' bnrto c dominGo o valor bai-
x a p.::.r a 21$00) c s t~o c ·~nscientco da si-
tu:J.ç.1..-:- c corJprcc.,dem cl,lrf'.r.wntc que 6 
n oc cns..irin a in<l.:.::pcnd&ncia do Cn bo Verdi) 

t'J 
para que poSsam libertar-se da "idade 
da pcdra 1 ~ . De notar a existênci a da ex-
ploração sexual do trab~lho em que as 
mulheres. 50.nham um máximo de 22 ;.~50 e 
que crianças que deviam ser aprovei ta-
das na escola estejam· condenadas a so-
frer o terrível peso dn exploração co-
lonial, .tra'Jalhando duramcn'te à troca 
de um miscrávo.l sal~rio de 12$00, 

Ap6s a intervenção do· camarada ·Pe-
dro Pires, partiu-se rumo à Vila da Ri-
beira Grande. /q;uardavam-nl!l a í cerca de 
doze mil pessoas na  naioria camponeses. 
Esse número tornava -se ~ iiinda r.Jaia ex-
pressivo se tivermos. em atenção a crande 
dispcrsio dos habitantes,  a dificuldade 
de meioS de comunicação e ainda a eran-
des d istâncias entre as localidades e 
que são p~rcorridas a pé pelos campone-
ses. Pode-se dizer que pela primeira 
vez no. história de Santo :mtão se con-
secuiu reunir tantos compra.tiotas~ Na 
realidade, a tlaior parte das :pessoas 
presentes oa!ram ba~t~nte ce.do de ca-
sa e indiferentes· à fome e ao cansaço 
ar;uentavam-sc cm pé afé ao fim da tarde 
e com o ~ntusiasmo que caracteriza um 
povo cm marcha para se libertar das 
amarras coloniais ,ap;I.audiram coin vibro.-
çÕ.o os camaradas Corsino Tolentino, res 
ponsável pelo Parti<'.o em Santo ~\ntão -
e o cc.mGrada Pedro Pires. Entre os pon-
tos abordddos, d·cstacavam-sc os ser;uin-
t os: os objectivos do Partido em Cabo 
Verdo tendo cor.~o primeira etapa a indc-
pc!.U:ência Nacional sob a direcção dos 
seus melhores ?ilhes; a continuação do. 
luta depois da indc.:pendênci<:.l. atê se con-
set;uir um:\ soei ,;o do. de equilibrada; acordo 
d e 19 de Dezembro entre o P,\IGC c o 
Governo Portucuês cm relação a Indepen-
dªncia de C:~.bo Verde i d ificuldades en-
contra.dns pelo Governo Provis6rio naF' 
resolução dos problemas econ6micos de 
imediato devido ao caos económico criado 
pela administraç.:io colonial,; iniciativa 
do Partido cm enviar dcleC'.àçÕcs a países 
nmi.;oe no sentido ele proc1!ratem ajucla.u 
financeiras; a atitude de funcionários 
que se ausentam de r;racios.l neste momen-
to cm que Cabo Verde procisa de todos 
os seus filhos honestos, correspondendo 
tal atitude a unr auto-s~nonmento ; neces-
sidade da cler:lOcrc'<tizo.ção da administra-
çilo cm Cabo Verde • 

Ho dia sc:uinte,  o camarada Pedro 
Pires visitou o  c oncelho do Paúl e a 
Vila <~O Goculi, estando previsto ainda 
v6.rins visitas a 0utros p ontos da ilh.:l., 
n or.u.ndnnente tla 1hbcirn Grc.n dc e Gar.ço.. 

,\ c or1itiva rer:rer.cou o. S . Vicente 
n.:\ qull rt.:-. -f~ ira. d e mnnb:i. · 
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Como nota fin.:tl c.crescentn-se, que 
n presente situação soci a l em Santo An-
tão é er.:tve • . \ fn.lt:l de trnbalbo, sendo 
de nssinalor que os trnbalhadores de 
npoio não recebem h5 3 quinzen.:>.s, o el.E_ 
v o do custo do arroz, do nçuco.r e D. es-
co.Ssez de milho (encontrn-se à venda 

recional do Partido com os vários pro-
blemas criac!os pel a Administração colo-
nial. nealizou várias sessões de traba-
lho com respons.:vcis locais do PAIGC. 

=x=x=x=x=x= x=x=x=x=x~x= 

ur.1 milho de CJ4 q"ctalidade) fazem com 
que c;r.:'tndcs massas de cnmponeses ,. prin~ 

c ipo.lmehte o.s que vfvem mc.is· v.fastadas 
de vilo.s es"tejem a .:>.travessar um peri o ... 
do de fome que eot1. quc.se n "'· t ingir o 
estado limite., 

=x=x=x=x=.x:.x=x=x=x=x=x=x 

NOTICIARIO NACICNH 

Ralizou-se no dia 9 no g inásio 
do Liceu de S . Vicente um.:'t sessão de 
tro.b.:tlhos entre G.iri0entcs do nosso 
Po.rtido e respons6vcis pela secção e 
corJi t~s do trab •.lhndorcs, 

Os trabnlhl".dores diriuirt.tm l:'.O ca.-
ml.".rnda Olívio Pi.res, membro do Conselho 
Superior d e Luta., v6.rias perE_;untas que 
demonstro.rã.m o seu erau de cne;ajamento 
na luta de liberto.çito nacion.:tl bem como 
a prcocupaçiio constante cm conhecer 
c.spectos concretoà do.. nesse. luto.. 

Neste mesmo dia realizou-se no an-
fiteo.tro do Liceu deS ~ Vicente um deba-
te entro a AssociDçêto ele . ~studnntcs , 

professores o em:)rC/jU~. os daqt1elc osta-
b .... lecimcnto d e on.sino em que forem dis-
cutidos os .:lGl)CCtos funcion~i s da 
co .. ecstão. 

=X=M=X=X=M=X=X=X=X=X=X=X=X 

Realizou-se no dia 10 no Grémio 
Desportivo Castilho mais ur:~a. jornada 
do luto. cm que p.:-.rtic i param milhares 
do trabalhadores. Da análise f o i tu à 
situn.ção :politico. nctual r ealçaram-se 

Re.:tl i zou-se "no dia 11 uma· reunião 
de trabê'.lho entre res}:lonsáveis do nosso 
Partido e  a p'opulaçii.o do Laz<lreto, Abor-
dou ... se temas relacionados com a polui .. 
ç'E.o das águas da nossa ba! a tendo sido 
focado os seus e;randcs" i n convenientes 
c.omo n ncção nefasta qUe os 6leos pro-
veniêntes de barcos, c ausam d fauna mo.: 
r !tima,  o mau cheiro, etc, 

::x::X=X=X=X=X=X=X::X::X=X:C 

Chegou a esta cidade no passado 
dia 12 o co.m.:trnda Amaro da Luz, Mini s -
tro dci Coordcnaç5.o 'Económica e umn mis-
são da ONU composta de quatrc elcnentos, 
o..conpo.nhaC.os do Tenente Saldanha Lopes, 
cm visite. de trabalho a S . Vicente. O 
c~mnro.dn Amaro da Luz e a missão segui-
r.:o.m p.:ra o Sal no dia 13, 

==X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X= 

No dia 3 do corrente mês, por ini-
Ci.:ltiva dos funcion5.rios c trabalhadores 
do. Alfltnr1ec;a do lündclo foi saneado· o 
dirvctor d~qucln repartição pública, Jo-
s6 Haria Lopes Vieir.:t c eo sua subsd tui 
ç5.o foi cloito. uma comissüo dir,:,eÜva -
formo.do.pelos se,_ uintcs elomr-ntos do qua-
dro d"'.quola. 1llfltndeca: Da)J.ie 1 Andzladc 
Souso., António Lima .'.r.:tújo, 116.rio Barbo-
ao. ;\ma do, Gabriela Gomes Brito c Simpli-
eio Vaz Fo.:.no.ndes, scm!o ~ direcção dlei 
tn d e co.::--áctcr provis6rio. -

X 
X 

a.c· ·.'-i!ic::.ldad.c..:: c::.c ntr--.l::.c ;.:1 Govcrno ··~.J. 

transiç!! o-.~ devido a o estado caótico cm DO HUNDO 

que a .~dministra ção colonial entreco u 
o nooso terri t6rio No.cion.:ll e a necessi-~ 
dado de tro.lJ.:-.lho a d(.;scnvolver por to-
doo oo filhos de Cabo Verde paro. a re-
c onstrução nacional. 

=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=X= 

Cttr.larada Pedr~ Pires, fez n o di:t 
11 o. sua prir.~ e irn visita oficinl a San-
to Antão, t endo sido esperado por cerca 
de duas mil p essons n o Porto itovo, se-
cuiu no  mesmo di c I><-'1r a o. Vilo. da Ribei -
ra Gr~n Ue onde e r a o., uardadr. por força s 
popul:tr es qu<.l sv c.·lcul.:w a m em cerca de 
c'C"z c nil. ViJitou vários ~wntos da i lha 
e tor.tou contacto atrnvés dn <lirocção 

Os Hovimontos de Libertnção de 1\.n-
;..ola, chcco.ram a acordo, sobre ur.ta pla-
t~forma comum .:t a.prosontnr nas neeocio.-
ço.cs com. Portuco.l, iniciadas no dia 10 
do c orrvntc mês. Os liovimcntos de Liber-
tação (f!. P . L. A. F .N.L. A.  e U, N. I .T.A. ) 
!or:1.m rcprcsent:td0s :;or delcea.çÕes prc-
.oid.idas pelos r e spectivos :_)r esidentes -
AGOstinho Noto, Holdon Roberto e Jonn s 
Snviobi.. Do l~do Portu~uês cstivcro.m pro 
SL;nt.;;:;;, entre outrns personalidades, o  -
Pr.)si·lunt c eh Rc:Júbl ic~ P ortu,_.'llcsa, Ge-
ncr.·ü Gost a Got~ea c o P r esidente da Jun-
t~' i!ili t r •l.c .·ln;· l.> 1 /,1•1irant~ Hos.:t Cou-

.• 

• I 
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tinha. sessão de abertura que teve 
lu6ni-no AlG.:~.rve , foi presi dida pelo 
Presidente Português Cost a Gomes, 
Não s e fizerum decl~rações à impren-
sa sobre o  teor das conversações. Há 
poucos comentáriOs oficiais 1 a c erca. 
dna c onversaçõas. A notícia da que 
tinha h.:>.vido dificuldades durante as 
conversações do dia 10, f o i desmen-
tida, por um~ porta-voz .do GOverno 
Portuguaa. Depois' da inaueurnção 
oficial, os trôs movimentos de Li-
berto.ção pediram s.diar.1ento das con-
v ersnções a fim de confidenciarem 
entre e les.., 

O principal objectivo dessas 
convcra.:l.çÕca ~ n constituição do um 
Governo provia6rio que há-de lovar 
1\nBol a a lndcpcnd€incia. Seõundo des-
pachos prov:cnientcs do ::atol Alvo; t 

o e tJovimcntos de Libertação, aprcsen~ 
t aram p ropost.:-.s concr etas sobre o 
o.cesso de 1\.ne;ol a à Independência. Nu-
m.:~. declaração conjuntá, as nq.~orido.
dcs portucueso.s c as represen-tações 
dos trôs movimentos o.firmaram que a.s 
convcrsnçÕos tinham prosseguido nurn 
espiri to do cordeo.lic1o.dc e de frnncn 
coopC'rB.ção. O Ch9fc da Junt.:1 Hili tar 
de Ane o l a , doe lar ou d. imprensa que 
cst.:J.va o. ser e laborado um proerama 
geral par n o estabeleclilment o dum Go-
verno trnn::;i t6rio em Anzol a . As pers-
pectivas de acordo, silo ae:or a reais, 
mas este, a6 Cev e ser a lcançndo hoje 
quarta-feira ~ na sessã o oficial de 
cncerro.n1'cuto desta cimeira. A esto. 
sessão eatnrâ p resente o Prcsirl.onte . 
da Ro'páblico. Portut;.-uesa 1 Gonera). C os-:t 
t a Gotltes. ; 

X+X+X+X+X+X+X+X+X+X+X 

~ 

As autori<Ío.des rllcisto.s da nodó-
s io.1 suspendera m a libert.:tçÕ:o de deti 
dos pJ.iticos._ Cerca de oitenta deti--
dos foram libertados, ma s mais de tre-
zentos conti{}uam uinda prcsoa. 

A procura de um:t s olução po.ra o 
proble ma du Rodésia 1 o ministro dos 
no,::.6cios estro.nt;ciros britânico, Jilmcs 
Callae;hc:u:t, visitou sete paíGes a.frica 
nos 1 entre os quais o. Nic6ria, onde -
t e v e convérsaçõe o , com o Presidente 
nigcrinno 1 General Gowon. 

Noticia s de Salisburia, diziam 
que  o  Conselho Nacional ;\fricano 
Ocvi.i reunir -ao ·. , :?<Jra. decidir 
sobre a. maneira c omo dev e m  s er  f eitas 
negociações com o diricunte r acista 
Iun Smith a reapeito da r;uerrn da. 
Rodési a ,o 

.nova situação em l-1oçambique e lS 
An gola, criou possibilidades de um a.co!. 
do na flodési a . See;undo um membro do Ga-
binete de Ian Smith 1 este não insistiri a 
mais em que a conferência constitucio-
nal da. Rvd6sia tenha lugar no territ6-
rio da Rodésio.1 mas que a c .onforência 
a 6 se podia rc.:afizar depois dum cessar-
- f pc o completo.  Anteriormente 1 o bo~se
lho 'Nacion'al AFRICANO tinha afirmado 
<tu e .. a conferênÓia {te via. realizar-se 
fora das fronteiras de,: Rodésia e sob 
a presidência do ministr o dos Neg6cios 
.Estraneeiros britânico, James Callaghnm. 
No::;· termos do acordo c e lebrado no mês 
passado em Lusaka 1 Ian Smith c oncordara .. 
em libertar os diricentcs nacionalistas" 
presos o convocar u mo. conferência cone·..:· 
tituciona l cm troca do cessar-foc o· da 
pEI.rto dos guerril h eiros nacionalistas. 

O Conselho Nacional Africano, reu-
nido em Salisbúrio., no d i a 11 do corre~ 
te mês;, i:leu já a conhecer a.s suas posi.:. 
çÕes. No fim da r eunião, o Dr·. Sithole 1 
porta-voz do Conselho 1 disso que  a 
A. N. C .. niio tomará parte numa conferência 
constitucional sobre a Rod6sia1 enquan- · 
to as autorid.:Ldes rodesianos não cumpri 
rem os compromissos tomados na conferêii · 
cio. t.le Luso.ka1 set;undo os quais dCvariãm 
libor·tar os presos políticos, indultar 
os c onclonadoa a morte por r a aões poli-
ticas c levantar c.s interdiçÕes contra 
os partidos n<lc ionnlista.s africanos. 

= := :::: != :::::::::::: := := ==== := 

SoBundo despachos do Beirute, uma 
aldeia dr, sul do Libano voltou a ser 
alvo de violentos bomb.?.rdeamentos is ... 
raelitas. Este sector tem sido pilhado 
nos últimos di.:\s pelos cDmnndos i srae -
litas. 

=== :::: := :::: == := :::::::::::::::::::: 

WASHINGTON 

O Prcsic!cntc Ford ilnunciou urna 
s6ric de medida s fiscais paro. combater 
a inflacção a recessão e  o  elevado  c us-
t o do pctr6leo importado . Numa emissão 
r adiodifund i da. o  Pr esidente Ford deli-
niou o pror;ro.m.::. que irá apresentar ar:w.-
nh5. ao Conc ress o no. sua mensaecm sobre 
o est ado d.:l. união .. O procrnrno. inclu~· o 
reembo l s o  d e 12,5% nos impostos·so br e 
o  r endimento pess oa l pagos n o  ano passo. 
d o ,  c est a medida deverá c o l o c a r  c erca-
de 16 biliÕes de- d6la res,  n o sei o da 
economi a americana 1 ma.s ha verá  tamb6m 
u m  i mp os t o acHci.:lnal sobre o petr6leo 
importado, ao mos mo tempo que se cleoen ... 
volve fontco domésticas ele cncrr;io. de 
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modo a tornnr os Est~l.dos Unidos· auto-

suficiente em encrcia por volta de 1985 

No seu discurs o Fqrd disSe que a 
economi a se encontrava em dificuldades 
mas não .3. beira de uma er.:~.nde depressão 

Um correspondente da B. B. C. ~m 

\lashinBton disse que alcuns especialis-
tas afirmam que o reembolso fiscar não 
é suficiente para estir.tular a economia 
e surGe tnmb&m demasiado tarde para 
resolver o problema do aumento do custo 
de vidn e da recessão económic a . O mes-· 
mo corrcspo~dcnte disse tambén que o 
aumento no custo de combustíve i s 
poder á neutralizar quaisquer vnntaeens 
que o povo americano receba a través do 
reembolso fiscal. 

=:= :=: = : = == := := : = := := : = : = 

VIET!lAIIE DG SUL 

Tropas ~trj.Óticas v ietn.:J.m:t.tas 
atacaram um campo militar pr6xir.w ·da 
crc.nde base a~rea de Fien Hoá ~ córco. · 
do 30 quilómetros a nordeste de SAIG."i.O. 
l'ls forçns de dai~ão dizes que 5 solda-
dos morreram c 8 ficaram .feridos. 

= : = := := : = == : = := := : = := := := 

O Pr :i.mciro iünistro nustralio. 
no \·Jitcland cncontrn-sc em Hos~ovo , no-
início de ur.ta. visita oficial. Foi rece-
bido por KosiGuine c out~os funcionários 
sovicéticos. J\ sua checrado., i/iteland 
disse n corresponc~Cntes que espora. nuc 
sejam ao.::;imc.clos t~uro.nt c a sun esta.dia 
acordos culturais e ciet1.tíficos. Espera 
to.mbém que se dcsE:nvolvnm .:>.s relações 
comerci a i s entre os dois países. 

X 

OLTH1.'\S NOT!CL1S DA NOGS.i\ TERRA 

Na mndruca.da de ontém, rco.lizou-se 
nas instala.çõea da. P.6.dio Voz ele S . Vicen-
te mais umn oesaão de escla.recir·lcnto por 
inicintiva dos rusponsávcis dn 2ü . sec-
ção. 

Bsti v crar.~ presentes além dos estu-
da.ntcs c funcion6.rios muitos tr<l.balho.do-
rca pertcnc....:ntes d dita. secção c que ae 
encl.)ntravo.m de viail.S.ncia. 

Os d .b..J.teG f'lrart conC.uzidoG pelo 
rcspons.~. vul político da 2~ . secção que 

aborcl.ou os secuintes temas: 

- Papel do trabalhador na luta q.e 
libertação NaGional 

- Disciplina pa.rtid.1ria 

- Crífica e auto-c.rí.ti.ç_a 

- ~pela à vieilância 

Foi ainda feito um esclarecimento 
sobre o. palavra de ordem ''Poder ao 
'frnbalha.dor;1. que deve _ser enquadrado. 
na nosn.' realidad~ n<:1.p.ional como um 
ponto de partida para que os nossos 
t rabalhadores detehham aradualmente 
o cont:z:ole polí tic~o da nação. Estn pa.-
1<:-.vr a de ordem não deve ser 0ntendida 
como um assalto ao poder por parte dos 
trc.biilhadorca, ·~aG deve criar condiçÕes 
objSctivns p~ra que o nosso paí s seja 
um :Pé'.Í S livre d:~. exploração e C vi tar 
ã todo o1 momento qne um peqUeno grupo 
de pessoas tom_c conta do poder político 
cm sdu proveito. 

Para isso pretende-Se crio.r uma. 
estrutura dcstinadrt a dar a cada filho 
do nosso povo uma consci(}ncia oper6.rio. 
seja ele ministro, cstivudor, pedreiro, 
m:~.quinista , trco.balhador de !JÚ e picare-
ta 1 funcion6.rio póblico, en~~cnheiro , 

etc. 

TrRbo.lhador 1ucr d izer todo o fi-
lho honesto elo nosso povo que dó. o seu 
contributo n.:tproc~ução du riqueza. Gociu.l 
dcstincH~<l d. subsistência. nacional. 

A político. da educnç.:lo q1~e se pre-
tende l cvnr a cabo nu nossa terra, da-
rá a todos os .. filhos ODortunido.des de 
escolher o c.:tÕiinhÕ Que devem sq;uir j 
in~cpcndcntcmentc da sua co.pacidade, 
económica. Concretamente, se o filho 
de um estivador, :por exemplo mostrar 
condiçÕes de trai:l.'lho paro. ocr m&dico 1 
o Estado ajuCá-lo- á . l·ia.s ele continua 
o. ser um trabnlho.dor ·ao serviço do po-
vo, . contro.riamento ao que tem sido um 
en:_,onhciro, m6dico ou <lc~voc.:~.Uo produzi-
dos pelo ai stomn colonio.l que lhos con-
codcrum tor.o.s n.s possibilicTadcs de se 
tranoformaror.i em instrum.::ntos de explo-
ro.ção. 

Da mt:sm.:l forma dirit;irão o pa.Is 
oo ver,l-•<:L:iros· filhos do povo, aqueles 
que pela sua consciência OllOrário. não 
olh.:trão a. interesses pessoais, sacrifi-
cnnllo r,rande p rtc do. sua vido. privado. 
ao serviço de ilação. 
(Continua p..~s . l7) 

.· 

.· 
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(Cont. da pdg,6) 

independentes de modo a não ficarmos 
a mercê do auxílio exterior. Devemos 
antes de mais cont a r  c onnosco mesmos , 
mui to embora saibamos que a  comunida-
de :l.ntcrnacionéi.l proc;res~ista tudo ·fn 
rã par<:". nos ii judar. -· 

A n c ce:saidade de rcforç.:-trmos a  -
~n ossa vrcranização através dur.t..cl .mo-d o r 
-contribuição dos nesses camaradas J4o 
trabalh=' político dv nosso Portido ó 
umet <!Xicêncio. qt\C as noêsas vi t6:·ias 
nos i.1pÕcm. A c;rand.ç mobiliz2cçE.o popu-
lar d. v olta do no.ss o ·partido ubrien-
- nos a multilJlicar os nosso s esforços 
de formn que sejam devidamente compre-
:;ndidos Os nossos obJectivos· e cor- · 
rcctàmcntc áplicEt"dos âs n ossll.s pala-
vraa de orUcni. - · 

O nos.:::;o Partido e  o  n osso paí s 
t6m um lonc , c llturndo mas Gl orios o 
cetminho a. pel·corrcr. Depende de n6s, 

--&l.Q...r;~.o~;so t:r:,.;l).:l ~o--..c~a.- &'Of!oEX.,..od'lf:€1ic a 

çã:: o.col cr a r ou r etardar o p rocesso 
histórico cof'll que nos c omprometemos. 

X 

(Cont. pág,16) 

OLTIHAS NOTICIAS 

" 

A RádiO Voz de S . Vicente recebeu 
ontém à  noite dos c.:~. patazcs do .Bairr o 
Econ6mico em conotruçã.o no Campinho 
uma co.rtn cm forma ele maçã. o , ·csclarc-
con.do c ertas posiçÕes tllmada.::; por tra-
.bo.lho.dorcs cm relação auc mesmos capo-
t azcs durante o hor.1rio de tr~.balho .. 

Secundo os capo.tazes, certos trn -
b.:'llhadorcs não r espeitara .:ts suas or-
dens e ainda see;untlo e les, mui tos jul-
Gam que depois da indepcndôncia vai-se 
viver sem trabo.lhar. 

A Rádio Voz de .S. Vicente faz o 
set_;uinte c omentário : 

11Já fizemos rcfcrônc ia no facto 
de a. u rlrninistraçiio colonial ter cria-

~.dQ..W""J n osso . .pov,a,...a.m ·eal_!iP:H-,.., . ..,esso ao 
tro.balho , nt a.v6o dum processo de ex-
p l oração sem precedentes na  história. 

N"' cntnnto devemos lembro.r que o 
proc;resao de um p r;vo está no. suo. capo.-
cidncle de trob ~üho . 

C:star:JOG o. rc..c chcr ur,w. terra d o -
minrt <~a p ... •la fone c pelo o.noJ. fa.bctiar.~o 1 

umo terra. 0',1 '1''0 -, ~ ova n5.o t eve outra 
ncn.:io .:lG roças ele '-'• Tomé c Principe, 
Anct:'ln c ultimomcntc os trab"-lhos d.:~ 

c.:s tc.L'1 ou de c<:n:>truçã.o civil cm Por -

tugal. 
i't 

A um passo do. n~1ssa indepcndêncin 
naci-,no.l o balanço sócio-econ6mico de 
Cabo Verde atincre valores bastante ne-
eativos .. 

Quem, neste momento a lto da nossa 
h·i st6ria , c.m que recomeçamos n l'!l<lrcha 
interrompida há "roais de 500 a nos, será 
cap.;o.z de libertar a nossa terra do 
caos s6cio-econ6mico em que ela se en-
contra? 

Náo temos dúvidas que são_os nos-
sos trabalhadores. São os pedreiros; 
co.rpintciros 1 tro.bnlhadurcs braçai s 1 
mccdnicos, funcionários públicos , cam-
poneses a  principal força de trabalho 
com que  o no~so país c-:onta para a sua 
reconstrução 

~ prcviào criar no  nosso povo uma 
c6rtàciênci'a í'órte de 'trabarfi'õ,'êã'P.{Z 
de c ompreender e .:'!.celto.r o sucrifício 
que os nossos filhos reclamam de todos 
n6s. 

A Rádio Voz de f>. Vicente pede a 
c ompreensão das mnssas trabalhadoras e 
exorta -as o. darem uma pi.l.rticipaçÕ:o tllD.is 
conccicnte nesta lutn de r e construção 
nrcion<:~.l (~c que o PAIGC é a vanr,u.::.rda 
revolucionária . 

"E pr<.:ciso cri .::~.r c ondições para que 
co.da far.d.lia tenha a sue. cachupa c vi-
va na dieniclacl.c. Para. isso camaradas é 
ncce.;:··ári o que t0dos n6s particii>emos 
n o trnb.J.lho, isentos de atitude cómodas 
ou eG•.)Í stas , 

Devemos ter presente que o traba-
lho perseverante vence toJos os obsctá-
culos. 

=+=+=+=+=+=+=+=+:::+=+=+= 

UM POEMA 

KODI 

:E: ka ~lei " ki ta pintano, 
ê !c 1 um homi ld ta naanano: 

Tripitchi41 p6, bot6n d i karman, 
lensu '1 polino k.a t  ' ussa má : 
no sta. na ~lundu 'l Liberdo.di. 
Goasi 6. ta pnpiado num kussa 
Ki s i no bá ti no fla, 
t a das baki na korassan i 
paxenxa -hora dja tchiga! 

X 
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13 
CAMARADAS E CO>IPATRfOTAS 

A nossa independi!ncia está p~ra breve. Mas ê necessário que todos, neste momento 
particulermente importante da nossa vida e da nossa luta, estajamos unidos en toroo 
do nosso Partido, o PAIGC, que traduz as verdadeiras aspiraçoes do nosso povo, de' 
resolver os problemas na nossa terra, de acordo com a vontade dos oprimidos, e de 

conduzir a nossa luta par a mais e maiores vitórias e transft~rmá-las em for-=.:üezas 
da nossa Revolução. Todos sob a palavra de ordem UNIDADE E VIGILA:NCIA. 

11

Vamos reforçar a nossa vigiltincia para desmascarar e eliminar os 
agentes do inimigo, para 'defender o Partido e  a luta, para con-

tinuar a destinar ao insucesso todos os planos dos criminOsos 
inimigos d:J nosso povo". 

"Vamos redobr? r da vigilância para defender o 
nosso Partido e as conquistas ebtidas pelo nosso 
povo através da sua heróica luta de Libertação 
Nacional. 11 

" Vamos lutar contra os nossos detratores, contr.:t ps boatos e calU-
ni~s da reacç~o 11 • 

11
Vamos intensificar c nosso trabalho poli ti c o. Vamos reforçar a 

nossa organiz.ação". 

.  .  . 
Criemos patrulhas de vigilância em todOS os pcmtos do' nosso· arquipélago e com-

bat.amos os 'planos e t~S..ntativas cri:riir.O.sas dos nossos' inimigos..· Vamos agir com fir.o..::: 
meza  e determinação, mas seguindo sempre com disciplina as d~t~rminaçOes da Dire-
·cção d': nossO 'Partido. ' 

LevantemOs bem alto .o Qome do nosso Secretario Geral
1 
camarada Aristides Per eira , 

que tem saóido dar continuipade à obra imortal do nosso saudoso lider Amilcar Ca-
bral e guiar com clarividência o nosso r a r tido  e  o nosso povo, nesta hora di fiei!, 
mas exal tanta da nossa luta de libertação nacior.al. 

.Em unlssono e em voz alta c!amemos,com os nossos irmaõs da Guiné, "No PINTCHA:' 
Avante pais na nossa 1utGJ centre os inimigos da nosso povo, do naelso P<:~rtido 

e da África. · 

A REACÇÃO NhO PASSARÁ 

ABAIXO O COLONIALIS~O 

ABAIXO O NEOCOLONIALISMO 

ABAIXO O I>;PERIAL!SMO 

NOS TERRA f: PA NOS POVO 

VIVA PAIGC? FCRÇA LUZ E GUIA DO NOSSO POVO NA GUINÉ "E Ei_, CABO VERDE 

VENCEREIJOS 

• -, 
;. 
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A 

NOS LU A 
" Ur-" f-IO!·iEf." NOVO ESTl Er-1 VIAS OE NASCER NO NC5SO CHÃO. ur-~A N:ULHER 1\!0I.'A ESTÁ 

EM VI AS i) E SE FOR~·~AR NO /110550 CHÃO ". ~ 

QUINZENAL PRECO 3S·OO 
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E f I  T O 1. I a L 

20 D~ J a  n  e i ~ o 

Eis uma dç,ta que f~coJJ_ para 
sempre gravaJa ne mer.1oria lias 
CaboverdBanos e G·.1i.neensç·s e de 
todos aqut..les que es.?alhados p~ 
lo mundrJ, iutam coctrE.. a sujei-
ção c a EJ.~plor·J.cão do homem pe-
lJ homera. 

110 ,fí,,~ B,;_SICi>il DB Dlfu,ITO 
Uu!::::>Tli'lJ(.;lU.& .. ...u. 

Sob~e ~ dcwocra0ia 

Como en~triormt:ntt! uü:~s~mos a po-
lis Ja i-l-recia incarnou no passado 
um csboc;o de democracia que podcrJ.os 
clussi·.ticar-U.e directa. 1ffi'"sio.· nal-
gl.lLlus .-Jj i~d~s-8stado gregas o gover. 
no era feito direct<l!llente pelos no-
bres e pelos hJmens pobres livres. 

:20 .Dl:i J.Alf.t..lRO .úB ~975 , se- bSt!:;S doi~ gru.pos formavam os "ci-
gundo anivt!rsarlo do barbara a.§. daoaos'1• ~ ... ~aru esses que r eliuüdos em 
sasinato do CêJ.i..lc:.caU.a nQ . 1 do llssel:lbluias periÓdicas se ocupavam 
nosso Partido, .Ar.l.il~...ar Cabral dos n....:dÓcios rlo .Dstado, fa~iULl as 
que foi o seu funuador, orga..::ti- sur;.s leis, deci.d.iam da poli ti c a in-
zador e guia, e cujo pensamento terna U.o .LStado e procediam a esco-
continua ajndn. a guiC;.;..r a aossa llh.P dos funcionários pÚblicos. 1... ob-
luta. se:o:·var, que es+.a -'lcuocracia era es-

. clavat;iuta. Qt.:..er ,cnzer, que nesssas 
.nem cedo, ainda em J . V1.cente cidadE.J ....:.etadú tinhawos, por UL1 la-

onde freouentou o .J..riceu, o ~a- d<.. os 8.:r·i3tocrntas t:! ricos podero-
!lla.rad~ u;.bral, confront ..... .1.1.do-se sos que e.:...~a.;n P.roprietários dos es-
coro o terr.ivel flagelJ da fo;ne 1 cravos (que sÓ se distit1guiar.l dos 
em Cabo Verde., adquir-:: l.u.!la con~ animais po-::-rne ~raw falantes) 2 os 
ciência de r~vol tsdo e, pelo 1 homens liv."es que geralmente nao 
seu comportt.r.Hmto, ro.npf< com a possuirua ne1~um bem ~ n~o tinhu.ra 
politica USS..Lmilacionist~ do I nen.hUIDa .... ."unt;tao i";!Specifica. bleo ve-
governo colonial :portuguer. diam votar mas para os aristocratas 

e; r1.cos _podere-soa, consideru.d.os 
Em 1545 parte para Lie':loq. 11sÚl-oios11 ou Hfi1Ósofos11, quer diz~r 

onde fara ~stt:'..dos universita- os UJ1iC1'S capaze<:> ae ussu..uir as re-
rios no Instit.l"tO Superior tle de L:J do governo. 0 prÓprlo sistema 
A,_unolliil:. bm 1948. integrando- da .:scr~vaturc:.. criou entre as ~&sa.s 
-·Se nas corr~ntes do pcnS1....illento livres WJ..a ati tud.e de dE;sprezq.··:em 
que sacudiam o ~.md.o apÓs gucr-

1 

re:lo.ção no trub:U.ho produt:....vo que 
ra, encuntra um grupo U.e g.o~pa- eru exclusivam-.:nt~ assegurado. pelos 
nh~::iroa africar ... os d ".s cr"Jlon1o.s 

1 
escrt.vos • .1 ast.im que as massas li-

p.JrtLlguesas, nomead~ente tvlar- ; ·.,rres vÕ.o con junta.w.~ntc. coúl óS aris-
c~lino dos .::sant..;o, .... gosti.nho !tocrato.s, d~ftmd~r a Ucu1ocracia es-
Jicto e t'ID.rio .ana.radE:, corJ os clavt~.gista. ".U .. ud\.l~ltJ_GJ. ..... " que ú.ava 
~..~.ais vai lutar na clru ... llt:stini- dir~ito o.os cioadoos pobres de tarJ-
da~ ... para o reencontro das Sill...S bÓru pru::t.i-cipart::!il nB.S dcci~Ões })ali-
origens africanas e r~ flectir ticu.s que J.i:;;iata r"-'spçi to a vida. do 
st>bre os meius necessurios para .ustado, 1_ue d~t;;conhecia os interes-
a Luta contra a dominação co.:.o- ocs dcss"s Lle::soos huaens livres e 
nial portuf<~uusa. Hesmo dent!'o da r::J.aior:...::t. uticrava. 
desta perspectiva de luta .... aí'ri-
cana, o cwnarada CabraJ nao de.:!:_ b a partir ~..~.este conc~:;ito de 
xou de ~~ intt:ressar, :.'"J!i.-0 outros "J.eroocr<..~.ciu" 1ue os homens politi-
6StuJ.a.ntes e intclBctuuis d~s... col:> da ~ur'Jpa vão desenvolver us 

I 
calunias por~ ... ué:.Ut:!:;3.S, _pela dl.nD.- sua:.; tuori~s Bobre a dumocracia, 
mica luta de..1ocrá1.ic.:a levada a que.: n&o é outro. co~sa seniio u JoClo-
co.biJ pelos estuJ.aat~::..: e outras crúcia d.os q'.li..! J.ete!il o poder . .L..Ct.;.a.J: 
• forças prog:v-cssistus portug.lc- mu11te podrJ....lOS tncotl trar &.l.guns ~x.. 

I 

sati. l'~oi assim que (;:le parti c!- dt. gov. uirt.:cto di to 11 p. povo 11, isto 
pou,uu.r'la rins gr~·n~es Eea.liL.UÇO(;S éJ. d~:;mocr3.9iajllructf:-, nalguns cau-
dto. t..:J:•':>ca, a w.obl2.l~açao de todos 1 toes do. v~çt::{, c.m~ na') a regra gc-
vs der-10~rato.s de portug~l, pa=a 1 ral. 0 mais vult,--ar no nosso tempo 
asc;inarum o Jlpt:üo Ja .Paz. I 

_ _L_ 
( Con ~inw.. .o.a pag, 4) 
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o povo escolher os seus repre-
sentantes que em ~sscmbl~ia vão 
agir em seu nor.1e; 11governo in-
directo pelo povo 11, ou J.emocra-
cia reprcseutc:t.tiva. Princ.:ipio, 
aliás, ins:eirado n~ gov~Jrno di·-
rtcto que e impossível praticar 
dado o crescimento da população 
dus estados. 

Os ele i tos, en princil)iO 
dtNia.u:J asse~urar a realização 
das aspiraçoe:s daqueles ,.qy.e vo-
~aram para eles. ~sto so e pos-
ai vel nas sociedades c a pi talis-
tas europeias de d emocracla plu-
ralista, em que partidos socia-
listas ou comunistas poci.ew ápre-
sentar os seus cand1aatos às 
eleiçÕes para as assetJbleias. 
1'1esmo assim, eles enco:l.tra.Ll-se 
geralmente mui to limi tádos, 
pois estão quase dempre oino-
ritários. 

k escolha dos mewbros da 
hssew.b.J..el.a é assegurada pelu~ 
eleiçÕes; apresentando estas 
certas nud.nces, isto ~, pouemos 
distinguir vários sistemas tais 
como o waioritário que pode ser 
absoluto e relativo e a rcpre-
~-proporcional. ~,_ ele'i-
ção é maioritárü~ relativa qua.n 
do o candidato o~ ~ l~sta pro-
posta obtêm o maior n~ero de 
votos dos votantes e e: a:,soluta 
qUd.ndo o candidat.o ou a l~:;;ta 

propostá obtiver metade d.os 
votos mais um. 

Jl.. representação proporcio-
nal tem ~m vista o.sscgurur a 
representação das minorias no 
governo, e os lugare~ são útri-
bu:Í.dos em cada circWicitâncin. 
proporcionalmente aos votos 
obtidos por cada list<;. ou 
·candidato. Vimos ussit. qu.e na~ 
sociedades di tas J.emoc'~atas ha 
a prt!Ocupaç~'1 do governo ~\;;r 
feito em nome do povo, dai os 
seus representantes sereZJ. elE:!i-
tos por· ~le. a pr~cisar , que 
o povo so tem. o direi to de es-
colher aqutlles que lhe propÕem. 
1Ue não tc19 o dir-ui to de propor 
os seus proprios c::lewentos, 
quer Jiz~r, filhos do povo, 
em Uefesu dos interessts Jo 
povo. bis os limites d~s di tus 
democracias ocidc:tttais! 

2/-

O sisterJa ele~toral moaerr;o é 
bü.seado no principio do sufragio 
wüvursal ainda que com limitaçÕes 
di tauas por certos pr~.;ssupostos 
aceites e legitimados pelos Lata-
dos. 

O su;frágio é o voto ·para a elei-
ção ou ·escolha Je UuJ candidato. ·Diz-
-se que o sufr.;_glo ~ y_ni versa~ qu.ng 
do v Uirt::ito J.e voto e atribuído 
a todo~ o~ ciduJãos; Na.realidadc 
este llli'i.;l to .1..mca e unl v0r06.1 ·, 
l•las diz-st:: sufr~gio universul quo.n 
do toJ.o.:J os c1.aauãos de um pais, -
J.Uo.iores de lu anos têm o direi to 
Je votar. 

O sufrágio é réstri to, quando 
sÓ um grupo de cidadãos podeu vo-
t~r . il.ssim ~emqs o su;frágio ~- . 
tario isto e so os que pagaB um 
certo ~mposto é quç podew. vut~r, 
o sufragio capaci tario, isto €!, 
~s que possuetJ. uma cert<:j. inutrução 
u qut: podem votar, s~rag~o depen-
dt;nte da id.ade, isto e , so os q.üe 
possuem uma Ueterminada iu.c..dt.? e 
que po<.l.eo votar, sufrágio exclusi.-
V&Llente masculino, quer di~er G_Ue 
recusa o <.!.ir ui to de votar a Jaulher. 
Há ainda o sufrágio dependente tia 
qualiU.a<lt! J.e ser ou não militar. 
lato porque se recusa aos mi~ita-
res u dir~::i to dt voto evitando as-
sim a paJitici.;.'ação ... J.as.fórçO.Sv<lk:uB.'ib · 
d~.S~!U..,.Yl<l~ .. À~ politica. · · 

O sufr~gio pode ser ainda di-
recto se o eleitor, aquele q~e ele-
ge, ~:.."ti colne ~.J...e rJesmo o candidato 
ou os candidatos que pi'efcre e ~ 
Ítluirtlcto .se o eleito r escolb.e o 
_-rupo que considera competente 
para ~leger o candidato ~ Por exew-
plo: no· caso cuücr~;;to de:: Portugal 
antef:: de 25 de ~1bril, o PreGidentt 
da .~:wpÚblica ~ra e&colhido por su-
í'rÚgl.o iuJirecto. Isto prestava-se 
a fraudes, porque n~::u todos os e:le-
wentos Jo grupo elui toral eraw.· es-
colhidos pelo povo, JJ1Uitos üré..l...lil 
ndrJeado s pc;lo governo c por ele 
uucolhiJ.os. U critfJ1·io Ua uB<.:olha 
era a filleliu.adE:;: desses elewuutos 
ao regiruc-colonial-fascista de Por-
tUoul e  a fuução que se lheG titri-
buia era a de dt:dGhl.l.en...lil esse 

(Continua na pug. 13) 
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SOBRE A SITUAÇÃO DO CAMPESINATO EM 

CABO VERDE 

Em Cü.bo Verde há propriedàde priváda quasJ a metade da Ilha de s . Tiago nas 
da terra; enquanto que na Guin~, a terra suas mãos. At~ se diz, quem tivesse sor 
pertence, em princípio pelo menos, d. ta te na vida, podia viver como os cavaloS 
banca -entre balantas e outros - a ter: de João de Deus. Se alguém vivesse' co-
ra ~ da tabanca. Não se pode dizer que mo os cavalos de João de Deus, tinha de 
uma dadâ terra 6 nossa e que podemos, por facto uma vida desafogada. Nas depois, 
exemplo, vendê-la. Até há entr e mancanhas com as crises seguidas, essas proprieda 
a troca das terras. Durante uns anos uma des pa:c;saram todas para o Banco, ao quãi 
família lavra u melhor terra e depois tro João de Deus devia dinheiro. Quer dizer, 
ca com outra, para dar possibiliade à ou-: voltou tudo novamente para as mãos dos 
tra família de lavrar também a melhor ter europe\l.S. 

~:;r=~d~m s!~e;~~a~~e p~~~~e t~~~n~~ ~~~~n~: ~á , porta~t~ , d em principio 1 donos de 
ou em várias tabancas, quando'se faz Ur.la gran es ~roprl.e a cs -:-uma c asse ... que 

bolanha (conotruçã~ de diques! limpeza do ~~d~:~~c J~n~:: ~~ ~~~~~::o e~;r!:~~~s-p~~ 
taraf7 e estabelecJ.mento do sJ.s~e~a de r_! blicos 

1 
grandes empregados de com~rcio 

ga 1 dessalgamento, etc) 1 eles dJ.vJ.dem-na d  d , · (Há 1 
depo4 pelas famílias que t~marar;t parte ~~ss~~~s em e C~~:e~~~~e m~~:o:ão com~ ~umas 
nesse tr~balho . Cl~ro que tem na:z.s sorte Benjamim Cor reia na Guiné. Na Guin~ há 
os que fJ.cam ~o me1o da bolanha 1 porque só um Benjamim Correia. Mas em Cabo Ver-
dum lado é mu7to seco e do outro tem mui de há alguns Benjamim Correia, não há um 
ta água. Por-1sso mesmo é q~e fazem for- s6) • . Descendentes de tugas mas há vá-
ça para ver se apanham o meJ.o. As vezes . 

1 5 
6 D  d 

há questÕes por causa disso. ~~~:~ 
1 
p~o~o:e~~s a~;~m c~~ér~i o 

0

~
0

~eq~ena 
l1as em Cabo Verde é diferente, lá a indústria. Essa gente forma uma classe. 

terra ·tem dono. Porque as ilhaS de Cabo 
Verde, no comeg.o, foram dadas ·pelo rei de No mato, temos todo o grupo d~ ren-
Portueal a certos portugueses, chamados deiros. Gente que não tem terra nenhuma 
dona t.drics (D. fulano de tal, recebe a e vai alugnr a terra do Banco ou da Cai-
ilha de S , Tiago como sua 1 para trabalhar xa Econ6mica ou dos caboverdianos donos 
e deseftvolvcr; D. sicrano de tal recebe de terra, para trabalharem. Do fruto do 
S . Vicente para trabalhar e desenvolver; seu trabalho, pagam a renda no fim do · 
s . Nicolau, etc). 'E essa gente depois re ano. Ma:· quem n.5.o paga, ae tiver vacas, 
partiu com outros, entregaram às fo.m!liãs, tiram-lhe as vacas, ·até chegaram a tirar· 
mas f\icou o regi('1e de propriedade.  E a ccr as telhas das casas, as portas e janelas 1 
ta altura da história de Cabo·Verde

1 
apa:: Para pagar a renda, na 6poca das crises. 

recéu o seguinte: em s . Tiago, er.1 s . An- Não 6 preciso dizer mais nada. Essa é · 
tão, por exemplo, há grandes proprieda - que é a principa.~ class~ de Cabo Verde, 
des, quer dizer, gente que tem grandes para a luta. 
terraS (grandes para o tamanho de Cabo 
Verde). Has nas ilhas de S. Nicolau e Em 
va, por exemplo, que são pequenas, a tei=' 
ra. está mui to dividida 1 cada UM tem um-
pedac~nho , embora haja ainda muitn gen-
te do· povo que não tem terra nenhuma. 

Primeiramente 1 a terra era s6 dos 
brancos. Has como muitos desses europeus 
não vieram po.ra Cabo Verde com as fam! -
lias ~rranjaram mulheres pret.:1s e tive -
ram f:ílhos mestiços. Quando começarar:1 a 
desapti.recer os colonos brancos iniciais, 
algumas terras pal>saram para as mãos dos 
mestiços (mulatos). Checou, assim, uma 
certa· altura em que muitas terras de Ca-
bo Verde estavam nas mãos de alguns Ca-
boverdeanos ri c os. 

Uin dos cabovcrdeanos ricos, foi 1 por 
€::&emplo1 João de Deus TavareG Honem, des 
candente de brancos e pretos, que tinha-

Essa classe c"lmponesa de verdade tem 
uma razão grande para lutar 1 que é a se-
guinte: " n6s não temos terra, a lttta 
quer a terra para ~s para os trabalha-
dores todos". Na Guinl! isso não servo. 
Hns cm Cabo Verde podemos lançar aquela 
palavra de ordem que vocês aprenderam 
nos livros: terra ara os ue a traba-
lham. Mao se dissermos isso na Guin 1 

dizem-nos para pegarmos num pedaço de 
terra c trabalhar nela. Enquanto que om 
Cabo Verde podémos dizer: Vem lutar, ca-
marada 1 porque, no fim 1 todo aquele que 
p~;:gar nn luta, terá o seu pedaço de ter-
ra. Toda a gente pcs;n teso. Alguns podem 
não l'Cl)t'lr lo&o por terem medo 1 mas 6 uma 
ra?..ão p,trn lutar, porque os camponeses 
de Cabo Verde desejam terra, não têm ter 
ra para trabalhar. Cada pedaço de terra-
que lavro. tem de pagar muito caro por 

(Contioma Ht.. pág.9) 
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!Cont. (a pág. 1) 

No ano em que terminou os 
seus estudos de engahheiro agr.Q. 
nome e completou vinte e cinco 
anos, começou a escrever para o 
B2letim de Propaganda e ,lnform§; 
çao de Cabo-Verqe uma serie de 
artigos sob o titulo 11l!:m defesa 
da Terra". H o seu primeiro arti-
go ele escreveu , ... nas condi-
çÕes em que nctualmente se en-
contra Cabo Verde .t a ,..Primeira 
medida que r:;e impoe e  a defesa 
do Homem. Todavia e por isso 
mesmo, essa defesa inplica llllla 
série de rea.J..izaçÕes efectivas, 
planeadas e ececutadas em plena 
consciência de todas as reali-
dades, realizaçÕes essas que 
darãó a tal defesa o caracter 
permanente que lhe é indispen-
sável e qu~ a Assistência pura 
e simplesm€nte não poõ.e ofere-
cer, liealiz~ções com vista ao 
futuro que e  o que mais inte-
ressa-alicerçadas no conheci-
mento do Heio e do ttomem, Je 
mo li. o  a que, contrariamente ao 
que se tt:m verificado, não te-
nha lugar a repetição cada vez 
mais frequt!nte das mesmas ca-
tástrofes u. 

Partir do conhecime:nto 
concreto u.a nossa realiqade, 
eis uma constante ia pratica 
revolucionária do ca.raara.Ua Âlnil 
car Cabral que o levou a defi--
nir com extrema correcção a nos-
sa estratégia de luta e a deter 
minar sempre a táctica ad~quadã 
a cad.a etapa hü,;tÓrica J.a evo-
lução da nossa luta. 

, Uma vez d~ regres~,o ao , 
pais que o viu nE...;cer, a Gu.i.!le, 
o camarada Amilcu.r Cabral vai 
desenvolver ai, Liois a;:,_:pectos 
fundamentaL; Ja oua obra de mi-
li tan~e : a utilização do sal;er 
tecnologico de engenheiro para 
aprender as realiJcdeti concre-
t2-s do povo guineen!::ie e a cria-
çao de e;.;truturas organizativas 
da contestação politica da üX-
plorayão colonial. O sei.l traba-
lho c.le ';recensE:eamento agricola 
da Guine" cofistit:li um prillieiro 
estudo J.as alU.eiac üo ü~terior 
da Guiné. Com efeito, para al6m 
do recenseaoento, ~:=le procudeu 

4/-

à a.uál;ise apro:Çuntiada das es~rutu
ras socio-economicas da Guine, de 
w.odo a conhecer a sua realid~ue 
.L.;.istÓrica, JKl..ra me.Lhor poder del)-
truir o mecanismo da exploração co-
lonial. 

, Como não havia nem 1~ berciade 
pol~ tica r1em partidos poli ticos nas 
colonicas portuguesas, Cabral; jun-
to a outros JÓvens de Guiné e Ue 
Cabo Verde, tenta em 1954 a criação 
de organizaçÕes recreativas como o 
Clube .uesportivo, que foi loc;o proJ:, 
bido pelo governo colonial local. 
A b;;;.Se respeito o camarada Amílcar 
Gaural escreveu: "Isto foi mUJ.to 
importante, não por causa da ic.leia 
de c ri ar uua organização, mas por-
que o a:Lonia.J..ismo não o permitiu, 
o que provou as grandes massas da 
nossa juventude que se tinham entu-
siasmado ;eor esta ideia, que sob 
a domina~ao portuguesa, os africa-
nos não tinham qualquer dixei to 1•. 

~~u 1956, por altura de uma vi-
sita que iez à f8lllilia (ele não ti-
nha o d.ire.Lto·de perma.uecer na &ui-
m~) , ele e mais c~nco dos seus pri-
mcdros camaradas, no!Jleadruaente o 
becrf;t.:rio Geral do nosso J!artido, 
.taistiUes Pereira, decidiram criar 
clawlest.Lnc.JJJ.eni..e o !>E.:.rtid.o, a 19 de 
;,etcmbro Je 1956. 

O nosso .tJB.rtiJ.o, criado por 
guin~enses e cabvverdeanos, teve 
}JOrtanto como base a uniaal.ie tta · 
Go.üné e Cabo Vttr:ie. Vnidaue porque? 
.tlartindo d.a analise concre"ta da nos 
sa rt:::ali.:..taJ.e hisliÓrica, .nmilcar ca= 
b.tu.l Chegou à sem~nte concl~ti~O; 
11 
• • • :nao era ·poso~vel. a .Luta na 

Gu~~~~ se ... não fosse ,jw1to, uniào, 
Pll.l.Gt! • .Nao era poss~vel a luta em 
Cí..l.bo Verde se não r'osse Junto, uni 
do, P1:..IGC. .üle percUI}ta: Vocês ~a= 
beLi camuraJns, qual e a prova con-
cretr: •. dias o? Por exemplo: não hÓ. 
oovi.11.1~1)-t0 nenhw.a que tenn<:.. di to: -
pt~.ru llOB os filuos da u-uiné -e qu~.;; 
t~nha evan~udo. Voc€s conheceLJ al-
eum? l~c:::.o •• a movi.u.~ento em Cabo Verde 
:.;Ó ,1~ f~lt1o.; de_Cabg Verll.e, que tt:~
lliJa u.VUIJÇado, nao ha nenhum. Isto 
so quer Uizt:r que a uo::;.Ba <....~.t~it:ie 
fo~ certu, foi JUSta, se tiver .. Ios 
em vitta as pe~spectivas como Pnti-
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dade êc:mÓoica E:) politica via-
vel em ~frica , cap::..z dt: facto 
àe realizar uma vida nova.". 

Um ano apÓs a criação do 
Partiuo, o cam.CJ.rado. rú!J.ilc.:CLr Ca-
bt;al partiu p<..:.ra ~i.Q onde com 
A.ario rUllir.:..u~ e harcelino dos 
Santos, organizou a reunião co-
nhecida pela "reunião de consul 
ta e estudo para d.esenvolvimeu= 
to da luta nas colÓnias portu-
5Uesas" . .ai definiram o princi-
pio de UniduJ.e e .Luta" dr::.s colÓ-
nias portUl:,TUesas. .Je volta a 
Lisboa, t:Jabral fWlda com outros 
Ca.mci.radas, Uia..... ort;anização a 
que se deu o nome <.ie HOVimento7 
-Anticolor ... ialista. t1·L-..CJ onde 
todos fizeram o jurawento sole-
ne de não pararem enq...tanto uão 
libertas::; em c.:.s suas tt:rras. }~ai 
nessa perspectiva ue luta, que 
'? camarada ..t... Cabral regressa 
a Guiné. 

O IIU:l.ssacre de Pidjigui ti 
a j ele .,gosto de 195Y foi de 
gro.nde ÍL1portânc~a na sua vida. 
Um mês depois AmilcéJ.r L!abral 
partia de i1 . .llgola -outle ele re-
cebeu a noticia do mCJ.ssacre-
para a Guiné, onde ele s& reu-
niu cum o cumu.raua J.1.ristides 
1'ereira ~ outros car.aarê::;.üa;;;; coill-
panneiros de luta. óobre ~ste 
acon"ut:cimento Ca .... rcU escreveu. 
11.r.sta reunião do .t>urtido foi ae-
cisiva p<...r& tuJ.o qua!ito acontc-
geu na nossa luta uepois . . . uá 
e que resolvemo::; p.:o.rar coru to-
das as mruufestaçoes nas c..:idu-
des, nos centroo "'-'r banas e prepa-
rarmo-nos paTa u luta ü.Tm'"fda 
contra os tu~as . l'orque nos vi-
mos que, contra c~~ Ut;,as colo-
nialistas, como al..iás cuntra o 
imperiu.J.ismo ~.:~m f$er::.u., não hÚ 
o problema d.e saber s~.; faz luta 
armuúa ou nãu, pois el~ é sem-
pre urmuda. J?orque o i11iwigo 
tem SeJ.Jlprtl armas na 1J.1b.o ou sÓ 
elt é que te11 arraas e :1Ós nL:.o 
temos, ou •. mtão nõs nE;.o. somos 
doidos e c...rrunjUGlos arl:.l;.:.à pc.ra 
lhes dar tiros ta:ab~m .... "Itt:-
solv~mos vHt."':o, mobili:.:.v.r o cam 
po". O c~ar::tua Cabral traçou -
assim o c~ilili.o a 0~5uir, pela 
pr~is l~evolucion~ria qu~ ulia 

a ~eflexão teÓripa às liçÕes 4a 
pratica ou sej~ a experiencia quo-
tidiana . .Lle escreveu u;, nece::ssá-
riu lvmbrar que toda a prática en-
e:endra uma teoria. b, se ~ verdade 
qut: uma revolução pode fracassar, 
cesmo uliL'lt:ntada por teorias ,p(jr- ' 
feitamente concebidas, ninguem rea 
lizou ainda uma revolução vi torloSa 
sem t.;..oria revolucionária11• 

bsta teoria revoluclonária 
foi elaborada a pé..rtir do conheci-
mento profundo da nossa real::t.dade 
concreta e J.a assimilação critica 
da experiência dos outros povos. 
1-'oi assua que o camúrada h.. C.:abral 
conseguiu conceber e teorizar a 
luta de libertação nacional com 
base em alguns conceitos fund~cn
tais: 

I -u conceito da dominazão; 
imp~rialista ondú a colonizaçao e 
uma forma de dvwinação e  o neo-cá-
lonialismo ULD.a outra. Cabral colo-
C<J..!la.o o coloniulisltlo português d(:Hl-
tro da rede de interesses ·das ou-
tras potências imperialistas, cHe-
cou à conclusão de qut:; toda a luta 
cunst.Jque:nte contra o colonialiSmo 
por ... uguês ::t.mplica necess~riaw.r;:nte 
luta contra o imperialismo. 

II -V papel r ~voluciollár~o 
da 1je:quE:na-burguesia na lu1ia cte li-
bertayão nü.cional. 

h si tunção de ctom1Li.ação colo-
nial, que .não perm~ te a iorl!laÇã'l 
d"· uma classe operaria (inexisten-
cia uo. I'~brica, t!tc) consciente 
dos st:us i1.1teu~sses de claf:ise e 
ort,;u.niz:;...U.a para a deflisa dos seus 
in tt.:resses e 'te um proletariado, 
vu1 ._A;:rmi ti r u p.::q u.ena burf:.-ue~ia 

dçsewpenh~~.r o ·pupel ti(! força revo-
lucionÚriu n;.~ lut.a ue li berta~ijo 
n<.~cional . .u::~ta f utaliaaue 1ut:>tori-
ca constitui ~~ si a fraquvza dos 
.uovirucntos :te liuertação nuc1ono.l, 
pois se 11para dcsewpennar pcrfei ta-
llltntt: o pup~;~l que llw cabe nu iuta 
\..ii1 libe::rtaç:o nacional, a pt:lqu~na 
burguesia deve: ser ca~az de se 
suicidar como clusse par~ ressus-
c~ tc.r como tra/balilador rtvolucio-
n~~rio, intto:il'<:tiD.ente identificadr-. 
com us uspiraçgus mais _i.rolundúo 
(Gontlnua na pag, 'J) 
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I'r ra bem compreender .., ci tuação 
. .-ctual do. mulher na nossa n0cie l:'ldc 
~ melhor definirr:tos :cs linhas e di-
rectrizes da nossa acção nesta fase 
da luta e na pr6xima, de reconstru-
ção ap6s n. independência 1 vamos ten 
tõ>.r recuar um pouco na história pct:-
ra ver.itos se a posição actu2l da mu 
lhe r foi dEtda de uma vez para sem--
p r e , ou se pelo contró.:t-io ela como 
todo o fenÓMeno social sofreu uma 
evolução ntrnvés do· tempo. 

Ent;els, histórico materialista que 
conjuntv .. -lente a Mar x desem.barnçou 
as ciênci:..1.s hwnanas e socin.is de 
todn uma ~ama de conceitos rácicos, 
relir:iosos e outros no.:; rr,(:ados do 
século XIX, utiliza o resultado de 
certas pesquisas l e vadas a cabo por 
h istoriadores e etnólo&os sobre a 
evolução do.s :!strutur~s familiares, 
para confirt:E'.r as teses dele 1 se-
gundo as quais as instituiçÕes (a 
fa: !lia é um:1 im:ti tuição social) 
sociais, como c.s outras institui-
çQes politicas e econól":icc··.s s3:o GU-
jei tas a modificações e trnnf:!'orrna-
çOes através dos tempos. 

se essas o.fir ·;ações süo absolutameE_ 
té justas quanto à cJ.cl.uci,'ndc das 
insti tuiçÕcs 1 ela nõ.o é jw=ta no 
q14e diz rcspei ~o à r;cner:l.l~zação 
(uni veraalizaçc.o) do concelto ma.-
triarcado (orc;anizaç;o familinr com 
o ,clornínio da rllllher) cono si.'3tema 
anterior e inferior .o p.'tri~rcado 
(orr,.<>nização fo.l'liliar sob o dominio 
do homem). 

Se a antcrioride.dc do m<'ltriarcudo é 
uma realidade hif;t6rica p<>ra a Euro-
pa, on~~c as estruturas sacio-econó-
micas se cucet!3ram de tal r:'!odo, que 
podemos definir cl~ra~ente as se-
guintes etapas: conunidade: ou comu-
nismo primitivo (com a aproprinçiio 
colectiv· da tl:rra c dos instrunen-
tos ele tr:lb[llho); a e::::crav.:\tura1 
que sucedeu HO comunist.Jr:l primitivo 
em que cncon t-ramas já um grupo de 
proprietáriot; dos meios de produção 
elo que os e cravos faze m p.::trte; 
quer dizer 1 que os escrnvos são 
compr.:tdos, vendidos ou Mortos pelos 
fioua donos. Secuicl<':!.mcnte encontramos 
a socicdado fe-ndal que a!l'"'rcce com 
o declinio e  a frar.mentnção dos 
grande::; lactifunditirios, cor: o au-
mento doo escravos libertados que 
foram orr;anizando-ae em fa,·ilins, 
explor:·mdo pequenas !'roprieU,~ ele Lo. 
Deixam de ser escravos, passan a 
t rc:tbalhü.r um pcd,"l.ço l• t err·'"', pelo 
qual p.1. 'f\m ur.ta sena cm dinh(:iro,em 
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produtos, em trabalho sobre a terra 

dos senhores. Eles não eram rendeiros 

lh·res, Podiam s~r vendidoG coo as terras. 
São eles que m0is tnrde vão formar u 
grande !l'I:J.s::;a dos servos {3,dstritoo d. 
r:leba) sob o dordnio dos senhot"es feu-
dais, grandc:s proprietários de terra. A 
sociedade fcuial sucedeu a sociedade ca-
pi t.J.lista em qtle as classes em presença 
sãc': por um lado os proprietários dos 
meios de produção 1 o r. c a '"'i talistas, e 
por outro lndç> o::; trabalhndorer; qué não 
noosuem instrunentos de trabo.lho e que 
P0rn poderem ::;obrevi ver 1 devem vene\er a 
sua força de trabalho no cu pi tal is~o. . 

Claro que a passa~eo de UT'l tipo de so-
ciedade a um outro não se faz necanica-
mente. 1:r.t::t passaeem foi sempre feita 
sc1:- "' impulsão das lutas de classe, 
o:·ondo explorados aoo exploradores. 

Se nas sociedades europeias, pode-
oos f:S.cilmcnte distinguir est=ts diferen-
tes etnpas, o mesmo já não acontece com 
n l.cia c a lí.frica que conheceram modoG 
c;iferentes de orcanização social políti-
ca c econ6micn. Vet:'los por exemplo que 
cm A.fric:", nunca houve sociedade::; ascla-
vn, istao. Houve sim utilização de cscro.-
vos 1 c·m número tnB is ou menos li: 1i ta do 1 
de tipo casei:rn ou doméstico. Quer di-
zer que o que eles produziam não .eret 
de;;tina.do esr-;enciill.mente ao circuito da& 
trocas. Ele~ produziam mais com os ou-
tros r.-tcr.1bros da fA.mÍlia para a auto-sub-
~>istência da crr.;m~le família (familj,a 
alareCtda) patri~Jrcal ou oatriarcal. Di-
zemos pa tria.rcal porque em África não 
houve antes da penetração europeia ou 
'_r."lbe -muçulmana -uma passac;em 'le ma-
triarcado ou pntriarcado. O que nos le-
va 'l pensar co:"lo .1.nta Diop historiador 
e fisicl) africano que houve focos rle 
civiliz.ução difr-rentes cor.1 si6'c1<i~ de 
orp::tnização social diferentes. 

Ant cs de ubordo.r o problema da mulher 
rclativo_;-pentc 'n. Africa (temo?. sobre o 
quv.l nor; dctcrenoc mais loneamente) va-
mos ver p que se p.:tssou na Europa. In-
tcrP.s~n-noo os dois aspecto::; rio proble-
ma n5o n6 p-.u·n conhecimento c;ernl !los 
prohlem: s dn mulher no munc1.o1 mno tam-
bém po'~"quc somos tributários do encon-
tro de soar. nuas formas de oro.o.niznçiio: 
Europeit:~ c Africana. 

1'! toM<· r ~mon a a ·,;ili~e do_ evoluçiio ~:u; 

estruturas fC~.mi 1 L·rec n europ.:: ,cnr.. a 
consequente mor'.ific.:;~ção d<'l si t·1aç.:'io da 
mulher no seio da fam:ílü• P·~·rtindo de 
nno obscrv:;~_çÕo de Ene;els em qu(l dizia 
.;0 desr.JOron~.,_mento de direito r.tatcrno 
foi a CT:>.nrl derrota hist6rica do f3CXO 
fe:minir· e' tndo o Mundo 0 homem a )ode-
r ou-se também da direcção dt~ c,., "'.ô\ i n mE_ 
11.-·r viu-se decra~ada 1 crmvartiua or.1 
scrvit':ora,cm escrnva da luxúria do ho- _ 
mem err oimples ins rimento de reproducao 
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do povo a que pertence "a peqae 
pa burgues~a pode também "dei--
.. x~r eigir livrementt! as suas ten 
denci... .. s m.l.turais de emburguesa: 
menta, p..::rmitir o ::ieseHvclvimen 
to de uma burguesla burocráticã 
e  intermediária do ciclo das 
mercauori.J.s, p_ ra se tro.nsfmr-
mar nc.Jna. pseudo-burguesü:. na-
cional, isto é, ndgar a revolu-
ção e lig<:~..c-se Ul.ccc:ss~riü.mente 
ao c ..... pi tal imper l~1.ist~1. 11• 

III -A lutu do liberta-
ção é , o. cima de tudo, um acto 
de cultura. liontr.irL.wnt:nte ao 
q,ue se pensa ellt qUu.se toda a 
Afric;...., que a culturH d~seupe
nha ü..D1 papel primordial no de-
senvolvimento Ue libertação, o 
~amaraa.o. Amilco...:r; l!z.brgl 1lE::US.:J. 
'que u t:ll...r.. tura e  o proprio í'wl-
d.a.J..utnto U.o movimento •la l.J.ber-
taçãon. 

~ por isso que 11 
• • • Ulik"l. 

sociedade que se liberta verda-
a.eiréJJilente ao jugo estrangeiro 
retoma os caninhos ascendentes 
ue SUú prÓpria cul turn, n qual 
se alimenta du r~;;~c.:.l~a.au.e v~vc. 

<lO meio e negu tarl.dlo as influ-
enci~S nocivE:.s, como toda a 
espéci~::: de suj eiçÜo às culturas 
estrangeiras. 

IV -A existência do Par-
tido como ins t.ru.mento n~;;~cessá
rio à realização dos nossos 
obje9tivos de liber~aç~o , é 
tambem umc:~. caract~r~stica fun-
dam~ntal da nossa luta. 

l''oi est(:l lnstru.wento ori-
glnal, capuz de no pro<.:e;.;so da 
nossa luta de li 1l•rtação naihio-
nal ir selticciont..d.do 11os melho-
res fill~os da nossa terrc., ca-
pazes de se por~m ao survlço da 
nosstt terra e do nosso povo na 
t:;uiry~ ~ Gc..:.bo Verde, ao sorv1ço 
da .-~frica e ela huwanidade ... 11 
que nos perwitiu chegar à ~::tapa 

na qual nos oncontrc..mos actual-
mei•te. 

Jilllilc ..... r Uabr~l foi assas-
sinado, m;1s contrC:rJ.Wiltmte -.:o 
que esperava. o inimi6o, a sua 
morte foi um incontivo para a 

luta, na meo.il.ia eu que o Ódio des-
pertajo ,.por essa acção criminosa, 
foi um adio consequente, canaliza-
do p ..... ra a aceleração da dE:s"truiÇão 
da aominuçL:o colonial na nossa. te~ 
ra. Como bt::ill o casse o nosso imor-
tal camaraJ.a, , ... ele (o in~migih) 
f:Jst~ conveücici.o ae que a prlsâo ou 
a mortE: do pr~ncipnl dirigente si-
t;Ili~icari::.. o fim do J:'artido e da 
nossa lu..ta11• 

Isto não foi possivel porque 
no processo .:l e desenvolvimento Ua 
nossa luta o camarada (;aural soÚ]je 
criar cond1çÕes a e formação de 'ho-
mens c:1 m.ulherf::s capa~ zes de coiitinut~. 

rem a obra por ele iniciada e pela-
qual morreu. No !"im uuma Conferên-
cia d~ quadros realizadh·. em .t-tovem.-
bro de 1969 ele disse: 11camaradas, 
eu jurei a mim mesmo, trabalnar pa-
ra o meu povo, eu jurel a mim mes-
mo, qu~ tenho àe dar a minha viaa, 
toda a minha energia, toda a minha 
cora&em, toda a capacidade que pos-
so ter como 110rue.m, até o dit.:. em que 
morr~r ao serviço do meu povo, ·na 
Guine e 0abo Verde, ao serviçtJ J.a 
causa da hU!úaniJ.ade, para dar a 
m.Lnh~ oontJ.ibuição na med.iaa do 
possi VE'::l, pura a v1ua do homem se 
~ornar mélhor no mwtdo. bste é que 
e o mf;:!u trabalho. 

Lamur0.a.as, povo de C:abo 
Verde..t a mort~ uo nosso grandt; li-
dE.:r, nao foi so wna perda nossa. 
A sua mortu fo1 uma perda, w.1a per-
u~ gra11Ue, para todos os povos 
africauos, pela wudade e liberta-
ção üos quais ele sempre; lutou. 
Ble rq)res(mta tWllbém, uma. pérdn 
para a humaniU.adtl ~nteira, pois 
ele mgst:z;ou,btm que "a nossa 
l\}tu nao 8 1:30 noosa, a nossa 1~.ta 

e a luto. de todos os povos, para 
banir de sobre u t t.:rra, todas ns 
forllms dE: exploro.ção do homem pelo 
homem. ~a1bu.mos tnuu.J!'ormar caJ.a 
comemoração da morte UestB grande 
Calllél.rada t-m aovo pon"to de purt~da 
para uma uct~vidade militante cada 
vez mals cousClf::nte, para uma en-
trcg~ cuda vez mais total à causa 
p~la q:.w.l ole t tnntos outros ca: 
mm;aJas deram tudo, inclue i v~ a 
pro prio. v1aa. 
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A DOIIINAÇÃO COLONIAL PORTUGUESA E O SISTEN/;. CULTURAL EM CABO VER:!>E 

A penetração Portuguesa e  a for 
mação do sistema cultural em Cabo -
Verde processaram-se nutp contexto 
(meio humano político e social) algo 
diferente em relação as outras col6-
n,ias portucuesas (com excepção de S. 
Tomé que sofreu processo similar ao 
de Cabo Verde). 

Nn Guiné, por exemplo~ os colo-
nialistas portugueses quando lá che-
garam, encontraram grupos organiza-
dos, s6lidamente implantados, poden-
do •Oferecer maior resistência à poli 
tica assimilacionista. -

Em Cabo Verde, não haVi'l e;rupoo 
já s6lidamente implantados, teve-se 
que recorrer ao tráfego de escravos 
da Guiné para o seu povoamento. Os 
elementos humanos trazidos 1 eram 
provenientes de vários grupos ét ni-
cas 1 que uma vez cheGados ao Rrqui-
p6lat:o1 eram indistintamente espa-
lhados pelas ilhas. Port.:1.nto houve 
dificuldade do reconstituicão na ín-
tec;ra1 da. orcanização soci~l e cul-
tural à qual pertenciam os escra.voo 
trazidost"ãs ilhas. Os diferentes 
crrupos étnicos em presença, euineen-
ses e portuguêsa-.s sofreram um preces 
so mútuo de ;lcultu·ração, que deu ori 
g:em a.o que hoje pode:nos_ chu.r.ta.r a cul 
tura CaboverUio.na. -

Os elementos constituintes .da 
nossa cultura 1 legados dos portu!j:ue--
. se~ ou dos srupos étnicos africanos, 
pássaram a formar um·tado coerente, 
patrim6nio do branco, mestiço ou r.c-
g:ro coboverdiano. 

:E.m todas as sociedades onde se 
encontraram duas civilizaçÕes dife-
rentes, houve como resultado_ o fen6-
meno da aculturação que se pode _ .• ~ 
manifestar por uma interpenetração 
das duas culturas em presença ou as-
similação, quando uma das culturas 
se inti tUi em superior e tenta impor 
alf Suas nornas e modos de vida, em 
total dcsreGpeito para com a outra. 
cultura. 

Mas a ideologia raciota colo..:. 
nial marcou mais ou menos nrofunda-
mc.nte a consciência nocial .le uma 
fracção da população cabovc·rdiana, 
que pelo desconhecimento pro fundo 
da o suns origens ten1lcu a I e c usar 
sistcm:iticamonte as -c.ouas oriGens 
africanas. 

A dor:1inação colonial portuguesa 
em Cabo Verde tendo partido do sictema 
de exploração esclavagiSta 1 em que se 
opunham o patrão branco e  o negro/es-
cravo 1 deu origem a uma série de teo-
rias racistas que procuravam demonstrar 
o. inferioridade coneénita do nesro co1:1 
vista d. justificação da sua exploração. 

Os colonialistas, iustituinclo os 
valores portuguêses, europeus 

1 
como 

sendo universais e superiores, vão ais 
temáticamente tentar fâzer desaparecer 
tudo o que era manifestação cultural 
africana, por eles considerado como 
sendo pagão, selvagem, portanto infe-
rior. t assim que vemos aparecer a 
proibição da tabanca e do batuque em 
Santiago, do côlá sam jôm em ·s. Vicen-
te 1 etc 

Apesar disso. tudo, os colonialis-
tas não consccuiram fazer desaparecer 
a. nousa hGro.nça cultural africana que 
Ge manteve viva nas nossas ilhas. ~las 

a falta de informação e de formação à 
volta do que é nosso, foi tão grande, 
que certas manifestações pr6prias a 
caUa. ilha, não foram ou foram insufi-
cientcmentP. conheci"das nas outrao ilhas 
Como bem disse Roge r B:::~.stide, profes-
sor de sociologia da Uni versidadc de 
Sorbonne em Paris, que se debruçou 
bnstante sobre o es':udo das civiliza-
çÕes africanas 1 n.mérica do Norte 1 Amé-
rica_ Latina e as' Antilhas, o 11nccrro, 
r.Jl:'Smo quando lhe cortaram o cordão. um-
bical que o ligava à A.frica e · o 
11desaculturaram11, guardou o seU poder 
marvvilhoso de criação de novos sis-
temas sir.tb6licos para se exprimit' na 
sua autenticidade ameaçada". Ele 
acreccenta, "a sociedade negra não ~ 

uma sociedade desagregada. Nesmo lá 
onde houve escrnvatura e destruiçiio 
dos modelos africunos, pela criação 
de novas cOndições de vidft urbn.na (vi-
da nll.s' cidnrle:s) o necro reagiu 

1 
roén-

truturando ·'1 sua comuni.dade. Ele não 
vive cerco homem da natureza, ele cria 
novas instituiçÕ-:s e novas normas de 
vida, cri<1.ndo uma orcanizaçâo qu~ lhe 
é pr6pria". 

Em Cnbo Verde 1 podemos dizer 1 que 
houve enpontâneamente 1 no início do 
povoamento, fusão de elementos vti.rios 
Jas duas culturas en presenç~, que de-
tcrr.1inaram a especificidade da nos3a 
cul tur:J.. Como disscr:1os anteriornente 1 
os elcMéntos constituintes da nossa 
cultura, lccadoo pelos portucuescs ou 
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pelos nossos antepassados originários 
da Guiné, passaram a formar um todo 
coerente, património do branco, r.Jes-
tiço ou negro Caboverdeano. 

O batuque, sob o cadência oono-
c6rdica do Cimb6 (instrumento d0 uma 
s6 ·corda de o:t·igem sudanesa) a;.; ta-
bancas anunciadas por meio de corne-
tas de chifres de boi e as suas mis-
sas onde as bandeiras Gão solenemen-
te be:nzidao; a sobrevivência de uma 
eap6cie de mntriarcado (o gr::l.nde nú-
mero de mulheres que trazem calças 
como se diz na nossa terra, que edu-
cam s6zinhas1 21315 ou seis filhos, 
muitas vezes de pais diferentes, em 
que nenhum toma responsabilidade da 
sua. paternidade) a dif:~são de uma 
cert1. polisamia não J.c direito m.'ls 
de f.:~.cto (homens que entretêm várias 
mulheres) 1 o porte de c.:trgas na ca-
beça,  o hábito de trazer as crianças 
às coo tas,  o amarrar do lenço na ca-
beça 1 a utilização do pilão e do pau 
na c0nfecção da nossa alimentação 
de base i o Juntá Mon, solidariedade 
no trabalho bem frequente nas nossas 
zonas r11rais e as nossas crenças rná-
g:ico-religiosas. Apesar da difusão 
do cristianismo, não houve desapare-
cim~.mto das cr..:;nças Ol'iginf.ri.as das 
relieiõcs africanas. A fé nos bruxoo 
ou r~itiçciroo o as histórias de 
malassombr~>.dos . A magia negra 

1 
cm 

que muita cante às escondidas vai 
procurar af1ucle ou aquCla que detem 
os poderes d.:t magia negra I>'lré· botar 
o inimico no tamborona, peJa utili-
zação de fotografias 1 mechas de ca-
belo, roupns de baixo, _,te. 

Pcr[!untamos então: como foi 
possivcl a alienação colonial 

1 
ape-

sar da sobrevivência ou permanência 
dos nossos valores culturais? Como 
explicar a alienação 1 subestimação 
doS· nosoos valores culturais, se na 
no~sa sociedade os v1rios elementos 
let;ados por povos diferentes, cocxis 
teni sem choques aparentes? Ac:;ui, -
intcrvor.t já a tentativa consciente 
de 'assimilação por parte das autori-
dades ooloniaio, np6s a abolição da 
escravatura. Como bem disr'e Gilberto 
Freire, Zoci6loco Brasileiro bem c o.:. 
nhecido cm Cabo Verde. 1 nas sociedades 
em que houve interpcuctraçi' o de· cul-
turas, a evolução s6 G post:ível, se 
to~as as forç.;.s cn presença tiverem 
inteira opor~unidadc de expressão 
criadora. 

Oro. subcmos p~rfei tamcntc que 
as oportuni0.n,les não fornm iguais 

para os diferentes grupos err: presença. 
.\ classe dominante no nosso caso a dos 
colonialistas portucueses era u fínica 
dl.!tentoru doô meioa de formação e de 
informação. E ela vai utilizá-los para 
ve icular e impor á sua pr6pri a idcolo 
gia., a sun própria cultura, considerada 
co:Jo auperior. O ensino vai set· um dos 
seus melhores instrumentos. 

No quadro da dominação colonial, 
em qtlG o colono se decidiu superior na 
sua miosão dita civilizadora,  o ensino 
tinha que ser de domêsticação, quer di-
zer, ele formação de indi viduos para ser 
virem o s~stcma de exploração im;ti tu i:: 
do. João Lopes Filho escreveu a esse 
respci to: 11Embora se possa afirmar que 
o ensino esteve na base de evolução 
sócio-cultural do c[!.boverrliano, não 
podemos esquecer de que o ensino que 
lhe foi ministrado e a cultura divulg~ 
da no arquipélaco, processaram-se à ma-
neira clo.ssista. A talhe de foice dirc 
mos qu~ura11 das sociedades -
classistas é a cultura da classe que 
ocupa o poder ( nestu c«so os colonia-
listas) 1 vinculada no perpétuo domínio 
das classeo oprimidas, definidora de 
conteúdos e práticas que revelam c 
evi:.lenciam os contornos e limites que 
eGcar:; mesm:.tn classes impÕem nus suas 
relaçõcn de het;emonia11• 

Desde o início,  o ensino difUndi-
do não proporcion.-.o.va ao cabovcrdiano 
a conacicncialização dos valores essen-
ciais eh sun sociedade. A influência 
educ.:"tivn foi asser;urada set;unUo o~ 
princípios europeus que tendiam a tlis-
tanci~ -lo da rclidnd'C cm que ele vi via, 
intc(~rando -o nuJU eoqucma de vid,.;. ar-
tificial, acentuadamente portu;:::u-esa. 

O Cabovcrdiano, não podendo esco-
lher o seu sistema educc.cional de acOI"-
do com a oua r0."1.lidade económica e so-
cial, ilt.lquiriu desde muito ceLlo uma 
instrução alheia à sua realià:-,de ime-
di:-J.ta, que o ir1pediu durante muito te!!!. 
po de conhecer a sua hist6ria 1 o seu 
pr6nrio valor cultural. 

cont. du=;z;:;=:+-~~;~~~:;~ illl 
UJU:R.l Vciu.ll!i 

ela. Isto Ó o que BU queria dizer 
sobre n J.ifcr~..ouça entre os caLJ.ara-
c.lus Jo. Guin~ e de Cabo VerJ.e. 
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S O B  R B O S S I N D I C A  T O S 

Sindicatos são org8QizaçÕes 
de trabalhadores que te.l!l por t.§. 
refas imediatas a d.efesa dos 
seus interesses colectivos e 
por objectivo a emancipação dos 
trabalhadores na sua lu'ta con-
tra a exploração capitalista , 
'conduzindo-os para o contrate 
duma sociedade s e.ll exploraçao. 

A força, portarJ.tO a ei'icácla 
da luta dos trabalh~dores atra-
vés dos sindicatos, depenue do 
nÚ.Wero dos traballJ.adores siwii-
calizados, da sua uni.Jade de 
+uta e na consciência das ra-
Zões por que lutam. 

Porque as associaçÕes são a, 
~orça da classe trabalhadora, ~ 
que foram sem::ere reprifj~das . .::ia 
nos fins do seculo XIX e que os 
Sindicatos obtiveram por parte 
dos governos o re(.;onhecimeuto 
eeral em quase toJa a J.:.Uropa. 
Eodemos dizer que ~ reconheci; 
menta, a legalizaçao da existen-

com o minihlo de conforto. 

Ao tomarem consciê11cia da injus 
tiça social,  a que estão suometiUos 7' 
organizam-se, for.wando Slndicatus P-ª: 
ra lutar púra o melhoramento das CO,!! 
diçÕes de trabalhe contribuindo assim 
pl.<.ra a l'ealização do objectivo final, 
que é a destruição do Slsteroa de ex-
ploração cap i taJ..ista. 

doje, existem urganizac;Õt:s sin-
dicais prática.meute ei.:l quuse toUos 
os pai ses. Bus E:. libertl.aUe SlHJical 
é d.imiuuta ew muitos paÍses sendo 
w.ui tas vezes os ~overnos ou os pa-
trões a nowear os d.irit;tntes dos sin-
clicatos, e n~o os .Jper~rios . ~~em to-
dos os estaJos reconnecem aos sindica-
tos o dir8ito tie greve. 

Foi o ...:.st.:..U.o rortuguês, o pri-
weiro a t!Stab~::lecer uma constituição 
corport:.,.iva ele tipo faf::icista, quE:! E:!S-
"t;eve ew vigor desde 1933 até 25 J.e 
.-bril ue l974. 

cia dos siluiicatos como o:r·gani- O corporutivismo S,que ati~s her 
zação de defesa dos interesse~ damos ~ili CaOOVbrde) opoe-se a demo-
da classe trabalhauora foi o crucia nos seus pr ·Oprios fwiUuu.ot .... nl.os 
fru"t.O de uma mui to longa ,luta. isto 8, U.t!í'ende af:) des1gualJaJ.t1s eu-
que ela travou durante seculos. trt: os ho...at:ms e just1fica-os pe.los 
hsta necessidade de uma orgalli- diftrentvs talentot:> e aptiJÕes indi-
Zação de luta pelos iate::rc;sses viuuais . .necusa :.1 luta de cJ.a~s~~ e 
das massas tLubal.t1~u.loras e pt:la propÕe u conciliaç~o uos intert::B~:H:!s 
~ua f:!waucipação ll<..l.SCr:m coru o (qut s~ opÕem) dos traba.luauores e 
apar.aciLlento e d.esenvolvim~nto J.os pL..trÕ~::s porqur:: cs iuteresses dca-
do capitalismo, onde a produção tes sÜo provenümtes das 11 suas lll&iS 
está organizada de woU.o a 'lU(: eltV~I.Ü.i.S capuciuuJef::i11• :_. por i~so que 
os capitalistas (poosuidores o ..:.stud.o Goryoru.tivista ?ortugues, 
do cn.pi tal, detentor~s da~:; ri- toLmva a si o ct:.rgo il~::: "coord~:nmr 11 
quezas) obtenham o max~r:10 de lu-o~ intt-Jrt.:s~:~es u.os capi1ta~1stas (que 
aros. Como? üs gue aete.w. os sao .... os detentores ,Uos me1os de pro-
rrieios de produçao lo::ünau os Juçao, os l.llf:do~;:; tecnicos) e dos tra-
trabalhadores comprando u. sua Uulhadorus quu devem vender a sua 
força de trabalhq e p~r;;ando-lhes forç:u ou cupo.c.:idaUe ele trab!:i.lho aos 
o estri to/nt!cessario a reprodu- c a pi tdlistas, p<.:.ra po<.lerero sobrevi-
ção J.a m~::sma~ t.tuer u.izer, pu: v~.:r . . a i'Órwu.J..a utilizada flt!Sses Ülti-
Sam-lües o minimq Culll o qual mos auos eri..l o 11contrato colectivo11 

coD.Ipram o Hccessa.rio para se ou "co!ltrntação colectiva: d.e traba-
manter~m vivos e [:.l_)tos <.\ trabo.-J..ho entr grer:lios J.e: pu"troee e ~:liudi
lhar. cutos de traln.u .. haU.ores. h cor;tn.~.tação 

1~0 seu t.rabalho quotidiano 
os trabalLau.ores constando as 
injustiç~s ~2ciais ~xisten~es , 

toraa.m COllSCleUCl.a do 6t!U lllVt:l 
de vida quL u~o lhes yerwite a 
eles e às suc:.s f'c:.iilillas vi ver 

cv..t.ectiva, i'unola.wentaLI.ct na .iogictl 
c.:....IJ...~..t ... lista, t.i.u.lw. cowo object~vo iL.J-
p~.:U.il' os sinJ.ica'l...ou Ue e...._.:t.gir w..:ü ~ 

J2 que <:..i.qui.J..o que o~:; Céipl.tal.istas es-
tuo d~opo:.;tuf:) a dal.', li..,.Ii taudo t.tfi.m 
os objectivos da luta slimdical, a 
purtiU.u. Outro aspecto im.portlu1t~ da 
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contrataç8o é o de iupt:dir a 
confrontação directa dn.s ElelS-
sas trabalhaUoras com o p~tro 

nato, pois consideraw. que e:las 
não s:o razoáveis . .L por isso 
que el<.1::.. são represt;nt:..;.t.ias por 
dirit=.:entes sindicais, não esc2. 
lhidos pelos tr~~ ">albadores 
mas sim desi~-nauc.s _pelo .u8-ta: 
do e os patro~s . ~~ cont1ataçao 
colectiva combute tawbéw E'. ULli-
dade_ <le luta das ru.aSSC:L.s tré:.ba-
lhadorns pul verü::ando-as em 
sindicatos f'orwauos nu.m2 base 
profissional (co:rlJorativa), em 
vez do seu agrupwuPnto r.v..ma 
Uase Ue activid.ade, o 4_ue le"':"a 
à divisão Jas massas txabalba-
doras e à instigação üa concor-
rêucia no seu seio. L por isso 
que em Portugal os trabalhado-
res lutarar::t contra o ~:orporati

vismo e estão 1~,; ~..-.. uulo pela sua 
uniJ.a<.le na defeE'l dos seus in-
teresses co.-.ect_ vos. 

.üqui cm C. V. o importa.!lte 
no mom~nto actual é dt.·stri.lir 
as orgcUli~açÕes legadas pe2..o 
regime colonü:tl fascista e 
crJ.ar UlilU organização silltlical 
das mass ...... s "trabalh.::.u.oras, na 
Jefesa dos seus inter1:1f.;;ses ime-
diatos contribuimlo péi:::.'<.:. a me-· 
lhoriu das suas c..:O.'ldiçÕcs úe 
Vlda e de trabali10 ç p .... ·ouoven-
do uma verdadeirs. toill&UE<. de 
consciência Jos s.:::uf:l problumas 
e Uas formas Ue O fi resolver. 
Para isso ele não Eode ser con-
troJ.ado pelos patroes ou os 
seus élgentes, mr •. · sim pe;los 
prÓprios trabalhr:.dores. (;or.:to? 
.Pela or~anização dt assembleias 
de trabalHadores onde E.:stes 
exprt:SSGU!l a sua vont<J.L.~e, e ... 
defin<Jm a sua linha de acçao 
que depois é t'.J-..ecutaJ.~. ou dê-
fendida pelos s~::::us rel_.;resent:m-
tes. Isto evita . .., perda d.e con-
trolo dos trabal•laU.orcs sobre 
os SE:.:!US rt;prust:.:u1..autE:s e n~ga 
toda a forrr.a U& J.B ternn.lismo 
por parta destes, que não podeill. 
assim tomt..:c u::~ grauJes dc..::is0es 
sÓ no ui Vt!l <.lo veu gét Lin~tc, stJru 
a partj_cjpaçào activa das mt;-
sas trau;..lhaJoras. 

ll lut.~ sindical deve, para 
atj_n~ir o seu objectiv•J final, 
a abolição \la eXJÜoração U.o 

howew pt:lo homem, aliar-se ou traba-
lhar orofWldaLiente ligaão (sob a 
orientação) do Pt;.rti.:Lo que deftmde 
este Llesmo obJect1vo. No nosso caso 
concreto, &stE:.:! purtido é o P . 1 .... l.G.C 

LJrJ aspecto fwu..lauental a não 
perder Ue vista em nr;nhuo instante, 
é q U~,.; c gora não est<:Uilos sob UI...L re-
gime colonial, Lla.s siLJ. sob Uiil G-over-
no de 1.'ransicção onde três dos cin-
c o governantes, são Lh:!i.lbros U.f ... 
uire:cção Hacional do C.V. Portanto, 
nesta faf3e critica <la nossa viJ.a, e.c. 
qne tJ1(1tJ.Cntos coutrÚrios às forças 
progressc., tentarJ pÔr à prova a ca-
]aciJade do nosso Part.:i:do de resol-
ver o~ problema:.:; pretlentes do povo 
caboverdeano, es1)ecialLiente das was 
sas trabalhadoras, é preciso vie;j_--
.LÔ.ncia, r1ui ta vigilêucia. i~ã~ esqu_Q 
Cf;I' que o governo du t ransicçac her-
dou do regiwe em extinção ~a Situa 
ção D. beira da catástrofe econÓLiicã 
nacic•nal. .Nesse rr.1ooento, certos L!O-
viruentoS reivindicativos de -;::.Wuento 
salo.rial, provo(.;ados por ....:.c:...nobras 
rí;laccionárias 1 pod.eJ.J. aumente r as 
tiifiouJ clades daqueles que estão a 
trab<..:..lllar pura f 41-Zer sair o nosso 
Pais Ua situação caÓtica em qu~ se 
encontra. Fortanto, cuiU.ado co4i as 
uanl,.il.>rns clr•. reacção~ Que todo e 
Q1.talo.uor novirJento reivindicativo 
Beja t:..1.alisado cor}jlllltEUílt!Ut13 COLl os 
elewe:ntos TL.:1p0!1Suveis elo Partido, 
antes do en~aj~Jento e~ qua~quer 
tipo de ucçao! 

~~~;-~:-vr~-~~~~'do--'1 

I 
ce.oarc.:J.a. ..~ .. ~;ülcar (.;abral. 

11deveqos! diant~:; das perspectivas \. 
f~vorav~~s da nossa luta, estudar 
cuda probL.;ma eLll. pro!'Wldidade E: on-1 

cout.rar para ele a mal.iior solução. 
hmsar para agir e agir para pe:nsar 
r::ttdhor" . 

11dcsen,.rolver o esp.iri to da crÍtica 
entr0 os Llilitantes e rcspofl~~~~ 

11Uombater severnnente .:; IJá linrk~ 
o "diz-que-diz", as criticas injus-
ta3 e s~m funúamento11• . 

11Des<.: wqlver ew todos os LUll tantt;sf-
responsavels o ,coobatf::ntcs, o esp1-1 
n to d" o.utocr: t~ca" . I 

L. I 
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O "BLUE" 
---c;;rno vir.10s j.:1, com a cbolição 
da escrav:" t ura. nos Estados Unidoc, 
não terminou a opressão a que es-
tavam sujei tos os negros americanos, 
nem sequer sofreu diminuição apreciá. 
vcl. Surgiu a "segregação" ctue con- -
finou os negros o. "guettos11 miserá-
e os manteve em situação de grande 
inferioridade social em rel:-.tção aos 
brnncoo. Por exemplo1 um neGro n;;:o 
podia andar nos passeios, olhar pura 
uma mulher branca ou expcrimcnt:~.r um 
chnpôu numa loja. l·lais uma vez é a 
mUsica que serve ao negro de válvula 
de escape para a sua :.cevoltc intima 
e cria então o "BLUE'1 canção senti-
mental, mas não pieg:1s, em que a mil 
sica e a letro. nuitas vezes contraS 
t6.m, isto é , versos humoristicos são 
cnntados com música triste e  v ice-
-versa. 

Técnicamcmte,  o "bluen caracte 
rtza.-se pelo abaixamento de meio tÕr.1 
das terceira e sétil!'!a notas da esca 
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r:1cras gravnçÕeG acompanhada por alt;uns 
dos muiorcs musicos de jazz e entrou er1 
filr.:cs célebres como 11Saint Louis ~lues" . 

Bessic Smith tinha uma voz ricD. e 
flexivel de contralto e interpretavn as 
suas canções com humor c sentir.te!1to. t~or 

rcu tr.isicnmonte num desastre de viação-; 
c:n 1937. Estn fruse de Armst.ronc defino 
- a bom "Ela tinha musica na alma o sen~ 
tia tudo o que cantava. A sua sincerid<:l. 
de no. musicu ora umn inspiração. -

O !JAZZ TRACIONAL -ESCOLA DE 1WVi\ GRLEANS 

Nova Orleans, cidade alegre, barru 
lhenta, chêia de paradas c desfilca, fÕi 
o ·õcrço de JAZZ e o sou mais ir.~porto.nto 

centro até aos primeiros ànos da d&cada 
de ?.O. Os criadores do Jazz foram as 
pcqucnns fanfo.rras que eram solicitadas 
pelas muitas associações, clubes e co& 
operativas da cidade para fazerem a sun 
publicidade ou que acompanhD.vam os enter _ 
ros e no reGresso executavnm composiçÕes 
alee;res, arrastando u população E:.trás d~ 

las. 

la. A letra é formada por um nUmcrÕ Tratava-se de musicas amadores que 
variável de estâncins à e sei s versos 1 ouviar.:J os spiri tuals nos templos c os 
scrldo repetidas os dois primeiros ver. ~ntores de blues e reproduzL-:tm nos seus 
sos. -instrumentos os efeitos expressivos da 
. Qua':!do nos temas. do ·11lnu~'' te~os técnico. vocãl negra. ESta musica dos pio 
o nmon . na o corrosponrhdo, D :n. tuaçao noiros do jazz é desconhcc ida para ·n6s,-
econ6~1c~ , o. dureza dos t=:abalhos. e. mos ficaram na hist6ria do jazz 03 nomes 
rcfcrenC1'l.é 1 {'O!I J1I! eoon:,e1~os rac1a1s do trompetista Buddy Boldcn, do clarin.2_ 
Nq entnnto, essa.~ referenc1as, por_ tis ta Di , Eye, do baterista B1.ack 0 do 
me~c ãs rcprcsil1as d~s brancos, sao al uns o~tros . 
fc1tas com frases ambl.guas, de modo G 
a· eerem compreendidas sbmente pelos 
neeros. 

Os primeiros cc..ntores de blues 
usavam instrumentos f.:tbrica.dos por 
eles pr6prios. Hais tarde passaram a 
acompanhar-se à. viola. Eram r!'usicos 
ambulantes que se instalav~m nos lar 
eos e encruzilhadas c então cantnvaiil, 
terminando '13 suns canções com um pe 
dit6rio. -

Foi a partir de 1920 e o.té cer 
ca de 1932 que o "blue" atingiu u -
spa máxima expansão. Ac duas mniorco 
intérprutes do "blue" foram Ha Rai-
ney e Dessie Smith. 

Bcssic Smith nasceu cm 1894, cm 
Cha.ttanoocra, no meio da: m<tior pobre 
zil, crescendo sem dinheiro e ser:. c C 
porança. Do paasagcm por Chattanooi;'a 
Há Rainey r~ p-:trou nc·l~ e levou- a con 
eiGO• llepois de muito C'lntnr cm con 
pÁnhias ambul:mtcs, Bessic Smith r'êz 
o: nua Primoirêl gravação t)r.J 1923, cm 
Nova York. Concçou entiio o seu po-
riodo áureo, cm que era conhecido. 
por 11I~:~pcratriz do blue11• 7ez inú-

Os "6.niuos três crrandes musicos dos 
primcir"ls tempos do Jazz, cuja obra é 
bem conhecida, são Joe Kine Oliver, Kid 
Ory o Jelly Roll Morton, que [;i:uvarum di.§. 
cos em Chicago .. A primeira crravuç.ie:~ do 
Jazz foi foi ta. pela 0:-iginal Dixicla.nd 
Jro.zz Band, om 19il?, Ms--aruilsi:tai:x:l:po~tn_!! 

ter orquáàti'o ;:t!oi a. "Crcolc Jazz fund11, 
do KinG Oliver o que continha. nOJ.1CS c§. 
lebres cano os do troopetistn Loutà .-.rno 
trone, de Honorc Dutrcy, cn tronbcho, -
de Johny DoU.dn, cm clo.rincto, de Lil R.1.r_ 
din, cu pinno, de Bud Scott, er.1 banjo c 
do &tby Dodds cm buterio.. · 

~ Jazz trndicioÍKll é toc.1.do princi-
p·ür:~cntc por uM conjunto de neic ou note 
mÚoicoc, que :~c dividem C!Tl dois erupoo 
b.<.nicor:: .1. "aocçPio !'!1él6iic"l.", coMpO'"'t'l, 
n-'l. m'liori. doo C'loos, por um trompete, un 
tt·ombunu c up cl'lrinctc c n11r:;ccçPlo ritmice1", 
un, conbini'.ç~o dn bntcri.,, contr'lOnixo de 
corJ'l.s ou tu'G.1., guit~rro. ou b-:1.njo é r:Fli.:::; 
t~rc!o o pi -.no. Er,,_ o trompete que cxpunh"' 
o tcn...._ c dirir;i:-r. :1.0 irnprovisõcs colecti v."w; 
o cli\rinetiot1. f.1.zin v··rinçÕes em l:prno do 
tronpete; o trmbone pontu::.v, -1.s fr".bcs doo 
outro.": instrunentoa .. ;~ secç5.o r'itnic.'1. doo-

( Continuo na p~g. 13/ 



32

13/-

(contin=ção da pág. 2) 

H'ecessáriaoente, uo .1.:.1Stado 
que ,se J.iz d..?L.J.ocrático, não po-
uera de manto1ra nenh\Lla. utili-
zar ne.ahum dos critérios acima 
apoutadot> para limi tru: o n~e
ro dos que J.evo.1 votar , (;3Co-
lher os ~eus proprios r~preSE:.Q 

tantes. .u lugar comUI:l falar-
-se das d.:,;uocracias ocidl:ntais 
e das deuocrã.cias populares .. 
li.S prÍLltiras nWlca o são ruul-
mente pois os governar1tes não 
representam o povo. hles re-
pr~sent8.ill serJpre os interesses 
de um gl'Upo, de uma o.inoria 
previligiada que dispÕe da .aá-
qu~na ecgnÓmica, isto é do po-
der. economico e, consequ~nte9eg 
te go poder pllli ti c o . Contrf~

riamcnte, as deu.~ocracias PDE...t-
lares represent.:....::J o povo, .nao 
na sua totalidade, L.ID.s na sua 
grande maioria, ~.;; .. ~ dela qul:i 
rt!cebe o poder e e eiD. seu nome 
quç o exerce. 

Continua. 

tiuava-se a raa.rcar o te.é.O.po e  a for-
necer um batiLlento :forte e f..1.rt.ue, 
oendo a ba'tE:ria o v~rdaueiro corayão 
Uéi orcr~estra, que estiwulava o5 ou-
tfOS w:u.sicos par<..:. as suas ir.a!)rovi-
soes .. 

O maior 11 jaz~man 11 da ~scol<:i de 
1Wva Orlt:UllS e talvez o maior uf..: to-
dos as tt:rupos foi .Louis ... ~.rlll~trong, 
trmpetista ~ cantor e coJ..Gposi to r 
extravrdinc.rio. rias a sua iraportâz.l-
ci~ no Jazz ~ tão gra.11J.~ que o nosso 
proÃiwo urtiE:,O ser-lhe- a il.lteiréililt'.ü-
tt;:! dt;:!dicaJ.o. 

A MUL!!Jili N~ Noss,. socr,,J;uJ:r; 

(Cont. da pág. 6) 

.t.. muliH;:!l' re~&gada pá.ra a e~fera 
do traba.Lho d...~westico fica e!ltrt:t,rue 
ao poder ausoluto do horat:1..1. J.:;ntr.e-
ta~lto toJ.a w.o.a ideolo-gia vai sér de-
sc:.:1lvolvitla atrav~s de uil~nios ten-
dt!n~ee u d1::wonstrur que o trullu.Lho 
dOLl\:lStico asse~~J.rado pela wul.htr uão 
tt:!m vulor economico, e que a mu-

:+a.+:+:+:+:+:+. + : + : + . lL.er nasce com caracter.isticas fisi-
IT ; .. . -~· 1 C<-..:> e t:SJ.>iri tUais que a d.E:::B"};inam. por 
C ..... ç .. 0 do Camarada Cabral I naturt:za a CUillprir tlvt0rminados ti-
NÓs E:!}tendümos que no prOCI:;:)S- po u.a tarefa. Ora Vi.lilOS D.Ll"tl..:l iorm~n

so historico dülil povo qu~t cons-, te que na comunid.aut: prillli tiva ha-
titua ou. não u.w.a nE:..çãu, portél....'l via uwa Uivisã.o sexual do trab<:..lho 
to, no processo .nün .. Órico cturdã tu que tar!to o trabalho do horoe.J. 
socü:daut; humana, as realida- c..:owo o da wul11er cr&.ál fWlU<..LWt: ~·t!'U-
des econÓmicas e sociais se oeutt: nece:Jsários pt:ra a sobrt:v~vêu-
cristalL:.é::.!D. progrí::~siv8.LlelltC cia dus grupos. O trai..Jalho, como as 
no factv cu.ltu.ral ....... cultura outras ac.:tiviU.aueà soci~is rl:;:!'uliza-
dum. povo,_ao ful e ao cabo, é, va.w-;;:)e e~ ~o~wa e ta11to a pr~yrit:U<..~.-
a expr<.;SSao mais ou mt::nos eeta di,; comun~ t<:4r~a colllo as r<:::lb.çous ue 
VtJl, mo.~s ou IJ~..:nos duL.tJ.otiTa,- !J<..J.r~;.;dt·~sco, r~.;furyaVUlli os lc..yos 
de toda a vid.a ..uateric.l U10sse t:Olt.:c..:ti""Vos. 
povg. De tal. mant::lira qae não ~ 
di.ficil, ver i<:.!Xt:mplo, encontr<::._t 
-se em C~;Jrto~;; n .. ctos c~ turais, 
seja de arte, seja de wusica, 
sejé:1 i.lt: dança, ~t..:ro i'alar j.: WlS 
religiÕus e outros aspuctos 
que tuwbéw são c~tura, a ten-
tativa de _ju:..;ti..~.'icaçÜo, com S.!:!; 
cesso ou nao, dum dado tipo Ue 
exploração na prÕprü.. soeit.:da-
de. : j. 

Como bngels bew o U.t.:I.íl.On:::~trou, 

sÓ o J.pareciwento da iawil.ia patri-
arcal vai lvva.r a UCJ.l:..• J.ivisão d.a so-
ciedade t..!ill esfera "cte activiclades do-
wéljtic;as. Cou o dE::oeuvolviuento de 
proUu~ão e o aUIJ!.;nto conol;;:!ouente Ja 
troca e da divisão das soc{ed~es 
eu classes, O!:!.d.e toda~ as muúau~a~ 
e traltsl'urwaço,~s economicas pul~ tl.-
cas í:: culturais vão-se :grocessu.r na 
l;lSú .. ru de ac.:tivü.lades publicas no 
lar, cousoliJ.a-su a fa....1il~a indivi-
dual tawb~.J dita l)Olariza.Uu (o casal) 
0;1U<:! u mulher usta cada vez wais 
auL.i..1t.'tida à SU}J..L"t.;;Wacia do .hohlem. 

Continua ... ~ 
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~oticiário Nacional 

.Jurante a 2~ metade do cor-
rente mês forarJ rt.'alizad.as vá-
rias se~sões de trabcüho eutre 
responsuveis e sh.put~zantes U.o 
Partido em que se debateraQ Vá-
~ios pontos, nooeadam~nte: 

- :1 situação actual dos traba-
lhadores em que su fez referên-
cia à sua delicada s ituação eco 
nÓraica. Não vin.hau recebendo oã 
seus sa.lÚrios havia t rês sarJa-
nas. .Jurante o diálogo: levado a 
cabo entre responsáve1s e trabQ 
lhadores ficou escl&recido que 
as responsabilil.J.ades dessa si-
tuação pertencia à ad.illii.üstra-
ção coloniel actualLlentc e.lil ex-
tinção, sublü.iliando que o GovE::!J'~ 
,P.o de 1'ransicção estava e está 
éopenhado uw resolver tã.o grave 
problewa. l''t=z-se apelo aos tra-
balhadores Ilar a tÍ;lreúl confiança 
na direcção do .l:'artido que está 
çonsciente da gru.ve situação 
econÓmica que o nosso .t'a i s 
atravessa. 

.Lembrou-se aluda que os pro-
bleoas criados pelo colonialis-
Clo leval!l um certo tempo par a s,g 
rem resolvidos ap0sar da8 dili-
gência~ l;evadas r.. cabo pelo P-... r 
tido a nivel nacio~al e interna 
cional para os rosol ver.  -

J:larte d.éssa situação foi re-
solvido. graças 2. interferência 
Jo E~rtido junto ao Ainl.stério 
da Coordenação LconÓLJ.icc. que 
Conseguiu coe que os tr:J.balhad.Q. 
res de apoio recebessei:J. duas se 
munas de salário das tr~s em -
atrazo, nos dias J~:.:ste mês. 

Nesse mesuo aia, a :H.~dio 
Voz de:: ::l. Vlt.:eut~ ua sua nota 
do Jia cowentou assi~ u situa-
Qão dos aconteciwento: 

11.u. a:::..itaçt:o provocu.Ua .ela 
falta d.(.; pagawento de s::.::.lÕ.ries 
aos trabt...._i .. udorês das chauadas 
obras de üpoio revela una uas 
maitas consdquÜncias resultan-
tes da cricinosa :J.ctuação do 

Governo colunial-fascista que CCJ vez 
de criar as condiçÕes necessÓ.rius 
para o desenvolvioento da nossa ter 
ra teve st:::wpro a preocupação de nÕs 
IDl}Uter no uais corapleto atraso c co-
nouico 1.:! social coo o fiLJ de J:Janter 
Cabo Verde €ternc.rnente sob a dot.tina-
ção colonial. 

Os Governos coloniais nor:::oados 
a,eÓ:3 o 25 de .u"uril proposi tada.....ente 
nao se detivera.ra sobre est e probl e-
LJ.a coo a inteHçÕ.o do se servireo de 
lo cowo arua ec. teopo oportuno a fé 
que, cora a toL.J.ada de posse do Gover-
no J.e Trwts~ ção 7 este se viu pora,!! 
te cofres publivoo vazios, portanto 
sem ut:ios para fazer face às duop~
sas ueis corriqueiras. 

l .. ssi!il cheg8.Llos oo ponto de, e o 
.:>. Vicente, milhares 1..10 trabalhudo-
r~::s e::ltareu S&Ll r oceber  o seu sn.l á -
rio há três seoanas por não ter sido 
transf~rida I>S:ra a c.:âwara u ií.J.por-
tô.nciu nt.:cessári a . Para agravar o 
LJ.Ul, ~ eJ;I vez Ue expÔ r clar&.Ueut u a 
situcção aos trabalhadores c no 
t.Jesuo !copo proc.:urar una solução, 
provisoriu que !'essa, o ErC:!SiUer.~.te 

da câtlara, nuua atitude irrespom:JÚ-
ve*, aS!=ltd~Ou pessouluentl; que a 
Ui.j-LJ<..ra ja uispu.rilia de fundos n~ccs
sarios par<.:. ~f2ctuar ·o paga.utnto 
dos trabuln.uà.ores. .....sta :....firway:o 
alJsolutuw~nte afastada Ua realidu-
d.o provocou a agitação tios trab<.LlLa-
Uorct:> a,u.I)J. JUStü.t.tle:n~ç inJigru:.tiofjh 
foraw a (;ar.u...ra e~~it;;~r o seu salario. 
_,ão í'o~stl a intt:rvanção <los no!;;uos 
cuoaru.Jé.;.~ , SBja en ... runJo ow contac-
to t~J.efonico cow o Llinü;tro uu 
Coordenação .~:.~con~uica , st:ja ~atervin 
do j wtilo dos trabalhadores, poderiã 
te1~ h;_;,vitlo inciJ.entet> do t.:Xtrawa 
gr<J.viJ.aJ.~, cuja reaponsubilidadt; 
cuburia unica e exc~usivawent~ ao 
PrCJ>JiJ.entu J.a Câr.L.ra, entretanto 
ausentB na .r':r;aiu e a alguns cle:...~cc

tos re~ccionarios que, ~o vez Uc 
ajuU:....rh. a reso.J,ver a s.1tuução, pro-
curarruJ complica-la. 

J~pÓs os coutactos t-elE::!fÓnicos 
ref";:trido::.;, foi cc.nuet,ruida a trftJlS-
feren<.:ia de algtUJa quantia para a 
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câ.raara qJ,l€:' ao cair da tarde 
inicou o:;; paga.w.entos. 

.i.~ão poJ~.wos por~u conSide-
rar rt::sol vida a situação. Os 
trabulhadorl:.ls ainU.a to:.: .... UI!la 
semana a r~céber ü continua a 
pÔr-se a questão de a C~ra 
continuar se.c:..t dinheiro apos os 
pagULentos ..... s obra!:i dt; apoio 
não produzeLJ quaisquer bens que 
possam ser VCfl<liuos para se 
arranjar 1.1ais dinheiro. Isto 
signiíic&. qut: lc:trgas sarJas se 
e;:~tão a {;astar iwprodutivautmte 
e que; a econotlia de Cabo Verde 
continua a eLiprobe cer cada dia 
mai G. 

b nec0ssário pois, que toJos 
tenho.r:l a d.~.:vida coropr~ensão aos 
i:,Taves perigos que aweaçara es-
tas ilhas martirL:.ad~s , oe o 
bom senso uão pre,valecer.-

..... traves sarJas uw perÍodo ex-
tenuantQ e i.lificil que }JOJ.eÍ-á 
sér Cl8.i s curto ou uais l.ongo con 
forme nos dispuseroos ou não -
a encara r a situação cou a pon-
Ucração que ela ~}..ige . 

Os trabalh:....clores devem pro-
~.;.rnr evitar tomar atitudes que 
""pOssaw. cowplicar o problema. 
J:lor outru lado as entidades TL:S 
pon::;:;.veis deveru ac~lcrar o pro= 
cesso de no,.r:.alização d.a. s i tua-
ção. Os coue:rciantes devem ser 
ç::owpn..ensivos. e não supritlir 
Os cré .. ii tos J.e gÚneros de pri-
meira necessidade,  a fio de li-
qar g<...ranti"'-a a subsistência 
(tos trabalhadores. l.o me suo tct.1 
po há que apldlar para a solida= 
ried.ade de to..tos os 0abovt:rd(;a-
:çJ.OS para coLJ os irwãos ::;tingi-
dos por esta crise econouica. 

Havenco compr~.;:L;lll:)ão necessá-
ria, podcrewos eu paz co-'.l..leçar 
a constru;;ão do C<...bo VE~rJ.u; novo 
c prÓspero que toJ.os desejawos" . 

++++++++++++-r+rl-r+rlrl+ 

Fora.w Já iniciaw.s no Liceu 
··de S . V'h.:;..·nte, reu.Llião de pre-
par .... ção politica, aprovei t.a.ndo 
as horas vagas exiatentes nos 
hdl.rários e ao· criados pelá su-
prt:ssão ti.:J U.i::~ciplina de h.e-

ligiÕ:o e doral. 

11.s aulas estão a a..i.ouirir uo çarác 
ter ·de ae~ate . Têu co@o obJectivo -
principal fazer desaparecer a figura 

truU.icional Jo l?rofcssor trans1..1is: 
sor i.! e ideias ja fci tos, detentor 
Jo saber aUsoluto c levar os t.: stu-
d~~es a aUquirir · uma consciência 
poli ti cu cada vez uais avançada e 
enquadraJa na nossa realidade nacio-
nal. Colllo clocu..l!(:fl.to8 de base estão 
a ser discutidos os documentos do 
J:'urtiUo. 

Uua J.as oedidas prioritárias le-
V<:~.dus a cabo pelo Governo de ~'ran

sição foi a de orgnnização de t.:oLlis-
sÕes ... dCJinistrativas nos sectores 
mais i.I:J.portantes da vida nacional. 

.L..s::;im,cleslocaraw.-se p~ra os div(::r 
sos pontos do ~1osso Teri tÓrio NaciÕ-
nê-1 .Uelegauos do Governo de 'l'ransi.Q 
çao coo o fim du estabelecerera con-
tactos co1J os s~ctores atrás mcncio-
nad.o::; e recolher dados concretos que 
lcV;....t;;SeLJ Õ. orgê:l.rüzação de coL'lif:lsÕes 
adwinistrative.s. 

~&r~ tanto estes d0legãd.os tive-
raLl varias contactos com car;tÇ;,rad.as 
da população nos seus di versos st:.:c-
torE:s de actividade coLl o fiu de 
j wlto de cada orgrulisLlo oficial po-
d.0reu melhor apreciar a situação 
concrt~ta J.0 cada il..b.a e foroulareu 
propostas de altcr.:...çÕes e de fórua-
ção de cowissões adminiStr a ti vo.s Ot1-
de fossem. nect:;ssán os. 

Lru1çuu-se deste uodo bases U(.l Uhla 
orgwlizaçÜo aduilnstra ~.~i va ew que 
os poJ.eres d.e Jucisão e U.e execução 
J.eiA&l J.u c:stur cuncentrudus ni..Wt.. 
tJÓ pcssou para passarem a ser diri: 
gL.o.as colc:gialr.1ente. 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 

.uua;anttJ u:J coaeool:açÕes do 2g an1:. 
versaria J.o ussa:Jsins:. to do CW.~<.l.rad.a 

Jt..Wilcu.1 Cabral, tJilita.nt~ n2 . 1 do 
uosso PartiJo<l decorridas dura.ute a 
sewuna dt,; 17 o. 23 do wês corl .. cmte, 
for<.uJJ. ~elaboradas as segui.ntes rea-
lizaçoes: 

-V~riu.s sessÕes de escl:.lrccüJ.ento 
poli~ico em todou o~ pouton do nosso 
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TerritÓrio Nacional t!B que se 
realçou a gigant~sc·.:... obra desen-
volvida pelo nosso s auUoso ca.ma.-
rad~ noruE:adatJ.ente nos aspcctqs 
poli ticos, culturais e tJ.umanis-
ticos. 

- Saraus de oÚsica B poesia re-
volucionária. 1mtre os agrupumeg 
tchs cusicais apresentados desta-
ca-se a presença do conjunto, 
1'Curubiana Jazz", vindo do pai s 
irmão da Guiné-Bissau. ~sse agr_!! 
pamento ousical para alew J.a ca-
pacidade de execução deoonstrada 
veio a reforçar as afinidades 
culturais e hu.oanas existeutes 
entre Guiné e Cabo Verde. Slib-
linha-se a prese11ça de d~::zenus 

de milhares de ca.w.aradas e coo-
patriotas que viverai.!l cora in~
gar entusiasmo,o elenco Ue musi-
cas revolucionarias e genuina.Lle!! 
te africanas apr~sent~las por 
11Cumbiana Jazz". 

No prosseguimento das cor:leoo-
r~ções Uo aniversário Jo assas-
s inato J.o cawaraua .&.rnilcar <..:a-
bral, realizou-se no l:iden Park 
um encontro cu.l tural ew que fo-
ram apres~ntaJ.os uma r:1ini-peça 
de teatro Je enre:do anti-colo-
nial e vários conjuntos uusic~is , 
nomeadamente Cumbiana JazzT 

Foi ainda aberto ao pÚblico 
uma exposição d~ arte ~opular 
africana no salao da ?..adio Voz 
de S . Vicente que teve por ob-
jectivo reforçar f::"..S afinalida<les 
culturais do nosso povo com ou-
tros povos africanos. 

No diu. 23 do corrente mês, 
chegaram a esta cidade os cama-
radas Carlos Heis e Hanu~l :E'aus-
tino, respectiva.Llente, Clinistros 
de Justiça e .. ~ssWltos o.>ociais e 
de hducaç::io e Cultura. 

(. f; 

1'erri tÓrio .~.facional pr lncipalilente 
no qu"' diz respei t.o aos progracas 
que deverão ser orientados aE:l acor-
do colíl a nossa· prÓpria realiuade. 

-:-:-;-:-:- : -: - :-:-: -:-:-

Dentro do plano social do progr a 
ma do nosso .Partido, responsáveis p:§: 
los serviços Sociais e camaréidas 
enfermeiros, prosseguem a ca.cpanha 
de eJ.ucação sani té.ria, con a cria-
ção de mais dois pa:tos san~ t~rios 
si tualios no .l!'ernando de Pau e na 
Ribeira Bote. Dentro dessa nesraa 
cawpaaha, te~ sido organizados bri-
gadas de limpeza en cer~as zonás 
suburbanas. 

=:;=======X X X============ 

Notici~rio do .l:!ixterior 

.. ~ SITUi .. v: o N.h. J~"'kiC11. J>.Ub'r.it.n.L 

Angola 

Do dia 10 a 16 deste mês, o 
H .l?. L . ..: ... I F . N. L •. ~> . e  a U.N.I. T.Ji.o 
rewlira.m-se ec. ilgarve com  o Governo 
:t'ortuguês para o estudo das condi-
çÕes pq.ru a consti tu~ção do Governo 
_t~rovisorio qu~ levara .....ngola a Inae-
pe.ullência. 

~pós b dias de ne&ociaçÕ6s, foi 
assinado o acordo, ao abrlgo do qual 
1d1gola aceder~ à independência a 11 
Je Novembro de J:975. Entretanto se-; 
rá formado hoje um Governo lfransito-
rio que incluirá igual nÚmero ~e re-
preséntantes de caJ.a um Jos t:res ~o

vimt.ntos u do Govt;rno Yortuf.1UeS. l!is-
tão também, previstas eleiçoes para 
uraa J~S!::>f;!JIJbleia C:ons~i tuinte, que, 
por sua vez ~ elegera um Prt:sldentc 
que rcctbo.Jrá o pod.e:r no dia dn inde-
pond~nci~ . Durante o pe:çiodo de· 
transicçao proceder- s~ -a grallua.J..m.en-
te à integraçcl.o l?rogressiviA:.J:dos gu~r 
rilheiros Uos tres movimentos de ll-
bertação, no ex~rci to nacional an-
golano. 

Os ,r~feric.ios camaradas tive- J~gostinho Neto, Pres~denttl do 
ram vario~ contactos ... locais, ro!!J' N._lJ • .u ...... , pu.rtido maioritario t: pro-
lizando varias reunioe~ de trq.- grtlusista, antus de deixar Portugul 
balho. No campo do ens~o esta- purn. umc viageiil dt;: vis i ta a aLguns 
-se delin~ando um trabg.JJ:Lo de pai ses europGus e africanos, foi 
coordenta.çao entre os vo.r~os es- cntruvistaUo pela "hxpr~sso H.ev~sta" 
tabelt~ciwentos dt~ ensino do nosso 
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Órgão de informação Portuguusa, 
no dia 25- 1-75. ila entrwista 
concedida transOTevemos algumas 
passagens, g,ue definem a linha 
de oriEmtacao do H . P. L • .t..., e  a 
si t~çao actual em lJigola as pr_g 
visoes para o futuro. 

Sobre as po ssi bilidadt:s de 
interfer&ncia de interesses es-

J:lortugal, inseri tas no quadro de pa i 
ses iru.l epenJeutes, rüspei tando-se mÜ 
tuaoente, fazendo acordos coe vanta: 
gvns r&ciprocas. Vamos até conviver 
nUill clima de nu..io:ç soliJariedade po.r. 
que se os dois paises seguirac urta 
linha progressista, teremos posiçÕes 
couuns a dt:fenutlr. :PosiçÕes conuns 
fiUe nos tornarão iced:ia;awt:;ntc aliados 
prvftlrl.:nciais11• 

tr.!1!lgeiros e[o.l .. .ngola, el~ ciise: 
:1Nos sebemqs que ,neet~ mo19ento, . Sobre as dificuldadts e possibi 
o nosso pais esta o. ser vitima l~dadeu de confrontaroento aroado que 
de uma invasão sil~nciosa ,por podeLl surg~r <la coex~stênc1a do 
parte de alguns paises. lia muitos r.l . l:' . L . J.~. . com os outros dois wovimen-
estrangeiros no nosso pais, apre-tos de ideologias opostas, ele decla 
Stlntando-se uns co~ cor preta, ra: "Uma guerra civil sÓ pode ser -
outros com cor brauca querendo i~posta do ~;xterior. O nosso povo 
passar todos eles por auxiliado- nao quer a guerra-.rieiJ está disposto 
res do processo de descoloniza- a fazer wais g-uerras. O nosso povo 
Ção. qu~r a paz e vai defenJt!r a paz. 

Mas há o imperialisoo que é 
representado, principalmente, 
pelas diferentes companhias mul-
tinacionais, com  a Gulf üil,  a 
Co;npanhia dto! .Liiauantes, a Compa-
nhia i'olinL:ira de .Lobito g,ue exp~2. 

ra o ferro, e outras, sao ta.mbeo 
uma ameaça. guer<:.!W continuar a 
do19inar e;conomicauE:mte o nosso 
pais e ElXJ)lorar o nosso povo. 
Ora esta e a dificuldade raaior 
que se nos depara. i{ão é sim-
{llesmente , o problema da-consci-
encia politica <lo nosso povo, o 
problema da organização, mas 
essa pressão que vamos sentir J.o 
exterior constituirá U.l!la grande 
dif·iculdaJe 11 • 

A pergwlta f~i ta sobre se o 
.&gostinho 1Ú:.!tO incluia Cabinda 
em J.ngola quando fal&va da wli-
dade territorial e urâdade na-
cional, ele respondeu mui to bre-
vemente. "Cabinda ~ ..... 11gola11• 

Jülgola, pais geogr~ficamente in 
tt:e;raüo no bloco da J:t'rica J.LUStral -
faz fronteira a Norte e Nordeste c~m 
g Congo .t~nsllasa pais doLlinado pala 
hfrica do Oul onde uo.a r:t.inoria racis 
ta branca mantem a população negra -
subne tiU.a a um sistema de exploração 
colonial, agruvaJo por um re[;il!lt! Ue 
11apartheid11 e Je segregação rc.cial4 
B~ta situação geo-politica, no cora: 
çao de uma oo na extre:cm.r:1ente rica do 
continl;nte africano é de importância 
vi tal p~r:... os interesses dos conopó_ 
lics internacionais. 

O H. P . L . ; ... faixo prir.1eiro ra.ovi-
mento das colÓnius portuguesas que 
pegou .;ro arr.aus, a 4 de ~·evert;.iro de 
1961, abrinUo uma nova fase na con-
tvutução uutr~t~gica do sisteua co-
lonial.-f~scista , obriganUo Portugal 
a procurar, nULla nova forma de re-
laçÕes com o iw.perialismo internacio 
nal, a assistbneia financeira e oi--
li tar iftU.i~lH::!l!SÓ.vul à qtanu.tenção da 
sua resistoncia ú esta contestação. 11 

••• o problema de C8..binda não ~ 
Cabj..nda er.1 si mesuo11 

, mas do pe-
trÓleo de Cabimla, anue "estão J.1. ajuua úJilitar foi-lhe d.:.da 
em jOE;l;O os interesses aroH~rict.nos pelos J.mt<...U.os Unidos, }'rança, lJ.eLla-
e franceses". nha }'oueral L ltrÜ-Bretanha através 

da OT.!<ll ou pe1!) venda diructn de 
arrliULlento a credito. Eiil troca rece-
bt:rWJ a possibilidade d~ tur uoa 
maior participação na ex;JloraçÜo dat~ 
riqut:zas Je ~illgolo.. Grandt!s investi-
u~.::ntos foraru efectuados eu h.ngola. 

Quanto às perspectivas de in-
tegração <.la minoria brunca na 
futura uação angolWlU, ele Jis-
se: 11 Isto está inseri to nos 
acorJos. ·rodos aqueles que nas-
ceraw. t::o • .ngola são consid~;;;ruUos 
angolanos inU.epende!ltt:Lleute da 
cor. Pe11so que· hav~rá relaçÕes 
Je amiz~de prcfvrenciais com 

o. partir dos anos 64/65 pura 11valo-
rümção Jt; novas t)XploraçÕcs de ~er
ro o pvtroleo sobretudo uas truJ.bcm 
parü as le cobru, diamantes, ouro, 
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fosfatos, etc. 

.ustes invt:stim~ntos iuplica-
ram o reforço da ~.;Xploração das 
riquezas tle ~..ngol.J. eo ber11.dicio 
dos uonopÓlios int~rnacionais e 
da caJa vez maior uependêucia 
de .ú.ngola nas su&s r<:laç.Õ.es de 
troca com o iillpt:ri... .. lisoo 0cidc.!! 
tal. 

18/-

à conferência wul ti-racial na qual os 
racistas prutenJew d0terL1inar o iu.tu-
ro do buJ.oeste l~fricano . i.Jegundo ~::ste 
woviut.;nto a l:frica ,do Sul sÓ quúr di vi 
di r  o povo da l·1ani l)ia, para poder 
cvnt1nuar a gov~.::rlm-la ilegalutmtc. 

No ~ntui to de prt.ist:.:rvar a unida-

B contra todo est~... estado de 
coisas qu~ o 1·l.P. L .11.. se proPõe 
lutar firmúr:1ente, fazend.o con 
que a indep<:ndência politica Ue 
-4.illgola SE::"ja efectivlli.leüt~ o pon-
to Jc partida pL.rt~. a conquista 
da su~ independência econÓn1ica, 
conquista indispensável para 
poder lev~r àvunte a luta contra 
toda e quulquer forma dt: explo-
ração. 

dt::: Lia .NarJibia, a SW~..J:>o declara-s~ Jis-
posta h intensificar a luta nruuUa, 
dt.uw1cia e condena a "'dricn do .:>ul 
pcl~· sua tentativa dia desneobrar a ele 
Nu::J.ibia. No &ntanto a SiJ1~0 , nUI:l.a 
Jocl aração do dia 17 deste uês Jecla-
r~ não se opÔr à aberturn de-ncgocia-
çoes com a llfrica do Sul, sohr(;: o í'u-
tur~ Ja U~ruibia, se as seguintes con-
diçoes pr~vias forau ac~ites: 

1  - o reconhecimentc Ja t)it"'...PO 
cowo ÚJ;ico representante 
da Namibiu; =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 

Nalltibia 

Lste pais, tam.bén conhe::ciU.o 
segundo a nooemclatura colonial 
por SuJo este 1 .. fric.::.no, tinha 
sido confiado a atL.....inistração 
da ":frica do ~ul , pt:la SociuUo.-
de das Nações, orgE...uismo intur-
l1i...Cional qu~ antec8Jeu as NayÕes 
tfnidas. 

J~pÓs a. longa luta de liberta-
ção nacional J.irigiu.a pela üW.b.PO 
o dupr~i....LO Tribunal lnt&rnacio-
nal contirma, eu 21 d.e Junho de 
1971 a ilcgali~aúe da prosença 
continuudu da úfrica do uul eo 
Namibia. 

O ret;irue racista J.a ::.fricu U o 
Jul continuou a ignorar ~ssu 
decisão towuUa ntll.'la atitude J~ 
cutêntico U.tsafio à autoriUadc 
c pr(;stigio tlas HaçÕes LiniJ&s 
sob rusponsabilidaJt: da q_~al 

foi posta a adQini~truçÜo aa 
Nanni.bia. 1~ ~~frica Uo Sul conti-
nia a adr.lirlistrar ilegu.1L.wut0 
fJsto t<:rri tÓrio, e> .. teuduttd.o a 
ele, a sua poli ti c a desUo:J.ana 
do aparth0id c da .JiscriLlinação 
rucia.l. 

N'o Uia 13 ~.Kstt.: .. iês, o 0 ,/l • ..l'Ü 
mais UIJa vez couslj&'U.iu boicotar 
nu i.:Ü:içÕt:;~s ll.t:: rljpr~;:;ser1tantl:s 

2  -o reconhecimento p~la .... fri-
ca do ~ul, do d~rei to d. o J?O-
vo da N'aoibia a il:lllL"pc:nuen-
cia; 

3  -a libertação Ue todos os 
presos poli ticos; 

4  -o regresso sea cntrE:.ves de 
todos os nqoib1ru1os no exi-
lio e 

5  - a retirada de toUao as for-
ças do vx~rci to e da polÍcia 
sul africana Lia torri tÓrio. 

+: + .... : .... :+: +: ... :-t:+:.,. :T!+: + 

Zimbabwe 

bate pais actualuente l!lais conht~
ciJo pelo J.é aou~ Je houésia que lhé 
fel Uauo pt:~los colonizadores, foi Jt:::-
c~;.;.ru~o iltgall.tlellte inU.epc.:nu~nte, pt"la 
L1:1_;nor1a branca. e racista de Ian ~oith , 

ha dez unos. Cor..tinuu uu.oa situação ele 
~upas~:H:! . ~e por ULl laJo lan Sui th 
con~inua u lt::fetüler a iJeia segw1lo o 
qual a conferencia constitucional Je-
ve t~r lugar d.entro uas fro11teiras 
hoJ~si~3, p~r~ o outro, o Gons~lho 
Hacio.llal J..frica.to wante::u-su firwe na 
t>uu. poslção Je não ac(;i tar esta con-
ft;rência. se l!la for realizada no Zio-
b~b~c . ü Conselho u~d~e t3l.lb~o a Ert:-
Sluuncl.a Je~ta cvuft:rencia pelo ninis-
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tro brl. tânico dos negÓcios es-
trang~.:iros, Jao.t::s Cnlagh:..L... 

Begundo o Rever(;nJo Slhthole 
uw dos rt::::sponsáveis do C.:onselho 
Naciol1.:_;l l.ft·ica.uo, a pr~.;s(:;lníj:.a 

Ja :~;alicia sul-afr~ca.na no tur-
ritorio,koJesiano e l~rgawente 
responsavel pelas J.ificulU.aJes 
no c.stabcleciwcLltO U.o acordo 
para ,os ta conferência . .c~le J ! z 
t~beL:J. que a prusença \i.t.t. policia 
sul africana ai sÓ serve para 
clar falsas espera.1ças ao gover-
no Je 8mi th e toraar na is údter-
CJinuUos nos suus propÓsitos os 
SuerrilhGiros uacion<....listas. 

a f r i c n d o S u 1 

.... pes.J.r Jas alteraçÕes profun-
das qut! ,se ~·; estão n. prece.§. 
sar na .~ .. frica ..~ .. ustral,  c ou as 
persptlctivas prÓxio14 J.o acesso 
dt; l'.iOÇEI.Lbique ~ ..~illgola à inde-
penU.~ncia o goverllo racista de 
PretÓ:d a reafiroa descaralarJ.ente 
as suas prf:ltensÕes J.e qucrG:r per-
petLJ.ar o apartheid. ~ o racis.c.to 
na .. :fricn uo Sul. 

l1. 23 J.ustt. uês \'lorster, pri-
msiro ~...oinü;tro J est~.: 0ovt::rno r a -
cista, rt::juitou o peJi..io ck 
.-E: Uiri~,.;ntes. Ja i..iaioriu negra 
no scntiJ.o Ue que os nove r:ll-
lhÕt::s J.e E:.fricanos que hubi tao 
as regiÕe:a anile st: enco.Lltran. 
brancos da .. :frica .;.o dul, sejé1!.J. 
autoriz&J.os u tornarew-se pro,erit 
tários .lt: turrt.nos ou hc.bitaÇOtlS-

.bi.:.a a ti tu ...... C; Ue fiagrante vio-
lação ao Jirt:i to Jo howt:u e ao 
direi to ÍWlliaLJ.tmtal da libt::rJaJú 
de rn.oviLJt.::ntos, Worster reafin.1~ 

qut: os ufrit.:anos conti.nJ.u.J a :;;ur 
obrigados u tt:r passes para se 
uS:elocart::w d.e UÇJa região para 
outro. 

Bntretanto a J">.,li.C:, C..fricn.n 
l~utional Uunc:rcos) continua. de-
terminada e~..1 prosseguir a lu.ta 
aruada quf1 visa n~o .3. prowoção 
do nt::gro .l~o:r~tro ~..L .. 1. ;;acied.aJc: 
racista oü.::;; ~ &bolição coupleta 
Uo ret;:ime J.o ·nJ~<..:.rthLid e à ex-
tinç(ío Ja h~envnia da Llinoria 
brahca sobre a uaior~a n~gra. 

1'.. situação C.:> 11Jéaio Uriente 

.ll tensão uesta parte lo o.undo es-
tá auuuntc:..aJo coo o dt:st..nvolviuento 
da represã.o israelita contra os rt.:f,!! 
giullos palt:st.iniauo::; expu.lt;OIJ daG 
suas tE:lrraB "-gora ucupadas pclC3 Ls-
tauo Ue lsruel, e co11tra os p(...iS~s 

lll".....1.bes fronteiriços. 

.JUl i..:.Ute 6 Ll1as com t::cutivos -
Je 11 ú 17 J.este uês -U..."lidaJes oi-
li tares isre.ali tas· atravessara.r.J a 
fruuttira cow o ;;)ul cb Li bano, cou 
ta.uques e blinJados coo os quais 
Lit!tralharruJ Uiv~rsas al.deias eo re-
dor ...... a1~tilharia libanest:. ripo~tou, 
provo(.!~nJ.o baixas m.t..::> fileirt.§ is-
ratli tas. Perante esta si tuaçao, o 
Governo U.c SaJ&.te deu a Israel 3 .cJ.8-
se~ pura a11rt;~ent ..... r n01 as :r>ropostas 
para a resolução lo pro ble-on Jo Né-
Jio Ori~:;mte . .ule afirLJ.a que as even-
tuais propostas dcverian ser dlscu-
tidas coa as três frentes dirt:cta-, 
uente envolvi...~.as oun Israeã., isto e , 
a ...;{ria, a Jordânia e  o prÓprio 
.c.gipto. ,~.,. obst::rvar que esta proposta 
foi logo reJeitada pelo prioeiro ~i
nistro lsraeli ta Rabin, porqufJ "Is -
raBl nãu poU.crá acci tar ULW. litli ta-
ção J.e t~upo quv poderia ser consi-
Jt.:rado WJ ultiLmto11• 

l:'rosscguinJ.o a sua politica de 
ponta J.e lança Jo iopcrialisoo no 
1 .éLO.iO Urie11te, lsrael pÕe d.escaZ.aJ.a-
uunt~:: [l !JEúVa a ca~aciJ.~J.e u~ ·unidg 
~e J.t: 3.c~ao Jos pEnses ar:::~bes, of'e-

:r·~c..::nJ.o a nação et;;,ipcia. .. , pela Vóz 
do St;;'J. r.únü;tro Je def~Eia, tiii::J.~ Pe-
rez "uenE::rosus concessoes se o_;-bgi-
pto assiuar ULI a.corJo cotJ ü;ratl, 
ua;.;, que eSSi:.l.S conc~ssÕes. d~viaô sc:r· 
liJ .. i t<..t.J.u.s su o ugipto não·· és,tiver 
d.ispo~to a fazt.:r UJJ acareio a lougo 
prazo". 

Iasser ..~.~.ra.fat, lcad01 do povo 
p::üeutinia.no afirua q uu a Luropa se-
r.;_ s~r.1uraentc a.fvctaUa cor.1 o/lU nova 
guurru. uHtrt:: lsrt:.ul e os pu.isos .~ra

bc:s . .iüe ti.ei).a. perc~Jber que, 110 ca-
so Ue UIJ novo confL .. to, o:.:. yaisuu 
Úrubes iwporão ULl Odburgo uinJ.::.. oais 
rit;uroso Uo petrÓleo destinado à 
~uropa . 

O •. ürit;;~::ntu palestin~ano acusa 
al.nda , .. issingcr de pr~tenJ.er griar 
uo fosso entra o .t.bipto e a ~irl.a ,. 
po1 uu luJo, ~ entru est~s Jois pui-
ses e o~ pu~esti~os por outro. 
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Hoje que o colonialismo português 
está em extinção, nas terras ê.a África, 
as massas populares caboverdeanas têm 
a satisfação de receber com toda a hon 
ra e prestigio, d:i.enos de um revoluci.2 
nário,  o camarada Aristides Pereira, Se 
cretário Geral do nosso Partido, o P.,A-:-
I.G.C., que chega a S~ Vicente no pr6xi 

mo dia 18. }i-.\..1\._ -
Sem pretend~o paosado, que no 

entanto é a única e verdadeira fonte do 
experiências históricas, impÕe·~se neces 
sàriamente analizar as situações de on=-
tem e hoje e tirar as conclusões devi -
das. 

O retrato daqueles que ontem eram 
conhecidos nos circulas imperialistas 
por "terroristas, ·rebeldes, desconten -
tes e ambiciosos" 7 qu'f queriai!l substi -· 
tuir os colonialista& portugueses na d.2_ 
minação dafj sociedades então coloniza -
das 1 mudou radicalmente o Hoje são vis -
tos, nos mesmos círculos, como verdadei-
ros africanos e revolucionários que sou 
beram interpretar fiel c correctamente-
as verdadeiras aspiraçÕes dos povos do-
ninados e explorados por um regime das.!:!. 
mano e opressor ·-o colonialismo~ 

Se hoje a opinião pública mundio.l 
reconhece nalguns dirie;entes nacionalis 
tas africanos 1 cerno é o caso doe nossoS 
dirigentes: honr.:t e prest:í.&io, esses 
a :iectivos não traduzem de maneira ne -
nhuma nem cadências do.3 imperialistas , 
nem 1 tão pouco~ promo<;ão individual pu-
ra os nossos dirigentes .. Traduzem si:-. 

1 

o. situação real de emancipação politica 
do povo da Guiné e Cnbo Verde~ o valor 
revolucionário dns Mafjsas Populares da 
Guiné-Cabo Verde, que souberam .om toda 
a heroicidade e sacrifi.cioo exi:ridos pc 
la luta, incorpornr-se no grande exérci 
to dos explorador; c op1 imidos do r.tundo 
que lutam contra o colonial-imperialismo 
e  o capitalismo cm ~o:ral. 

Entendida assirr.,o. vinda t'l.o camara 
da Aristides Pereira a Cnbo Verde 6 a -
consdquêncin 16gico. Uas vi t6rias cada vez 
mais decisivas, conseguidas pelos Traba-
lhadores e Povo de Cabo Verde e a conse-
q'lcnte derrota do colonialismo português 
que ao caminhar paro. a destruição quebro. 
UM dos ramos do capitalisrlo mundi:tl. 

Nesta base, ll5 Hascas Populares 
Caboverdean.::ts saberão receber digna e 
calorosamente um daqueles que souberam 
romper com todas ae tentativas de assi-
milação e "promoçfio pcscoal" •lentro da 

Continua na p6.6~ 3 

HOt-lbNTO POLÍTICO 

]._ actual situação politica em S. Vi-
cente, caracteriza-se por um viv2 e 
ieterminante derpertar da conscien-
cia popular e das cassas ~rabalhadQ 
ras fundamentalmente .. Alias este fe 
nÓraeno tem vindo a verificar-·se deS 
de a queda do go-.,rerno fascista em -
Portugal, 31'1 25 de Abril de 1974, e 
a consequentG expansão da onda anti 
-colonialista, com aQplitude cada 
vez roais crescente~ seguindo sempre 
o seu curso norm&.l, com toda a sua 
força reul e potencial voltada para 
o inimigo colonialista1 especifico 
das sociedaàeEJ coJ.onizadas 1 e capi-
talista, que e o r:J.esoo pi!'a todos 
os trabalhadores e explorados do ll1.1Il. 
do. 

.ás sim procedendo, as massas traba-
lhadoras pretender:1 num processo .22!1 
tinuo I permanente e cadª-vez mais 
intenso recrudescE:?r a sua luta pela 
êOluçao da contradição principal que 
caracteriza uma sociedade colonial 
como a nossa7 que é a questão da ig 
dependência nacional e refor9ar a 
chama da Revolução~ dando in:tcio À 
luta pare. a solução du contradição 
fundar.J.ental que opÕe ex3;lorados a 
exploradores e de que nos, fazendo 
parte do t:~ercado capi taliéta mundi 
al, somos parte integrante. 

Ao cesmo tamp2, portanto, g.ue luta 
pela destruiçao da dominaçao colnni 
al-i.m.perj.alista, luta em solidarie-
tlade com os trabalhadores do mundo 
in·~eiro pela destruição do estado 
burguês e pelo ':i..m da ex;eloração cª 
pitalista~ pela construçao duma no-
va sociedade, juste.1 e onde os ho -
~ens sejahl efectivacente livres -ª 
sociedade socialista .. 

Se a principio devido a uma série 
de condiçÕes objeotivo.s e subjegti-
vas que gerarao aquilo que ec sint..ê_ 
se podeCl.os chama; 11apatia politica'! 
as Massas viam no P1JGC apenas uma 
expressão Nacionali tu --expulsão dos 
opressores colonialistas I>ortugue -
ses, independência poJ;Í.t~ca -; ~oje, 
l~Jvado pela propr~a log~ca 
do desenvolvimc!'lto do processo revQ 
lucionÓ.rio, enquudrado no seu conte2; 
to 19undial e localizado nom.1spaço ..ê. 
c moCl.ico determinado, tal c1.rculo 
fechado foi destruido pelq. combati-
l ..... vn. !1U.t!. L'~ ~ ) ) 

1 
t .. 
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vidade e ardo: revolucionário:· das 
r-lassas, alargando-se até ao infi:-. 
nito~ Quer dizer, as Massas traba 
lhadoras,. vêem hoJ.e clara.I!lente na-
1udependencia1 :r1ao ll.Cl fim em si , 
mas sim ~ !DQ-O uecessário p~ra o 
combate a miseria e exploraçao e 
outros m~tles e injust~2as saciai~ , 

um meio para a definiçao, preciEBO 
e alargamento da sua luta contra 
a exploração capitalista,explora-
ção essa, onde o colonialismo por 
tuguê~ , come elemento,intermediÚ: 
rio, e apenas a sua sintese primei 
ra e expressão superficial, -

Se durante a dominação e opressão 
CQloniais os antagonisuos que o-
poem as diversas camadas da nosso. 
popul~ção eram aparentemente dis-
farçadas pela necessidade de "Re-
~istência comum'1 doê colonizados 
a degradante ocupaçao colonialis-
ta, não devemos ter falsas iluSÕes 
sobre que esses a.ntagcnisraos real 
mente existiam e que essa prÓpri= 
a. roei tência era totalmente dife-
rentf1 tanto no seu conteÚdo como 
tambem na forl.lla ~e que se revesti 
q relativamente as respectivas C§ 
madas sociais. 

Hoje, que a Indepêndência se apro 
xima a passos largos; desde o 25-
de l;.bril .e principalmente apÓs a 
forLDaçÜo do governo de translção, 
os interesses das diversas caoadas 
caboverdianas vão-se cada dia defi 
nindo 11melhor11

, apresentando-se cÕ: 
da vez mais com as suas reais di- -
vergências, caminh~do necessàrin 
mente para c'-'.da um dos dois pÓloS 
principais e an-tagÓnicos: dum la-
do a burgues:ü1 cora todos os seus 
previlégios d~ classe que a soci.ê_ 
dade capitalista lhe confere e do 

I 
outro lado as r1ussas trq.baliu::.do-

~· ras enquadro.ndo os operarios,i cam 
~ · -,_,; poneses pobTes -
J:,~ .... 

Para a burguesia a Indep~ndGncia 
é  o 11t'im" d~ ~uta e  o seu neces-
sário enquadramento como interme-
diária do c a pi tal il!lperialista es 
trangeiro numa estrutura neo-colÕ 
nial que se seguirá necess~inmeÕ 
te à domino.Çao colonicl desde que 
não ·se levo av2.11te a r~;:;volução B.Q. 
cial. Para as Nassus trabalhadoras 
é o fim de todas as ilusões dema-
gÓgicas, a destruição total da CJ~ 

3/-

quina administrativa colonial e  a 
abertura de novas persEectivas de 
luto. contra a exploraçao capi ta-
lista. 

l..ssim, abrem-se ns portas à  capaci 
dade combativa e dir e ctiva ·das Ma.§. 
sas Trabalhãdoras que tomando o po 
der nas s~as mãos L levarão n ecessi 
riamente a for.:::J.açao de um Governo · 
Revolucionário dos Trabalh"ãdõr"é"S" 
q~e ga~antira a verdadeira realiZ.ê:. 
çao pratica do programa do nosso 
Partido, o P.J1.. I . G. C. e uma verda-
deira liberdade para o nosso Povo . 

!EJJJORIAL 
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estrutura colonial e identificar-se 
com o seu ~ovo 1 defendendo os seus 
verdadeiros interesses. 

- VIVA O CAMARADA ARI3TIDES 
PEHEI~A 

- INDEPEND~NCIA IHEDIATA E 

TOTAL 

-VIVA UNIDADE GUINE-C"BO VERDE 

-VIVA O P . A.I.G.C, força, luz e 
guia do nosso povo na Guin6 e 
Cabo Verde. 

-1 I 1-

• •• 11 unidc.de da Guin~ e Cabo Vt:rde 
deve f2.zer-se na bus e de vontadt:, 
livrelílt:ntt..: expressa, dos povos dos 
dois torri tÓrios, seLl qualqut.;r in-
t~rfvr~ncia por pc::.rte das autori-
d<.J.des portuguesas ou de quulqul3r 
uutra potênciu estr~gC;i:;:a .A modo.-
liJ.:..do destn unidf;.de sera definida 
pt:los Órgãos de: sob(:;:raniu livremen 
te elE: i tos pelas populc.çÕcs n.:speC 
tiv.::t.s dos dois territÓrios .-J.Jis--

tides Pereira 

I I I 
11 o funÓLJEmo nco-culonialistu wos 
trou-nos que não se pude tluvidar-
Ua r~ln.çÜo estreita que existo GB 
trt: a ll<;!SSU lut<:J. e a luta du ela§. 
se opero.rio. interno.ciunE;.l". 

A. C~bro.l 
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HOMENAGE~l A MONDLANE 

Foi a  3 de Fevereiro df' !969, que mais 
uma vez, màos assassinas, a:::-madas pelas f 

pelas forças de ag=ssào impeJ:ialistas, 

desfBl.'iram meis um golpe mortal a um dos 

filhos mais v.32:i.dos da África., Como Félix 

Moumi e PatricP-1 Lumumba, Ban Ba1."ka e mais 

tarde o nosso saudc!3o le.:~cier, Amilc<:>r 
Cabral, Eduardo ~londlane 2ur..umbiu àç_ 

máÕs daquelas qu~ sernp:c"' qu1zeram pcrp.ê,C 

tuar a E!XjJlor..:::ç.õ'o em Âfricao 

Eduardo Mancilanc n::H'ICBU cm 20 de Julho 

de 1924, na regiáo sul de f-1oçambiqu8. 

Frequentou uma misS~-o pro~~,.estante suiça 

onde cedo se dis·t:inal!iu pelas suas qua 

lidados de intoligenda. Em Outuh::-o de 

1950, depois de ter sido exploo da 
tfrica do Sul, pa:.:tiu pa.~<.l Li:"boa onde 

conseguiu uma bolsa do e.::;-tudos para os 
Estadas Bnidos- Al.i do chutorou-sa em 

Psicologia Sc.;ü,: o Ar.c>dfo:-ia c "'l3ls 

tarde locciunou du_ wntr- algl!ns anos ne 

Universidade de Siracu~~ cm l\!ov3 York 
Passou depois '= trab;Jlh~= r.as Nacãos 
Unidas, n,o Depart-:amento de ProcL·~ado
rias, e e nessa qualidacle que vici ta 
pela Óltima vez1 em 1%11 Lourenço f--la.E_ 

ques. Pouco tempo derois elE' x-egressou a 

Dor-Es-Selam onde se rcunirg~, o:;-di fé-
rentes grupf"s nacion.:~J istas l·k•çamhicn-

nos , criando o FRELH10, de que foi o 
primeiro precidente. 

Em 1962 realiza--se o p::.:imui:-o Congl.eo;so 

da fflELIMO anGe se elabora t.m prog:!:'nma 

de acçã"'o b=:m de fi rido p:•::G f! libt:!rhçàé 
de Moçom~JiquF.l: p.:':F1L'.;io c~ltu:tc:.l. for;na 

çSr:J do dirigentP.s1 a?'Jio à fo-=maçÉiiJ e-

desenvolvimento d~ rnass~o;, r.orno sindica 
tos livres. organizaçÕ">s d<Js m•Jlheres -

e de estudanb.:.s, o cor.scienciali:>aç?.O 

das massns moçam!.Jir:OJnos e d~se:wolvcr-se 

quanto à est::a':.Coia qn'<Ü d3 J.uta, .Jois 

planos:-à escal; A?fricsm:, Unidade com 

as duasfruntos de Jut.'! cortra o coloni.ê_ 

liemo portuguOe~ r~rLA e c P/\1GC, <Jrgan_.!_ 

zades e coo.cdor.adaz no seio :Ja CONCP, c 

com os demais poioes Afrü:flnos: a::~ n:tvel 
da o.u.A~ 

No plano i11ternacion<:~J firm8ção de ali-

ançé:s com os ra:~.sr:: s p:.:-ogrn!"sis·;;as no 

mundo, conseguindo deste modo nfío sÓ o 

auxilio material r.eccssa'rio. ao det;en-

volvimento da lut::t armada como tambem 
o isolamento diplm-.,;tico de Portugal. 

-No plano da lutb intE"rna ia !ibertor. 
do tnrri to rio nacion<ü ao mesmo tem~o 

que construia um13 n~V4l vido nas zonas 

libertadas. Paralelamente toda uma ac-
tividade guerrilheira era desencadea -
da no sentido de nante::: o inimigo em 

constante estado de instabilidade,pro-

vocando o seu desec;uillbrio econÓmico 

pelo desgaste conh.n~..:a das suas forças. 

A FREU~10, como o f•IPLA, e  o PAIGC tb-·v 

quo lançar mão do luta armada para a 
reconquista de dignidade do homem Afri 
cano de Moçambique, perante a impossi-

bilidade do utilização de outros meias 

do luta dentro do quadr o da colonial-

-fascismo português. 

Eduardo Mor.dlane morreu: n"ãa sO porque 
queria a independência de r~oçambique 
mao tambe111 porque queria uma socieda-

de justa 

Mas a no1.·te de Mondlane n~o conseguiu 
fazer parar a marcha i:t.·revers:l.vel da 

hi stdria =:orno as forças imparialistas 
pretendiam. Pelo contr§rio, o ba'rbaro 

assassinato de Mondlane aumentou a Ó-

dio consec;uente dos combatentes da li 
berdadc, rafarçou a sua determinação 

fazendo com que a luta avançasse 

ritmo aindü maior. 

.. ,;_.. 
Hoj o temoS Moçambique um governo tra.J:!. 

s"i tÓrio que o l:Jvara' ~ sua independO.J:!. 

cia nacional no dia 25 de Junho do CD.!:_ 
rente ano. 

11,PoLGA E A LUTA AlmADA 
EH AtJGQLA 

Foi na. madruc;ada de 4 de Fevereiro 
que um c;rupo de africanos saiu dos 
bairros dJ tas indigcnas, os musse-
ques de Luondo. e, armados de paus 
c facas. atacarJ.m n principal pri-
são da ~apito.lr Principal objecti-
vo: libertar os prisioneiros poli-
ticoa ~, · .:Jr.o 1t ".., c l . ·uia.listó.s 
por-t:ucueRce os matassem ou deporta~ 
som.-

Havin jé. <:\lGum tempo que a população 
d0 Luanda, exasperada pelos métodos 
do reprt.:.csÜ0 !accista utiliza.da pela 
P..--I .. D~E., 1 tinha decidido libertar os 
dirigentes do H.P,L ... A.~ e outros na -
cional~sta:_j que estavam presos em 
Luanda • Vinte e cúnco de entre os pri 
sionciros politicas tinham sido sumà: 
riamcntc executados cm 1960G 

Nesse dia 7 polícias portUGUeses e 45 
(~ontinua no. pág. 5) 
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africanos fora!:'! mortos. No dia ser;uin 
te, europeus urma.dos, depois io fune: 
ral dos 7 polícias portur;:ucscs persc-; 
guem c matam transcu.YJ.tcs anGolanos que 
'ripostam corn· um secundo ataque a uma 
outra prisão, sem resultado. 

5/-

co, N:forço.vnrn os laços colectivos. 
A sobre·livênci.::. dos. ~rupoc dependio. 
dQ tr~balho do todos c de cnd.:!. um. 
Corno Engels, um dos. fundndores do 
soci:l.lisrno científico, be~ o demons 
trou, s6 o -:-.parecimento d.e!. famíli<l-
p:ttri:-.rc.:l.l vn i lev.J.r u um-:1 dh'isão Foi ·a catástrofe. Protccidos pela polí. 

ciá, os brancos de Luanda vin~.:tm-sc rnã"s 
.sacrando os angolanos dc:r.tro d.::ts su.:~.s -
casas e cubatas nos :nussequcs. 

da .:JocicJt•dc <.:t1 esfcr.'l de actividn 
dos doméstic.'ls e cn csfcrn de acti 
v idade pÚblica. Com o desenvolvi : 
monto cln produç~o c .J.umcnto conse-

~e,;undo o. revista Time de: 211- de Fevc - quente ULL troe~ c d.LL divis3:o do.s 
reiro deste mesmo ano, um chofer de tá sociedo.clcs cm cl.?.sscs

1 
onde todos 

xi de Luanda disse aos jornulistas ter ·'18 r.mó.ançns e tr."'l.nsfcrr'lr.çÕes econó 
vis'to cinco co.miÕts cheios de csdáve - rnicê.a, polític.:<.s e cultt<r-"tis võo--
rcs que lcvavar.~ pnrn ·enterrar ~o mato.. -&c procecs.:tr ntt csfcr:::. ele LLctivi-
Aindc.. segundo o Time, 3 scnilna~ ap6s cs da.ice> ~Úblic~s, consolid.:t-se. no 1.o.r 
ses acontecimentos, a prisão de s. Pau": a. fumíli:1 individu.:tl tc.t.~bé:":"J Uitn no 
lo, cheirava ainda como ur.m ch<lrnicr , l=:.riz.1.d1. (o c:J..s:ll) onde '"'· i:mlhc:r ~S 
mcsoo ap6s terem tirado os c:ld.ivcre.:s. t& c:Hl.:-, vez ;y:is .:.uhmetido. ·'i supre": 
A polícia tinha assassinado oG prisio- t.<lcb do ho::Jcn. 
neiros políticos J.urantr.: ou ~epois ~lo Cooo di;:zci.10C ~·.ntcrio'?"" nontc ,_ toM 
ataque d prisão. 3~.F.L • .:.. •. ~-el:. una idcolo~ic b.:..oe.J.d..:t C!"'". noçocs c i 
ca de mil pessoas foram "!:lruf;rumCnh: .ea!l -cntíficas f~lsa~ for;:;:.t:l dcsenvolvi-
sàc:ro.dll;.s " --.  - - -: d:1s c I-rop::..c:~.cl......s., através de mil~ .. 

Foi urn eolpe terrível para o ::lovinento, ~~~.~l~~~ ;~;;~~~~~: ~o~~~;~~~r ~ 
mD.s alguns militantes conseGuirar.r. fu - ::~u lhcr " que t.:.:-;

1 
por bL..sc 8~ in.fe-gir para a.s florestas dos Dcrnbos de on riorida.C:c biol6cica. iJc; :!'!Csm:"\ r.tanci 

de puderam depoic reunir-se ao 1:.P.L.A. r:'l. que.-. cscrav<lturo 1cu origen LL-
que neste m.asr.1o ano se inst~lava en f.:üs.1.s tcori:::.s que tendi~m a contir 
Kinshasa na ncpG.bliea do Zo.irc.. r.l:J.r ~ infcriorid.:ldc natura.! do es ': 
Neste momento Agostinho encontrava-se ... crc.vo, 1~:1r·A justific.::.::-.:~. suo. redu ...;, 
preso no campo de Ta.rrafal e: outro:: r:i ç-:'!o •l condiç:l:o ,':_c :::.nil~:tl de c:-trgo. , 
rieentes presos cm il.ncola. !·;. de ;;,ndr;: 1r1 r.;e:Gmc.. r.:.ncir.:-.. que o colonialis -
de, ent3:o presidente do r.. ?.L .. A., na no c o i:"lpcriulismo dcr.·un lugar .~o 
Guin6 Connkry onàe, cor.; outros milit->n. apo.recimento de tt.ori.:ts pseudo-cie!!_ 
tes respons~vcis , tento.v:tm defenir ·'1 tific.::.e; :4.ecti:n::tr.las :1 prov.:1r ~ infe-
ostrn.t~r;i.:t de lutn .:um dr.:. de liberta - riorid:uic doe povos opri~idos ... a fim 
ç5.o nc.cion.:t.l que devia po.rtir de Kinshf:. de justificarcr.; .::1 r:uo. dor.:ino.ç.:..o Vi,2_ 
sn cor:1o b.."lse exterior. - le:nt.tl.r .. (;nte eY.€.I"C.ido.; bi6loros, nédi 

. c o~ 1 ~oci6locos c .::.ntropóloeoo el.a-

A NULHER N,, NOSSA SOCIB:JADE 

Com o apc.recimento d::l f:"t~Íli 1. p-"ltrio.r-
ca.l, ·J. mulhor foi re-lec,:::.dLL p.:J.r.:'l esfcr-: 
do tr.:lbalho donéstico ficc.ndo entregue 
ao ·poder .:t.bsoluto U.o horner •• Entreto.n -
to, tocl:!. un1.:~ ideologiu ·foi desenvolvi .. 
do. ·o.trav6s dP-milénios, tendentes a d~ 
monstro.r que o tro.ba~ho doméstico :::.s!;.;. 
IJUrndo pela mulher no..o tem v'l.lor econo 
mico e que n. mulher nasce com c"lro.cte: 
l"!~t icas f!sico'ls, intelectunio e: espi-
ri tu.-.ic que a dcctinnm r-or n.:~.turezn o. 
cumprir deteri'lina.dos tij:.o::: jr.· tarefa. 
Oro., viMos nntcriorncntc que n"l c-onuni 
d.-:-lde prit1itiv:1 h .. -,via un:-. divi!:.=:o scxu= 
o.l do tro.b:~.lho Cl:". que ta.ntc o tr.:t~lho 
do hornen como o in :::ulhcr cr:1m funda -
~~cnto.l.mentc necessários: rnr:t n sobrevi, 
vência do::: t;rupeo. O trab.:üho c?::-.o :-.s 
outras activi.:indc~ .:;oci~ü: rer.tliz.c"'l.V."" -
-oc e:n comul'!l e: t.:tr.t·:) a pl:"rcnr ~~··d0 co-
nunitári.l. cano lG -r·el.,çõ~~ d<' r-rcntt-;.:. 

bor"lrc.:n un HÚ:l~ero impressionante de 
tcori.::..:: r.l~stin.:o.duc a n:tnter a mulher 
no 11.:::eu lur,.::.r11 c_pt.'lo btnL dizer.to.s nn 
nossa ter r&. 
•J nuc conheccr.rcs hoje como a.G ca.r&c .. 
t{;~{::;ticas ÍL.Hl'l<:~>:ent:'lis Uo homem c 
do. mulh"'r s::.io re:sulta.lo d.::. (livisEo 
ao tr."llJalho :1 ·.Ju-.1 v.:io junt.::.r-se to 
dn um:-t cultura que fonLcnb.l o dcsen '": 
volvi:':1cr.to rlife:renciarlo Jo. nulher e 
·~o h01LCCI1 n&o c.6 0 ('l,C:JC!lVOlVil'!'lcnto de 
tipo.::; fÍsico;~, t:la.-3 tamb~~~r! de aspoctoc 
de tcrr:!JCr'l.me:nto, co..r:í.ctcr, in·clinn -
çÕes, r,o:.:;toc c t~lcntos que se sup~on 
r-or biolõt:ic;J.t.1er,tc inerentes a co.do. 
oexo. 
Vcjo.r~o~ por cxcnplo como 6 que o fac-
tor ~<.iucn.cion:"J.l int.:rvét, desde o. no..s-
cc.-nç.:'l. .~ for j .. tr o.::: 11J.iferença:;;11 ferni -
nir,.-,._, c ;:c::_;culin.~::: . 

A cri:mç.J.::; n5o receber. brinquedos in 
!i ~tintO.t1cr.te. ·':-.tr:: o rc.paz: carroo -; 

tr:llt'·."ld(')l·;t~ 7 ~1cquenoo J.ni-. .::.i.::: en bo.!: 
r d .. t ;~ .... .:; t:1.r·41 conctrucõcs r.!ccâni-

r:on .iou<.;. n: r" • 6 
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c a s 1 ferro.mentas de carpinteiro, etc. 
Para a menina: a tradicional boneca e 
mais tarde os tanhinhos t cadeirir..has, 
caixinhas de costura, estojos com es-
pelhos c escovinhas 1 etc. A junt~r a 
esta separação de brinquedos que des-
de cedo os conforma ou condiciona num 
sentido ou noutro, tanto física como 
moralmente 1 toda uma s&ria de proibi-
çÕes especialmente diric;idas ao sexo 
femenino1 que condicionam todas as suas 
farç~s criadoras c limitam a expansão 
do seu poder imaeinativo. 

Durante a idade escolar c sobretu-
do nas sociedades ditas subdesenvolvi-
das 1 as raparigas vêm-se automàticamen 
te afastadas dos jogos, das competições 
violentas, o que prejudica o sevdesen-
volvimcnto físico c psicolócrico. Isto 
em nome da ideia preconcebida segundo 
a qual a mulher fcm!tni!la é por nature 
za frágil, delicada, enfim a verdadei 
ra imagem da mulher que se prepara des 
de cedo à sua· função de objecto de lu': 
xo e "de posse, elemento decorativo, bo 
ni ta, destinada a agradar e  a servir -
dentro dos limites das fronteiras dom~ 
ticas. 

Quando conseguirmos libertarmo-nos 
de todas as ideias prõconcebidas e das 
teorias pseudo--científicas, que alia -
das d nossa experiência pessoal defor--
mada· determinaram a nossa ideoloe;ia do 
sexo, constataremos que as tipologias 
fl'exua:Ls que conhecemos hoje, embora as 
sentem sobre difo .. enças biolócicas evi 
dentes, sã: o menos devidas às diferen : 
ças biol6&ica.o básicas do que ~ obra m~. 
lenária da divisão do trabalho. 

Vejamos o que é que Isabel Larguia 
e John Dumoulin, estudiosos da situa -
ção da mulher na sociedade actual es -
cravaram a cc.:;e respeito. 

110 .. f.lctor b ..... }"; . '1;:) pode deter 
minar as modificações ocorridas na fn= 
mília desde n comunidade primitiva até 
os nossos dias -já que permanece idê~ 
tico o.trav&s de toda ~ existência da 
el3pécie ·· nem explica tão-pouco, o pa-
pel da mulher no trabalho e , consequen 
temente, a suo. posição social. -

Não 6 por 11naturcza11 que a mulher 
realiza as tarefas domésticasn Os es-
tudoo etnol6sicos dos povos pré-clo.s-
sistas desmentiram n imagem trndicio-
no.l do s6culo XIX segundo a qual as mu 
lheres, desde as mais antiBas épocas -; 
se teriam espontaneamente dedicado a 
fio. r  e  a cozinhar, cnquant o os homens 
se afastavam para actividades rliferen-
tcs e lonse, travando épicas batalhas 
contra a natureza ind6mita11 • .Scoresby 
e Routlcdee, por exemplos assinulam que 
num determinado grupo por eles estuda-

do, os homens eram incapazes de l e 
vantar pesos superiores a sessentã 
libras, enquanto as mulheres car -
regavam cem libras ou mais. "Quan-
tlo um homem diz -referem os auto-
res -esta ti uma tarefa mui to pesa 
da paro. mir:1, corresponde a dizer que 
venha umn mulher realizá-la; e s6 es 
tá constatando um f;:wto real'1• -

No ensaio hist6ria da URSS de 
Briusov e colaboradores, pode ler-
-se: 11 Nos aglomerados neolíticos 
do Trnnsbuikal, encontraram-se ar-
mas de caça -arcos e flechas -tan 
to em sepulturas de homens como ele-
mulheres, o que é característico do 
regime matriarcal 11• 

Se preferirmos prescindir do. in 
vestigação no passado, do estudo dã 
etnologia e dos achados arqueolÓGi-
cos 1 a imprensa quotidiana fornece 
ampla informação sobre a actual 1,!:!. 
ta das mulheres ao lado das massas 
oprimidas e exploradas de todo o rnll!! 
do como por exemplo o caso das mu-

lheres vietnamitas que pegaram mas-
sivamente em armas para libertarem 
a sua pátria sagrada da violenta ocu 
paçéio imperialista nr..oricana. -

SODHE .A ASSE~iBLEIA NACIONAL 
POPÜLXifDA.HEPifãtrc:\ IRHJ\ DA GUI 

NÊ BISS~ ·----

A Assembleia Nacional Populo.r da Gui 
né (A.N.P. ) , como 6rGão emanado do-
povo e que incarna os princÍpios de 
uma democracia autêntica, tem como 
fundamento de base, o poder vem do 
povo e deve servir o povo. Assim, 
ela 6 o 6rcao supremo Jn soberania 
do povo da Guiné. Como tal, vota leis 
e resoluções, controla a áplicação da 
linh..'l politica, económica, judicio.l 
c culturnl1 definida, discutida e a 
provuda pelo P.":trtido. F.l a representã 
o povo trab:-lhador da República ir -
mii da Guiné lliacau. Como povo traba-
lhador entende-se: os camponeses, cm 
pregados, profissionais de profissÕes 
liberais e organiZ"l.çÕcs de massa tais 
cotno a juventude e os estudantes e o.s 
dos tr'lbalhudores orc;aniz:tdos, 

A A.N,P. delee;a o poder lecislati 
vo ao Conselho de Comissários que poZ: 
si mesmo n.:io tem '()Odcr legislativo. 

Parn se ser eleito (candidato) para 
este 6rg5o (ANP) (: neccsaário reunir-se 
um cérto número -lo condiçÕes: ter 18 
anos, ter-se nascitlo na Guiné ou tendo' 
adquirido n nacionalidade r;uineense, 

Continua na p.1g. 7 
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Continuação da págo 6 

qualquer que seja a origem ét _ica, o 
sexo, a condição' social · :;_·ou a 
crença reli(Jiosa, ser produtor, isto 
é desenvolver uma actividade produ ti· 
va pu ter uma profissão bem definidã, 
não ser e não ter sido colaborador dos 
colOnialistas portugueses desde o de-
sencadear da luta de libertação nacio 
na~, não ter sido condenado por crim9 
de delito comum ou contra os interes-
ses da nossa luta de libertação 1 ·ter 
bom compportamento moral e 'civil? go-
Z<ll'i de prestíeio, respeito, estima e 
confiança d'l parte das massas popula-
res trabalhadoras. Além das condiçÕes 
acima 'mencionadas, temos a considerar 
ainda, algumas condiçÕes prioritárias 
que são· 1  -dedicaçao exemplar ao nos 
so povo, ao Partido e  à luta de libeZ: 
tação nncionalo 2 ·-ter realizado ta= 
refas importantes no quadro da nossa 
lutao 3  -dedice.ção exemplar ao traba 
lho produtivo. -

?I-

vas, quando elas são aprovadas pela 
maioria dos comit~s , e nas reuniÕes 
pÚblicas, pela maioria dos presen -
teso 

As eleições em cada Hecrião são 
organizadas e efectuadas por uma 
Comissão Especial que estabelece o 
plano de acção eleitoral. Para isso, 
essa. Comiasiio convoca os comités de 
zona a fim de os informar bem sobr e 
o processo eleitoral e as normas a 
seguir., 

A ...:omissão Especial foi formada 
pela Comissão Permanente do Comité 
Nacional das Regiões Libertadas, as 
sistida por um deli 1.do da Direcção 
Superior do Partido e de um colabo-
rador deste e por uma ComiSsão El e i 
toral em cada sector ou Região.  -

As modalidades de eleição· para 
a Assembleia Nacional Popular, são 
as seguintes: 

Cada grupo de· representantes ele i 
tos de uma região, é composto de ele': 1  - A Comissão Especial convoca 
mentes escolhidos de entre as massas a rev'),ilio do Conselho Regional e a 

essa rcuni.io assiste un delegado da 
;r~;r:~!~e d~s 2 q:~:o~m do i:~~t~~

02_ :~e Comiusão EsEecial .. Nesta reunião fa~ 
ment:os dns massao populares e i ele -: -se n cleiçao dos representn1_1tes P!:, 
menta do quadro militante do P~Aii~G.C .. ~:d~vid~;i;~n~:n~~b~:~:d~a~d~~~!ç~~ . 

l'io.c cabe ao Partido n responsabili A candidatura. s6 é aceite se e l a rc 
dadç do. selecção dos candidatoso - colher dois terços dos votos~ Os -

Os representantes à A.NoP. são eléi co.ndidntos o. representantes podem 
tos pelos Conselhos re[jionuis (C.,R.) ,-votar paro. eles mesmos o 

de entre os seus membros, à razão de um 2  - Os resultados da verifica-
terço de cada. CcR. ~ Quer dizer que o V.Q. ção geral c.io comunitários à -ireE_ 
to 6 por sufrá.r;~o indirecto em segundo ção Superior do Partido, para publ! 
crrau. cação 'J difusão no país e no exte -

Os Conselhos Regionais são as As - rior,. 
semblcias dos representantes eleitos A Assembleia !~acional Popular 
pelo povo por sufrácrio directo1 uni - ten um n:.ndato de t-~.:::; anos, ap6s 
versal e Sc':reto. A votação é única e os quais faz-se uma nova eleição. 
faz-cc a p-'lrtir duma ~nica e co- Ela reune-se em sessões ordinárias 
lectiva doa C8.ndidatos. 

Porque 6 que a eleição à Assembleia 
Nacional Popul<-1::.~ é por sufrô. lo lndi -
reato e em II grauo Ela é indirecta c 
em II grau porque os seus membros são 
ele i toe do entre os membros dos Conse-
lhos Regionais qu~ si: o  e lei tos por su-
frácio uaivcrsal directo em I grau .. 
Quer dizer que esses são directamente 
c lei tos pelo povo. 

As listas dos candidatos são apre 
sentadas d. população de cada sector Õu 
Região, sej1. através; dos Comit~s lo ~ 
cais do Partido, seja nas reuniões pú-
blicas. Ter ~ os Cor.!ités e pessoas pre 
sentes nos~ . . .J reuniÕes têm o direito de 
bator o conteúdo das listas elaboradaS 
c de propôr alterações. As listas de -
verão eer considerad'ls como defini ti -

pelo menos uma vez por ano c em a~ 
sÕes e::traordinárias sob convooaçao 
do Conselho de Estado e  o Conselho 
dos Comissários de Estado ou por dois 
terços dos seus membros., O Conselho 
d'e Esatdo 6 forf!ldo por 15 membros 
de entre os deputados da Asseml>leia 
~:acional Popnla:r e  o Conselho dos 
Comim;6.rios 6 designado pelo Presi-
dente do Conselho de Es do. 

III 
·•o maior êxito do nosso coDbate é 
o facto de: ao oesi:!O tempo que nos 
bateoos, terces ido capazes de C.Q. 
meço.r a construir uoa vida nova, ~::> 
l:itica, adrllnistrativa, eco9-Ómica,-
social ~ cultural, nas regioes libe~ 
tadas11 

.1!. , Cabral 
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~LUT/cDE 

Os que ,..firm~m -e c:::Jm r.::::z~o, qu.-.!2 

to a nús -que c forçf! motriz da histo-

rio e fl lutl"' dE; classes, cst?-ri<Jm cert2 
mente de ac:'1rd·:) em rever cstr.~ afirmaçfi~ 
u fim de e. pr8cisor c de lhe dnr CAmpo 
c::!e .oplicnçãa nindc nais vast:) se conhe-

cessem mêlis profundamentu ~s caractcrís 
ticDs ~sscnciois do certas povos coloni 

zad:Js, quer dizer, dominndos . 1elo impL: 
rialismo. Com cfcj to, na evolução geral 

do humanidods e do cad::~ um do!:i povos qun 

a compõem, as classes não aparecem nem 

como fenómeno gonura!izF.Jdo r: sir1ult8neo 

no totalidade destes grupos, m.:m como um 
todo <1cabado, p~~:fcito, uniforme c.; espon 

tâm:o. A definição de class~..:s, no seio -
de um grupo ou dEJ vários grupos humanas, 

é uma consequência fundnmenta 1 do dt:son 
volvimcnto progressivo düs forçüs prod~ 

tivas e: das coractcrísticas da distrib~i 
ç5o das riquezas produzidas por este grH:" 

po ou extorquidos a outros grupos. QuE:r 

dizer que o fenómeno sócio-económico 

"classe" surge c desenvolve-s& em fun-

ção d~, ··E: lo menos, duas veriáveis es~ 

ciais c inter~cpcndcntLs: o nível ::los 

fnrças produtivas c o regime do propri..s. 

da de dos meios do produção. Este Jeson-

volvimento oper<J-se lentamente, gradual. 

mente c de modn desigual, por variações 

quantitativas c gcralmcr.te pouco purc~ 

ptíveis das componcntc:s fundamEntais, 

processo que,  a partir de um c8rto grou 

di::! acomulaç5o, conduz o um salto quali-

tativo* que se troduz pelo aparecimento 

de classes c do conflito entre as elas-

Factores e:xteriorcs a um dado con. 

junto sócio-económico em movimento po-

dem influenciar de uma maneira mais ou 

monos significativa o processo de dcso!!. 

volvimonto das classus, ac<..:lE;rando-o, 

trf!v~n' -o, ou m(;:Sf1'IO provocando r'-lgrcc--

sÕPs. Quando, por qualquer raz5o, ccss<;> 

a influência destes fflctorcs, o processo 

retoma a sua indr.:pendéncia c  o sou ri-

tmo é então determir. . .,do ni:íc só pclr:m C.!J.. 

roctcrístir:as inturnos especÍficas Uo 

conjunto, r:1os toml-.c'm pela resul tanto do 

o foi tn sobre cll< produzido ,;ela :~cção 

temporária dns factores externos. No 

plann cGtritamcntL interno, o ritm::J do 

processo pode varinr, mas mantúm-sc CO,!"t_ 

t{nuo c progressos brusco:, só não pos-

s:lvcis :m função ~e altc.r!3çÕes violentos 

-mutaçoes -do n~vcl das forças prodQ 

tivas ou do r egine de propriedade. 1\ 

estas transformações violentas o pt.rodas 

na interior do processo de dcccnvolvi-

mento das c lassas cnf1'1o r e sul t<Jdo • l<] m..!:..... 

CLI.SSES 

taçÕ•~s sobrevindas ;;o n{ve.l das fcrças 

produtivas ou no rEgime de propriedade, 

convencionou-se chamar ei.l linguagem cc_g_ 

nómica a polÍtica: .!_evoluções. 

Constata-se por outro lado que ó:!S 

possibilidades deste processo s'ao infl.!:!. 

enciadas do moela apreciável por factores 

externos, em particular pela interacção 

c..los conjuntos humanos, considerávelmentc 

acrescida pelo apurfeiçoamento dos meios 

de transportw o dr.; comunicação qut:: o mL!l. 
do e  a huma~idodc cri,1ram, eliminando o 

isoJlamcnto entre os grupos humanos duma 

mesma regi5o, ;.;:ntr~ ns regiões dtJ um me.2. 

mo continoetc e entre os continaotes 

Este progresso car<Jcterí~tico de uma lo!!. 

ga fase histórica que começou ~t.:la inve.!!. 

çâo de· primeiro neio de transporte, já 

era mais evidente no tempo das viagens 
púnicas e na colonização grega, e acen-

tuou-se com as descobertas marítimas, a 

invenção da máquina a va;:mr s a t.lescobe.E_ 

t2 da electricidade.  E nos nesses dias, 

com a domesticação progressiva di'l ener-

gia atÓmica, é possível pro.meter, senão 
semear o homem pelas ;;strelas, r-io!lo ma-

nco humanizar o universc;. 

O que acabe: de dizer-se permite le-

vantar a seguinte questão: será que a 

história sO começa a partir do momento 

em que se desenvolve o fenómeno 11claaseq 

e por consequOncia u luta de classes? Re.2. 

pender afirmativamente seria si tu ar fora,~ 

(!iarliistóri?. todo o per{odo da vida dos 

gru;,os humanos que vai da descoberta da 

caça, c posteriormente da agricultura nó-

mada e sedentária, 2 criação de rebanhos 
c à aproprioçi:lo privada ja terra. Seria 

então tambCm c nós recusamos aceitá-

-lo -conside;ar que vários grupos huma-

nos da África, da Ásia e da Ámerica Lati-

na, viviam sem história ou fora da histé: 

ria, no momento em que foram submotidos 

ao jugo do imperialismo. Seria considerar 
que populoçóes dos nossos países, tais 

como os Balantas da Guiné, os Kuaniamos 

de 1\ngoln o cs f-1acondcs de t-1oçambique, 

vivem ainda hoje ... se abstrairmos das li-

geiras influllncias do colonialismo a que 

foram submetidos - fora da história ou 

não tSm histOrie. 

Esta recusa, baseada aliás no conh~ 

cimento concreto da rc<Jlidado sócio-ec~ 

nómico dos nossos países e na análise do 

processo da desenvolvimento do fanomen,, 
11classu11, têl.l como vimos anteriormente, 

leva-nos a admitir que, se "' luta da ela.§_ 

ses e  a força motriz da histÓria, 

( c . ntinua na pag. 9  ) 
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( C<Jntinuaçao dü püg~ o  ) 

num certo per iodo dado, Isto quer dizer 

que antes da luta de r.lasses - e neces-

sariamente dc.;Jois · · um fcctor, ou fact.2, 
res, foi e será o motor da historia .. A.Q. 
mi times sem custo que este factor da ~ 
tol:-ia de cada grupo humano e  o modo de 

produçeo - o nive1 das forças produtiva~ 
e  o regime de propriedade -que caractg_ 
riza esse agrupamento. E mais, como se 
vi~ , a definiça"ó de classe c a luta de 
classes saO elas proprl.as o efeito do 
desenvolvimento das forças produtivas 

conjugadas com o regim~ dE' prop.ciedade 
do~ meiso de produçaá. Parece-nos cm:-
rocto concluir que o ni•Jel das forças 
produtivas, elemento determinante essen 
cial do conteudo e dD formule da luta_, 

da luta de classes, é a força motriz ·~ 
dedeira e permarente da l,istoria. 

Se acei termos esta conc1usaô, dis-!-
sipem-se as dt.ividaa que pertuL'bavam o 
nosso espirita. Porque: se pol.· um lado, 
constatamos que a existência da his·tÓ-
r ia., antes da luta de ~l<Jsses, esta' ga.~ 

rantida, e cvitamoE asPirn a alguns gru-
pos humanos do. nosso pais ·-e talvez no 
nosso continente - a triste condiç6õ de 
povo sem histÓritl1 por outro lado1 es 

clarecemos a continuidade da. historia 
mesmo apoS o desaparecimento da luta de 
classes ou das prourias classes. E como 
na'ó fomos nos quC:J postulamos - em bases 
cient{ ficas - o facto do desaparecimen-
to das classes como um~ f2talidade hi&-o 

t~~~ca , ~stamos satisfeitos com est<J 
con~lusao que7 numa cert8 !'ledida1 resta-. 
belece uma coerf!~cia c, ao mesmo ter.1po, 
dá aos povos que, cerno o de Cuba: estãO 

no çami~ho da construçaÕ do ~ocia1ismo 1 
a ag~adave1 certeza ~e que nao desembo-
carao no fim da história quando se ter-
minar o processo de liquidaçao do fane> 

mano "classe11 e da luta de classes no 
seio do canj unto socio-ccono'l'lico A s -
ternidade nao e desto n1undo, mas o ho-

mem sobrovivert:J ~a classes e continuara 

a p:coduzir e  a fazer a historia, porque 
nao pode libertar-se do fa:r:-do das suas 

necessidades, das suas rnaas e do seu c~ 
rebro, que estDo r.a base do dese:wolvi~ 
mantO das forças produ~ivas. 

DE AfU LCAR CABRAL 

*O conceito de SRlto ill:@..li.t.2!;~ ou .lQi. 
do progresso por~2~. l:!sta ligado à 
concapçao filosofic<:~ segundo a qu.::J1 o a~ 
menta quantitativo progressivo. conduz à 
transformaçao qualitativa. 

Cientificamente podemos apresentar o 
exemplo seguinte: levamos ao fogo, u':la 

panele com agua c deixamo-la aquecer ate 
03 9B0; o mudança e continua, vai do fr.!, 

9/-

o, morno e chega ao muito quente. §e 

levarmos a agua acima de 10011 haver e 
uma mudança brusca:  a agua transfor-
r.~a-..:,se em vapor. 

Se inversamente pusermos a agua a co~ 

galar, ate 1° teremos de novo uma mu -

dança continua. Se descer mos abaixo de 
O, a agua tranforma-se em gelo. De P 

a 99° a agua continua a ser agua: So a 
temperatura e que vai aumentando.  A is 

to chamamos uma mudanca guanti tativa. -
Quando passamos a 100° a agua transfor 
-se em vapor. Temos 3i uma mudança quÃ 
li tativa. DL:ixou de ser acima de 100° 

c pass?u a ser vapor. O mesmo par a  a 

agua que abaixo de 0° deixou de ser a-
gue e passou a ser gelo. Vemos po rta~ 

to que e evoluçao das coisas nao e i~ 

definidamente quantitativa: t runsfor-
lhando-sl:!, sofrem por fim uma mudança 
qualitativa. 

Aplicando esta lei geral (  A quantida-
de transforma-se em qualidade) , no qu~ 
dro d<l evoluçao historica das socieda-
des humanas, vemos que as mudançaS hiJ! 
toricas nao se produzem tarnbem indefe-
nidarnente. Chega um momento em que, em 

vez de pequenas mudanças, a mudança fa~ 

-se por um salto brusco. 

Na historio das sociedades, os aconteci 
mantos marcante'> que ver i ficamos sao m~ 
danças bruscas, saltos qualitativos,  -
mais precisamente, Revolucoes. 

(continuação da pag .13) 

;[.I!J;IITE CUJ.JflJiuu, 

apoio à justa luta das Massas Tra-
balhadcr:ras . 

1~ criação e representaçã:o dessas 
peças têo sido a pro~a evidente 
de que as manifestaçoes culturais 
na nossa 'terra, quaisquer que elas 
s~jam, estão a cortar cada vez mais 
rapidamente com o.seu caracter trª 
d:i:cional de oonop6lio duma eli to 
priveligiada v tornando-se propri-
edade das uasso.s, do povo traEalh~ 
dor) que se ~ostram capazes nao ao 
de produzir beus Qateriais ecoo 
tUIJ.bém de criar cultura e arte re-
volucionãrias ~ 

Co@petirá agora aos grupos de tea-
tro eirados e aos outros que se f.Q. 
ren criando a correcta utili.za.ção 

\continua na pag.l4) 
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TRABALHO 

O trabalho é uCa actividade humana que 
visa a transformaçào das coisas para a 
satisfaçao dils necessidades humanas. 

O homem, animal social, quer dizer que 

vive em sociedade tem necessidades de 

diversa ordem tais como alimentaçao, 

vestuario, alojamento, etc. Para satis 
fazer essas necessidades humanas, sao-
indispensa'veis os obj cctos materiais 

tais como roupas (para vestuario), pao 

(para alim~ntaçi30) casas (para aloja -
menta), etc. Essas objectos materiais 
aào chamados bens. Os bens sáo, por con 

seguinte, meios materiais de satisfaze; 

as necessidades humanas. O hor.1em tira 

asseis meios da natureza que o cerca. 

A actividade humana que consiste em ada 

ptar os recursos e as forças da nature~ 
com o fim de criar bens e designada pelo 

termo producâo. Os ben:o obtidos r:1ediante 

esta actividade hunuma, sã·a chamados .2!:2. 
~· Portanto os bens como resulta dos 
da actividade huonana ch.::mada produçà'o 

1 

damos-lhes o nome de produtos. Esta ac-
tividade humana, consciente intencional 

que visa a transformaçE{o da natureza pa 

rtl a satisfc:11;ãD das necessidades human;s 

compÕe-se de diversos ospccics do acçOes 

que designamos por trabalho. Pelo traba-

lho o homem actua s~ntureza, trans 
forma- a do acordo com os suns nccessida: 

dos. No processo de trabalho gasta-se UTTEI 
ccrt energia fisica e mental. A esta oner 

gia gasta dur;:::ntc o processo de trabalh; 
chamaremos forc:J d":! t:~. 

Para que o processo da produção se rea!i 

ze e ncce'3sário a presen;;:a dos cle.mento; 
seguintes:  a forçn de trabalho, ou' a ca-

pacidade que o homem tem de transformar 
as coisas e os moias de trabalho. 

Por meios de trabalhQ. entendemos tudo o 

que o homem utiliza PD='=O roalizar um pro 

duto para sütisfaç'ão das necessidades -

humanas. Como meios do produçà·a temos os 
instrumentos de produç·à~o e os objectos 
de trabalho. 

InstrumcAtos do producão_: sEi~ as coisas 
que os homens utilizam para transformar 
os objectos do trobDlho. Exemplo, as 

ferramentas o utensilios empregados num 
determinado of{cio (para uma costureira 
o~ SE!UB instrumen-tos de produçao sao: a 

maquina de cozer, a tesourar as agulhas, 
etc). 

Os instrumentos de produçãO, e tudo so 

bre o qual o homem actua transformand; 

- o , T amos como exemplo, o pano,  a li : 
nha, os botd"'es, o fecho éclair,ctc, que 

a costureira utiliza para fezer um vos 
tido. Tambem se costumo designar os -

objectos de produç"lío, por materia prima, 

que convem distinguir de ma teri a bruta, 

Meteria prima é tudo aquil o que je so-

freu um corto tr<:~balho: o carvâo j a ex 
traido das minas,  a madeira j a cortad';, 

etc. i"'atÓria brutR 6 tudo aquilo que 
so encontra na natureza sem ter sido là!J 

bmetida o nenhum trabalho humano. Exem 
plo: a carvÊ(o ainda nas minas, os bos: 
qucs ou florestas onde se pode extrair 

os troncos das árvores dos quais se 

obtem as pranchas de madeira, etc. 

l\ analise destes conceitos acilaa expos 
tos 1 permite-nos concluir que os ele--

mentos fundamentais de todo e qualquer 
processo de produção. 

Os meios de produçàà e a força de tra-
balho { enérgia dispendida pelo homem) 

constituem as forcas produtivas . Por 

forças produtivas entendemos portanto, 

~s ~o~os de produÇa'a e  o trabalho dos 
l.ndl.vl.duos que produzem as riquezas 

matériais. 

Os homens para produzirem os bens ou 

riquezas materiais, n<:~o trabalham ÍS.Q. 

1adamente; trabalham cm grupo, social. 
mente. Por exemplo: numa fBbrica de 

calçados encontramos dezenas ou mesmo 
centenas de OiJerários. Eles todos slio 

necessários para porem em funcioname.n 
to as maquinas, cortar peles, etc. P.5!.ra 

que esta f~bricA de calçados possa fun-

cionar, ela necessita tambem das ma qui, 
nos, peles, linhas, etc que sáo produz_i 

das noutr:1s fcibricas. Portanto, no pr.2. 

c e r; so de produção, os homens entram cm 
rclaçô'cs determinadas uns com os out;._.os, 

ou dcpEmdum uns dos outros. /;s reloçoes 

que o~ homens estabolesscm entre si no 

processo de produç~o, são designados 

por rclRçÕCs de produç';;"~ . Quando essas 
relaçâ"es ;ào de intcrd~mbio de riquezas 

mt:~t~rias ou do distribuiçãO, são chame-
das roloc"óes oconÕmicas de producãb. 

f',o nlvo1 das relações que se estabelecem 

dentro .. de urr: a sociedade, no pr;:cesso de 
produçao, ha as rclaçocs que sao deter-
minadas pela relar;'iro de propriedade que 

os homem; têm com os meios de produção. 

" estas relaçO'es chamamos, re1aci3'er; so 
cüds de producÍ:lO. Podemos distinguir 
( con ti nu<; tl ·,, • .:: ~; ll ) .... 

uf'J 
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TE1'-1AS DA LITERATURA CABOVERDIANA 

Um dos temas que C~minam a primeira cor 

rente da literatura caboverdiana, conS:: 
ti 'i:uida dum modo geral pelos escritores 
das revistas Claridade e Certeza e al -
guns do Suplemento Cultural, e  o desejo 
de evasão 1 rJxpressâÓ li terSria da facto 
da emigração caboverdiana, evidênciado 
claramente nestes versos bem 
de Jorge Barbosa : 

11Este convite de toda a hora 

que o ~1ar nas faz para a evasão! 
Este desespero de querer partir 
e ter que f~car! 

1\!:..rescente-se desde ja' que  a evas~~ nã"o 
~ tema exclusivo da poesia claridade 
1nas surgB também com insistSncia na pro 
dução em prosa do mez;;.a movimento li ta: 
.C'~:r.io 1 coma atesta este passo do conto 
110 galo que cantou na baia" de Manuel 
!....opes~ 

11Um dia escondo ·me 110 pwrão dum vapor 

a fujo". Velha his-cÓria escrita no 
seu espÍrito como em pedra rija; ca.o. 
tiga gravada num disco que rodava , de 
tempo a tempo, na caixa do seu pensar. 
"Fujo11• Nao tinha calhado ainda. Tal-
vez n'E:o viesse a calharQ Mas o disco 
nem por isSo deixava de rodar. Era uma 
cantiga de beir&--mar . Uma toada de 
proa de navio~ O destino das figU"ras 
de proa de navio de alt o bordo.11Fujo11• 
todo o caminho e r a bom. Para o norte 
ou para o sul. par a este, ou oeste, 
todo o caminho era bom. Contanto que 

fosse caminho de mar, caminho longe. 

:\!a'b se pode deixar de reconhecer que o 
:nodo como os escritores clarii::losos e s~ 

gu~dor!s tratam a zomplcxa questão da 
cmJ.gaçao se revela superficial, deixa~ 

dono olvido as suas reais causas soei  -
ais, económicas e polÍticas, manifestan 
Ja ainda uma atitude conformista.  -

'\ Nova Geração. s
1
urgida, como dissemos, 

na passagem da dec::ada de cinquenta para 

t. de sessenta, assU1Tle ~ma posiç~o compl.=, 
'.smen~e difercn~e, antonima mesma, em 

:elaça~ à questao da emigaçã'o, que e POA 
ta entao nos eeua verdadeiros termos. Não 
~;Ó os novos escritores repudiam a evasão 

-:orno soluç-;;o para os problemas que se 1~ 
'lbntam na nossa terra, como apontam para 
.Js suas verdndciras causas, incitando a 
uma atitude desassombrada  e combativa. 

'::'lidio Martins exprime bem esta posição 
n~s seguintes vor s os ~ 

ou nestes 

11Gritarei 

Berrarei 

M~tarei , 
Nao vou para Pasargada" 

Cuidado Companheiro 

n'âo te percas nos acenos 
Terra-Longe" 

Para concluirmos esta breve comp~aça~ 
sobre a forma como as duas geraçoes lJ:. 
tararias de Cabo verde encaram o mesmo 

problema social, vejamos os poemas 
11Naufragio11 de Manuel l:l.opes e 11Alerta11 

de Dvidio Martins. 

Ai a tristeza do vento 

chorando o •• 
Ai as nuvens indo a sol ta 

em louca corrida 
medorsas, fugindo a mão estefloõ-

dida ••• 

ai a solidão dos montes 
despidos, a nossa volta 
onde e vida aos poucos se corr-o 

-seioS n~s ensanguentados 

onde as raizes 
morrem de fome ••• 

E nOs rostos ensombrados 
rondam saudades:-paises 
navegam velas:-distâncias ••• 
• . • Gestos parados 

caladas ânsias 
gritos sem voz ••• 

Dorme o Nosso Senhor srf 
dentro de cada um de no's, 

envolvido pelo po 
que o vento f:emexeu e levantou. 

Ai este AtHintico triste 
que nos deu a nostalgia 
dum mundo que so existe 
no sonho que ele povoou.,. 

Cuidado Companheiro 

nao te percas nos acenos da Te.!, 
r a-Longe 

T err~Longe tem roça 
Roça tem desespero 

Que as ilusoes de fartura da Ter 
r~Long-; 

nao prendam teuspassos 
E sobretudo Companheiro s obreto-

do 

continuo na pe.g. 13) 
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(continuação da pág.l2) 

naa deixes que te inpinj em 

a mentira do contrato 

Nao ha Terr~Longe 

que valha as lagrimas do teu remo!: 

so 

E nenhuma Terra-Longe 
compara de novo 
os destroços do teu mundo ul tr,a. 

Cuidado Copanheiro cuidado 

Vira a cabeça para o lado 

e deixa perderem-se no mar 

os acenos susPeitos 
Terra-Longe tem roça 

Roça tem desespero 
E nunca mais Companheiro 

nunca mais permitas 

jado 

que os teus sonhos sejam escarnecidos 

FRENTE CULTUM.L 
O Tlll..TRO AO SERVIÇO DhS li!ASSJ>Jl 

Apesar de não enquadrado dentro d,!! 
ma politica gultural geral, q':'-e.a~ 
indt? não esta formalmente defl.Ill.da 
a n1.vel governamt;,ntal, o ~ovimento 
de renascimento e renovaçao cultQ-
rais do povo caboverdianc ganha 
corpo ràpida.mente. 

.Ao lado da divulgação cada vez ~m 
mais larga esgalf:l da poes~a. e m~si 
ca revolucionarias de rnob~l~zaçao 
-as cançÕes do PAIGC pelo fim da 
dominação colonial, pela derrota 
do imperialismo, pelo fim da ex~l.Q. 

ração do homem pelo homem -esta a 
surgir aquilo a que podemos eh~ 
de teatro nacional de libertaçao. 

l!..travás de pequenas peças escri~f:1S 
por diversos camaradas e submet~ ~ 
das à critica colectiva, este tea-
tro :pretende denill}ciar e desmis~i
ficar todas ~s mierias d~ ~oc~e
dade criada a base da domJ.n.açao P.Q. 
litica,_da opressão ecõnÓmica e da 
alitmaçao cultural dos homens que 
a integram. 

Estas pequenas peças são criaçÕes 
que estão conscientemente 7n~ua -
dradas dentro da linha pol~ t~ca 
definida pelo nosso J?artido, o P • 
A.I.G.C. , seguindo o_princ.ipio ~e 
que se as manifestaçoes cultura~s 

devem estar submetidas à linha P.Q. 
lÜica correcta, definida pelo P'l!: 
tido das massas exploradas, elas 
por sua vez, tê~ ~ papel de fun-
damental i~portanc~a a desemp~~ 

l3/-. 

na definição e efectivação prática 
dessa mesma linha. 

.fi um teatro revolucionário que pr.ê, 
tende com a sua acção agitar as 
massas, demonstrar aos trabalhaqo-
res a necessidade da luta activa 
para acabar coiJ o dominio da expl.Q. 
ração do homem pelo homem. 

Jmtes do inicio do processo g.e des 
colonização levado a cabo apos a 
queda do fascismo em Portugal em 
25 de Abril, as tentativas de cri-
ção teatra~ a nivel de rrassas ~ram 
toal ou ,praticacente des~onhec~das 
entre nos, ·porque eram duramente 
reprimidas. Os nossos eseri tores 
do per.iodo colonial apenas utilizª 
ram o romance e  a poesia para se 
exprimirem li teràriacente, raes~o · 
aqueles que escreVE!:ar:l em. funçao 
da luta de libertaçao Nac~onal . 

.!parte as representaçÕes de uma ou 
outra peça Trazida do exterior ou 
as representaçQes de caracte~ rel1 
gioso feitas ~s Igrejas o genero 
teatral era praticamente desconhe-
cido no nosso meio, JIEsmo a .nÍvel 
da camada "culta" da nossa socied!!: 
de. 

:6; a partir do 25 de li.bril qu~ se 
começa a representar..., entre nos co-
mo meio de mobilizaçao de massas e 
de d~vulgação de· propaganda rev~l~ 
clonaria, pequenas peças teatra~~ 
de luta contra o colonialisco e  o 
capitalismg. Esta série foi ~omeç~ 
d~j cora a ja nossa bem conhec~da 11~ 
teria pa PJ.I.IGC"que: fala da v1.da e 
morte militante duo camarada guin~ 
ense hoje proclamad2 heroi_ du nos-
sa luta de libertaçao Nacion~, ~ 
mingas Ramos. Outras peç~s ja s.e 
lhe seguiram tratando de di versos 
aspectos da nossa luta quotidiana 
que serãg aqui objecto ~onosso es-
tudo, analise e discussao e outras 
estão em elaboração. Jüguns grupos 
de teatros já se f9rmaram, tendo 
definido como posição de ,Erinc.{gio 
a necessidade do preparaçao polit! 
ca de cada membro_do gr~po e da 
correcta orientaçao pol~tica e i-
deolÓgica do trabalho colegti vo pª 
ra poderem efectivar na pratica. o 
objectivo que se propÕem g.e dar v,! 
da a um teatro revolucionaria de 

(contin~ na .pag. 9·) 
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JNJCIAeÀÕ AO JAZZ 

V - UMA LEGENDA DO JAZZ -cJUIS ARMS-

TRQNG 

Podemos iniciar esta breve e necessària 
mente i•completa homena\:)em ao ~aior nC: 
me do JAZZ da todos os tempos, Louis 
Armstrong, ou simplesmente Satchmo, com 
uma citaçáO de outro gr~nde 11jazzmafl", 
Dizzy Gi11espie:11LOUIS E  A INCARNAÇÃO 

DA CAUSA DO JAZZ, O CRIADOR DA NOSSA 

LINGUAGEM NO rnlMPETE. PRONUNCIAR O SEU 

NDr·1E É EVOCAR O NOSSO MUNDO, SEM FRASES 

E SÓ O SEU NOME BASTA" • Ou entaà com es~ 

ta frase lapidar do c élebre baterista Ge 
11e Krupa: "FOI LOJIS QUE FEZ TUDO E TUDÕ 
EM PRIMEIRO LUGAR" 

Realmente, Louis Armstrong é, em certa 
medida,  a própri a histciria da Jazz.Cri-
ador de imaginaçàó fe'rtil, construiu in 
provisàês que influenciaram todos os mJ 
sicos que se lhe seguiram; trompetist a-

com um poderoso volume em todas os re-

gistos, dominou esse di fiei! instrumen-
to que é o trompete, faze::ndo com que 
ele exprimisse tudo; cantor, de voz um 
pouc o rouca, mas fOrtemente ~xpressiva, 

fazi a  com a voz aa rnf!srnes improvisoàs 
do trompete. 

Nascido em 1~00 , a infância de Armstrong 

decorreu num bairro  r:egro de N"va Orle-
ans, onde se impregnou de mdsica, acom-
panhando as fanfarras e ouvindo os cantes 
religiosos nos templos. Desde mui to novo 

evidellciou a sua grande sensibilidade mu 
sical. -

Urna brincadeira de mau gosto iria exer-
cer uma extraordinaria influ~ncia na sua 

vida: num dia de festu, em 1913, diver-
te-se a disparar para o ar tiros de uma 
velha .pistola.  Preso,  e encerrado numa 

casa de correcçaO exclusiva. para negros, 
a "Wai f' s  H ame", onde um vigilante ensi 
na-lhe os primeiros rudimentos da corn; 
ta. Ingressa na orquestra da casa de -
correcçaà, de que acaba por se tornar o 
chefe. Solto um .ano depois, Arrnstrong 

exerce diversas profissóés -leiteiro, 
ardina, moço de fretes, Carvoeiro -mas 
à noi,te toca corneta nos caberes do bai.!:_ 
ro.  E notado pelo grande King Oliver, 
que o protege e  a quem substitui mais 
tarde na orquestra de Kid Ory. Em 1922, 
chamado por King Oliver e depois de 
passar pela orquestra de Fato Marable, 
segue para Chicago, o'1de grava o seu ' 
primeiro solo "Chimes Blue11

, integrado. 
na 11Creole Jazz Band"• 

Principia entao a sua carreira vertig.i. 

nosa. Entra para. a  orquestra de Flet -
cher Henderson, de que se torna a fi9,!;!. 
ra principal. Grava entaó vários dis -
cos com essa a outras orquestras e  a  -
campanha célebres cantoras de 11blues", 
como Betty Smith c om quem grava a mais 
bela versão que existe do 11St. Louis 
Blues11

• 

Em 1925, Armstrong forma o seu primei-
ro conjunto "Hot Five", gravando com 
três dos maiores músicos de Nova Orla-
ana -Kid Ory (trombose), Johnny (c1&-
rinete }  e John St. Cyr (banjo). Estes 
discos e outros do seu segundo agrupa-
mento, Hot seven, tornam-no conhecido 
em toda a América e tiveram uma influ-
ência decisiva no  Jazz. 

Até 1928 junta-se à orquestra de C ar -
rol Dikerson, actuando com grande suc:es 
so. no Sunset Cafe e Savoy Ballroorn. F~ 
ma entaO novo Hot Five, com Fred Rabi; 
son (trmrnbone), jimmy Syrong (clarinS: 
te: e sax alt o )  e ·o excepcional pianis-

ta Eerl Hines, gravando algumas das 
suas mais bel.;.s interpretaçoés, como 

o"Weast Ebd Blues" 1 considerado a sua 
obra-prima. 

O mundo inteiro abre-se entaõ à magia 
do seu trompete e da sua voz. Todas  as 
capitais da Europa, paises da América 

Latina e do nosso continente africano 
aplaudem a arte incmmparavel de §atc:hrno 
em di versas digresso8s feitas ao longo 
de cerca de trinta e cinco anos. Grava 
discos sem conta e toma parte em vári-
os filmes, alguns dos quais bem conhe-
c~dos . Finalmente em 1971, uma cr~se 

card:Í.aca derrube para sempr e  o gigante 
do jazz. 

(continuação da pag.  9  ) 
FID:NT:l; C\JLTlJRlú, 

éo b a vigilância cri ti c a das l•Ias-
sas de mais· esta forca de manifes 
tação cultural, pondo- a efectiva= 
mente ao oerviço da revolução pe-
la constrllçao da sociedade socia-
lista. 

Jt:~ante ru; edificação do teatro Re 
volucionario popular. -

Pela luta para "lll:la nova cultura. 
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Noticiário de exterior 

Desde o lim do mês de Janeiro que As 
mara, ci:lade da Eritrei a é o teatro-
de violentos recontros entre as for 
ças militares etíopes e os guerrilhei 
ros da Frente de Libertação da Eri :: 
treia (F.L,E.), 

A .Eri trai a é uma roeião que faz 
fronteira com a Eti6pia e que repre-
serita a sua \micé'. possibili :.::·~!,) de 
acesso ao ma:.."'. Ela foi colocudu pela 
DoN. U. sob a tutela da Etiópia

7 
em 

1952 e depoio, pura c simplesmente 
anexada pela h"'tiópiao 

Os eri treus acusam a Eti6pia de 
se cooportarem como verdadeira potê!!_ 
c i a colonial para com eles. Foi por 
isso que er.t 1962 se organizaram numa 
frente de luta (F ~L.:.E~), cujo objec-
tivo ~ segundo eles, a independência 
da Eritreiao 

A importância d.est.o:. guer:--a b tal.~ 

que um terço da.::: trope.s etíopes, ou 
seja 20.000 homens (El Houdjahid ·-23-
- 5-74) · estãv engajados nela .. i\ acres 
centar, os 4oOOO soldados da. l'asc affi~ 
rica.na do Kanev: próximo de Asmara .:J..,.é, 
segundo fontes sérias de informação , 
participam :}a s~·:e':'ra ao lado das tro-· 
pas governamentais eb.opeso 

Apeea.r di:::so~ parece que a FoL,~E~ 

controla mais de metade das vias de 
comunicação eritl·eias .. 

A violên~ia dos combates que come 
çaram desde o fim do r.1ês passado, le:-
va oS estl·angc.i.ro:; resldentes em Asm!: 
ra a deixarem o paíso 
· A violênc:-.a scguiu··se um periodo 

de acalmia~ mao c;;. cidade de Asma.;.•a 
continua .se"l elec-'.:ricidade e com pau.-, 
\'a .igua., Está . .se a temer uma epidemia. 

E".1tretanto9 o General.lhJeiri 1 pre 
siden\:e-do Sudão<: e1nriou t.na mensageili 
através de 4ma delegação sudanesa chc 
f iada pelo Ministro dos Neg6cios Es -
traris:eiros que chegou nO dia 10 a Ad~ 
-Aboba1 na qual ele convida as duas 
partes· a cnt:.,_bulat'em nee;oci.açÕes em 
Cartum, capital do Sudão., O plano do 
Presidente Sudanús pre-vê um cessar fo 
ga imediato e a libertação de j.;odoa -
oe proaos poüticos detidos por causa 
do ;Íonflito cri treu., 
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conseguir que unidades das forças ar 
madas sul-africanas ao serviço do r C 
gim e racista da minoria branc a de Yãn 
Smith se retirassem das suas posições 
no longo do rio Zambezeo 
Está em preparativos uma conferên 

c ia constitucior.a.l que ~ev er:1 reunir-
representantes do Conselho Nacional 
Africano e representantes do governo 
racista de ocupação chefiac}o._Jlor Yan 
Smith: onde se decidirá sobre o fut!:!. 
ro daquele territ6ri o africano. 

f.fêdio Orie~ te 

A ocupação violenta pelos Israelitas 
de parte do território nacional  á r a -
be reduzindo a uma situação de domi-
nação politica .; subjugação e con6mi-
ca o povo palestiniano, a riqueza na 
tural do territ6rio ocupado i a loca': 
lização estrat6gica no f.I&dio. Orient e 
do· mesmo território e , . principalmen-
te, o papel de ponta de lança do i m-
perialismo americano desempenhado por 
Isro.el no ~lédio Oriente fazem com que 
se ma!ltC'I::ba sempre aceso o conflito 
que opÕe os países árabes a Israel. 

A agressão Israelita representa-
da pela sua permanência no t.errit6 -
rio ocupado pela força, continuo. en-
quanto os países árabes reafirmam· a 
necee!Siclade de Israel se retirar to 
talmentc dos terri t6rios ocupados e 
d~ serem restaurados os direitos do 
Povo Palestiniano. · 

i!:ntrctanto os Israelitas tentam 
'":lanobrar com a unidade J.os paises ará 
oes 1 propondo acordos separados ao -
Egipto no sentido de desocuparem a 
peninsula do Sinai caso o Egipto-. de 
clo.re não fazer guerra contra Israel, 
procurando assim isolar u Organização 
de libertação da Paleatiuu .. vnneuaE. 
da revolucionária armada do povo pa 
lestiniano. -

l·!as a unidade anti-imperialista 
:-eprenentada pelos povos árabes uni 
dos contra a ocupaç.5.o Israelita reVe 
la-se firme e as promessas demaeoc;i-
cas de Israel não têm encontrado eCo 
entre ele.c. 

Os HovimentoG Nat:ional.istas africanos ( Organizo.ção ·los I'aises Exportadores 
para a libertação do Zi- :::tbwe alcança~ Je Petr

6
lco) 

ram ma. i e uma vi t6ria ne.. sua luta pela 

emancipação polít:it:a 0 econ6mica Face 6. desenfreada exploração dfl 
quele território da Ã:frica Austral. a~ que 

05 
paises produtores de matéria 

(continua na pag. 16) 
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(continuação do pag. 15 ) 

prima são vitimas por parte dos pai 
ses industrializados, desde cedo c;; 
meçou a por-se a necessidade de -
aqueles países ne irem ort;"anizando 
para, ainda que fracaMente, poderem 
fazer frente d dominação imperiali~ 
tn, 

Os paiG.:.s t1a Africa, As i'-' e 
.~mérica Latina, países a que se con 
vencionou chamar de 11subdesenvolvi:-
dos'' sii.o pai~es que viram desde ce-
do as possibilidades do seu normal 
desenvolvimento económico cortados 
pelas garras afiadas dos países 'õi.!,l. 
dustrializados que sobre eles se 
lançaram ferozmente à procura das 
matérias primas indispensáveis ao 
desenvolvimento das suas '1industri 
as'r. são países portanto que viraõl 
a sua economia cotro.ncrulada, países 
de economia dominada, em suma uai 
ses explorados. --

E contra esta exploração dese.!! 
freada. que esses países se estão a 
levantar cada vez com mais força c 
se estão a formar cada vez mais fren 
tea de países explorados contra c -
dominação imperialista. 

Embora nem sempre a sua ori.en 
tação politica seja absolutamente-
correcta, tem sempre a vantagem de 
diminuir a intensidade da explora. 
ção a que os paic;es membros seriãm 
submetidos, caso enfrentassem, is~ 
ladarnente 1 as grande.3 empresas I!IU!! 
diais. 

t dentro deste espírito, de  de 
íesa dos seus elementos mais elcmeil 
tares 1 que assistimos ao surgimentÕ 
de diversas organizações dos países 
productore3 :!.e matérias primas que 
necessariamente provocam grandes 
preocupaçÕes aos países 11 industri~ 
lizados11 - consumidores de matérias 
prim.:1s • que deparam com um inimic;o 
cada vez mais forte. 

Entre estas organizações con-
ta-se a. OPEP, orc;anização doG paí-
ses exportadores de petr6leo 

1 
fun-

dada em 1960 e tendo como membros 
13 estados produtores de petr6leo 
da Africa, Asia e América Latina, 
esta organização procura ascegurar 
o controle do preço deste combus-
tível por parte dos países que o  p 
produzem. 

Tendo primeiro surgido com 
objectivos muito mais ~.:.odestos p~ 

ru resolver problemas lic;ados às ne 
eocio.çõcs c acordos entre as grandes 
companhias petroleiras e os países 
produtores de petróleo -as necessi 
dades concretas fizeram com que es-
ses objectivos evoluíssem rápidame!l 
te c hoje a OPEP constitui um grupo 
rlc prensão extremamente forte que 
consegue impor duma forma quase abs.Q_ 
luta oo preços do petróleo no mercado 
mundial. 1\.s vit6rias conseguidas pe 
lo OPEP aerviram de exemplo e estíiii,g 
lo a outros países e temos assisti-
do à criação de outr::-.s organizações 
praticamente nos mesr.1os moldes, e_!! 
tre elas e CIPEC -conselho intergo 
vernamental dos países c:xprotadoreS 
do cobre -t;undada em 1967, a IBA, 
associação internacional do Bauxite, 
criado cm 1974, e a GPM, grupo dos 
produtores de mercúrio, fundada em 
1974. 

!·iais recentemente está em vias 
de formação uma O.:Jsociação dos pai-
ses não alinhados para a defesa e 
controle colectivo dos recursos na 
turaio don po.íses em vias de dese;I-
volvimento c  a protecção dos preços 
das suas ma tárias primas nos merca-
dos mu""ldiais. 

Consta que tanques e tropa patrulharam 
durant c alBuns dias a capital do Perú 
-Lima -tle:,ois dos distúrbios do dia 
5 deste mGs, nos quais morreram pe-
lo menos 30 oessoas. As últimas not:í 
cias falam de surtos esporádicos de-
fogo de metralhadora, mas a situação 
geral é co.lma. Pairam nuvens dqi'umo 
sobre ~1 capital, era vistn. dos incên-
dios provocudos ·•eloa manifestantes 
anti-govcrnamcntais .. Os edif:ícios ofi_ 
ciais têm sido vigiados por c;uardas 
armados 1 c  o [;overno declarou estado 
de emergência, incluindo hora de rec.Q_ 
lher obrigat6rio. 

Um port.:t voz do caverno é citado co 
mo tendo afirJ"Ila.do que hú alteraçõeS 
no governo militar do gener.:tl Velas 
co Alvarado,  o qual 5overna Peru,  -
desde o golpe militar, há 7 anos. 

Nos distrubios do :~i.:.t 6 consta que as 
tropas abriram for;o contra multidÕes 
de manifestantes, que :ltravessavam as 
ruas da capital, atJcdrcjando e saque 
ando lojas. Os distrubios começaram-
quando a~) tropas atacaram uo quartel 
da policia, anele 2 mil JOl:Ícias se 

(continua na paa. 17) 
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encontrnvam em greve, em apoio dos 
seus pedidos para aumentos salari-
ais, e melhores condiçÕes. 

[!!!_GOLA. 

No dia 14 deste mês verificaram-se 
encontros ~m LuanC.a 1 capital de An 
gola, que provocaram 18 mortos e -
muitos feridos. O governo de Tran-
sição de rlngola interditara em 31 
do Janeiro a posse de armas quer in 
di vidualmcnte quer por grupos orna-
nizados. Por esta lei o grupo armã' 
do do agente do imperialismo Daniel 
Chi penda ficou fora de lei. Aliás, 
nos acordos assinados entre o gover 
no português c os movimentos de li-
bertação só foram reconhecidos o  -
H. P . L. A. , a U.N.I.T. A. c  o  F . N. L .A. 
para formação do governo Çe Ti-aDei 
ç·~o lJ.UÕ ·.tLvcr' conluzir o -v1fc 11 In 
dcpêndôncia cm Novembro. APesar doS 
acordos e do. lei do eoverno provisó 
r~p, Chipenda manteve os seus ~scri 
t6rios políticos nas principais ci-: 
dades angolanas guardados por homens 
a:z'lmados. gsta atitude foi considera 
da ur.1a provocação ao poJ.er e capaci 
da de do governo provisório. Por os-
ta razão, na madrugada de ontem, ãs 
forças armadas do M. P . L. A. (F.A.P. 
L. A.) decidiram cercar os dois lo-
cais muntidos em Luanda por Chipen 
da, A ,;uarda armada deste reagiu -
abrindo fogo c estalou o tiroteio 
que dor ou tr6s horas, fazendo 18 
mortos c uma trintena de feridos. 
Daniel Chipenda e os seus homens 
são acusndos de serem c.s agentes do 
imperialismo qua os manto~:~. 

O govE:rno marroquino enviou no dia 
10 Jo corrente mês um protesto ur-
c;cnte às Nações Unil'\as contra a cven 
tualid,"lde dn presença de unidndos -
navais t:S!J.'lnholus nas dguas mnrro-
quinas. Com efeito, unidades nnvais 
espn.nholas sesuirnm no Sábado para 
Ce4tu e Mclita, aparentemente c1:1 
resposta i\s reivindicaçÕes marroqui 
nas sobre aqueles territórios.  -

O diário marroquino 1111 Opinionn de-
nuncia estas operações milita.res co 
mo uma intimidaíão e uma manobr~ pÕ 
desvia.r a atençao do. opinião pÚbli-
ca espnnholn dos graves problemas-
sociais e políticos de Espnnh.::.. 

~larrocos protestou junto das Ma-
ções Unidas, acorcn da força militar 
naval, que a Espanha enviou para Ceu 
ta e Malila. As forças espanholas, -
que incluem "Destroyers11, ·:; 

17 ••• / 

submarinos e elicópteros de combate, 
chcea.ram a Ceuta e Helila, pouco a -
pós l:C':'lrocos ter apresentado um novo 
pedido par~ que lhe sajam entregues 
os territórios na sua costa. O 11inis 
tro dos Entrangciros de Marrocos diZ 
que os navios de guerra espanhóis 
violaram as úcuas territoriais de f1a!_ 
roces. 

~ 

Foi aberta no dia 4 deste mês em Da-
kar, pelo Presidente Senghor a con-
ferência dos países ditos subdesen 
volvidos produtores de matérias p:t:i 
mas. Os delegados do· Paquistão, da-
Jugosltivia 1 do Gho.nn, de Marrocos e 
do Partido Socialista de Porto Rico 
subiram d tribuna para denunciar o 
fosso que aunenta cada. vez mais en-
tre países ricos e países ditos sub 
desenvolvidos. -

UMa grande comissão examinou os 
relat6rios dos crupes inter-govern.."l 
mentais. A conferência começou por-
::tdoptar por a c lnMação uma proposta 
para a entrada da Rêpública DemocrP 
tic:t dn Corein. -
Algumas medidtl.S concretas foram 

propost.'\s pelos participantes. Assim, 
a Areélia propôs a formação de uma 
orgnnizaçiio dos pa.ises produtores de 
matér~ns :primas nos moldes da o .P.E.?., 
orgum.za.çao de treze países produto-
res de petróleo. Vários países da lim& 
ricn latina silo favoráveis a uma poli 
ticn comum de preços e comercializa- -
ção. Os delcgndos da Asio. propõem, 
por seu lo. do,  a criação de um fundo 
de 5 bilhÕes de d6la.rcs que .3Cria ali 
mcnt.:\do pelos FaÍo()o óxportndorcs de-
petróleo :1. fim de garantir uma esta-
bilização dos preços das matérias pri 
mas. As nnções industrializadas deve: 
rão fornecer uma e:orantia idêntica. 
Os represent.,ntes. de cerca de seton 

ta nnçÕes não alinhadas salientaram a -
necessidade dos países di tos subdesen 
volvidos controlarem os seufi rccur- -
sos naturais. Pediram que fosse ini-
ciarta mnior cooperação entre os seus 
países pnra que fosse reforçado o seu 
poder comercial. 
A SUBLINHAR: 

A intervenção do Ministro do Comér-
cio da .Argóli,'l que ltk."\rcou sem dúvi-
da o s~.;gundo din do. confcr6ncia pc-
lo intt;rOGsc que suscitou. O del0ga 
do arec:lino disso qut: a confcrênciã 
de IÀ?.k.::tr tem lug~r num mnr.wnto his-
tórico crucial da hist6rin dt.1. huma.-
nid<ldo porque• dç:sdc Bandung, om 1955, 
n vida dos povos do Terceiro "lundo 
viu "~5 condiçÕes de oxistGncia dc-
cro.do.rcm-sc sem cessar, enquanto no 

continu:1 n:1. plig. 
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mundo dos países dcsenvol vides faz-
-se urna oscnl;J.da. nl4n:-eoci0dade d<,j 
consur.'lidores c Cle eslJanja!l"cntc, As 
auaa receitns nS:o cessaram de aumcn 
tnr enquanto a sua política chamadO 
da ajuda c coopcraçii:o pretendia. ser 
vir de solução do problct:l<:l. ma:;.s drã 
m6:tico da nossa época, o do sulldesã'!l. 
volvimcnto organizadoo hoje: t'!issc, 
6 admitido por todos que o. .::.j:1da não 
podo servir de soluçé(o. Assim oito 
propostas 1 sendo a p~incipal o esta. 
belccimcnto de uma instituição do -
coordenação da politi~a do5 países 
exportadores de matérias primas~. cu 
jos objocti vos seriam nomcn.damen.te-
a recuperação de recursos e estrutu 
ras de potdução c comerc:.alizaçã.o,·-
a defcza dos preço:3 c- termos das tro 
cas, o fino.ncia:ncnto e a defeza con-
tra toda e qualquer agrt:ss<io econ6:-
mica. 
Ap6s ciuco dias de reun=-ão. uma 

declaração foi er.ütida sotre ~tatê·· 
rias primas, nt~ c~pito.l do Senngo.L 
Os países roprE"scntados concor-

daram na necessitilldc dos paiae.. di-
tos subdcsenvolvi.llos r0-duZJ.'rem·a 
sua depend0nci.'l das nações indus-
'trializo.do.s. Di.sscra;n que estão con 
vencidos de que a emancipação econ6 
mica cQmpleta dos seus paiacs s& pÕ 
derá ser alcançada atrnvé3 do centro 
lo dns suas riq;tozas naturais .. ~ octl 
fcrCncio. pediu tanbém que fosse ela-
borado urgcntcmc.nte Ur.'l pJ.anc de ac:-
çQ.o conjunta que protegesse os pre-
çÓs das suas nat6rias primas 1lOS rner 
cado.s mundiais~ · -

Ainda cm Dukllr cor!'leço".J nc. dia dez 
deste mês um semintirio de Dir.:cto-
res de cultura, orsa:'-izado pelo In.s 
tituto Cul.turn.l Africano c f·!Duria.nÕ. 
A import.incia eh t;:ll t"'ur'l c da sun 

revalurização sURcitou \:.t'iJC. to;a;:tda. de 
consciência nacional dos estados afri 
canoa desde d su1. .:locer:.çÕ:~ à indcpen-
dência. Esta tom<'ldo do c..onsciência -
manifestou-se de di versas form::ts, cs 
pccialmcnto porque os afric1.nos i;omã 
ram em suas máos os instt•um<:ntos da-
desenvolvimento culturo.l, a orienta 
ção da uma pol{l:i.ca na.cionrtl e o. fÕr 
mação dos a.ge:n•;o~ destinados e cxccj:!' 
tar esse. politica. Ho.is tarde nasceu 
uma tomada de consciência continental, 
que deu luc:ar ao I.G,A.N .. ,  o Instit~ 
to Cultural Afric.:tno e linurici.:tno, 
destinado .:t harmoniz~r a3 políticas 
culturais dos mel""bros d:l. ore;anização. 
Este seminãrio cultural de DD.knr 

encarreea··Se da formnçÜo de pessoal! 
tendo cm vista a armoni?.nção das poli 
ticas culturais Abrindo n ses;:;Õ:o.o -
Director de r.c ...... M. indicou o l)a:Pcl 

da oro;anização no desenvolvimento 
da cooperação inter-africana, acen 
tuando a importância da. cultura nÕ 
cliúloso entre os estadoa africanos: 

3HUXELAS 

Ap6s v.:1rins reuniões de trabalho 
cm dois dias 1 os ministros dos Neg~ 
cios Estrnngeiros do Herc.:1do bomum 
acoi tarnll'l o princípio de fazer par 
ticipar OG pa:'Lscs do fcrcciro Mundo 
na !'eunião preparátória da próxima 
conferência mundial sobre energia. 
Estf4 reuni<io torá lugar em Paris no 
próxiMo mês~ sôb a presidência da 
Fro.nçc.. Participarão nos trabalhos 
o. Arcélia ~ o Irão, a Arábia Suadi-
ta e a Vçnczuela pelos países expoE. 
tadores do petrbleo 1 os Estacios Uni 
dos~ o Japão e  o !1orcado Comum, P!!...-
los consumidorcs1 o Brazil 1 a In-
dia c  o Zaire pelos países do Ter-
ceiro Mundo~ Os ministros do Hercudo 
Comum examinaram ainda o termos da 
admissê:o da GrEt-:aretanha, bem como 
o cstabelac:i mente de um fundo de 
a judn. aoo paíse& di tos subdesenvo.!_ 
v idos da comunidade. Quanto aos pr~ 
blemas dos preços dos produtos agr2:_ 
c o las, os ministros da ágricul tura 
do Hercado CoMum continuam os seus 
trabalhos~ 

GF!ANA 

0.1 representantes de quarenta e 
se~s. paicco de fi.frica, Caraíbas e 
Pacífico (A .. C .. P.) terminaram no dia 
i2 dAstc mês tro.ba.lhos da suo. confe 
rênr:ia ministerial em Accra,capitai 
do Gh:J.no.. ;, reunião t.em por fim ul .. 
tjnar o texto da convenção que ·deve 
ser :tssifu"\do em 26 de· FeVTei.ro, em 
Lomé, c:t.pital do Togo.., e que deve 
cons:tgrar a associação da A .. C.P. e 
do Hcrcodo Comum Europeu. 
Durante esta reunião de Accra, 

que dor ou dois db.s 1 os países mem 
broa foram informados do conteúdo-
do acordo concluído em 1 de Fevrei 
ro por un11l comissão presidida pelÕ 
10 Hiniotro du.s Finanças senegal~s . 

Um documento ser6. publicado ain 
da hojc1 relatando os trA.balhos dÕs 
ta G(.)SGÜo da A.CcP1 1 c os pormeno- -
res sobre os ort;anismos que vão ser 
csta.hel..:ciclos no qu.:1.dro dos assun-
tos da C • .~:..E~ ·· A.C.P., que o chefe 
do Estado cnhnêo 1 coronel AcheR.mpong, 
cl,.::~sific<l dn etapa importante para 
ur.K\ nova f:"lr.e ccon6mica mundial. 
Lembrando que à A.C. p. I nascida 

do rcconhecimcntt'l comum das nccessi 
dados e potcmci.::tlidndeG dos estadoS, 
visa. criar umn. nova iclaç<io econ6mi 
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R-ealizou-se, durante a segunda mota 
da -.do mSs de Fevereiro, no a.nfitea:-
tro do Liceu de S . Vicente sessões de 
trabalho, tendo nelas part;i.cipado 
c~amentos representativos ·ila .Assoei 

.... ação de Estudantes, daquele Liccu, -
profesoores e ecpregados. :Discutiu-
-se durante cerca de duas horas e 
meia o problema da .Cc-gestão ·daque-
le Liceu que deve ser posto em pra! 
tica seriamente4 Os traballlos conti 
nuaram,.·"Ondc foi posto em discução-
o ponto 11da comissão de turmw. e 5eus 
componentes111 d</.lcordo corn ur.:Ja pro-
posta apresentada pela .... ssociac.ào de 
Estudantes c aprovado. na int.;gra pola 
assembleia. A scsuir procedeu-se á -
votação doa elementos que integrar:!_ 
am ci Conselho Deliberativo, principal 
orgão de Cc-gestão, que é constitui 
do por 33 elementos divididos por I.s 
estudantes, 13 professores e cinco 
empregados ... No decurso dos trabalhos, 
foi eleita a Co:nissão Directiva e a 
Comissão Coo.rd...enad.ora. As comissões 
são constituidas r~spccti:vame.nte por 
4 e 3 elementos... A -direoção·--coJ.egial 
do Liceu quo funcionará como o prin 
cipal instrumento de estruturação de 
um .e.n.s.ino completamente integrado 
nas nossas realid~dea nacionais, .mar 
c a Úrna novufase da luta estudantil,-
luta que prccura _ Q.e.:;±ruir um ensino 
de carácter el.itista e criar ao mes 
mo tempo h3.ses para Ufl ensino ao s;!. 
viço do povo4 

-1-f-1-1-
Teve J.ugar no oa.lão da Shel~ uma ses 
são .de tr-aba.lb..o, a nivcl da 5a secçãõ, 
com a presença dos-respo.nsáveis e de-
maiô c.omit6s, on.de foram tratados os . 
seguintea temas: 
l) O que tem sido a actividade dos 
comi téq de base que integr-am esta sec 
çào; -
2) definição dos conceitos de~peque
no burguesia e:: massa trabalhn.dora. 
Uma vez tratados estes temas, genera 
lizou-.sc o dohate sobre os mesmos,ri'c 
ceseário em sessões deste tipo como-
condição essencial pura o avanço da 
nosso. luta de libertação. 

-1-1-1-1-
Foi lançado no Liceu de S . Vicent~ o 
primeiro jornal de parede, iniciati 
va que pertence ao quinto ano B .. TÕ 
talmente integrado no contesto RcvÕ 
lucio.nário que viverno.e:, esse primei 
ro jornal de paracie com?t:rto. aspectos 
politicas e culturais vis&do_s pol' 
uma. politica estudantil que tCtn por 
fim um homem novo caboverdeano capaz 
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de interpretar os interesses do.s mas 
sas popuiares num Cabo Verde indepeli 
dente e livr~ da exploração do hom.effi 
pelo home::D. Seguindo o exemplo da 
turma B, já foram lançados mais doi s 
jornais. 

-1-1- 1-1-
Foram iniciadas nas instalaçÕes do 
Ciclo Preparat6rio reuniões de forma 
ção politice., cujo objectivo seme- -
· lhantc as reuniÕe::> iniciadas no Li-
ceu 1 visa a c·onsciencialização poU: 
tica dos jovens com a média de dez-
anos de idade. Pr•.tende-ee ooc to.l 
iniciativa, a nivel. do Ciclo Prepa 
rat6rio, levar o espirlto do Parti 
tido U.s nossas crianças ensiná-las 
a conhecer desde cedo as realidades 
do. nossa terra e encoragá-las para 
uma participa~ão activa no estudo. 

-1-1-1-1-
Como resuJ.tac!o da campanha levada a 
cabo pelo. direcção de Rádio 'Voz de 
S. Vicente11 destinada a angariação 
de flUldos para a aquisição e inst!:_ 
lação de um emissor de lO Kw. Con-
tinuam a entrar na .secretaria da nos 
sa estação emissora vários donativoS. 
A campanha tem tido o apoio dos vá-
rios sectores da populac;ão estando 
em pleno fUncionamento em sectores 
p·.íblico c comercial. Os donativos 
.ai: é este n-omento entrados ·tem sido 
satisfat6l'ios ultrapassando c~nte.nas 
de contos. 

-1-1·1-1-
Juntamente com responsaveis do Pa!. 
tido, reuniu-~;;.e uma assembeia de 
pescadores, onde foram abordados di 
versos tem3.s, entr~ os quais de sa:-
lientar os seguintes: esclarecimen-
to sobre disciplina partidária e na 
cessidade de org3.llização dos pesca: 
dores em cooperativas e vigilância. 
Estiveram presentes dezer..as de pea 
cadorcs o que demonstra U!'l g:rande-
intercsGe destes em se esclarecerem 
cada dia rdQ.is, sobre os seus proble 
mas e linhas do Partido. -

-1-1-1-1-
Foi pro. ti cada um roubo de alguns sa 
cos de &rroz c certa quantidade de-
leite nv arm.:Lz.Órn onde estão guarda 
dos os gcneros alimentícios do InS 
ti tu to _Cahoverd~ano de Solideriedã 
do, destinados a beneficiar as pe~ 
soas que mais c;:;l,.recem de auxilio • 
Foi, portanto, ur.~.a ."'J.cção praticada 
contra os intcrcsve:; do nosso povo 
e especialr::ente dau pessoas mais 

(contil:u.::t na pag. 2 O) 
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ca entre os países desenvolvidos e 
os do Tcrccirc ~h.:ndo. o chefe do Es 
tado do Ghana c<:.nsid~ra. :l. futura -
convenção CcE.E. -A~C~P. como um 
ponto de pa:tid.::~. pv.-r-.1. a jnsta rcpar 
tição das riquezas mundiais. -

NOTICIÁRIO 

~.:..LQ_~~ 

continuação na P.:.e; o 

desprotcgi1as 1 p~Jo que ~pe-lamos 

para o sentido de reaponsabilid~ 
de e de solidariedade él fim de 
serem evitados act0s des.sa natu~ 
reza . 

.. / .. / -/ ·/ -
Saíram dura:tte a última qu:.nzena 
do m8s corrente, dois orgãos de 
inforMação~ G!UTO DA JUVENTUDS, 
da associação da .i1l'!ent:~de de So 
Ant5o, onde pc;.,r.'l <;tj <:":r:, do Edl to ri 
al, ele homcna3err. :10 !lasso líder-
Amilcar Cabral, .:!.J: .. ·-"zcntava al-
guna n.rt:.r,os d=- ~n~eresse; entre 
os quedo se dash, .. :trr: o& see;uintcs; 
sobre a pequcn.J. b1.•.rg;nesi~ e uma 
entrevista com o ca:.-,ar-ada Lineu 
iüranda r1ue & c Pl"cs:i.dentc do InG 
tituto Caboverdcano de Solidaria-: 
da de. Outro •r voz Di!: REVOLUÇÁO'r, 
O orc;::i.o cent:r?J. de Dlrcr,ção Regio 
nal de S.-Nicolo.u rio P~..loLG.C ., -
que contin!J.J LÚCr.r do editorial1 
arti!jOS de mt'..ito intore3se sobre 
o descn\rolvimcnto d•·· ln+:<'! em s . 
Nicolau, n.s potcnç.::..::r.lidadc.s da-
quela ilha, o p:::tpcl C.os tr~balh~ 

dores COl''..s-i;ruç5.o d.o nosso Pais 
etc. 

-1-/··1-I-
Realiz..:u~~-c no bocpital de S.Vi-
cente umo. asscm(.l c ia ele funcionú 
rios d<HJ.ucl-'\ rct:o.r+.iç5.o público:; 
t ando a. rcc;ist:-,.:-a. presençn da 
quase totulidc.dc J~ clcf,"'.entos in 
t egrnrloc no nun.dro dos serviços-
de saúde de SoViccnte. Intec;:rado 
no espírito df.l. dJ rc-:;r;iio colegial 
qu e pretende int:-r.duz.ir cm todas 
as i no ti tuir;ÓeG n.ac.J.onais o Enten-
deram que o modelo mais adequado 
era o. Co-c;ect3:o 1 formado por um 
Conselho Dcli1Jer.1.tivo e por uma 
comiGtõÕ:o dirc~tiv:J.o F.J.z,(,m parte 
deste Co:1selho lG m~mbror; dos 
quais 4 s..:lo s.~rventc::: o  1 assis-
tente r~ociul, J. au::dl.~nr social 
3 enfermeiros 1 fun~ion:irioo do 
serviço ceral r 1 n:<2di. ':'111 fo.rfi"IA-
ccutico c doJ.s tecn:.~or::. i'. Comi"' 
são Directiva c.ol.r,,. do ConselhÕ 

Dcleberativo que a elegerá. 

-1-1-/-/-
Reuniram-se na. Escola Industrial c Co 
,nerciiJ.l do l·1indcl o , .?..s Comissões for-: 
madas nesse cstabelccir.JCnto de ensino 
po.ra reestruturação elos programas, de 
forma a fazer com que o ensino esteja 
de acordo com u nossa realidade Nacio 
nnl. Os trabalhos prosseguem nos proX_!. 

... ; ... 
Pnr'l. continuar a desenvolver o. 
nossa. luta. devemos criar cur~os 
pnro. nnsinur a ler e a escrever 
aos adultos, sejam eles combuten 
tes ou elementos da populaç5.o. -
Fazer respeita r em todos os la-
dos a palavra de ordem do nosso 
Partido - 11todos os que sabem 
ensinam aos que não sabemrr. 

... ; ... 
11Para que a cultura desempenhe 
o papel que lhe cabe no movi-
mento de libertação, est e de-
ve cst.:tbel ec er com precisão 
os objectivos a atingir para 
que o povo que representa  e 
dirie;e reconquisto o direi to 
a ter u sua própria história 
e o. dispôr livremente das ouas 
força o de produção, cor:1 vista 
ao tlescnvolvimento ulterior 
de uma cultura mais rica , pro 
fu;~do. , cientifica e universairr 

... ; ... 

VIVA O UAf-1ARADA ARISTIDES PERFil".-.. 

VIVA";tRSEMDL:liA NAGIOIIAL POPULA.. 

D · GADO VERDE 

VIVA UNIDADE GUIN:!: GABO VERDE 

INDEPENDENGIA IMEDIATA E TOTAL 

VIVA O PARTIDO AFRICANO DA UIDE-

Pf.NDENGIA vE GUIN:!: E GADO VERD~ 

FOHÇA WZ L GUIA DO NOSSO POVO 

NA GUINE E GABO Vf:RDE 
/ 


