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DECLARACAO DA DIRE<IDAO E DOS DEL~GADOS DO MPLA AO · CONGHESSO 

O desenvolvimento da nossa luta. cb libertaÇ<l;.() ·naçional levara a Reuniao Plena-
rio. do Cooi te Director er.1 Setembro de 1971 a: c1ecidir a rea.lizaçao do .?rime iro 
Congresso do MPLA no r.1o.i.s curt'o. esp~Ç·o . ele tempo .. 

Dificuldades de ordeo cliversa, sobretuco devidas ao afastamento das varias 
frentes de combate, fora.2 impedindo 3. oateria.lizaçao d:::tqueln decisao, no mes-
mo.tempo que condicionalismos externos contribuíam para aeravar divergências 
·existentes no s'eio do Hovir.1ento e que· culminarn.n com o apareci;nento sucessivo 
. de. duas. fracçoe.s .. contestando a autoridade da :Oirecçao do .. MP-LAn 

A todo o. momelito procurou a Di'reeçao, num. espirita de a·alVa.g:uarda da .:;oesa:o i.n·· 
terno.-4 ir ao encontro .. dia. motiva~oes de qne as f'l·acçoes se. ·raclamavar4. Estas 
f:ra.Oçg.~_qJ~.~s~~~~à.c~ .. et:f pretextos seo causa nen funda;;1ent9 r re:.nts~i.F-eJA-Se ao 
dia.lo8o no seio do t4ovil~ento~ :forçando cesde o prin;;ipio a- · oxt.erior.:i..za~ao. se 

.... nao a internacionali~uçtio d~s divergênc5.ao qy.e .ar.v.O.~avam~ . 
. . . . . .  . . . . . . ' .  . .  . . 

Peant.e. tai-~situaçao · -~ OU.Á e os· pai ses l:i.mi trofes ·constituil·am-.-se .eCJ. interme-
.. diario~ primei.i-o·! e em.. co.in:i.ssao. de bons o:ficios de:poiu $ entre as. supostas pa..-
-tee .. do MPLA em c onfrQ.llto .... __ ................ , .......  . 
·A. experi~.nc:ia historica do NPL~ nomeadam.::nte a que se r-efere ao periodo de 
1963/64, 'bem ecoo a dos moyio.e1itos 4e.libertaçao dos .. paisas irmaos~, j.a nqs ti-. 
·nha mostrado a iJ:ipossibilidade de res.ólver tal p.roblema por simples fusao de 
grupos i'ra·ceionistas. Quando as contradiçoes atin3en o limite de rutura, é di-
ficilt se nao impossivel ~ re.duzir assa r·utura. enquanto peroistirec as c.ontra.di" 
çoes que muitas vezes sao reflexo de pocer·oeos :J . .J;rttlp:r-:'':''3;6 externos. 

Conscientes· daquela experi~neia histoz·ica, n~s in})regnados do--espiri to de con-
·cili~~ao e de un~dade~ uceitamos participar construtivamente no Congresso, nWJa. 
derradeira tentativa ele encontré',r uma base comuo. ·de enteridi.me-r,tto., 

Seopre no es!:>irl. to de unidade no seio do MPLA ·e de ennontro cê uma sÇ>lu.çao ·in-
terna. dos -pr.oblemas, for:10s ainde. mais longe nas nossas concessoes: 

• .Pr.esença e·rn Hogq.discio.;: .durante a Conferência cimej.ra àa· OUA em dolega-
çao "tripartidé:i.it 1 adraitincio o uso da palavra em nome do 1-lPLA, a um di-
rigente ~uspenso., chefe . df: fracçao. 

. . 

,.. Participaçao· em parte1s i$uais1 na Comissao Prepar!itoria c~o . Congresso • 

.. Reuniao da Coois;.:;ao ., ·~epe.ratoria 1 fora. dos locais do MPLA. 

-Criterio de part~cipaçac anti-estatutario,. er.1 que o Movimento é . obriga-
do a aparecer corJ o nesmo nui'lero de delegados (165) que urJa cas fracçoes, 
e em que a outra fracçao participa com a tot~lidade dos seus aderentes 
(70) -I:\Ui tos clelos de o.ilitáncia duvidosa ou sen mil i t .â:qcia alguma. 
·Segundo o critério de par-cir;ipaçao.est.s.tutario cabian .ao MPLA cerca de 
70% dos delet;ndos, r.1.1S · o que veio a verificar-se foi a participaçao de 
40%. . . 

• Acei taçao du reulizaçao do Con;;resso fora do nosso Pais~ pelo significa · 
tivo e estranho nedo oanifestado pela.s :fracçoes e~ reunir-se .no seio do 
seu proprio Povoo 

-Escolha de observadores e conviÍ'h.r;os nao tendo en. conta os laços tradi-
cionais de anizncle e de solid.:triedad.e que nos liga!':l a outros paises. 

Estas e outras concessoes f.:tzen-se o..o ne.s:-:10 ter.1pq que as fracçoes recusam reco-
nhecer n Direcçno leG.:tl do l{ovimento e vaÇ> ao· ponto de na o ac.ei ta r qua a abertur; 
ra elo Congresso seja fcit~ pelo Presidente do MPLA. 

Che~auoa ao ConGresso nao parnn as nossns concessocs e coneçn~ as anomalias que 
iriam travar de maneira in~oluvel a marcha dos trabalhos: 
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Logo na verific~çao de mandatos, dia 13/8/74 se descobrem 14 elementos 
da. FNLA intccrrados na delesaçao da di ta "Revolta de Leste"; Um outro 
eler:tento da 1:1esna fracçao viria declar~r-se da FNLA na Planaria de 21/8. 

-Apesar da rigorosa exig8ncia .da realizaçao do Congreseo. à porta-fechada, 
assiste-se a un pulular de noticias tendenciosas difundidas por deter-
minadas agências de informaçao aparenteoente sem contacto com o Congres-
so •. 

-Sesde o a9erturu do Congresso assiste-se à orquestraçao de um espirita 
de11feira", que tolhe todn o. solenicbde e seriefu:lde a um acontecir.~ento 

desta natureza. · 

A:;:.>esar d."\S concossocs a.cir.~a descri tn.s, n.peaar do nosso espiri to de con-
ciliaçao que se reflectiu nn noss~ proposta de aprovnçao das deoisoes 
fundncent.-:.is por WJn r.t=tiori.:l a.grnv::tda de 2/3, <:11;: ostabeleces~a o con-
senso e evi t.ou;sc a sobreposiça.o de ur;la p:1rte so"..lre ll outr.:'l. •. e rnais, pos-
sibilitasse n coesao re~~l do 1'1ovi:.:.:mto, ~a · ,~u:tà . fro.cçqes' apr9veit::4rnm-
-se do fo.cto do, coligadas, estnrem em ~ior~a pura tentarem a todo o 
momento espezinhar a·Direcç~o ·e coo ela todo o Movinento com o objec-
tivo de r.~ais t[Lrde lhe .iopôr soluçoes, eo absoluto contr~riaa aos inte-
resses do nosso Povo. 

Perante esta situaçno que derJonstro. a inutilidnõe dos esforços consent.i.dos na pro-
cur::l. c1c uoa soluçao, e vcrificé:.dn que. no nosso espirita construtivat: : .~esponéte 
ULlt\ sistcm~ticn .~ti tuC:.c dcstruti V.':'.. 

Fortalecit1os pelo apoio incondicional do nosso ·Povo, dos nossos mili-
tantes e cl.1.s Jfo'rç:J.s A roa das Populares de Li bertaç::to de Angola; 

-Conscientes do dever indeclino.vel d~ defender as conquistas. revolucio-
nariil.S de treze unos de lu't.'l a roo. eh; 

Conscientes d:t negessüb.de imperioso. à e ·ancontrãr d{rec·tnmente -·o: sol'ucno 
dos ~r~vissioos problenas que nesta hora sa colocam ao Pais e ao nosso 
·Povo; 

Conscientes de que so no terreno da luta ex entre o nosso Povo encontra-
reoos soluçoes que nno trn.ino os seus sagrn.C.os interes~.es; 

EncÓrajados pelo apoio da L~rgas nassn.s popula~es ao MPLA e ao seu Pre-
sidente, expresso por dezenas de na.nifestnçoes por todr."l. a Angola, por 
ttilhares de nssinc.turns subscrevendo nensagens, C.:lrtn.s e telee;ramas cho-
~~dos ao Conercsso; · 

a. D~rocçao do MPLA c os militantes nn.ndatados pelo Movir:tento a este Congresso 
ospecinl, ·d~clara.n: 

A) a icpossibiliqn.dc de continu:lr a procura de ur.t entendimento col!l frac-
çoes cujo objectivo é ::t nc;:euçtto total e sistenatica do espirita de u-
ni&"\de que nos reuniu; 

B) A sua inab:ünvol clccisao de prosseguir a. lut:.\ por todos os meios ate à 
independcncin con1)leta de Ancroln; 

C) A proxioa rcaliznçno do Prineiro Congresso do MPLA nas zonas liberta-
das do nos~o Pais; 

D) A ilegalidade dn realizaçno de pesudo-congreasos ou conferências oc no-
me do MPLA por fracçoes n. sos ou coligadas, ben como o uso abusivo do 
nome do l4:PLJ.\ por qunlqu€r fracçao. 

A Dirccçnç do MPLA agradoce p~nhornda a presen'a fraternal dn FRELIMO e do PAIGC 
e  o ~?.u apoio ao caoinho justo d.:l uni~~de por que nos batemos. 

A Dirocçno do MPLA cxprioe o seu reconhecimento à OUA, a todos os pniacs e orca-

-·-
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nizaçocs que contrib.uirn111 pn.ra. que este Congresso tivesf?e :tm.Cl.O• En especinl ~ 
manifostmnos à Republicc. Popular elo Coneó e à Republica dn Zambia o nosso ncrrn·· 
dccir:wnto pelas fa.cilidndes e njudas concedidns, con umn. deferência especial p0~· 
lns nutoridndes zambia.nGs e pelo seu ilustre Presidente, Sua Excelência. o Dr. Kc11.r:; 

ncth Kaunda 1 que duro.ntc esto peri~clo nos prodigalizou o melho:c da sua atençao. 

O ~WLA apela pu~n tocos os pnises do Mundo, organizaçoes e nmi~os para que Qantc-
nham alto e z indefeotivul o seu npoio à justa lutn do nosso Povo c ao MPLA, pa-
ra que Angola Viva. 

·Aos. oili tantas que ·hoje se :t}_)resent;1.m ocn.sionalt:Jenta junto ele e;rupos fr:::.ccionis-
tas, ~ D~recçao do MPLA estende fraternamente a mno po.ra que venham participar 
no Priooiro Congresso do HPLA com a plena independência de opiniocs que presi-
de a unidace de principias por objectivos cor:mns. 

A indcpcnrl~ncia de Aneo~n estn proxi~a c exige de todos n presénqa sem reservas, 
o contributo valioso ele cnd:"1. pe.triota. 

A Dirocçao do MPLA apela par['. o Povo Angolano, pnra todos os seus rlilitantes e sio·~ 
pn.tizantcs a . fir.1 de . que intensifiquem a sua participaçao total no c'ombate pela li-
berta.çno da Patria. · 

VIVA O MPLA! 

A  V I T O R  I  A  E C E  R T  A 

A DIRECCAO DO MPLA 

Lusa~a, 22 de Agosto de 1974 

ó orrlgimdá :'· 

A meio da pagina no. 2, a seguir ao dispositivo que comeqa por 
"-Conscientes da necessidade ·imperiosa de encontrar directamente 
a soluqao •••• , 11 , introd U.Zir o di sposi ti v o seguinte : 

-Conscientes de que o arrastar-se indefinido de um Cong~sso anormal 
apenas agre.va a si tuaqao interna de J.ngoln, pola qual nos senti -
mos responsaveis, ao mesmo tempo que permite as for9aa i.mper1a4s -
tas organizarem-se no l'ais; 

**** 
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