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A Representação do MPLA na Argélia torna p.Ública a Plataforma 
p~ra o Primeiro Congrenso da sua Organização, que se realiza-
ra proximamente. 

Este Congresso é fruto das decisõ'es do Movimento de Reajusta-
mento da Frente Leste (1972)~ reafirmadas pelo Movimento de 
Reajustamento da Frente Norte (1973). 

As Assembleias de Militantes Activos da Frente Norte (Feverei-
ro de 19?4) e da Frente Leste (Abril àe ~74) definiram as li-
nhas gerais do Congresso e nomearam, enta0, a sua Comissão 
Preparatória, que entrou imediatamente em funcionamento. 

A RepresentaçKo do MPLA na Argélia desmente categÕricamente 
as atirmações aparecidas em certa imprensa internacional, ten-
dentes a fazer crer que este Congresso seria o resultado de 
exigências de um grupo m:inoritário 3 r1o seio do MPLA. 

, 
A REPRESENTAC!O NA ARGEL!A DO MPLA , 
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PLATAFORi-1A PARA O PRIMEIPO CONGRESSO 

-----------------------------~º--~~~~---------------·-----------

Depois dê 18 anos de existência de lutas árduas e de 13 anca de 
guerra, o MPLA convoca o seu primeiro Congresso ordinário que 
culminará a sequência de reuniões constituintes realizadas nes-
te período/ a saber: 

+ la Conferência Nacional, 1962 
+Conferência NacionRl de Quadros, 1964 
+ Assembleia···Regional· da -la e .2a .-Re·gi..Õe"''S-~-- 1368 
+ Assembleia Regional da 3a Região, 1968 
+ Movimento -de Reajustamento, na Frente Leste, 1912 
+Movimento de Reajustamento, na Frente Ncrte~ 1973 
+ Assembleias dos Militantes Activos da F·rente Norte e da Frente 
Leste, 1974 

Emanaçã'o do Povo Angolano, o MPLA nasce para corresponder, a uma 
necessidade vital e gri ~,ante do processo hist 6rico do Pais. 

1961 marca um saltl? qualitativo fundamental na. história·da luta 
do MPLA, que 6 a passagem ã via armada como a ánica deixada eber-
ta para a obtenção dos seus objectivos: a independência total e 
completa do Povo Angolano. 
Prosseguindo ·este objectivos tendo sempre presente a unidade do 
Povo Angolano sob a direcçao do t-~PLA, seu legítimo representante, 
defendendo constantemente os interesses das camadas mais explora-
das do nosso Povo, pelo volume da sua guerra, pela ·sua orienta-
ção política, pelo seu carácter eminentemente nacional, o MPLA 
afirmou-se nos contextos nacional e internacim1al como a princi-
pal força nacionalista de Angola, cujo prestígio aumenta ininter-
ruptamente junto das mais amplas camadas do nosso Povo. 

A situaçã'o internacional é favorá.vel, apesar de toda a sua comple-
xidade actu&l, às lutas de libertação nacional. A .luta de liber-
taç~o dop povos sob dominaçúo colonial portuguesa é a causa fun-
damental da modificaçã'o política ocorrida em Portugal, tendo cria-
do as condicõéa para que as forças democráticas portuguesas rea-
lizassem a queda do sistema fascista nesse País. 
A queda do fascismo em Portugal e  o processo de democratizaçâo 
qQe a ela se seguiu fizeram emergir na cena polÍtica portuguesa as 
!'orças verdadeiramente progressistas até entã'o suje i tas à impos-
sibilidade de se manifestarem plena e legalmente. -Estas forças, 
representando o~ verdadeiros sentimentos e aspirações do Povo Por-
tuguês, tendem a orientar 'o processo polÍtico ora ini~iado em Por-
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tugal no sentido de um regime capaz 4e rec?~he?er 0 direito do 
nosso Povo à auto-determíne.çã'o .., <> J.ndependencHt · 

Assl·m "' os~ ~~.,,. e., 011"" ~~ ,;oloni.alismo po:r·tuguês, nosso inimigo 
"' ·' ~ '"' P .... ..!.. v .l · 1 .{'" · t f i o se 

direcfo ~ d~~-- ~~ epar~c~r . na ce~a ~o ~~~ca , rans· ?~ma~a -
0 ±muer,ialv.:mo ~ nosso J.n1.rr.1.go pr•J.ncJ..paj_ o.e sempre, ta.mbem 
ago:-~.- .rrC' inimigo dÍrec~o . S~ O . colon~_?llÍS!110 por~ugUg S parece 
~ctual ~ ente caduco,,o J..mperlalJ.smo nao sofreu a1.n~a nenhum 
goJP~ fundamental. E nossa tarefa de momento segu1.r atent.a e 
cui dadosament e as metamorfoses e formas sob as quais se pode -
r~ manifestar  a actividade do imperialismo no sentido de i mpe-
dir a realizaçã o dos nossos objecti vos:  tent at i vas dos r e gimes 
racistas da Africa Austral no sentido de apoiar forças  cont r a 
a independê ncia, tentativas no sentido de diluir o MPLA numa 
frente anti-popular, esvaziando-o do seu c onteúdo progres~ist <:-, 
tentativas  dos mono;>Ólios internacionais no sentido de crJ.ar J.n-
dependências fantoches. 

Ciente de todos estes perigos, o MPLA mantêm-se alerta e deci-
de- s e pela continuação do combate l ibertador, "'ti..:sar~~.d-o uma real 
e completa independência. 

O processo de libertação nacional parece ter chegado à fase em 
que, pela luta armada, arrancamos o direito do nosso Povo ã eu-
to-dt:terminação e à independência.. Assim sendo, abrem-se hoje 
novas vias para a obtenção do nosso objectivo, perdendo a luta 
armada a sua razão de ser, desde que o direito do nosso Povo 
à INDEPENDENCIA IMEDIATA. TOr.L't'\L E COI-1fLETfl. seja reconhecido pelo 
Governo portuguªs. · 

D~ fundamental im:portâ.ncia surgem, com o processo de liberalíz~
çao que também se estendeu de certo modo a Angola., na cena poll-
t i c a nacional, novas forças apoiando o ~1PLA, surge uma ampla e 
cr~scente aceitaçno dos objectivos prosseguidos pelo nosso Mo-
vimento e aparecem~ superficie, ainda que cautelosamente, as 
forças nacionais que confirmam o nosso Movimento na sua posição 
dé único e legítimo defensor das aspirações e interesses da 
maioria do Povo Angolano. 

É tarefa prioritária da nossa 1 uta nÓ momento nreaente a unifi-
,.J I • 

caçao, em torno do J"lPLA, o as mais v a~ tas cam~das d.o Povo Angola-
no, j 

Para isso, a realização do Congresso!:impôe-se para se fazer o ba-
lanço global das nossas actividades, !para solucionar os proble-
mas do l"iovimento, para elHberar um Ptograma e dotar a Organiza-
ção de estruturas estáveis capazes dei responderem às tarefas ime-
diatas da nossn Organização e às altas responsabilidades Que se-
remos chamados a desempenhar, na per~.pecti va da tomada do poder. 

Sera também um Congresso da unidade. Neste contexto, e em confor-
midade com o programa do MPLA, o Cong:resso fará um apelo 9. todo 
o Povo Angolano·, sem distinção de étnia, de credo religioso ou 
d~ opção polÍtica, e  a todas as personalidades do Pais para ade-
r1rem ao MPLA no combate comum contra o inimigo comum. 
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O Congresso tera de definir claramente que, agora mais do que nun-
~ .  . ....., _, . d  .  1 " ca, os pa1ses v1z1nhos nao sao mais do que pontos e apelo ogls-

tico. O Congresso reafirmar~ o princípio da independªncia do nosso 
· I1ovimento e sublinhar;{ a sua polÍtica de não-alinhamento. Assim o 
Congresso, integrando o nosso combate no quadro geral da luta pelo 
progresso, frisará que a nossa luta constitue uma ajuda a todos os 
povos do mundo e que portanto a ajuda que nos é facultada se inscre-
ve rio plano da solidariedade internacional, sendo por conseguinte 
um dever dos povos e países progressistas e sobretudo dos paises 
limítrofes. Lembrando estes princÍpios de base, o Congresso subli-
nhará que a aju~a estr~ngeira não deve ser uma arma para modificar-
mos a nossa pol1tica. 

O Congresso apelará eom veemência pela libertação dos nossos prisio-
neiros que se encontram em prisôés de diferentes países. 

Será expressa a nossa solidariedade combatente com a CONCP e com as 
suas organizaçoes constituintes, o PAIGC~ ... a FRELnm: e o HLSTP, com 
os povos e organizaçoes nacionalistas da. Africa Austral, com o Go-
verno Provis6rio Revolucion5rio do Viet Nam do Sul e com o Povo 
vietnamita her6ico, com o Povo palestino e com os paises arabes em 
geral, com o Povo chileno, e com a luta do Povo português, agora 
liberto do fascismo, e manifestada a nossa especial solidariedade 
com as suas vanguardas Progressistas. 

O Congresso sublinhará a importfincia da luta diplomática e dará di-
rectivas ger9-is Para que ela se adapte ao rnomento polftico presen-
te. 

O C , .v • ,.. • A ongresso expressara a sua adesao aos pr1nc1p1os da Carta da OU 
e da Carta das Nacões Unidas. . . 

, 
O COMITE DIRECTOR DO MPLA 
21 de Maio de 1974 


