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EDITORIAL 

Uma reunião do Comité Central é sem-
pre um acontecimento importante na vida 

da nossa Organização. Porque o Comité 

Central é o orgão máxiiT!o no per~odo en-

tre dois Congressos, cabendo-lhe formu-

lar as linhas de orientay~o da FRELIMO, 

dentro dos principias definidos pelo Con-

gresso. Além desta importância estrutu..;. 

ral e hierárquica,  o Comite Central é im-

portante tambem pela sua composição: 

porque ,dele fazem parte camaradas enga-

jados na acção directa e representantes 

luta de duas li~has ideológicas. Dissemos 

qual era a linha revolucionária, definida 

pelos I  e II Congressos. Explicamos co-

mo os ambiciosos, oportunistas e explora-

dores existentes no nosso seio veem frus-

tradas as suas manobras pela acção dos 

militantes revoluciohários prontos a darem 

a sua vida para a defesa das nossas con-

quistas ideolÓgicas. Mostramos como os 

reaccion8.rios vão sendo gradualmente re-

j eitados pela prÓpria revolução. 

do povo: os Secretários Provinciais, Co- O espirita em que decorreu esta Ultima 

miss8rios Pol~ticos~ responsáveis milita- reunião do Comite Central revelou-i1os 

res (por exemplo, o camarada respons&- que atingimos jd uma fase avançada nes-

vel pelas operaçÕes de sabot&gem na Pro. se processo de purificação das nossas fi-

vÍncia de Tete é membro do Comité Cen- leiras. Reinou franqueza, amizade e fra-

tral) e membros eleitos pelo povo. Foi ternidade revolucionária. E esse clima 

este Comité Central, com esta composi- -nOs sentimo-lo -foi resultado da alta 

ção e natureza (que lhe foi atribuida pe- unidade ideolÓgica que existiu entre nós. 

lo Segundo Congresso de Julho de 1968) Pela primeira vez na HistÓria da FRELI-

que se reuniu de novo em Maio deste a- · MO não houve vozes discordantes no Co-

no de 1970. mité Central que se opusessem as posiç6es, 

reyolucionárias: o Comité Central forma-

O .aspecto mais saliente desta reunião v a um bloco sOlido e unido. 

foi a Unidadã revelada nas discussões e 

na tomada de posições. Em editoriais an-

teriores nos referimos a existência de 
contradições no nosso seio, derivados da 

Esta foi uma grande vitória, que temos 

de defender a todo o custo. O próprio Co-

mit6 Central recomendou a necessidade 
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de continua vigilância; e para que essa 

vigilância possa ser exercida eficazmen-

te, o C.C. clarificou certas concepções. 

Assim, por exemplo, o CC procedeu a re-

di finição do inimigo. Não sÓ do inimigo 

principal e directo, o colonialismo portu-

guês e  o imperialismo, que são inimigos 

abertos, com os quais nos confrontamos 

diáriamente no campo de batalha, e em 

relação aos quais nenhuma dúvida ou con-

fusão é possi vel. Mas também do inimi-
go indirecto e secundário, que se apre-

senta com a capa de nacionalista e mes-

mo revolucion~rio, sendo dif~cil portanto 

identificá-lo. O CC reafirmou que a qua-

lidade de inimigo para nÓs não deriva 

nunca da côr ou nacionalidade ou raça ou 

religião de uma pessoa. Pó r outro lado, 

é nosso inimigo todo aquele que explora 

ou cria condições para a exploração do 

nosso PovO,seja qual for a sua côr,raça, 

nacionalidade ou religião. 

Dentro da mesma ideia de fornecer armas 

aos nossos militantes para melhor pode-

rem defender a nossa Revolução, o CC 

definiu as qualidades que cada militante 

deve construir ou desenvolver em si, com-

batendo constantemente a ambição, o o-

portunismo, o tribalismo, a corrupção. 

A existência destas qualidades em alto 

grau será condição para os militantes da 

FRELIMO poderem ser nomeados para 

posições de responsabilidade na nossa or-

ganização. 

O CC reunido em Maio discutiu e resol-

veu vários problemas. Numa fÓrmula ge-

ral podemos dizer que foram problemas 
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do desenvolvimento da luta, nos seus 

mUltiplos aspectos -luta polÍtico-mili-

tar, económica, social, cultural. 

Um desses problemas foi o problema da 

centralização da direcção. A criação do 

Conselho de Presidência em Abril de 

1969 correspondeu a um perfodo difÍcil, 

subsequente à morte do Presidente cama-

rada Eduardo Mondlane. Uma vez estabi-

lizada a situaçao, aquela solução deixou 

de ser valida. Tornava-se necessário 

restabelecer uma direcção forte, assumi-

da por um Presidente e um Vice-Presi-

dente. O CC procedeu a essa e leição, 

fazendo incidir a escolha sobre os dois 

camaradas que desde a morte do cama-

rada Mondlane tinham de facto assumido 

a direcção da FRELIMO, e tinham luta-

do para assegurar a integridade estrutu-

ral e ideológica da organização: os ca-

maradas SAMORA MOISES MACHEL, 

que foi eleito Presidente; MARCELINO 

DOS SAN TOS, que foi eleito Vice-Pre-

sidente. 

Assim, um novo per iodo abre-se na vi-

da  da FRELIM O. Demos um passo im-

portante na consolidação da nossa unida-

de, elegemos uma direcção verdadeira-

mente revolucion.3.ria, clarificamos a nos-

sa linha polÍtica, estamos mais perto da 

nossa vitó~ia final. 

A LUTA CONTINUA. 

INDEPENDÊNCIA OU MORTE, 

VENCEREMOS. 
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COMUNICADO 

DO 
' 

C OMITE 

O Comitê Central da FRELIMO reuniu-

-se de 9  a 14 de .M·aio de 1970, para a-

nalisar a situação e estudar os proble-

mas decorrentes da nossa luta de Liber-

tação Nacional. 

O Comite E?'ecutivo apresentou o seu re-

latôrio ao Comité Central, cobrindo to-

dos os sectores de actlv'idade da FRELI-

MO, nos campos politico-militar e da re-

construção nacional. 

A nossa situação caracteriza-se pelo for-

talecimento da consciência das massas 

1\opulares e pela consolidação das nossas 

estruturas; pela expansão das nossas ac-

çôes militares para zonas antes não co-

bertas pela Luta Armada, e consolidação 

das zonas sob controle da FRELIM O; e 

por um grande impulso nos programas 

de reconstrução nacional, dentro da pers-

pectiva de solucionar os problemas soci-

ais e económicos que se levantam hoje 

no nosso pais. 

No plano politico o aspecto mais relevan-

te foi o crescimento do nÍvel da consciên-

cia do povo. 

Hà. hoje uma compreensáo mais profunda 

da natureza da nossa luta e dos nossos 

objectivos. 

CENTRAL 

São a .s populaçües que cada vez mais 

activamente realizam o transporte de ma-

terial de guerra, medicamentos e mate-

rial escolar; alimenta~ as nossas bases, 

os nossos ho.épitais, as nossas escolas; . 

assistem os n'?ssos guerrilheiros nas ta-

refas do avanço e nos combates a que 

· sãó chamaQ.as a part_icipar; são elas que 

. activamente se dedicam à produçao tan-

to na agricultura, como na pesca, arte-

sanato e criaçâo de animais. 

A tendencia separatista entre as popula-

çOes que tinha sido fomentada pelo inimi-

go, desaparece gradualmente -principal-

mente as divisões tribais e ('eligiosas. 

Moçambicanos de todas as tribos, regi-

Oes, e religiões· lutam hoje lado a lado, 

unidos no objectivo comum -que é ho-

je compreendido não já apenas como a 

si~ples conquista. da independência na-

cional, mas tambem o estabelecimento 

de um sistema que torne impossÍvel a 

exPloração do homem pelo homem, nó 

nosso paÍs. A FRELIM O ·.tornou-se o por-

ta-voz incontest.:ido das massas populares 

tendo deixado de existir qualquer interme-

didrio nas zonas onde o nosso povo depen-

dia ainda da autoridade feudal dos re-

gulas. Os régulos integram-se nas estru-

3 
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turas da FRELIMO e respeitam-nas. 

As populaçoes tambem falam. O aspecto 

mais marcante do desenvolvimento e que 

mesmo as mulheres -tradicionalmente 

limitadas ao trabalho doméstico e produ-

ção de f( lhos, -falam e expressam-se 

livremente e com autoridade. Uma es-

trutura nova foi estabelecida, na base da 

qual estáo os Comités, atravez da qual 

se canalizam as vozes do povo. 

No campo militar a situação caracteri-

za-se por uma intensificação das nossas 

acçÕes, com vista a estender a luta ar-

mada a novas regiões e ao mesmo tem-

po consolidar as zonas da retaguarda, as 

zonas libertadas.  E assim, nas zonas em 

guerra o inimigo está mais e mais iso-

lado nos seus postos, em resultado das 

acções de sabotagem dos guerrílheiros 

que cortaram as vias de comunicação 

terrestres do inimigo. Mesmo postos 

muito prOximos um do ootro não podem 

contactar entre si senão pela r.:ldio e a-

viões. Estes postos são constantemente 

atacados, tendo muitos delessido abando-

nados pelo inimigo. Ataques nossos de 

grande envergadura contra alguns postos, 

permitiram-nos assaltá-los e capturar 

grande quantidade de material de guerra. 

Centenas de carros militares foram des-

trutdos e milhares de soldados inimigos 

1 iquidados em emboscadas e acções com 

minas. Os nossos guerrilheiros avançam 

para novas zonas. 

Um aspecto extrêmamente importante a 

salientar é que as vitOrias militares que 

alcançamos foram devidas aos sucessos 

do nosso trabalho polÍtico, e que estrei-

taram as relações harmoniosâs entre o 

povo e os guerrilheiros 1 e, na estrutura 

militar, entre os Comandantes e as uni-

dades. Lutamos com problemas v~rios, 

como a escassez de comissários po]iti-

cos -mas esta lacuna é sUprida pelos 
prÓprios comandantes dos Destacamentos, 

que agem como trabalhadores politicas 

na sua zona. 

As infracções dos nossosç soldados em re-

lação às populações são severamente pu-

nidas. Mas o importante é que as popula-
ções sabem distinguir os erros dos indi-

vfduos, dos princÍ!>ios da Organização. 
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Mas a vitÓria mais importante que con-

seguimos não se pode medir em numeras 

-quantos soldados matamos, quantos qui-

lOmetras quadrados controlamos; ela ava-

lia-se pelo novo sistema de vida sob que 

vivem as populaçÕes. A exploração não e-

xiste nas zonas libertadas; as causas dos 

v{cios qu~ caracterizam a sociedade co-

lonial -roubo, bebedeira, prostituição 

(em suma, corrupção), crimes, vão sen-

do gradualmente removidos. Uma socie-

dade nova, pura e sã, nasce em Moçam-

bique. O povo quer e está a construir 

essa sociedade. 

O Comite Central analisou 'as v~rias ac-

tividades que integram esta Reconstrucão 

Nacional material e ideolOgica, e formu-

lou linhas de orientação. 

O Comit6 Central constatou um gra11de 

progresso na produção, designadamente 

na produção agrl.cola. O nosso povo está 

a cumprir integralmente as recomenda-

ções do II Congresso da FRELIMO, que 

declara: 11 É necessário produzirmos pro-

gressivamente os bens materiais de que 

nece13sitamos para o crescimento da nos-

sa luta armada. Devemos promover o de-

senvolvimento da agricultura, artesanato, 

industria, dirigindo sempre as nossas ac-

tividades no sentido de satisfazerem os 

interesses da nossa revolução populai-11• 

A extensão dos campos cultivados cres-

ceu, e alcançou mesmo as zonas de a -

vanço, onde as acções militares, e es-

pecialmente os bombardeamentos, são 

mais frequentes. O nosso povo produz o 

suficiente para si prOprio, para ajudar a 

alimentar os guerrilheiros, e para criar 

um excedente que vai trocar nos centros 

de troca da FRELIMO, por artigos da 

primeira necessidade que não pode pro-

duzir ainda em Moçambique, especialmen-

te vestuêl.rio. Esta actividade da produção 

·e realizada conjuntamente pelas popula-
çÕes e pelos guerrilheiros, num espÍrito 

de perfeita colaboração. Por outro lado 

a produção tornou-se mais cientÍfica e 

diversificada: jâ não se realizam apenas 

as culturas tradicionais, mas introduzem-

-se novos produtos e novos métodos de 

cultivar. 

O artesanato desenvolve-se tamb6m. E a-

qui qúe a capacidade criadora e ·inventiva 

do nosso povo se manifesta mais a -

centuadamente: por exemplo, com metal 

5 
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dos carros destruÍdos e das, bombas não 

explodidas o povo constrÓi instrumentos 

agrÍcolas, utensilios domésticos, armas, 

et:ç:. O sentido artistico do nosso povo 

está sendo encorajado: cooperativas de 

escultOres estão sendo organizadas, pa-

ra produção das mundialmente famosas 

esculturas macondes, 

A educação conhece um grande impulso, 

Em Tete funcionam já 6 escolas, e ou-

tras estão em vias de ser abertas. O 

problema principal para a abertura de 

novas escolas é o da falta de professo-

res mas este prob_lema está em vias 

de solução, pela afectação ao programa 

de educaç&o de camaradas nossos com o 

mínimo de qualificação para ensinarem. 

Em Niassa temos a salientar principal-

mente a abertura de uma escola interna-

to com cerca de 100 alunos d~ 12. e z2. 
classes,  e onde paralelamente se pro-

cessam programas de elevação do nÍvel 

cultural e politico dos professores. 

Em Cabo-Delgado foram criadas mais 4 

escolas-internatos. Foram estabelecidos 

curso's especiais de educaçâo de adultos 

para militantes da FRELIMO. Foram ar-

seminários pedagógicos para 

os professores, onde estes aprendem as 

mat~rias que devem ensinar, m~:hodos de 

ensino, organização da Educação, etc. 

A nossa Escola Secundâria e~ta: em. vias 

de ser reaberta, na Tanzânia, em Baga-

moyo. Em Tunduru, no Sul da Tanzânia, 

funciona uma escola primária piloto da 

FRELIMO, com várias centenr·.s de alu-

nos. 
A intensificação dos programas de educa-

ção corresponde a necessidade de formar 
quadros capazes de executarem as diver-

sas tarefa"s que constantemente se ampli-

am com o desenvolvimento da luta. 

Assim é que uma particular atenção está 

a ser dada ao ensino de cursos técnicos 

especiais, na nossa Escola Secundária,e. 

a adaptação dos programas de ensino as 

realidades concretas da luta. 

As mulheres s"ão encorajadas a participar 

nos programas educacionais. Em todas 

as Províncias em luta, ha. cursos de e-
ducaçáo de adultos. Tamb~m estudam-se 

meios de manter os estudantes da FRELI-

MO no estrangeiro constantemente informa-

dos sobre a •evdlução da luta e integra-

dos dentro da orientação da Revolução. 

As actividades de assistência medica às 

populaçÕes e guerrilheiros acompanham 
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o desenvolvimento da luta. Novos cen-

tros clÍnicos foram estabelecidos 
1 
nas 

novas zonas cobertas pela guerra. Con-

tudo, imensas dificuldades são encontra-

das ·neste campo, pela escassez de me-

dicamentos e pessoal técnico qualificado. 

Debruçando-se sobre a situação da FRE-

LIM O no Exterior, o Comité Central 

nacional para com a nossa luta esta a 

desenvolver-se em larga escala. Essa 

solidariedade esteve afectada num certo 

momento devido a confusão provocada 

pela deserção de alguns elem entes reac-

ciondrios da direcção da FRELIMO, co-

mo Lézaro Nkavandame e Uria Simango, 

Contudo, o prosseguimento do nosso tra-

balho. e  o desenvolvimento da luta. mais 

do que qualquer acção de propaganda da 

parte da FRELIMO, encarregaram-se de 

clarificar a situação e restabelecer a 

confiança e apoio exteriores, 

O Comite Central constatou com satis-

fação que a ajuda prestada à FRELIM O 

pelos paÍses Africanos. individualmente 

ou atravez da OUA, e pelos paÍses So..:. 

cialistas 1 está hoje assente em bases 

firmes. 

O Comité Central apreciou também par-

ticularmente a acção das forças progres-

sistas desenvolvida em alguns paÍses Oci-

dentais, designadamente a Suécia, Ingla-

terra e Itália , contra a participação dos 

seus Governos na construção da barra-

gem de Cahora-Bassa, na provÍncia de 

Tete, e que, pela sua importância polt-

tica, económica e militar, constitue ho-

je um sÍmbolo da internacionalização da 

agressão imperialista contra os povos 

da .África Aústral. 

O significado e importância da Conferên-

cia Internacional de Solidariedade para 

com os povos das colÔnias portuguesas, 

a realizar-se em Junho pr6ximo em Ro-

ma, foi analisado pelo Comité Central, 

que manifestou a esperança de que essa 

Conferência resulte realmente num mai-

or apoio material e moral à nossa luta, 

As actividades do Instituto Moçambicano 

foram objecto de particular atenção por 

parte do Comite Central. O Comite Cen-

tral elogiou a Direcção do Instituto Mo-

çambicano pela importante acção reali-

zada no angariamento de fundos e assis-

tência técnica para os nossos trabalhos 

de SaUde, Educação, ASsuntos Sociais. 

lnformaçao e Ajuda para Desenvolvimen-

7 



10

to. O Comi te Central constatou que os 

resultados deste trabalho tem contribui-

do em grande escala para a melhoria 

das condições de vida do nosso povo, e 

encorajou o Instituto Moçambicano a 

prosseguir a sua acção. 

II 

O Comité Central constatou que, parale-

lamente a este desenvolvimento da nos-

sa luta de libertação, a luta de duas li-

nhas no nosso seio, tão antiga como a 

prÓpria FRELIMO, continuava. O Comité 

Central estudou profundarriente este pro-

blema das contradições internas, que es-

tá intimamente ligado à evolução da lu-

ta de libertação. 

O Comitê Central, retomando a orienta-

çéi.o da sua reunião anterior, de Abril 

de 1969, analisou a origem das contra-

dições na FRELIMO, que remontam ao 

tempo da sua criaçao. Nessa altura a 

contradiçao baseava-se fundamentalmen-

te na diferença de concepçOes sobre os 

m etodos de alcançar a independência: 

alguns moçambicanos, baseados no exem-

plo de vários. paises Africanos, ideali-

zavam a independencia nos bancos da. O-

NU, em conversaçoes, negociaçoes, que 

teriam como resultado Ultimo a entrega 

da independência a FRELIMO por parte 

do Governo portugues numa cerimonia 

solene, na capital de Moçambique, com 

festejos e celebraçOes. Ouando se tor-

nou claro que esse metodo falhara, e  a 

. tendencia que preconizava a luta arma-

da começou a esboçar-se, esses mo-

çambicanos, que nao estavam psicolo-

gicamente preparados para uma luta 

_fJ 

mada, (e que eram a maior parte dos 

membros fundadores da FRELIMO) de-

sertaram da Organização. 

Os preparativos para a Luta Armada 

foram realizados e em Setembro de 

1964 a luta Armada de Libertação come-

çou, Novas contradições surgiram, ba-

seadas agora em diferentes concepções 

estratégicas: um grupo dentro da FRE-

LIM O defendia que deviamos organizar-

mo-nos para uma guerra de conquista, 

juntar todas as nossas forças num lo-

cal, expulsar os portuguêses desse lu-

gar, e continuar a avançar, engrossan-

do esse exército com novas popul~ções 

arrebanhadas durante o avanço, até ao 

sul de Moçambique. O ex~rcito coloni-

al seria vencido dessa forma. Essa con-

Cepção está relacionada com a ideia 

de uma guerra rápida. E foi nesse 

sentido que esses elementos mobiliza-

vam as populações: Logo que ouviram 

os primeiros tiros, muitas populações 

foram as lojas comprar panos para fa-

zerem roupas novas para celebrarem a 

independência. Os camaradas consciên-

tes lutaram contra essa concepção, e 

defenderam a necessidade de nos orga-

nizarmos para uma guerra de guerri-
lhas, que seria necessartamente 10n!:Ju e 

dificil mas de. qualquer forma era o uni-

co meio capaz de nos conduzir a vitória. 
Os meçam bicanos que não compreende-

ram ou nâ o se conformaram com esta 

estratégia, com a perspectiva das difi-

culdades inerentes a guerra de guerri-

lhas, foram sendo sistematicamente re-

jeitados pela luta. 
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Em certa altura (fins de 1965) começa-

mos a organizar a vida das populaçôes 

nas zonas liberdades. Contradições de 

um outro tipo surgiram agora, baseadas 

nas diferentes concepções sobre os ob-

jectivos da nossa luta, e sobre os siste-

mas econOmicos, politicas e sociais a 

estabelecer no nosso pa{s. Alguns mo- . 

çambicanos concebiam a independência 

como uma simples mudança de pessoas 

na estrutura colonial: expulsos os portu-

guêses, moçambicanos tomariam o seu 

lug.r, mantendo-se intacta a m6quina 

politico-administrativa colonial. A explo-

ração, opressão e todos os outros aspec-

tos negativos do sistema colonial, por-

tanto, manter-se-iam -simplesmente, 

realizadas agora por moçambicanos. Es-

ta tendência era nessa altura personali-

zada por Lâ.zaro Nkavandame, aliado a 

outros elementos dentro da Organizaçâo 

que contudo não se atreviam a revelar-

-se abertamente. Várias concepções li-

gadas a esta embora com caracter late-

ral ou subsidiário, manifestaram-se com 

o decorrer do tempo: por exemplo, o  e -

litismo, representado por Mateus Gwen-

gere, que defendia a criação dum grupo 

de intelectuais, que deveriam ser pre-

servados de participar na luta e cerca-

dos de privilégios especiais - e que·, 

alcançada a independência, seriam colo-

cados como Dirigentes de Moçambique. 

Esta tendencia reaccionária tinha também 

a sua concepção prOpria sobre a estra-

tégia a seguir na nossa luta: segundo e-

les, deviamos trazer todas as nossas 

forças que combatiam nas diferentes 

provincias, concentra-las numa das pro-

vincias lêl-es propunham <.:abo-Uelgado 

alegando ser esta a provincia onde a 

luta estava mais desenvolvida,mas sen-

do a razão real porque era essa a pro-

vfncia cujas actividades económicas Lá-

zaro administrava), e expulsar dessa 

provÍnc.ia todos os portuguêses. As nos-

sas forças avançariam depois para outra 

ProvÍncia, e assim sucessivamente. A-

nalisando as intenções reais desse gru-

po ao defenderem esta estratégia -ab-

solutamente errada dadas as condiçOes 

da nossa luta -vemos que eles não se 

conformavam com a perspectiva de uma 

guerra longa, mas queriam colher ime-

diatamente os frutos da revolução, atra-

vez qe uma exploração plena sem di-

ficuldades ou perturbações derivadas da 

guerra. 

A linha revolucionária combateu fortemen-

te esta orientação, definindo clarameríte 

os objectivos da noss a revolução - a 

conquista da independência nacional, a 

destruição do sistema colonial  e  o esta-

belecimento de um regime baseado nos 

interesses do povo, construido pelo povo 

e para o povo. O método principal de 

combate usado pelos camaradas revoiu-

cionários foi a acção de mobilização e 

expli1_:=ação junto do povo. As massas po-

pulares aprenderam a conhecer com cla-

reza qual o seu inimigo -definido como 

a exploração do homem pelo homem, se-

ja quem for que em certo momento assu-

ma essa exploração, e sejam quais fo-

rem as formas e métodos dessa explora-

ção. 

As forças reaccionárias organizaram uma 

campanha no exterior tendente a desacre-

9 
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ditar a -FRELlMO: o seu objectivo era 

provocar a queda da Direcção revolucioná-

ria, representada pelo Presidente cama-

rada Eduardo Mondlane, e colocar no po-

der elementos seus. Exemplo disso foi o 

ataque por eles organizado ao escritório 

da FRELIMO, em Maio de 1968, em que 

um membro do Comité Central, camara-

da Mateus Muthemba, foi assassinado. 

Em Julho de 1968, realizou-se o II Con-

gresso da FRELIM O. Os reaccionários 

depositavam grandes esperanças neste 

Congresso, e manobraram no sentido de 

o Presidente Mondlane ser derrotado nas 

eleições. Mas o trabalho de consciência-

lizaç'lto do povo por parte dos nossos cama-

radas revolucioncirios não tinha sido em 

vão: o povo reelegeu por unanimidade o 

camarada Eduardo Mondlane para a Pre-

sidênciá da FRELIMO. 

Frustrado nos seus desÍgnios, o grupo 

reaccionário retomou os métodos crimino-

sos assassinando em Dezembro de 1968 o 

camarada Paulo Samuel Kankhomba, che-

fe adjunto da secção das Operações do De-

partamento de Defesa. 

Em Fevereiro de 1969, o Presidente da 

FRELIMO, camarada Edu6rdo Mondlane, 

foi assassinado. As esperanças dos am-

biciosos, corruptos e oportunistas renas-

ceu. A eleição para Presidente Interino 

de Uria Simango pelo Comité Executivo 

satisfê-los plenamente: essa eleição repre-

sentava a. realizaçao das suas expectativas. 

Em Abril de 1969 reuniu-se o Comité 

Central da FRELIMO. O Comité Central 

lO 

recusou-se a confirmar Uria Simango no 

cargo de Presidente e criou um orgão co-

legial, constituido pelos camaradas Samo-

ra Machel, Marcelino dos Santos e Uria 

Simango para assumir as funções da Pre-

sidência. 

A partir dessa reunião histórica do Comi-

té Central, Uria Simango, aquele que 

sempre fora afinal o principal represen-

tanie e organizador do grupo reaccioná-

rio, mas mantendo-se sempre camuflado, 

nos bastidores, com eç.a a mostrar aber-

tamente a sua verdadeira natureza, 

caracter e intenções reais. 

O Comité Central de Abril de 1969 tinha-

-o desmascarado completamente: Uria Si-

mango 1 em face das provas abundantes pro-

9,uzidas diante dele e que o relacionavam 

com Lázaro Nkavandame, Mateus Gwen-

gere e todos os grupos que provocaram 

per{odos de crise na vida da FRELIM O 

desde a sua fundação, admitiu nessa al-

tura a sua ligação ideológica e material 

com aqueles elementos. A motivação do 

Simango era a ambição polÍtica, a sede 

de poder. Ele era um homem pequeno -

fisicamente, intelectualmente e moralmen-

te, cujo sonho foi sempre ascender à al-

tura daquele que era o seu Presidente, o 

camarada Mondlane. 

Não sendo capaz de lhe fazer frente, en-

trou em coligação com todas as forças 

que por qualquer razão, estivessem des-

contentes com a Direcção do camarada 

Dr. Eduardo Chi vambo Mondlane. O ob-

jectivo do Simango, o seu sonho de sem-

pre, foi sempre ser Presidente dt. FRE-
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LIMO. Ele ligou-se com Lázaro, por e-

xemplo, porque viu nele uma força ca-

paz de o ajudar na r ·ealização dos seus 

interesses. Simango era ambicioso polÍ-

tico, queria o poder para impôr' a sua 

ideologia reaccionária. Lázaro era um 

ambicioso económico, queria que o dei-

xassem explorar á vontade. Assim os 

dois conluiaram-se, prometendo-se aju-

da reCÍproca. 

Tendo sido derrotado no Comité Central 

no que se respeita nos seus planos para 

Presidente, nem por isso Simango desis-

tiu. Simplesmente, como estava já des-

mascarado, não cuidou mais de se ca-

muflar: começou a agir abertamente, 

tentando projectar a sua figura como Di-

rigente máximo da FRELIMO, contraria-

mente às decisôes do Comité Central. 

Esta sua acção foi realizada no exterior, 

usando para isso as várias missões que 

a organizaçao lhe confiava: quanto ao inte-

rior, Simango foi sempre um desconhecido 

para as massas populares. Mesmo no ex-

terior, a sua campanha não resultava: os 

verdadeiros militantes da FRELIMO en-

carregaram-se sempre de o neutralizar, 

interpretando exac-tamente e correctamen-

te as decisoes d\J Comite Central. 

Assim, isolado, frustrado nas suas am-

biçoes, Uria Simango ttmtou em Novem-

bro de 1969 um gesto desesperado: publi-

cou um panfleto, no exterior, em que pe-

de a demissao dos outros dirigentes da 

FRELIMO, como condição da sua perma-

nência na organizaçao. Ele ficaria entào 

como dirigente unico. O Comite Executi-

vo da FRELIMO reuniu-se para conside-

rar .o seu 11peQido11, e decidiu suspender 

Uria Simango de membro do Conselho 

da Presidência_. até a pr6xima reunião 

do Comité Central, onde o seu caso rece. 

beria uma solução definitiva. 

O Comité Central reunido de 9  a 14 de 

Maio de 1970, tendo analisado o compor-

tamento polÍtico e moral de Uria Siman-

go caracterizado pelo oportunismo, cor-

rupçao, e iresponsabilidade, concluiu que 

ele não reu~e qualidades nem sequer para 

ser membro da FRELIMO. E decidiu ex-

pulsâ.-lo da nossa organização. 

A análise das contradições e da maneira 

c.omo elas tem sido resolvidas ao longo 

.da vida da FRELIMO, resultando sempre 

na vitÓria das forças populares e revolu-

cionárias, permitiu' ao Comité Central 

conclúir que a orientação da FRELiMO es-

ta básicamente correcta e tem sido cor-

rectamente aplicada. 

Foi essa orientação, cujos princÍpios 

fundamentais foram formulados pelos I 

e II ·Congresso da FRELIMO, e  a pre-

sença de Quadros com alta consciência 

politica, que permitiram 8 FRELIMO 

sair vitori6sa e cada vez mais forte das 

mú.ltiplas crises que a assolaram, pro-

vocadas pela acçâo do inimigo interno e 

externo. 

E  e ainda esta orientação a garantia de 

que a revolução continuará sempre, para 

alem das pessoas que num certo ri'_lOmen-

to a dirigem: porque a unid~lde na FRE-

LIMO realiza-se não em t\.WIIa de indi-

viduas mas em torno do objectivo comum 

-Independencia Nacional e fim da 

ploraçào do homem pelo homem. 

11 
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III 

1. O Comite Central aprovou várias reso-

luções, formulando directivas para as 

actividades polhicas e militares, e pa-

ra o trabalho de reconstrução nacional. 

2. Foi aprovada uma resolução especi-

al sobre sanções. O Comité Central to-

mou medidas disciplinares contra Uria 

Timóteo Simango, Lourenço Mutaca e 

Judas Honwana, .que tinham sido respec-

tivamente membro do Conselho da Pre-

sidência, e representantes ~a FRELIM O 

na Suécia e na República Arabe Unida. 

a} -No que respeita a Uria Simango, 

o CC constatou que ele tinha sido já 

suspenso de membro do Conselho da Pr§. 

sidência pelo Comité Executivo, depois 

de ter publicado um panfleto contra a 

FRELIMO em Novembro de 1969. O Co-

mité Executivo baseou a sua decisão 

fundamentalmente no facto de a atitude 

de Uria Si mango, de apresentar os seus 

problemas através da imprensa estran-

geira em vez de o fazer através das 

estruturas da FRELIMO, ser um acto 

de extrema irresponsabilidade que viola 

os prinCÍpios e as regras da FRELIMO, 

ser um acto de grave indisciplina; de o 

conteúdo do panfleto constituir um con-

junto de acusações calUniosas, de insul-

tos e falsidades que visam denegrir os 

dirigentes da FRELIMO que sâo verda-

deiros nacionalistas, patriotas e revoluci-

on<irios; e ainda no facto de o panfleto 

constituir um insulto ao povo Moçambica-

no, a FRELIMO e  a luta armada revolu-

12 

cionária de Übertação nacional que está 

a ser travada no nosso paÍs. O Comité 

Central ratificou a decisão do Comité 

Executivo, e destituiu Uria Simango do 

Conselho da Presidência. Além disso, o 

Comité Central notou que nesse l't'l.esmo 

panfleto, assim como em outros que ele 

escreveu mais tarde, Simango admite 

claramente a sua ligação com grupos 

contra-revoiucionários como os de Uza-

ro Nkavandame e Mateus Gwenjere, con-

firmando assim aquilo que há muito tem-

po já nós susp~itávamos: que ele fora 

sempre o chefe dos grupos contra-revo-

lucionarias que provocaram os perÍodos 

de crise na vida da FRELIMO desde a 

sua formação, tendo sido meti v ado pela 

ambição e pelo oportunismo. O Comité 

Central decidiu portanto destituÍ-lo de 

membro do Comité Central e expulsá-lo 

da FRELIMO. O Comité Central decidiu 

mais que Simango deve ser submetido à 

justiça popular em Moçambique. 

b) -Ouanto a Lourenço Mutaca e Judas 

Honwana, eles lançaram campanhas des-

trutivas no exterior, com o objectivo 

de desintegrar a nossa Organização e 

deStruir o seu prestÍgio internacional. 

Eles tralram assim a confiança que o 

povo Moçambicano depos"itara neles, ao 

nomeá-los seus repr.esentantes. 

O Comité Central qualificou a atitude 

deles como sendo alta traição, e ex-

pulsou-os da FRELIMO. O Comité Cen-

tral decidiu ainda que ambos eles, Lou-

renço Mutaca e Judas Honwana, devem 

ser trazidos para Moçambique, para se-

rem julgados pelo povo. 
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IV 

O Comité Central aprovou uma resolu-

ção especial sobre as estruturas da nos-

sa Organização. Em Abril de 1969, o 

Comité Central atribuiu as funções da 

Presidência a um orgão colegial, o Cons-

selho da Presidência. Aquela decisão 

correspon~eu a um per{odo dif[cil na 

nossa Organização, ou mais concreta-

mente, respondeu a necessidade de as-
segurar a continuidade da linha pol~tica 

da FRELIMO no perÍodo de confusão que 

se seguiu à morte do Presidente Mon-

dlane. O Comité Central verificou que 

as razões que tinham imposto aquela 

solução já deixaram de existir, e que é 

agora possÍvel e títil centralisar mais 

fortemente a direcção, 

Assim, o Comité Centrct.l ~legeu o ca-

marada SAMORA MOISES MACHEL pa-

ra o cargo de Presidente da FRELIMO; 

e  o camarada MARCELINO DOS SAN-

TOS para Vice-Presidente. Ambos exer-

cerão as suas funçôes interinamente a-

té ao próximo Congresso, 

22 de Maio de 1970 

13 
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Comunicado 

de 

Guerra 

O nosso povo caracteriza a situação mi-

litar e define a nossa estratégia atravez 

de um velho ditado africano que diz: 'Pa-

ra matar a  cobra dentro do buraco, não 

se mete a mão dentro; deita-se 6.gua a 

ferver e  a cobra será. forçada a sair 

então mata-se o bicho11• Os colonialistas 

portuguàses estão isola"dos nos seus pos-

tos, nos seus 11buracos11• NOs criamos 

as condiçOes que os obrigam a sair, cor-

tando as comunicações e por consequen-

cia as linhas de abastecimento, atacan-

do constantemente, e assim finalmente 

e les são forçados a sair, tornando-se 

mais vulneráveis. Então são atacados e 

destruídos. Desta maneira, durante os 

Últimos meses nas três frentes de luta 

armada, nÓs matamos mais de 600 sol -

dados portuguêses, destruÍmos 105 veÍ-

culos militares, atacamos 11 postos e 

11aldeias estratégicas", destruÍmos I com-

boio e duas pontes, capturamos material 

militar. 

Embora estas caracteristicas das nossas 
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vitÓrias sejam importantes, elas não po-

dem exprimir as dimensões reais da lu-

ta, elas deixam despercebid~s aspectos 

;nuito importantes do nosso trabalho: na 

realidade estas vitÓrias militares foram 

tornadas possÍveis pelos grandes sucessos 

que obtivemos no campo do trabalho po-

l~tico. Durante os Últimos mêses o nf-

vel da consciência polÍtica do nosso povo 

desenvolveu-se extraordinâriamente, co-

mo resultado do trabalho intenso de mo-

bilização e educação feito pelos comis-

sclrios politicas. Até agora a contribui-

ção principal das populaçÕes para a lu-

ta, estava confinada à defesa da região 
respectiva, ao transporte de material, 

ao fornecimento de alimentação às bases 

militares e à observação e informaq ão 
dos movimentos do inimigo. Hoje as po-

pulaçÕes também participam activamente 

nas actividades ofensivas; os millcianos 

lutam lado a lado com os guerrilhei~s 

nos ataques. Todos os problemas re-

ferentes ao desenvolvimento da luta são 

discutidos conjuntamente pelos guerrilhei-
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ros e massas. Por outro lado os guer-

rilheiros também participam activamente 

em todas as tarefas de reconstrução na-

cional. Assim a distinção entre civis e 

militares torna-se cada vez menos apa-

rente, a participação na luta e mais global, 

o inimigo continuamente vê-se mais iso-

lado. Um outro resultado do nosso tra-

balho polÍtico, que ao ~esmo tenipo é 

um sinal do desenvolvimento da cons-

ciência pol~tica do nosso povo, e  a fuga 

constante das populações das aldeias es-

trat~gicas para as zonas libertadas. As 

populações dão provas concretas que mos-

tram que os metodos clássicos de repres-

são e exploração colonialista, continuam 

a ser largamente utilisados pelos portu-

guêses: castigos corporais (como chico-

teamento e palmatória), trabalho forçado 

(para produzir vÍveres para os soldados 

portuguêses, para pagar impostos, etc), 

torturas, assassinatos, etc. Em Moçam-

bique livre prosseguimos o trabalho para 

construir uma nova sociedade livre de to-

das as formas de opressão e de explora-

ção. 

RELATÓRIO MILITAR 

TETE 

2 de Janeiro· posto de Phewa; 7 solda-

dos inimigos mortos. 

27 de Janeiro: posto de Chitiri; v.irios 

edifÍcios danificados, 5 soldados portu-

gueses mortos. 

3 de Fevereiro: data do primeiro aniver-

sário do assassinato do camarada Presi-

dente Eduardo Mondlane -os combatentes 

da FRELI~O para honrarem a sua me-

moria·, lançaram um grande ataque con-

tra o posto de Makuyo. Oito casas foram 

destruidas e 13 soldados colonialistas 

mortos. 

8 de Marco: posto de Mpata -3 veícu-

los destru{dos, o posto sCriamente dani-

ficado. 

22 de Marco: posto de Kanhende -diver-

sas casas danificadas, vários soldados 

inimigos postos fora de acção. 

Emboscadas 

20 de Janeiro: um pelotão inimigo. pEme-

trou na zona de Chi duma, sob nosso con-

trole. O pelotâo caiu numa emboscada 

preparada pelos guerrilheiros da FRELI-

M 0: 4 soldados foram mortos e os ou-

tros obrigados a recuar. 

22 de Janeiro: N'a curso de uma embos-

cada preparada pelos nossos. guerrilhei-

ros, 7 soldados portugueses foram mor-

tos na regi ao de Bene. 

24 de Janeiro: Uma unidade inimiga foi 

atacada na estrada F urancungo-Cazula. 

5 soldados colonialistas foram mortos. 

20 de Marco: Tropas inimigas que se 

movimentavam de Bene para Manje fo-

ram atacadas sofrendo seis mortos. 

Sabotagens 

Dezembro 1969: 3, 7, 9  , 15, !6, 29 -

-onze ve~culos destruidos, 36 soldados 

mortos nas zonas entre Vila Gamito e 

Furancungo, Cussarara e Vila Gami.to. 

Janeiro 1970: I (duas vezes), 3, 4 (du-

as vezes), 5 (duas vezes), 10, 11, IS, 

15 
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20 {duas vezes}, 24, 25, 29 -vinte e 

sete ve~culos destruidos, 122 soldados 

portugueses mortos em Chagulula, Cha-

lembana, Chilisse, Cazu1a, Tete, Icha-

irnba, Fingoe, Zumbo, Oliveira, Chicoa, 

Bane, Dique, Vila Gamito e Furancungo. 

~: 1, 2, 3(duas acções), 6, 16, 

18, 20 (duas acções), 22 -treze cami-

ões destruÍdos, 66 soldados portugueses 

mortos em Dique, Bane, Manje, Chivu-

ta, Fingoe, Colane, Chalambane, Sinya-

no e Vila Gamito. 

Março: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 

20 -catorze veÍculos destruÍdos, 74 sol-

dados inimigos mortos nas zonas de Ma-

lewera, Piri-Piri, Fingoe, Muzi, Cha-

umba, Vila Gamito, Furancungo, Cazula 

e Chiuta. 

NIASSA 

27 de Fevereiro: posto de Unango-17 

soldados portuguêses mortos, 2 casas 

destruÍdas. 

3 de Abril: posto de Candulo -4 casas 

e 3 camiões destrul.dos. 

29 de Abril: posto de Candulo atacado 

de novo -duas casas severamente dani-

ficadas e v6rios soldados postos fora de 

"cção. 

Emboscada.s 

10 de Janeiro; um grupo inimigo. sofreu 

uma emboscada em Mataca. Quatro sol-

dados foram mortos e v6rios feridos. 

11 de Fevereiro: Os nossos combatentes 

atacaram e destruíram 'um comboio na 
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via férrea entre Nova Guarda e Catur. 

12 de Marco: dez soldados portuguêses 

foram mortos numa emboscada que so-

f-reram na estrada entre Revia e Rofino. 

Sabotagens 

Janeiro: 18, 20, 21 -cinco veículos des-

truídos e 22 soldados portuguêses mortos 

nas zonas de Maua, Luatize, Mtelela e 

Catur. 

Fevereiro: 4, 14 -três camiões destruÍ-

dos e 26 soldados mortos nas zonas de 

Catur e Nova Freixo-Mecanhelas. 

Marco: 9, 15,  19, 21, e 27 -vinte e no-

ve soldados portuguéses mortos, 5 cami-

ões destruÍdos nas zonas de Luatize 1 M t~ 

leia, Luis, Vila Cabral e Maniamba. 

·Nos dias 1 e 3, unidades de sabotagem 

da FRELIMO destroem 2 pontes, uma 

em Lualezi (entre Vila Cabral e Mani-

amba} e outra em Lualachi (entre Mani-

arnba e Metangula}. 

CABO-DELGADO 

25 de lapeiro· posto de Nyika - 7 sol-

dados inimigos mortos e uma parte do 

posto destrulda. 

1 de Marcoj a aldeia estrah~gica de 

Nyankoma, perto do posto administra-

tivo de Muaguide, 6 atacada e tomada 

de assalto -14 soldados inimigos são 

mortos e numerosos elementos da po-

pulação libertos. As nossas forças cap-

turam ainda duas G3, 10 Mauser, 2 cai-

xas de munições cal. 7. 9, uma caixa de 

granadas, cobertores, uniformes, pra-
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tos, dihheiro, etc ... 

22 de Marco· posto de Diaca - 5 casas 

sao destruÍdas. 

EMBOSCADAS 

2  3 Fevereiro: duas unidades portu-

guésas no curso de uma embbscada na 

zona de Nangade, sofreram 10 mortos. 

19 d e Fevereiro· uma patrulha inimiga 

em Mued.a sofre dois mortos numa em-

boscada. 

22 de Abril· um pelotão inimigo do pos-

to de Muaguide que ousou abandonar a 

sua base caiu numa emboscada. Três 

soldados portuguêses foram mortos, os 

outros fugiram para o seu posto aban-

donando uma espingarda cal. 7 . 92, nu-

mero 2673. 

28 de 'Abril: um grupo inimigo que sa-

Íu do posto de Diaca caiu numa embos-

cada. Trés SC'ldados inimigos foram 

mortos  e  a s suas armas capturadtis. 

As armas, Mauser, possuíam as se-

guinte.; marcas de identificação: EI3626 · 

Werke AG; 5604 Mod.98; 8!80 Mod.98. 

L.ág M aio: n o decurso de uma embos-

cada dois camiÕes de um comboio de 

seis foram destru~dos na estrada en-

tre Chai e Macomia. Oito soldados 

portug!.lêses foram mortos. 

9 de Maio: um comboio de tr~s velou-

los deslocando-se de Saga! para Mue-

da, caiu numa emboscada, tendo o veÍ-

culo da retaguarda sido severamente 

danificado e três soldados portuguêses 

foram mortos. 

Sabotagens 

Janeiro: 21, 23 -nas estradas de Dia-

ca para Mocimboa da Praia e Palma 

para Pundanhar, foram destruidos três 

camiOes e mortos 17 soldados inimigos. 

Fevereiro: 8, 15, 18, 19, 24-em Mo-

dmboa da Praia, Mueda , Saga!, Dia-

ca, Litanda-Ntondo, Nangololo e Cou-

veque, foram mortos 50 soldados por-

tu9uéses e destruidos 9 veicules. 

~ 13, 18, 23,  25, 27 -nas zo-

nas de Couveque e Mueda, nove veicu-

les foram destruidos e 38 soldados 
mortos. 

Abril: seis soldados portuguêses foram 

mortos quando o camião em que segui-

am caiu numa armadilha na estrada en-

tre Diaca ·e Mocimboa da Praia. As mas-

sas tinham cavado um grande buraco na 

estrada, camuflaram-no depois de terem 

posto minas dentro. Quando um comboi-

o vinha de Ntandola para Mocimboa, o 

camião da frente ca{u na ratoeira e foi 

totalmente destruÍdo pelas minas. 

Maio: na estrada entre Mueda e Mite-

da foram destruidos dois veÍculos e 

morto~ ll soldados portugueses. Foram 

capturados muniçoes, granadas, carre-

gador.es de G3, medicamentos, reldgios, 

e outro m ateria!. 

Em 18 de Maio os portuguêses tentaram 

reabrir a estrada entre Mueda e Miteda. 

Cairam nas nossas minas, tendo um ca-

mião ficado completamente destruÍdo. Mor-

reram 7 soldados inimigos. O resto da 

companhia fez meia-volta para Mueda. 

17 
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.JORNALISTA ALEMÃO (RDA) 

VISITA MOÇAMBIQUE 

Acabo d e regressar de uma visita à Pro-

vfncia de Cabo-Delgado. Ouero agrade-

cer à FRELIMO por me ter dado esta 
oportunidade Única de ver com os meu~ 

prÓprios olhos oS tremendos sucessos 

da luta de libertação, a vida do povo 

nas áreas libertadas, e os problemas 

com que a FRELIMO ainda se defrorita. 

Andei por toda a parte, sem qualquer 

espécie de restriçÕes, entrevistei guer-

rilheiros e elementos da população, e 

fiz muitas gravaçÕes. Sai de Moçambi-

que cheio de impressões inesquec~veis e 

informaçÕes directas e frescas. Agora o 

meu trabalho será exprimir essas im-

pressões e informações em programas 

radiof~nicos e artigos que estejam a al-

tura desta luta: e isto é uma tarefa mais 

diffcil ainda do que a minha marcha e -

x·austiva através das zonas libertadas 

e que foi a mais longa m~rcha que já 

fiz em toda a minha vida. Não sei se 

saberei encontrar as palavras que consi-

gam exprimir o esplrito de luta que en-

contrei em toda a parte. 

Das muitas impressÕes que me deixaram 

absolutamente espantado, sÓ poderei 

mencionar aqui algumas, e mesmo as-

sim de uma maneira muito geral: eu sa-

bia que a FRELIMO tem grandes áreas 
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libertadas e dirige o povo na construção 

de uma vida nova. Mas nunca esperei 

que a FRELIMO estivesse tão desenvol-

vida e tão bem organizada e efecti"va a-

té ao mais pequeno pormenor. Por exem-

plo, a produção agdcola com campos de 

milho, arroz e mandioca de dimensões 

que eu julgava imposs{vel numa situação 

de guerra d~ guerrilhas, Os serviços 

de saúde bem organizados -embora in-

felizmente com falta de medicamentos. 

As escolas em lugares cobertos ou· ao ar 

livre, com uma atmósfera de grande en-

tusia.zmo tanto da parte das crianças co-

mo dos adultos, todos ansiosos de &Qren-

derem. O sistema de transportes -em 

que tudo é transportado às costas atra-

v~s de centenas de quilÓmetros -não se;; 

o material de guerra, mas també"m cas-

tanhas, amendoim e outros produtos para 

exportação e troca por roupa, sapatos, 

etc. de que o povo necessita. 

Outra coisa que me impressionou muito 

foi a té'cnica, a força, a r-esistência e  a 

disciplina militar dos combatentes. O que 

eu vi não foram grupos indisciplinados ou 

de aventureiros, mas sim algo como um 

exército regular com um comportamento 

e uma disciplina do que qualquer exérci-

to lutand0 nas mesmas condiç:Ões se pode-

ria orgulhar·. E não sÓ isso: cada solda-

do sabe para que é que está a lutar. Pou-

cas vezes tive discussÕes pol{ticas tão vi-

vas e tão profundas como nas florestas 

Moçambicanas. Além das suas armas, a 

maior parte dos combatentes levava 

consigo os seus livros, éstudando in-

tensamente em momentos em 
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que - não queria outra coisa senão 

descansar depois de uma marcha. 

Eu estava interessado a ver aomo é 
que o povo reagiria  a presença de um 

branco, que é certamente uma coisa não 

muito frequente nestes dias nas zonas li-

bertadas. Mas mesmo sem explicação, 

nunca houve qualquer hostilidade em re-

lação a mim. Antes pelo contrário, e 

logo que o povo que e ncontrávamos no 

cami:nho era explicado sobre quem eu 

era e  o que estava ali a fazer, imedia-

tamente toda a gente queria apertar-me 

a mão e saudar-me com o tradicional 

11mashala11 (bem-vindo). 

A área que visitei é região Maconde. 

Um território que -segundo as informa-

çÕes dos jornais dos paÍses ocidentais 

deveria estar "deserto", ou onde a FRE.. 

LIMO devia ter "desa.parecido11, por 

causa "da fuga do chefe Maconde Nka-

va.ndame, com toda  a sua tribo, para 

o lado dos portuguêses11• Não me foi 

neCessário perguntar se isto era verda-

de ou não. A maior parte das pessoas 

tinham t~tuagena que são tipicamente 

Macondes. Mas elas agiam como Moçam-

bicanos , não como membros de uma 

certa tribo. Eu ouvi o nome de Nkavan-

dame referido quase todos  os dias, mas 

numa ~anção satÍrica, que o de-?unciava 

como traidor, em qUe se repetia cons-

tantemente '~cautela com ele". 

Á segunda quadra desta canção é dedica-
da a Simango, o antigo Vice-Presidente 

Simango e igualmente denunciado como 

traidor, pelo prÓprio povo. Se há di vi-

19 
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são dentro do movimento, como algumas 

pessoas pretendem sugerir, então é u-

ma: divisão entre muitos milhares de 

pessoas (o povo) e um individuo (Siman-

go). Si mango é um desconhecido para 
o povo Moçambicano: numa reunião po-

pular numa das bases que visitei, de 

entre 3. 000 participantes:, sÓ .J. pessoas 
conheciam a cara do Simango. 

A mais profunda imp~essão, que ficou 

marcada em mim, foi a produzida pelo 

clima humano e polÜico que encontrei 

em toda a parte -na FRELIM O e entre 

os guerrilheiros e  a população (embora 

seja quase impossÍvel estabelecer a dife-

rença entre uns e outros). Devido à di-

fiCuldades de linguagem, não pude com-

preender tudo o que diziam. Mas mesmo 

sem compreender as palavras, eu pude 

sentir as relaçÕes entre os dirigentes e 

os soldados, entre os combatentes e as 

populações. E uma relação de compreen-

sâ:'o mó tua e de confiança, uma unidade 

polftica e moral altamente desenvolvida. 

Encontrei ampla evidência daquilo que 

o Comandante Samora Machel me disse 

quando o encontrei ~m Moçambique: 1A 

nossa luta não é caracterizada por ti-

ros, mas pelo trabalho polÍtico11 • 

Uma consideração final: eu sou o pri-

meiro alemão a visitar a parte liberta-

da de Moçambique. Ouero salientar es-

te facto por urrra razão particular: ain-

da no segundo dia da minha viagem, eu 

observei um ataque aéreo dos portuguê-

ses, em que algumas mulheres e crian-

ças foram feridas, e que eu encontrei 

mais tarde num hospital da FRELIMO. 

As bombas foram lançadas de aviÕes 

DORNIER DO 27, que. são aViões mili-

tares da Alemanha Ocidental fornecidos 

à Portugal. Entre outras armas da O-

TAN encontrei e fotografei espingardas 

e metralhadoras da Alemanha Ocidental 

que a FRELIMO capturou das bases por-

tuguê.sas. 

Os dirigentes da FRELIMO conhecem 

bem a diferença entre a Alemanha Oci-

dental que é um dos maiores aliados 

de Portugal, e  a República Democráti-

ca Alemã, que é um dos paÍses que a-

poiam completamente a luta de liberta-

ção. Mas sendo eu alemão, senti ver-

gonha por aquilo que o outro Estado a-

lemão (ocidental) está a fazer. No meu 

regresso de Moçambique, uma das mi-

nhas tarefas mais urgentes ser.!l contri-

buir com os meus artigos, tanto quan-

to poss~vel, para mobilisar a opinião 

pO.blica mundial, de maneira a forçar 

o governo da Alemanha Ocidental a re-

tirar o seu apoio aos inimigos do povo 

Moçambicano. 

Peter Spacek, correspondente para a Africa Oriental 
da Radio da Repóblica Democrática Alemã. 

16 de Março de 1970 

20 



23

CINEASTAS HOLANDÊSES 

EM MOÇ~MBIQUE LIVRE 

Pediram-me para falar sobre a nossa 

experiência em Moçambique livre. De-

verei dizer que ficámos impressionaaos 

pela maneira como a FRELIMO está or-

ganizada? Será necessário dizer que fi-

cámos amigos dos guerrilheiros com os 

seus uniformes rasgados que nos acom-

panhavam? Sim, é preciso dizer tudo 

isto. É preciso dizer também que os 
portuguêses não se atreveram a perse-

guir-nos, embora devessem saber onde 

estávamos -numa ocasião estivemos a 

menos de duas milhas da base deles; di-

zer que durante os 18 dias que estive-

mos em Moçambique atravessamos à 

vontade o território que os portu9uêses 

dizem que controlam; que cada dia que 

passava fazia-nos sentirmo-nos mais 

fortes, e que a incapacidade do colonia-

lismo português de fazer seja o que for 

torna-o ridículo. Os portuguêses foram 

emboscados a poucas milhas do lugar 

onde uma vez nos encontrávamos, e al-

guns deles foram mortos. Uma noite e-

les dispararam tiros de canhão para a 

escuridão para mostrar que estavam lá, 

mas não se atreveram a sair do seu 

posto isolado. Uma vez tambbm nÓs vi-

mos destroços de um camião destruído 

por uma mina. 

Durante 18 dias eu e os meus camaradas 

cineasta HENK VENEMA e técnico de som 

WIM LOUWRIER, estivemos em Moçam-

bique. Dezoito dias de marcha de um 

campo para o outro -atravez de capim 

da altura de um homem e de trilhos na 

floresta demasiado baixos para a nossa 

altura. Ou'vimos dirigentes da FRELIMO 

discutirem problemas da guerra com os 

guerrilheiros. Assistimos a reuni;'espo-

pulares com milho'"és de pessoas. Fomos 

para a cama ao por do sol, e levanta-

mo-nos de madrugada. Partilhamos re-

feiçoés simples com os nossos compa-

nheiros de viagem e por vezes sentámo-

-nos juntos sem comida. 

Se alguém no perguntar sobre as nos -

sas impresso .... es nestes 18 dias, esses 

momentos que referimos são parte de-

las. Mas a elas eu chamarei experiên-

cias exterior:  a nossa experiência interior 

. é algo diferente. 

Nós verificámos que o nosso papel de 

observadores objectivos, que normal-

mente os jornalistas dizem que são, 

transformara-se no de participação ac-

tiva. Não porque estivemos expostos 

aos mesmos perigos que os nossos cama-

radas: a nossa viagem foi organizada de 

tal maneira que tinhamos o má'ximo de 

segurança. Não porque tivessemos mar-

chado com os nossos camaradas sob o 

mesmo calor escaldante ou s ubido as 

mesmas montanhas Íngremes: porque e-

les carregavam o nosso equipamento pe-

sado, nós não tevavamos senão os nos-

sos cantís com água. Nós sentimos que 

e'ramos parte da luta de Moçambique, 
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A LUTA EM ANGOLA 

Guiné Bissau 

A Illta dos nossos camaradas da Guiné-

-Bissau dirigida pelo Partido Africano 

da Independência da Guiné e Cabo-Verde 

(PAIGC) é caracterizada pelo desenvol-
vim ente continuo de ataques em grande 

escala contra os postos e bases milita-

res portuguêses, paralelamente a acti-

vidades de recontrução nacional das 

nas libertadas da Guiné-Bissau. 

Os colonailistas intensificaram os 

bombarde-amentos criminosos contra es-

colas, hospitais e aldeias das zonas li-

bertadas. Recentemente em 2 de Feverei- . 

ro de 1970, bombardearam a escol a de 

lador, matando 8 crianç.as e ferindo 17; 

no dia 30 de Março bombardearam a es-

cola de Tambico, matando 7 crianças e 

ferindo 8. 

Po outro lado, sentindo-se derrotados no 

campo de batalha na Guiné-Bissau, os 

colonialistas seguindo o exemplo dos seus 

patrões americanos, procuram estender 

a agressão: assim atacaram aldeias per-

to da fronteira, tanto na Guiné-Konakry, 

Senegal. 
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E GUINÉ BISSAU 

VitÓrias Populares 

Estas acções desesperadas dos colonia-

listas portuguêses são a prova do suces-

sO das forças populares dirigidas pelo 

PAIGC. Na realidade os nossos camara-

das da Guiné-Bissau inflingem severas 

derrotas ao inimigo, causando-lhe pesa-

das baixas em homens e material. Por 

exemplo em Fevereiro último, na estra-

da de S . Vicente-Bula, 25 soldados por-
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norte de Farim o inimigo tentou romper 

o cerco dos seus postos pelas forças do 

PAIGC. Não sÓ fracassou como sofreu 

ainda derrotas constantes, nomeadamen-

te nas regiões de Sambuia, F aquina, 

Sambo-Uleucunda, Suzana, Guidage, 

N1gore, Candjambari e Barro. 

Um campo militar instalado há pouco em 

Ualicunda, perto da fronteira Norte, foi 

qompletamente destruido. O inimigo fu-

giu, deixando 9 mortos e uma grande 

quantidade de material de guerra. 

Acções importantes tiveram ainda lugar 

contra as guarnições fortificadas de 

Mansoa e Farim. Em 22 de Fevereiro 

um comando das Forças Populares de 

Libertação penetrou em Ceba e destruiu 

vários edifÍcios em que se alojavam 

tropas colonialistas matando 7 inimigos. 

Em 27 de Fevereiro, na Frente Leste, 

no decurso de um ataque de morteiros 

contra o campo fortificado de Buruntu-

ma, muitos soldados colonialistas foram 

mortos. Um navio foi afundado no rio 

Geba a alguns quilOmetres de Bamba-

dinca. Na Frente Sul o inimigo que se 

encontra imobilisado nas suas caser-

nas, está a ser submetido a bombardea-

mentos constantes, particularmente em 

Guiledje, Ganture, Bedanda, Catio e 

Buba. 

Durante a primeira quinzena de Março 

a base militar portu~êSa de Guiledje 

foi atacada 18 vezes; em 7 de Março 

um helicóptero franc~s, Allouette II 

que guiava o fogo, da artilharia inimiga, 

foi abatido, As bases militares portu-

guêsas de Catio, Bupa, Manputa, Be-

danda e Canture foram severamente 

bombardeadas !'elas forças guerrilhei-

Em 6 de Março a marinha portuguêsa 

quiz atacar um barco a motor do PAI-

GC. Os guerrilhEiiros contra-atacaram 

e danificaram severamente o navio de 

guerra inimigo 11 Botchecol11 na região 

de Kitafine; pelo menos 9 soldados co-

lonialistas foram mortos. 

No inÍcio deste ano três fusileiros na-

vais portuguêses desertaram, seguin-

do assim o exemplo de muitos outros. 

Pela sua deserção estes soldados mos-

traram a sua oposiçao à. guerra colo.:. 

nial feita pelo governo português. EI.es 

declararam que desertaram porque se 

recusaram .transformar-se em crimi-

nosos, assassinando mulheres, cria'n-

ças e velhos. Eles c·rêm que a guerra 

colonial na Guiné é um crime quer con-
tra o Povo da Guiné quer mesmo contra 

o povo português, uma vez que a juven-

tude portuguêsa é obrigadâ. a morrer em 

proveito de um punhado de ricos que só 

querem viver da exploração dos povos 

e pa,Íses africanos. 

Os nossos camaradas de Angola, sob a 

direcção do MPLA estão a obter vitóri-

as decisivas. Um comunicado recente-

mente publicado pelo MPLA informa-nos 

que durante os mêses de Janeiro e Fe-
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vereiro de 1970, as ofensivas dos com-

batentes do MPLA na Frente Leste -

terceira região e alguns sectores da 42. 

região -foram coroadas de grandes ê-

xitos, no que respeita à extensão da lu-

ta para novas áreas e ataques das guar-

nições inimigas, semeando o pânico, o 

caoS, e  a desmoralização completa nas 

fileira,s fascistas do exercito colonial. 

Contradicões Colonialistas 

Enfurecidos como bestas sei vagens pelas 

vitórias dos guerrilheiros do MPLA, O-Si 

colonialistas portuguêses cometem cri-

mes contra as populações, roubando-

lhes e destruindo-lhes os poucos bens 

(pratos, panelas de barro, cobertores, 

palhotas) e saqueando as mercadorias 

da Zâmbia em trânsito através de Ango-

la ( como vinho, tabaco, gazolina e má-

quinas). 

26 

Um resumo das actividades militares de 

Janeiro e Fevereiro de 1970, nos secto-

res da 32. e ~ região, mostra-nos que 

no per:odo em curso o MPLA atacou 9 

casernas colonialistas, afundou 2 barcos, 

fez 11 emboscadas, destruiu 12 ve{culos 

militares, matou 147 soldados portuguê-

ses e 48 fantoches, liquidou 4 traidores 

e libertou 841 pessoas das aldeias estra-

t6gicas, além de ter capturado diverso e-

quipamento e munições. 

Tendo perdido o controle dos colonos, 

as autoridades fascistas lançam-se em 

contradiçÕes ridículas, imputando as vi-

tOrias dos guerrilheiros à República de 

Zâmbia, e reconhecendo ao mesmo tempo 

que o MPLA os atacou em Cazage, Lu-

achi, Kalunda,Lunachi, Sandando, Tei-

xeira de Sousa, Cavungu, Ninda, Serpa 

Pinto, Gago Coutinho, Coutade de Mucus-

·SO, Marco 25,Cassai Gare, Lumege, Leua 
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Lovua, Mucondo, Cazombo, Tichafinda, 

Tchilombe, Muia, Kanganiba, Kibaxe, U-

cua, Bula Atumba, Kitexe, Negage, Kam~ 

batela, Aldeia Viçosa, Vista Alegre e no 

Norte de Angola, e na região de Cabinda 

em Miconge, Sabamongo, Sangamiconge, 

Sangaphanicie e muitos outros si tios. 

O Inimigo Isolado 

O número importante de ataques a ca-

sernas portuguesas confirma o facto, vá-

rias vezes exposto pelo MPLA, a saber 

que as tropas colonialistas se entrinchei-

raram nos seus quartéis, saindo apenas 

' \ ' 

esporadicamente para cometer actos cri-

minosos contra a população civil 

seus bens. 

A diminuição do número de emboscadas 

e recontros directos demonstra o contro-

le do MPLA sobre o terreno onde o i-

nimigo sÓ se aventura com helicÓpteros 

protegido pela aviaç'ão sul africana e 

dos pafses imperialistas da OTAN. 

O MPLA, os guerrilheiros, cumprem 

sim a palavra de ordem de estender e 

intensificar a luta armada, avançando 

decididamente para a vitória final. 

I \ 
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CONFERÊNCIA INTERNA TIONAL DE SOLIDARIEDADE 

PARA COM OS POVOS DAS COLÓNIAS "PORTUGUÊSAS" 

Roma, 27-29 de Junho de 1970 

De 27 a 29 de Junho reuniram-se em 

Roma mais de 170 organizaç:Ões de 64 

palses,cóm o fim de estudar os meios 

para isolar ainda mais os colonialistas 

portuguêses e intensificar o apoio à lu-

ta dos nossos Povos. 

A confer~ncia têve lugar na mesma sala 

em que algumas semanas antes se reu-

niam ministros dos Negócios Estrangei-

ros dos paÍses da OTAN, com o fim de 

estudarem as melhores maneiras de man-

ter os nossos povos oprimidos. 

O Embaixador do Senhor Caetano em Ro-

ma, assim como os embaixadores doutros 

pa{ses imperialistas, procuraram levar 

o governo italiano a proibir a realização 

da confergncia, no entanto a imensa cor-

rente popular de simpatia que rodeia as 

nossos povos na Itldia, for~ou- o governo 

italiano a permitir -a conferência. 

O simples facto de a conferência reali-

zar-se em Roma, capital de um pais mem-

bro da OTAN, de ~m • pa{s que forne-

ceu aos colonialistas portuguêses deze-

nas de avi6'es a jacto, foi wma grande 

derrota polÍtica para Portugal, uma gran-
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de derrota polÍtica do imperialismo e da 

OTAN, que viram os seus crimes denun-

ciados públicamente. 

Mas mais importante ainda, o que mos-

tra claramente o gran~e sucesso da con-

ferência, foi a importância e  a qualida-

de dos ~rticipantes e  o conteúdo das 

decisões tomadas. 

Estavam presentes todos os nossos com-

panheiros de luta, a FNL do Viétnam do 

Sul, o Neo Lao Haksat do Laos, a Fren-

te Unida Nacional do Cambodja, a Qrga-

niza~ão de Li~ertação da Palestina, os 

patriotas da Africa do S ul, da Rodésia, 

da NamÍbia, os combatentes anti-i.mpe-

rialistas do Brasil e da América Latina, 

dos Estados Unidos, os militantes anti-

-fascistas da Espanha e da Grécia. Ao 

nosso lado encontravam-se os comunis-

tas portuguêses e outros patriotas que 

em Portugal lutam contra a guerra co-

lonial e  o fascismo. 

Os pa{ses Africanos enviaram numerosas 

delega~ões populares e governamentais 

conduzidas muitas vezes por Ministros 

dos governos ou a!tos dirigentes das or-
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ganizações politicas. Numerosos foram 

os Chefes de Estado africanos a envia-

rem mensagens calorosas de apoio, foi 

o caso dos Presidentes Nasser da RAU, 

Kadaffi da LÍbia, Ould Daddah da Mau-

ritânia, Macias da Guiné Equatorial, 

Ngouabi do Congo (Brazaville), Micom-

ber.o do Burundi, Vice-Presidente Awa-

dallah do Sudão, Kaid Ahmed da Argé-

lia, etc. Outros Chefes de Estado e de 

Governo fora da África, também ex-

pressaram o seu apoio caloroso à. nossa 

Luta: o PrÍncipe Sihanouk, Chefe de Es-

tado •do Cambodja; os Presidentes de SÍ-

ria e do Iraque, os Primeiros Ministros 

da República Democrática do Vietnam e 

do C~ilão, o Presidente (Nguyen) Hu Thu 

da FNL do Vietnam do Sul . 

Os pa{ses socialistas da Europa, a Re-

pÚblica Democrática do Vietnam, a Co-

reia, Cuba, tambem enviaram delega-

ções importantes para testemunhar·uma 

vez mais a grande amizade e solidarie-

dade que nos une. 

De toda a Europa Ocidental vieram de-

legações numerosas dirigidas por altas 

personalidades anti-colonialistas e anti-

-imperialistas, representando partidos 

polÍticos, sindicatos, organizações reli-

giosas,movimentos de Juventude,de Mu-

lheres, de Estudantes, grupos culturais. 

Alguns eram deputados,juristas, profes-

sores, outros operários, religiosos, etc. 

Na conferência encontravam-se repre-

sentadas todas ·as correntes de opinião 

polÍtica, religiosa, ideológica, que ex-

primiram um desejo de liberdade. Este 

facto era realçado pela participação de 

diversas organizações internacionais, as 

Nações Unidas, a OUA, o Conselho Mun-

dial das Igrejas, a Associação Interna-

cional dos Juristas Democráticos, a Fe-

deração Sindical Mundial , a  F ederaçã? 

Internacional das Mulheres Democráticas, 

a Federação Internacional das Mulheres 

Africanas, a Federação Mundial da Ju-

ventude Democrática, o Movimento Pan-

-Africano da Juventude, a União Interna-

cional dos Estudantes, a Tricontinental, 

o Conselho Mundial da Paz, etc, 

A conferência, pela sua participação, de-

monstrou que a luta contra o colonialis-

mo português é uma causa que mobiliza 

todos os homens honestos, todos os ho-

mens de boa vontade, todos os homens 

opostos a escravização do homem. 

A conferência provou ainda que os pro-

gressos da nossa luta tornar~m-na co-

nhecida, estimada e apreciada por toda a 

humanidade. Os povos de Angola, Guiné, 

e Moçambique não estão sÓs, toda a hu-

manidade está ao nosso lado. 

Isto foi demonstrado por cada uma das 

intervenções, cada uma das mensagens, 

cada uma das palavras que foram ditas 

durante a conferência. 

Isto foi evidênciado de-uma maneira co-

movente, por um jovem Peruano, que veio 

a conferência trazer-nos o dinheiro de u-
ma colecta organizada entre 600 jovens, 

que em solidariedade conosco, se absti-

veram de comêr e beber durante um dia 
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inteiro, ·durante uma conferência organi-

zada na Holanda. 

Os re~atórios das três Comissões da Con-

ferência {Comissão PolÍtica, Comissão 

Jurídica, Comissão de Ajuda Material), 

~ssim como a Resolução Geral,. exprimin-

do a opinião unânime de todos os parti-

cipantes, sublinharam alguns pontos fun-

damentais: 

- a condenação do colonialismo portu-

, guês, força bárbara retf.ógrada, que foi 

impo.sta e se mantém pela brutalidade e 

agressão; 

.  _  a condenação da OTAN, dos Estados 

Unidos, da Alemanha Federal , Inglater-

ra e França, que p.ela ajuda econÓmica, 

poll.tica e militar dada a Portugal, per-

mitem que este pa{s atrasado, subdesen-

volvido, com um povo que vive na misé-

ria; possa fazer uma guerra contra três 

povos; 

IGC, guias autênticos dos povos de Mo-

çambique, Angola e Guiné e Cabo-Verde. 

- o reconhecimento dos poderes de Es-

tado, de soberania, ,efectivamente exer-

cidos pela FRELIMO, MPLA e PAIGC 

vastas regiões dos nossos paÍses~ 

- a necessidade de intensificar a informa-

çao sobre as nossas lutas, para melhor 

mobilisar as massas democráticas euro-

peias na luta contra o colonialismo por-

tugu~s; 

- o dever de organizar e desenvolver o 

apoio material à luta de libertação e re-
construção nacional de Moçambique, An-

gola e Guiné. 

Estes prinCÍpios e objectivos encontram 

um largo apoio junto de todos os povos .e 

a testemunhar este facto, nós podemos 

citar o grande carinho, amizade e pro-

fundo respeito que rodeiaram continua-

mente as nossas delegações em particu-

lar os nossos dirigentes. A imprensa, a 

- a condenação da aliânça dos crimino- rádio, a televis"lo, o cinêma, rodeiaram 

SOS de Pretória, Salisbury e Lisboa, a - continuamente os nosso; dirigentes, duran-

liança destinada a servir o imperialismo, te a conferência, ansiosOs de transmiti-

oprimir e agredir os povos; rem informações sobre ~ luta, desejosos 

de exprimirem uma solidariedade para 

_  a condenação das actividades dos gru- com os nossos Povos. 

pos financeiros imperialistas, que explo- Uma grande responsabilidade nos incumbe 

ram as riquezas e os Povos de Angola, depois desta confer~nci4, c:tepois desta 

Guiné e Moçambique e que para manterem grande festa de solidariedade para com os 

a sua dominação odiosa ajudam os colo- nossos Povos:  a de in~ensificar continua-

nialistas e preparam novos planos cri- mente a nossa guerra popular de liberta-

minosos, para impedir a derrota portu- ção, demonstrando assim a ·nossa apre-

guêsa~ ciac;ão, a nossa solidariedade para com 

- o apoio total à FRELIMO, MPLA e PA- os milhões de amigos que nos apoiam. 
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O PAPA APOIA A NOSSA LUTA DE LIBERTACÃO , 
DIRIGENTES DA FRELIMO, MPLA E PAIGC RECEBIDOS PELO PAPA 

Como é do conhecimento de todos, no pa-

ssado dia 1 deste mês de Julho,  o Papa 

Paulo VI recebeu no Vaticano, em audiên-

cia privada, os dirigentes dos movimentos 

de Libertação das colónias ditas portugue-

sas. Moçambique e  o povo Moçambic"ano 

estavam representados pelo camarada Mar-

celino dos Santos, Vice-Presidente da 

FREUMO. 

Esta recepção dada pelo Papa aos dirigen-

tes c{os movimentos de libertação não tem 

nad• de extraordinário. Estes movimentos, 

a FRELIMO, o MPLA e  o PAIGC, são os 

verdadeiros representantes dos povos de 

Moçambique 1 Angola e Guiné, os seus diri-

gentes foram eleitos pelos povos destes 

paÍses. Assim, nada mais lÓgico que em 

todo o mundo sejam os dirigentes destes 

movimentos a representarem os seus res-

pectivos poVos. 

Mas esta notÍcia provocou uma reacção por 

pa·rte do governo português-reacção essa 

que interessa analisar e comentar. 

No dia seguinte à publicação da notÍcia de 

que o Papa tinha recebido diri9entes dos 

movimentos de libertação,das colónias ditas 

portuguêsas, o governo de Portugal come,-

çou a fazer uma propaganda imensa contra 

o Papa, dizendo que não havia direito, que 

ia retirar o seu embaixador no Vaticano, 

que ia cortar relações com a Santa Sé, e 

mais ameaças. Mas tudo isto não passava 

de teatro; nunca P ortugal pode pensar se-

quer em cortar relações com  o Papa, por-

que a Igreja Catblica tem sido sempre  o 

principal apoio de Portugal . O Caetano es-

ta já tão isolado na cen a internaciona l que , 
se ele se afastasse do Papa,  isso seria  o 

seu isolamento moral completo, seria  o fim 

do Caetano. Mas nós compreendemos que 

ele não pode ficar de braços cruzados e 

silencioso quando o  Papa receb e os seu s 

inimigos. Tem de agitar-se, fazer barulho, 

protestar. Principalmente porque essa au-

diência concedida pelo Papa significa que 

a prÓpria Igreja Católica começa a reco-

nhecer que a  l uta de libertação dos Povps 

de Moçambique, Angola e  Guiné é justa e 

legÍtima, e que portanto a posição do go-

verno português é injusta, imor a l  e i legÍ-

tima. Como é qu e agora o senhor Caetano 

pode chamar-nos terroristas -·a nÓs, c uja 

luta é como que abençoada pelo prÓpr io 
Papa? O chefe do governo colonialista e 

fascista de Portugal tem de protestar -mas 

é tudo o que ele pode fazer: nunca ele se 

atreverá a hostilizar a Igreja CatÓlica. 

O elemento que nos mostra bem que todo 

esse palavreado de chamar o embaixador, 

cortar relações, etc, não passou de uma 

manobra, ~ o cont.eudo das declarações do 
prÓprio sr. Caetano no seu discurso do 

dia 7 de Julho. Ele disse que já não cor-
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tava rel~Ões com o Vaticano porque 11afinal 

-disse ele - a audiência dada pelo Papa não 

teve caracter polÍtico, mas apenas religio-

soH. Trata-se, como salta à vista, de uma 

justificaçio grosseira, que não convence 

ninguém. Porque os nossos camaradas que 

foram recebidos pelo Papa não são religiO-

sos. Eles são polÍticos, dirigentes de MO-

vimentos de Libertação em luta armada, 

cancero depressa a sua liberdade e inde-

pendência. Esta é a verdade, .que o sr. 
Caetano, por razões obvias, não pode acei-

tar porque, como já vimos, se ele aceitas-

se isso, seria o fim do prÓprio Caetano e 

da sua polÍtica colonialista. Mas a verdade, 

como vemos, acaba sempre por se impor. 

Portanto, camaradas, continuemos e inten-

sif~quemos a luta, certos de que mesmo as 

forças tradicionalmente aliadas de Portugal O Papa sabe isso, E foi nessa qualidade, 

de dirigentes polhicos, que o Papa os re- estão a mudar de posição e  a condenar e 

cebeu. E mais ainda: nas conversações que polltica colonialista portuguêsa, 

teve com os nossos camaradas,o Papa dis-. 

se que estava ao lado de todos os povos 

oprimidos que lutam pela sua libertação, e 

que ia rezar para que os nossos povos al-

Independência ou Morte, 
Venceremos 1• 
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MAIS UM ACTO TERRORISTA DO COLONIAUSMO PORTUGUÊS 
As g\"andes derrotas e consequente desmoralização dos colonialistas portuguêses na 
sua guerra de agressão contra o povo Moçambicano podem ser med.idos de várias 
maneiras. Um dos Índices é por exemplo o número de desertores da tropa portu-
guêsa: quando esse número aumenta, é sinal claro de desmoralização entre as suas 
fileiras. O..tro fndice é o ·aumento do orçamento de guerra dos colonialistas, o au-
mento das despesas que eles são obrigados a fazer com a guerra: a este respeito, 
enquanto em 1964 os portuguêses...gastaram 6.400.000.000SOO com a guerra colonial, 
no ano passado, em 1969, foram obrigados a gastar 11.840.000.000S00, quer dizer, 
quase o dobro. Outro sinal do fracasso é a mudança constante dos dirigentes col.Q. 
nialistas militares e civis: neste caso, para justificarem as suas derrotas, os colO-
nialistas dizem que ~ porque os chefes não eram bons, e que é preciso mudá-los. 
Assim é que há poucos meses o governador-Geral e  o comandante militar de Meçam 
bique foram substituídos. Outro sinal ainda da incapacidade dos portuguêses no 
campo de batalha são os actos de terrorismo que eles praticam contra o nosso po-
vo e contra a FRELIMO. O assassinato do Presidente da FRELIMO com uma bomba 
enviada pelos colonialistas em Fevereiro de 1969 foi um gesto de desespêro deles 

rar:o~~;~~ioeint~;;;i~~;~e~el~~s!~v
1
i~t:~m c~Fnda v:;~9~9~ ~u~~~~ b~~b:~o~ :~~o~e-

dirigentes da FRELIMO, que felizmente foram detectadas. Mas os colonialistas não 
desistiram: e no dia 23 deste mês de Julho, enviaram mais uma bomba dentro de 
um livro para um dirigente da FRELIMO. O livro foi aberto por um camarada nos-
so, Vicente Saidi, que trabalha no e$ritório da FRELIMO em Dar Es Salaam. 
A bomba explodiu. e feriu gravemente àquele camarada, causando ainda ligeiros es-
tragos no prÓprio escritório, 

Foi mais um acto terrorista dos colonialistas. Mas eles podem estar certos de que 
estes actos não afectam de maneira nenhuma a nossa luta ou a nossa determinação 
de lutarmos até à vitória final. 

A luta continua 
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Se me perguntares 
quem sou eu 
com essa cara 
cavada de bexigas de maldade 
com sinistro sorriso 

Nada te direi 

Nada te direi // · 

Mostrar-te-ei as cicatrizes de séculos / Íj 
que sulcam minhas costas negras 
Olpar-te-ei com olhos de Ódio 
vermelhos de sangue vertido durante 
Mostrar-te-ai minha palhota de capim 
a cair de reparação 
Levar-te-ei ás plantações 
onde sol a sol 
me encontro dobrado sobre 
enquanto trabalho árduo 
mastiga meu tempo 

Levar-te-ei aos campos cheios de 
onde gente respira miséria em toda a 

Nada te direi 
mostrar-tE~-ei sÓmente isto 

E depois 
mostro-te os corpos do meu povo 
tombados por metralhas traiçoeiras 
Palhotas queimadas por gente tua 

Nada te direi 
E saberás porque luto. 

ARMANDO 
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~"I O!((, i\() 011( lA L DA I RE:'\TE LJE LIBERTA(, AO lll \IO(,A\1\U{)l E lf RELlMOj JUN\10 [\)7[ 

A VOZ DA REVOLUÇÃO aparece agora sob nova forma. 
Em vez de um caderno volumoso, pesado e difi'cil de trans· 
portar, o nosso órgão de informação tomou uma forma mais 
simplificada, e de melhor aspecto gráfico. Nele passaremos a 
incluir os assuntos de mais interesse e os mais actuais, com 
uma preocupação sobretudo informativa. Por vezes faremos 
edições especiais, para publicar por exe_mplo comunicados 
do Comité Central ou do Comité Executivo, mensagens do 
Presidente da FRELIMO, e outros textos que consideremos 
muito importantes. Desta maneira manteremos os nossos 
camaradas constantemente informados sobre o que se passa 
na nossa terra e no mundo exterior, relacionado com a nossa 
luta de libertação. E ao mesmo tempo fornecer-lhes-emos 
as directivas politicas fundamentais dos órgãos superiores 
da nossa Organização. 

comunicado de guerra 
Mukumbura); mataram 109 soldados " 
destruíram 21 carros, destruirem a ponte 
sobre o rio Mutsessa e capturaram armas 
e munições. Destruímos também 1 carro 
.militar e matámos 3 soldados vindos da 
Rodésia, que entraram em Moçambique 
para ajudar os colonialistas portugueses. 

GABO DELGADO: durante o perrodo de 
17 de Janeiro a 11 de Maio, os guerrilhei· 
ros da FREL!MO atacaram os postos de 
Nonia, Nangololo e Nyankoma; matámos 
mais de 350 soldados portugueses, des-
truímos 73 carros, explodimos 2 pontes 
(perto do posto de Ng'apa). libertamos 
1 13 pessoas das «aldeias de protecção», 
e capturámos importantes quantidades de 
material de guerra. NIASSA: os comunicados mais recentes 

revelam que os nossos camaradas ataca-
TETE: entre 4 de Fevereiro e 24 de Abril, ram 2 postos (Chonde e Luatize); mata-
os nossos guerrilheiros atacaram e dani· ram 29 soldados inimigos, destruíram 6 
ficaram 9 postos inimigos I de Palula, carros militares e uma ponte sobre o rio 
Chioco, zona de Furancungo, Katondo, Luatize, que ligava os postos de Mavago-
Armando, Mulumbwa, Chidima, Ntawa e -Valadim e Luatize. 

'O KAÚlZA ~ MENTIROSO 

A campanha de mentiras dos colonialis· 
tas portugueses continua. Derrotados no 

campo de batalha, eles procuram enga· 

nar o mundo inventando vitórias fabulo-
sas sobre as nossas forçãs. Recentemente, 

no seu comunicado de Abril, as Forças 
Armadas Portuguesas em Moçambique 

comunicaram que tinham morto 130 

guerrilheiros da FRELIMO, destruido 45 
bases, capturado 104 annas, e outras 

invenções do mesmo tipo. 

Mas ironicamente, são essas mentiras acu· 

muladas que finalmente, por si próprias, 
acabam por desmascarar e desacreditar os 

colonialistas portugueses. Basta ver os 
uucesson que eles anunciam nos seus 

comunicados da guerra de Março de 1970 
a Março da 1971. Nesses comunicados, 
os portugueses dizem que mataram 863 

guerrilheiros da FRELIMO; capturaram 
1804; provocaram a rendição ou deserção 

de 6881 outros guerrilheiros (muitos dos 

quais, dizem os colonialistas, eram caltos 
responsávein da FRELIMO); destruirem 

ou ocuparam 309 b8!1es da FRELIMO; 

capturaram OtJ destruíram mais de 60 

toneladas de material de guerra. Além 
disso, em Setembro do  ano passado, 

general Kaulza de Arriaga, comandante 
militar portugues em Moçambique, tinh 
jfl declarado que a sua cgrande ofensiv 
Nó Górdio• contra a FRELIMO estava 
na c5a e última fase>, e era o ego! 
final contra os poucos bandos de guerri 

lheiros, j6 completamente desarticulados 

que ainda subsistem». + 
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I 
Mas surpreendentemente, nos principios I 
deste ano, nbs vemos o  mesmo general 

anunciar a  rgrande ofensiva de 1971 con-I 
tra as forças da FRELIMO. Isto é muito 
espantoso: pois se o Kaulza jã ocupou ou 

destruiu as nossas bases (35411, destruiu 

ou capturou as nouas armas (60 tonela· 

das!) e causou perdas à FRELIMO de 

cerca de 10.000 guerrilheiros, se ele de 

facto lançou o seu t(tOipe final» contra 

a FRELIMO -contra quem então é esta 
nova ofensiva? 

1NÃO QUEREMOS SER CÚMPLICES» 

-A Igreja 

Duas ordens religiosas católicas -os Pa-
dres Brancos e  a Ordem do Espirita 
Santo, tomaram a decisão de retirarem-
-se de Moçambique. Ao explicar essa 
decisão, o Padre Theo Van Asten, Vigário 
Geral dos Padres Brancos, declarou: 

«As razÕes que nos levam a retirarmo-nos 
de Moçambique são muito sérias. Nós 
constatamos que quando queremos agir 

dentro do quadro do ministêrio aposto-
lico, os actos que  visam promover urna 
verdadeira justiça social são considerados 
pelas autoridades portuguesas como «acti-

vidades subversivas», e nessa base muitos 
militantes cristãos roram sujeitos a vexa· 
mes e mesmo presos e batidos. Nós pensa-
mos, em consciencia, que não temos o 
direito de sermos clmplices de um apoio 
oficial a um regime (o regime colonial 
portugues) que se serve da _Igreja para 
consolidar e ~rpctuar em Arrica uma 

situação anacrónica c. a longo termo, sem 
saida . A nossa presença criana uma 
confusão lamentável no espirita das popu-
lações, que nos considerariam cúmplices 
do colonialista português. Saímos de Mo-
çambique por uma questão de honestidade 
Portugal declara-se abertamente católico e 
protector da Igreja, mas no fim de contas 
serve-se da Igreja para fins que não tem 
nada que ver com os fins do Evangelho. 

Claro que a verdade é outra. A verdade é 

que os numeras que os portugueses co-
municam são absolutamente falsos: tra-

t&-M de uma monumental campanha de 

Mentiras, tornada possível pela cumplici· 

dada da imprensa imperialista, e que visa lr----------------------1 
esconder as derrotas que os portugueses 

~ e tofrer em Moçambique em todas 

as frentes. As operaçoes portuguesas de 

1971, foge de serem uma «grande ofensi-

va•. são de facto uma tentati\'a desespe-
rada de ccontra-ofansivn,imposta pelo 

11V80Ç0 das nossas forças da FRELIMO. 

Dt facto, em Cabo Del~o atacamos fa 
o inimigo nas proximidades da capital 

data Prowincia, Porto Amélia. Os nossot 
combatentes estão a operar de ambos os 
lados do rio MontE!P"ez. e abrem novos 

focos de luta armada atrá das linhas de 
deteM inimiga, desnorteando-as comple-
tamente' .Na Província do Niassa isblamos 

a capital, Vila Cabral,_ ao mesmo tempo 

que estendemos a luta armada para o Sul 

e Leste. Em Tete, controlamos a região 

a Norte do rio Zambeze. Ai nossas for-

ças atravessaram fa o rio e estão a operar 
no arl, tendo havido já importantes 

combates nas proximidades de Cahora 

Balsa, anunciados pelo prbprio inimigo 

nos princfpio• deste ano. 

Deste modo,  a chamadargrande ofensi-
va de 1971t anunciada pelo Kaulza não 
16 encontrou os nossos combatentes e  o 

nono povo preparados para ela, com to-

das as estradas minadas, as populações ar-

madas e os guerrilheiros nos seus postos· 

·mas mais do que isso: encontrou as no-
uas forças no ataque. E quando os por-

tugueses entraram no mato foram lite-

ralmente dizimados, como se comprova 
pelo retultado das nossas operações mili-

tares em Cabo Delgado, Niaua e Tete. 

Aaim a n0111 luta cresce. Auim uma 

•grande ofensiva• portugUesa foi esma-
gada antet metmo de ter começado. 

3/osína .macbcl 
O Comite Executivo da Frelimo, comuni-
ca, com profundo pesar, que a camarada 
Josina Abiatar Machel, esposa do Presi-
dente da FRELIMO, camarada Samora 
Moises Machel, faleceu em 7 de Abril de 
1971, por motivos de doença. Ela tinha 
25 anos de idade. 

A camarada Josina Machel foi uma mili-
tante activa na luta pela libertação do no-
sso pais, sempre dedicada, corajosa e nun-
cafraquejando. 

Uma combatente na linha da frente, foi 
uma das dirigentes do Destacamento femi-
nino da FRELIMO - a secção das mulhe-
res combatentes das Forças Populares de 
Libertação de Moçambique. Ela foi chefe 
da Secção dos Assuntos Sociais, e respon-
sável para as relações exteriores na Secção 
da Mulher da FREUMO. 

O exemplo da sua vida como uma militan-
te da Revolução Moçambicana, e  a contri-
buição que deu particularmente na 
promoção do papel da mulher Moçambi-::.: 
cana, estará para sempre conosco e será 
um guia e encorajamento para o prosse-
guimento da luta contra o colonialimo 
portugues e  o imperialismo ate a vitória 
final. 

8 de Abril de 1971 

O Comite Executivo da Frelimo 
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OS NOSSOS INIMIGOS 

Aumenta cm cada dia o envolvimento 
das potencias imperialistas aliada~ de Por-
tugal. na exploração c opressão da nossa 
terra, Moçambique. O governo portuguê~ 
ele próprio tem interesse nesse envolvi· 
mente: como vê que está a ser derrotado 
pelos nacionalistas em Moçambique, An-
gola e na Guiné, corno vê que não pou .. 
ganhar a guerra colonial sozinho, Portu-
gal convida os outros membros da famí-
lia imperialista a virem participar na 
exploração das nossas riquezas e do nG-
sso povo. Em troca dessa exploração, 
Portugal pede-lhes ajuda na luta contra 
a FRELIMO. o MPLA c  o PAIGC. E 
esses países, claro está, ajudam o gover-
no de Portugal-quer dandG-Ihe armas c 
dinheiro, quer enviando técnicos, quer 
defendendo o colonialismo portugues nas 
conferencias internacionais. 

UM CAPITÃO NOSSO ALIADO 

As deserções no seio do exército colonial 
Portugues aumentam, assustadoramente 
para o Caetano. Já não são só os soldados 
ou cabos ou sargentos: são os proprios 
' oficiais! E não desertam só isoladamente, 
um por um: eles desertam em grupos! 
Há poucos  meses, lO tenentes e um capi-
tão desertaram c pediram refugio politico 
na Suécia e na Bélgica, mostrando dessa 
maneira a su:~ oposição a guerra colonial 
em que o Caetano lhes queria obrigar a 
participar. 

O capitão desertor .  Jaime Morais· (foto 
à esquerda) participou nas «grandes ofen-
sivas» de 1970 em Moçambique. Quando 
foi entrevistado por um jornal Sueco SG-
bre a situação militar em Portugal e os 
resultados da ofensiva em Moçambique, 
ele disse: 

«Eu era comandante de uma companhla 
em Moçambique, tinha 166 homens sob o 
meu comando. Desertei porque não podia 
obedecer às ordens de queimar povoações 
Africanas. O descontentamento com  a 
guerra colonial aumenta no seio da tropa 
Portuguesa-Muitos oficiais são contra a 
guerra, mas tem medo de dizer isso aber-
tamente pois seriam logo acusados de CG-
munistas e presos. 

«Eu participei na «grande ofensiva» em 
Moçambique, em 1970. Não tivemos su-
cessos nenhuns, pelo contrário, perdemos 
muitos homens. E quando nos retiramos, 
não controlãvamos nenhum território. A 
campanha foi ideia do General Kaulza de 
Arriaga, que queria através dela ganhar 
prestigio pessoal». 

«Eu não condeno  a FRELIMO por matar 
os soldados portugueses: os Africanos tem 
de se defender. Com esta guerra, o gover-
no portugues estâ a fazer mal a Moçambi-
que e a Portugal». 

16 DE JUNHO : O MASSACRE DE MUEDA 

No dia 16 de Junho de 1960. as popuhzções de Cabo Del-
gado dirigiram-se para a Administração de Mueda. Tratava-
u de um movimento pacifico, legftimo, que visava pedir 
àJ autoridades portuguesas que reconhecessem o  direito â 
independet~cia e liberdade do povo Moçambicano. 

Os portugueses responderam com bahzs e granad!ls. Num 
massacre tem·vel, eles mataram mais de 500 moçambicanos, 
krnçando granadas e  disparando contra a multidão. Muitos 
outros foram presos e morreram na prisão ou continuam 
presos. 

Que ninguém esqueça os nossos irmãos massacrados, que 
ninguém esqueça a lição do dia 16 de Junho de 1960! Foi 
nesse dia que o nosso povo compreendeu que devia pegar 
em armas para se libertar, o dia 16 de Junho fez-nos com-
preender a necessidade do 25 de Setembro. 

A maior parte desses paiscs imperialistas 
estão reunidos na Organização do Trata-
do  do :\tlantico Norte( OTAN). E esta 
Organização. para mos1rar bem o seu 
apoio a  Portugal e seu desprezo pelas 
aspirações de liberdad<! e independencias 
dos nossos povos. decidiu ter a sua reu-
nião este ano cm Portugal! Apesar da 
~posição de todas as forças democraticas 
e progressistas do mundo, essa Organiza-
ção que é chefiada pelos ultra-imperialis-
tas dos Estados Unidos da América , 
convocou a sua reunião para Lisboa. 

Para o nosso povo é importante saber 
isto: porque estamos na fase cm que im· 
porta sabermos exactamente quem são os 
nossos inimigos, e quais são os países c 
forças que nos apoiam: para nessa base 
podermos estabelecermos as nossas rela-
ções. Essa Organização é inimiga do povo 

Moçambicano, porque é imperialista e 
apoia o colonialismo português. 

E  a OTAN é também inimiga do próprio 
povo portugués -porque ajuda sem reser-
vas o fascismo português que oprime e 
explora o povo de Portugal. 
O povo portugues está consciente disto: 
c para mostrar a sua condenação da 
OTAN no apoio ao fascismo e colonialis-
ta portugues. uma organização, a Acção 
Revolucionária Armada-realizou importa· 
ntes acções de sabotagem em Lisboa, que 
afectaram gravemente o sector das comu-
nicações, poucas horas antes de começar 
essa reunião de Ministros da OTAN. 
Nós a FRELIMO, saudamos esta nova 
manifcstaçao de militancia revolucionaria 
do povo Portugues representado pela 
ARA, reafirmamos a nossa solidariedade 
para com o povo Portugues na luta anti· 
·colonial c anti-fascista. 
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AS BAIXAS INIMIGAS 

As autoridades colonialistas portuguesas 
tentam por todos os meios esconder as 
baixas que sofrem na guerra contra a 
FRELIMO. Porque se eles indicassem o 
número real dos seus mortos, a reacção 
do povo português contra a guerra aumen-
taria; e  a desmoralização dos outros sol-
dados portugueses, que estão na tropa 
porque são obrigados, cresceria ainda 
muito mais. Por isso é que o exército 
colonialista não anuncia geralmente mais 
do que 5 a 1 O soldados mortos em com-
bate, em cada comunicado deles. Quer 
dizer: o numero de mortos é tão grande 
que os portugueses são obrigados a anun-
ciar pelo menos alguns deles. 

~~:a~J~n~fe~~:~~tcded~~a~~e q~e d:!~~six~ 
se multiplicaram no exército português: 
eles foram forçados a publicar uma longa 
lista de cerca de 300 soldados mortos, 
durante um período de 4 meses; e a nossa 
experiencia ensina-nos que, quando eles 
anunciam 300, isso quer dizer que o nú-
mero real é muito maior. 

E os mortos não são já só soldados: são 
oficiais de alta patente-foi já anunciada 
a morte de pelo menos 2 Tenentes-Cor~ 
néis e vârios majores portugueses na luta 
em Moçambique. 

:ul~~r~e f~~og;:Jl~~~o~o T:s~:~t~~e é p~~ 
blicamos aqui, com o respectivo comu-
nicado, aparecem frequentemente nos 
jornais portugueses. Isto é, sem dúvida, 
outro sinal do desenvolvimento da nossa 
luta. 

COMUNICADO 
DAS FORÇAS ARMADAS 

Silva, natural de Lamegu, tubO do 
Sl', Francisco Pereira da Silva e da 
Sr.a D. Clara de Jews Perelrn da 
Silva, 
O capitão Pereira da Silva fora 
mobilmldo pelo GACA :!, tendo se-
guido para o Ultramar no dia 20 do 
Maio do ~ ano. 

VISITANTES ESTRANGEIROS 

COM A FRELIMO 

NO NIASSA 

No passado mês de Maio, um jornalista 
Tanzaniano, e dois estudantes da Univer-
sidade de Dar Es Salaam (o Presidente e 

Es~:ss:~~~~ve~~~!~~~~~~ãovfs~t~~~o !~-s 
rante cerca de tres semanas as zonas 
Libertadas do Niassa Oriental,  a convite 
da FRELIMO. Ali encontraram-se com  o 
camarada Presidente da FREUMO, Sa· 
mora Machel, bem como  com outros 
camaradas nossos, responsáveis daquela 
Provincia. 

No seu regresso a Dar Es Salaam, os estu· 
dantes deram uma conferencia de lm· 
prensa em que apresentaram aos jornalis-
tas as suas impressões sobre aquilo que 
viram em Moçambique. Eles declararam-

O serviço dllnftl:rmação Pública diii&.._ 

Força. Armadas comunica que morreu 
em combate na p«~vlncia ultramarina 

de MOÇM'Ibique o Cepitlo de Ceval• 
ria. Jaime Anselmo Alvim Faria Afonso. 
natural de Lisboa. filho de Joio Jaime , 

do Faria Afonso e O. Laura da Costa 
AJvinl. casado com O. Maria Regina 
Vieira Sim6e&. 

CAPITAO DE CAVALARIA JAIME 

ANSELMO ALVIM FARIA AFONSO 

-se particulanncnte impressionados pelo 
carácter revolucionârio da nossa luta que, 
como puderam observar, está a construir 
uma sociedade completamente nova, e 
livre, em Moçambique. Confinnaram o 
controle da FRELIMO sobre grandes 
áreas de Moçambique, e os nossos suces-
sos nos trabalhos da reconstrução nacio-
nal  - designadamente nos campos da 
educação, produção, serviços sociais, ser-
viços de saúde, etc. Salientaram particu-
lannente o alto espirita e  o sentido de 
disciplina do exército da FRELIMO e  o 
importante papel que a mulher moçam· 
bicana está a desempenhar na nossa luta. 

Por iniciatiya da União dos Estudantes 
Universitários de Dar Es Salaam, vai ser 
criado um fundo para a FRELIMO. Esse 
fundo canalizará as ofertas de roupa, 
medicamentos, dinheiro,etc., para a FRE-
LIMO. 

A nossa luta toma·se mais e mais conhe-
cida. O apoio internacional cresce. 
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A luta ar~!!."J.I{af.~~1c~ovo ~!am//,n~~!~~;reoção da 
FRELIMO, prossegue com grandes sucessos nas Províncias do Niassa, Cab 
Delgado e Te te. 

PROVINCIA DE TETE 

Os guerrilheiros da FRELIMO d!senvolvem a sua acção em toda a Província 
de Tete, a Norte como a Sul do rio Zambeze. As operações de sabotagem, 
emboscadas e ataques contra postos portugueses são quase diários. No pas-
sado mês de Maio duas dessas operações, que tiveram lugar na estrada entre 
Tete e Cahora Bassa, resultaram na captura de importantíssimo material que 
estava a ser levado para Cahora Bassa; na captura de um português; e na 
destruição de vários carros inimigos juntamente com os soldados portugue-
ses que neles seguiam. 

O material capturado seguia num carro marca cPeugeot» com a matricula 
MBE 45-28, e incluía: 

1. Oito pastas contendo documentos valiosíssimos para os portugueses -
planos para a construção da Barragem; 

2. Muito equipamento de precisão, que se destinava a ser usado nas várias 
fases do projecto. 

O soldado jDrtuguês que foi capturado chama-se José Lopes. Ele vinha num 
camião marca «Mercedes Benz» com a matricula MMB 44-04, que per-
tencia à Companhia que fornece combustivel ao campo de aviação de Chi 
tima, o qual é uma base aérea para defesa de Cahora Bassa. O carro era 
conduzido por um português, que seguia com 3 africanos como ajudantes. 
Todos eles foram levados para uma das bases da FREUMO e  o carro foi 
incendiado. 

"AUTONOMIA"-NOVA MANOBRA 

Os colonialistas portugueses estão comple· 

tamente desmoralizados. Com o pro· 

gresso da luta de libertação em Moçam· 

bique, Angola e Guiné, eles já não sabem 

o que hão-de fazer. Principalmente em 

Moçambique, o desespero dos portugue-

ses é imenso. Tentaram a grande ofensiva 

no ano passado: foram esmagados pela 

FRELIMO. Tentaram fortificar o rio 

Zambeze para impedir o nosso avanço: 

mas nós avançamos e atacamos os postos 

inimigos do outro lado do rio. Então, o 

inimigo tentou mais uma manobra: foi 

aquilo a que ele chamou «autonomia• . 
No discurso que fez na Assembleia Na· 

cional em Lisboa no mês de Dezembro 

passado, Marcelo Caetano declarou que o 

seu Governo estava a pensar em dar mais 

«autonomiall a Moçambique, Angola e 

Guiné. E que para isso ia apresentar 

propostas de alteração da Constituição 

Portuguesa: nestas propostas as três «Pro-

vincian-como ele disse-receberiam mais 

autonomia . 

Esta manobra tem dois objectivos: por um 

lado, enganar e confundir o mundo ex-

terior. Portugal é hoje condenado em 

toda a parte por causa da sua política 

colonialista. Mesmo os países seus aliados 

como a Inglaterra, os Estados Unidos da 

América, a Alemanha Ocidental, a França 

- mesmo esses dizem ao Governo Por-

tuguês que prefeririam ver Portugal ex· 

piorar Moçambique, Angola e  a Guiné 

sob uma forma diferente da forma colo· 

nial, que é já antiquada e provoca muita 

oposição no mundo. Assim, o Caetano 
pretende atender a essas preocupações 

dos seus amigos. Ele dirá: «Não, eu não 

sou colonialista, pois se eu até estou a dar 

autonomia aos territórios Africanos!• E 

assim, muita gente noutros países que não 
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compreender a manobra, pode deixar-se 

enganar e pensar que o Caetano de facto 
está a mudar de politica. 

Mas o Caetano quer também, com esta 

medida, confundir e enganar os nossos 

próprios povos. Quem não analise bem 

o conteudo destas 1reforman e não 

conheça a natureza e a essencia do colo-
nialismo, pode convencer-se de que o 

governo Português está de boa fé e está 

a criar condições para a nossa independên-

cia. E assim, esse Moçambicano, ou 

Guineense, ou Angolano, em vez de jun-

tar-se ao movimento de libertação, ficará 

I 
à espera que o Governo Português lhe dê 
a independencia. Desta maneira pretende 

Caetano e  o seu grupo alienar muitos 
nacionalistas da luta de libertação. 

A FRELIMO denunciou já esta nova ma-
nobra do colonialismo português. Expli· 

camos ao nosso povo que a única coisa 
que o Caetano quer, através da chamada 

1autonomia1, é explorar mais fàcilmente 
o nosso povo e as nossas riquezas, dando 
mais poder aos órgãos da colónia, e dessa 

maneira ficando ele, Caetano, menos so-

brecarregado com os trabalhos da admini· 
stração colonial. Aliâs, o proprio Marcelo 

Caetano declarou que essa autonomia de 

que fala não visa de maneira nenhuma 

conduzir à independencia dos nossos paí· 

se1. Portanto, mesmo que houvesse ainda 
qualquer dúvida entre n6s, a explicação 

do Caetano basta para a esclarecer. 

E seja como for: nós não lutamos para 

sermos autonomos, para ganharmos mais 

alguns direitos mas continuando subme-

tidos a Portugal. Não estamos a dar o 

nosso sangue para continuarmos lportu· 
gue$85.» Não: nós lutamos para a con· 

quista da nossa INDEPENDENCIA COM-
PlETA E INCONDICIONAL, para ser-
mos n6s próprios e eleger os nossos di ri· 
gentes, a escolher o tipo de sociedade 
que queremos, a dirigir os nossos destinos. 

Para podermos afirmar a nossa identidade 

como Moçambicanos, cidadãos de um 
pais Africano, livre e independente. 

Por isso, continuamos a lutar, sem nos 

deixarmos enganar pelas manobras do ini· 

migo, sempre alerta e vigilantes. A vitoria 
final já não tarda muito. 

INDEPENOENCIA OU MORTE, 

VENCEREMOS! 

NAÇÕES UNIDAS: 

etJCOfltro com a FRELIMO 

No passado mês de Maio uma delegação 
da FRELIMO teve um encontro com  o 
Comité Especial para a Aplicação da Re-
solução das Nações Unidas sobre a Des-
colonização. 
O camarada Joaquim Chissano, que chef. 
iava a nossa delegação explicou ao Comité 
das Nações Unidas o desenvolvimento da 
nossa luta de libertação, salientando o 
alto nível político do nosso povo e com-
batentes e consequentes vitórias militares, 
o crescimento e consolidação das estru-
turas da FRELIMO nas zonas libertadas, 
a monumental derrota da <<grande ofen-
sivaJJ portuguesa, e os nossos imensos 
sucessos no campo da reconstrução naci· 
onal. O camarada Chissano denunciou o 
apoio que os paises da NATO fornecem 
a Portugal, dando exemplos concretos de 
aviões, barcos, material militar diverso 
e fundos que esses países enviaram para 
Portugal e que estão a ser usados na 

guerra contra os nossos povos -em desa-
fio da resolução das Nacões Unidas que 
proibe o fornecimento de armas ao g~ 
vemo colonialista Português. O repre-
sentante da FRELIMO referiu-se também 
ao aumento do apoio internacional para 
com a nossa luta -em Portugal mesmo 
e em outros países através do mundo. 

Sobre a acção das Nações Unidas na luta 
contra o colonialismo, a delegação da 
FRELIMO sugeriu métodos de acção mais 
directos e eficazes, que ultrapassem as 
simples condenações no papel. A FRE-
LIMO convidou uma delegação das Na-
ções Unidas a visitar as nossas zonas liber-
tadas para se inteirar da nova realidade 
Moçambicana. 

No final de reunião, o chefe do Comité 
das Nações Unidas agradeceu a  nossa ex-
posição, felicitou-nos pelos nossos suces-
sos e declarou que, o simples facto de a 
FRELIMO ser capaz de dirigir um con-
vite à Organização das Nações Unidas 
para visitar as zonas libertadas é sinal se· 
guro do nosso controle e do desenvolvi-
mento da nossa luta 

DELEGAÇÃO DA FRELIMO VISITA GUINE BISSAO 

No âmbito da colaboração dentro da 
C.O.N.C.P., uma delegação da FRELIMO 
composta dos camaradas Óscar Monteiro 
e Anselmo Anaiva estiveram recentemente 
em visita às regiões libertadas da Guiné 
Bissau, a convite do Partido Africano da 
lndependencia da Guiné e Cabo Verde 
( P.A.LG.c.) 

No relatório que apresentaram ao Comité 
Executivo a quando do seu regresso, os 
nossos camaradas declararam-se muito en-
tusiasmados pelonivel de desenvolvimento 
da luta de libertação naquele pais innão, 
onde 2/3 do território estão já sob con-
trole do PAIGC. A delegação da FRE-
LIMO visitou bases militares, escolas, hos-

pilais, campos de produção, lojas do povo, 
e teve ocasião de trocar experiencias da 
luta com os responsáveis do PAIGC. 

A luta dos povos da Guiné, Moçambique 
e Angola, dirigidos pelos respectivos parti· 
dos -PAIGC, FRELIMO e MPLA -é 
uma  e  a mesma luta. Esta unidade deriva 
do facto de o nosso inimigo ser o mesmo-
o colonialismo português e  o imperial-
ismo; e principalmente, porque os nossos 
objectivos são idênticos: a liquidação to-
tal do colonialismo nos nossos países e  o 
estabelecimento de regimes populares, 
onde o poder pertença verdadeiramente 
ao povo. A nossa oooperaçãoé portanto 
natural c necessária. 
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A nossa luta avança, expande:se, consolida·se. Come· 
çâmos a luta armada de libertação nacional em Setem· 
bro de 1964. Pouco tempo depois começámos a ter as 
nossas zonas libertadas. Hoje, as Provincias de Cabo 
Delgado e Niassa, e  a região de Tete a norte do rio Zam 
beze, estão sob o controle da FRELIMO. 

Esta situacão, como não podia deixar de ser, determina 
muitas mudanças. Muitas perguntas nos têm sido feitas. 
Quando os nossos militantes vao mobilizar e organizar o 
povo numa zona onde a luta armada não começou ainda, 
o povo pergunta: «Como é  a vida nas regiões libertas? 
Hã alguma diferença grande? Nós só conhecemos a vida 
de escravos que os colonialistas Portugueses nos fazem 
sofrer, não conhecemos nenhum outro modo de vida. 
Como vive o nosso povo nas zonas da FRELIMO? • 

Para podermos dar uma resposta clara a estas perguntas, 
temos de ir um pouco atràs, ao momento em que a FAE· 
LIMO foi formada. No acto da criação da FRELIMO, 
foi solenemente declarado que o objectivo final da 
nossa luta é a criação duma sociedade nova, onde não 
seja passivei a exploração, onde todos os homens sejam 
iguais e com iguais direitos ao progresso económico e 
social. E foi tambem explicado que essa sociedade nova 
não pode ser construida enquanto o colonialismo portu· 
guês continuar a existir na nossa terra. E que portanto, 
como primeiro passo para o nosso objectivo final, temos 
de conquistar a nossa independencia aos portugueses. 
Assim, a independencia é um passo necessário para con· 
struirmos um Moçambique tal como o nosso povo o 
quer-moderno, orientado para o progresso económico 
e social, onde reine completa justiça e igualdade. 

~ por isso que nós temos de lutar com armas na mão: 
para destruirmos o colonialismo portugues, e conquis· 
tarmos o poder politico, que passará a pertencer ao povo 
Moçambicano e  não mais ao Governo Português. Uma 
vez conquistado esse poder politico, começamos então a 
tarefa da construção da sociedade nova. E é precisa· 
mente isto o que estamos a fazer. À medida que expul· 
samos os portugueses duma região, iniciamos imediata· 
mente ai o trabalho de reconstrução nacional. Não 
temos que esperar que todo o nosso país esteja indepen· 
dente: começamos jâ a criar condições de vida nova para 
o nosso povo, fazer o povo conhecer e gozar desde já 
os frutos da revolução. Assim é que nas zonas que vão 
sendo sucessivamente libertadas nós abrimos escolas, 
estabelecemos hospitais, organizamos a produção agrí-
cola, sendo todas estas e outras actividades dirigidas pelo 
próprio povo. 

Mas quais são as diferenças fundamentais entre a sit· 
uação nas zonas da FRELIMO e a situação nas zonas dos 
colonialistas? 

São muitas, e absolutamente claras para todos. Por 
exemplo, ainda hoje os colonialistas em certas zonas 
quando viajam no mato são carregados nas costas de 
Moçambicanos, nas machilas. E não vai só o colonialista 
-ele carrega consigo a comida, panelas, trouxas-tudo 
isto os Moçambicanos têm de carregar nas suas costas, 

aguenta, dá sinais de estar cansado, é chicoteado no 
próprio lugar. E não são distancias de alguns metros ou 
quilómetros . são centenas de quilómetros com o colo-
nialista às costas. Ao fim do dia, o carregador maçam· 
bicano recebe como alimentação só um pouco de farinha, 
e muitas vezes é chicoteado por não ter andado tão de-
pressa como o patrão queria. Isto é humilhação extrema 
que os nossos irmãos têm de suportar. 
Pois bem, isto acabou nas zonas da FRELIMO. Não há 
machilas, não há patrões, não há ninguem que oprima 
outra pessoa. 

Outra diferença importante diz respeito ao imposto. 
Não há nenhum moçambicano que, sob o regime colo-
nial, não tenha sofrido por causa de impostos. belos 
sabemos como os portugueses agem: eles fixam impostos 
muito altos, que sabem que os Moçambicanos não 
podem pagar, porque não têm meios para isso. Então os 
colonialistas prendem os Moçambicanos e obrigam·nos 
ao trabalho forçado, dizendo que o trabalho é para pagar 
o imposto. Os nossos irmãos são obrigados a trabalhar 
três meses, seis meses sem receber absolutamente nen· 
hum dinheiro: no fim dos 6 meses o administrador dà 
um papel, dizendo que já pagou o imposto. Além das 
palmatoadas e chicotadas que quase todo o moçambF 
cano sofre por nao ter podido pagar esse imposto. 
Nas nossas zonas, onde a FRELIMO governa, isto acabou 
também: ja não há nem sequer vestígios da exploração 
do homem pelo homem. Em certas zonas as populações 
hã quase 7 anos não pagam imposto. Não hã palma· 
tória, nem chicote, nem administrador, nem cipaios. 

Outra· diferença diz respeito à repressao policial. Nas 
zonas controladas petas portugueses está agora mais 
acentuada ainda essa repressão-PIDE está furiosa, como 
uma cobra que foi provocada, com os seus agentes em 
toda a parte, prendendo, torturando e matando indis· 
criminadamente todo  o Moçambicano que eles suspei· 
tam de ter ideias nacionalistas. Não se pode falar, nas 
zonas dos colonialistas há uma desconfiança total, o 
melhor amigo pode ser um PIDE e denunciar. Existe 
assim um clima de terror a que ninguém pode escapar. 
E as torturas são terriveis nas prisões: desde a pancada -
forma mais simples -até ao isolamento, à chamada 
«ginasticall, queimaduras, e outras formas. Nas zonas 
da FRELIMO, quando algum PIDE tenta infiltrar-se, é 
liquidado pelo povo imediatamente. Não há prisões, 
nem palmatória, nem torturas. Reina um clima de com· 
pleta confiança e fraternidade. 

Estas são apenas algumas das diferenças que se notam já 
nas zonas da FAEUMO em relacao às zonas ainda dos 
colonialistas. Muitas mais diferenças hã. Mas a situação 
que caracterizamos aqui, embora de maneira incompleta, 
é jâ suficiente para nos fazer compreender as vantagens 
da Revolução, os frutos que a Revolução jâ está a trazer 
para o nosso povo. Portanto, camaradas, vamos intensi· 
ficar e estender a luta para novas zonas, a fim de per· 
mitir que uma parte cada vez maior do nosso povo goze 
dos beneHcios da Revolução. 

para comodidade do patrão. E se o moçambica::n;:_o;:_nã:.:o _ ___ ;_:A.;_L::;U:.;T;:_A;..:C:..:Oc:Nc:.T:.:.IN:..:U::..A::... _______ _. 
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Josina frl 11ao morreste 

Josina tu não morreste porque assumimos as tuas 
preocupações e elas vivem em mim. 

Não morreste porque os interesses fundamentais que 
ddendias foram integralmente recebidos por nós, 
como herança. 

Definitivamente te separaste de nós, e a arma e maxila 
que deixaste, esses teus instrumentos de trabalho, 
fazem agora parte da _!"inha carga. 

O sangue que deste é uma  pequena gota no muito 
que já demos e temos ainda que dar. 

A terra vive dos fertilizantes e quanto mais adubada 
ela é, melhor a árvore cresce, maior é a sua sombra 
frondosa, mais saborosos se tornam os frutos. 

Do teu pensamento farei a enxada que revolve a terra 
rica do teu sangue. 

E crescerão os frutos novos. 

Que a revolução alimenta-se do sangue dos melhores 
que temos, daqueles que mais amamos. 

Assim a missão do teu sangue: fazer dele exemplo vivo 
a ser assumido, misturá-lo profundamente à terra 
criadora, para que ele nunca seja inútil. 

A minha alegria é que como patriota e mulher mor· 
reste duplamente livre, neste tempo em que cresce 
o poder novo e a mulher nova. 

Nos últimos sofrimentos pedias desculpa aos médicos 
de não os poderes ajudar. 

A maneira como aceitaste o sacrifício é uma fonte 
inesgotável de inspiração c coragem. 

Quando um camarada assume tão intensamente os 
novos valores, ele ganha o nosso coração, torna-se 
nossa bandeira. 

Por isso, mais que esposa, foste irmã, camarada, 
companheira de armas. 

Como chorar um companheiro de armas, senão empu· 
nhando a arma caída e prosseguindo o combate. 

As minhas lágrimas nascem na mesma fonte cm que 
nasceu o nosso amor, a nossa vontade e vida revo-
lucionárias. 

Por isso as lágrimas são determinação e juramento 
de combate. 

As flores que caem da árvore vém preparar a terra 
para que novas c mais belas flores cresçam na 
estação seguinte. 

A tua vida continua nos continuadores da Revolução. 

Samora Moisés Machel 

7 de Maio de 1971 

A fiUARTA FRENTE 

O colonialismo portugues está a ser atacado não só nos 
nossos paises mas tambCm na sua própria sédc, cm 
Portugal mesmo. AICm das frentes de Moçambique, 
Angola e GuinC, uma quarta frente anti-colonialista foi 
estabelecida em Portugal. Essa quarta frente é repre-
sentada por uma Organização Portuguesa chamada Acção 
Revolucionária Armada (A.R.A.). Nos comunicados que 
tem emitido, a ARA declara que o seu objectivo é ades-
truição da mãquina militar Portuguesa. que torna possí-
vel  a agressão de Portugal contra os povos Africanos. 
O método utilisado C acção violenta. tendo-se convcn· 
cido  de que a acção pacífica não tem qualquer efeito 
sobre  o governo colonial-fascista português. a ARA 
resolveu passar â fase da violcncia revolucionâria. Gran-
des sucessos foram j:í alcançados: 2 barcos que 1Tans-
portam tropas para as colónias  o Cunene c  o Niassa. 
foram sabotados  no porto de Lisboa; a séde da Pidc 
(chamada agora DGS), e uma instituição impcrialistJ 
americana foram parcialmente destruídas com bombas: 
16 helicópteros c três aviões de treino foram tambCm 
completamente destruidos com bombas-relógio na maior 
base :~érea Portuguesa em Tancos: mais reccntemctHc. 
uma acção import<~ntc de sabotagem cortou as comuni-
cações de Portugal com o resto do mundo quando a 
OTAN estava para se reunir cm Lisboa. 

Estas acções. inspiradas por um principio c sentimento 
anti-colonialista. honram c dignificam o povo português. 
c concreti;o;am a solidariedade natural existente entre os 
povos das colónias c o povo Português. ambos eles ~u
jcitos à opressão c cxoloraçâo do capitalismo português. 

JORNALISTA TANZANIANO EM MOÇAMBIGUE 

No passado mês de Maio 
u m jornalista tanzaniano, 
sr Ferdinand Ruhinda, um 
dos Editores do jornal((Na-
tionalistJJ, esteve cm Mo-
çambique. convidado pela 
F RELIMO. 

r.om ba_se naquilo que  ele 
VIU C VIVe U nas nOssaS TC· 
'giões. o sr. Ruhinda escre-
veu uma série de artigos 

que foram publicados nesse jornal. Transcrevemos algu-
mas passagens dos seus artigos: 

~ Muita gente pcrg111Hase a FREUMO tem apoio do povo 
Moçambicano. Mas segundo a minha c.xpcriCncia cm 
Moçambique esse problema niio se põe. A questão de 
ap010 W povo não se põe. porque wcla a geme cstâ en-
volvida na guerra. A FREUMO já não tem de mobilizar 
o  povo para a luta de libertação  -todos compreendem 
essa necessidade. O que se discute agora nas reuniões 
públicas ê como cleselll'ulrer a lula. 

11Üs portugueses sabem que <~ FRELIMO tem muitas 
bases militares. mas niio conseguem localizâ-las. As 
bombas que  eles lançam dos seus aviões caem sobre 
alvos imaginârios. O que cu vi cm Moçambique. com :1 
FRE LI ~·10. confirma a certeza da vitória final do povo 
Moçambicano». 
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Comunicad-o 
de Guerra 

Uma das maiores dificuldades que Portu-
gal estâ a enfrentar, nesta Província em 
particular, é  a  falta de tropas capazes de 
cobrir  um território tão vasto (a Provín· 
cia do Niassa tem 128.960 quilómetros 
quadrados). Numa tentativa para «reme-
diar» esta situação, os portugueses têm 
estado a prender elementos das "aldeias 
de protecção" para os forçar a entrarem 
no exército colonial. No mês de Junho 
por exemplo, eles prenderam todos os 
jovens de mais de 13 anos das "aldeias 
de protecção" de Messumba, Ngongo 
(Nova Coimbra), Chiuanga e Metangula 
e levaram-nos para Vila Cabral a f11Tl de 
receberem treino militar para lutarem 
contra a FRELIMO. 

Além disso, os portugueses estão a pren-
der muitas crianças de idade entre os 8 e 

12 anos, para acompanharem os oficiais 
nos combates. Ourantê os ataques ou 
emboscadas feitas pela FRELIMO, essas 
crianças são obrigadas a apanhar as armas 
que os oficiais portugueses abandonam 
quando fogem ou quando são feridos ou 
mortos. Estes actos bárbaros e desu-
manos aumentam o ódio do nosso povo 
contra os colonialistas: muitas familias 
fogem dessas caldeias de protecção» e , 
vêm refugiar-se nas zonas libertadas, pe-\t 
dindo à FRELIMO que proteja os seus 
filhos, e pedindo armas para lutarem 
contra os opressores. 

O nosso controle na Província do Niassa 
permanece quase incontestado pelo ini· 
migo. Esta situação permitiu-nos con-
centrar-nos no avanço: nos últimos meses 
os nossos guerrilheiros têm intensificado 
as acções nas zonas de Catur e Mecanhe· 
las, no extremo sul desta Província. Na 
capital, Vila Cabral, são frequentes as 
nossas acções de sabotagem contra o 
quartel e vchiculos em movimento dentro 
da própria cidade. 

Por vezes o inimigo tenta contra-ofensivas. 
Assim, por ex., em 8 de Junho ele tentou 
atacar a zona de Maniamba, com tropas 
transportadas em IS helicópteros apoiados 
por 2 aviões bombardeiros e I avião de re-
conhecimento. Os nossos camaradas cer-
caram as tropas inimigas e expulsaram-nas 
da região depois de lhes inningirem gran· 
des baixas. Os únicos estragos que o ini-
migo fez foi captura de galinhas e de um 
rádio pequeno "transistor". Igualmente 
em 9 de Junho lançou tropas de helicb-
ptero em Metangula. No próprio momen-

~~s~"bsq~~~~~~~~oa:caa~~~!~: d~~~~--J 
do os soldados em terra. Estes, com medo 
do nosso fogo, fugiram dispersadamente ': 
para o posto de Lunho, onde se encon-(\;,,, 
tram até hoje. ·-··· 
As acções militares dos nossos camara· 
das nesta Província incluem 2 ataques 
importantes -contra o posto de Mbande-
ze, situado entre Vila Cabral e Maniamba 
e contra o posto de Mandue. O posto de 

(com. pdg. 2, coL 2) 
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COMUNICADO DE GUERRA (contitmapio) 

Mbandeze foi atacado no dia 8 de Julho: 
morreram 9 soldados portugueses, e 11 
moçambicanos nacionalistas que estavam 
presos foram libertados. O posto de Man-
due era considerado pelo inimigo como 
sendo invulnerável por estar situado na 
margem do lago Niassa e ter s6 uma via 
de acesso. Foi atacado no dia 17 de Julho 
e parcialmente destruido. 

Outra acção importante dos nossos cama-
radas foi uma emboscada contra um com-
bóio de 8 vagões que seguia de Vila Ca-
bral para Belém: quatro vagões foram des-
truidos e todo o combóio descarrilou. 

Também nos dias li e 22 de Junho, 2 pon-
tes foram pelos ares em resultado das nos-
sas acções de sabotagem: uma ligava os 
postos de Unango e Macaloge, e essa es-
trada foi abandonada. A outra ponte liga-
va os postos de Valadim c Luatize. Muitas 
outras emboscadas e acções de sabotagem 
tiveram lugar durante Maio a Julho,  e re-
sultaram na morte de 36 soldados portu-
gueses e 9 carros destruidos. 

para auto-defesa d:~s populações; b) in-
tensificação dos ataques contra postos, 
par:~ desalojar o inimigo; c) aumento do 
tmbalho politico junto do povo; e d) co-
locação de forças ao longo do rio Zambe-
ze para atacar os barcos e helicópteros. 

Os resultados alcançados pelos nossos 
combatentes são muito positivos e enco-
rajadores: Nos dias 24 de Maio. 1,  2 e  3 
de Junho e 19 de Julho, atacámos o inimi· 
go acampado em Nhaluwiro, Mahanda 
Mucanga, Nkankunda e Chifombo, ma· 
tando \5 soldados portugueses e causando 
-lhe grandes prejuízos materiais. Em12 de 
Junho atacámos o posto dos OPV de Chi-
Oweya: toda a guarnição do posto fugiu 
depois dos primeiros tiros. Os nossos 
combatentes capturaram o material c 
queimaram o posto. Em 29 de Junho o 
inimigo foi atacado quando tentava cons-
truir uma "!_Ideia de protecção", a 6 qui-
lómetros do posto de Mukumbura. Mor-
tos 5 soldados portugueses e destruido 
o material. O inimigo abandonou os tra-
balhos da construção. 

Um importantíssimo ataque contra o pos-
to de Oliveira teve lugar no dia \3 de Ju-
lho. O inimigo desse posto costumava 
perturbar a vida das populações dessa 
zona. Para o castigar, os guerrilheiros da 
FRELIMO atacaram-no: todas as sete 
casas do posto foram destruídas, assim 
como o depósito de gasolina. Igualmen-
te importante pelo significado e pelos 
resultados foi o nosso ataque contra o 
posto de Malewera, no dia 8 de Agosto: 
o posto que estava equipado com um 
campo de aviação, ficou completamente 
destruido. O posto de Cacha foi também 
alvo de um ataque das nossas forças no 
dia 15 de Agosto, tendo sido parcialmente 
destruido. 

(nmt. /IÔ!!-6) 
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No último número deste nosso boletim «.A VOZ DA REVOLUÇÃO» anunciámos 
e fizemos a reportagem fotográfica da visita de uma delegação da FAELIMO,che-
fiada pelo Presidente, Camarada Samora Moisés Machel, aos países da Europa So· 
cialista. Dissemos que a nossa delegação teve encontros com os dirigentes máxi-
mos dos países visitados, e que importantes conversações tiveram lugar. Essas con-
versações cobriram uma ampla variedade de temas, e resultaram num melhor en-
tendimento das nossas respectivas linhas politicas, e num fortalecimento dos nos-
sos laços de solidariedade. Transcrevemos a seguir dois comunicados sobre a visita 
da FAELIMO, publicados nos órgãos oficiais dos Partidos Comunistas da Roménia 
e Bulgária; e uma declaração conjunta do Partido Comunista Italiano e da FAELIMO. 

ROMENIA 

Publicado no óraio oficial do Parlido 
Comunisla Romeno "Scinleia", 30.6.71 

1 Na tarde de segunda feira o camarada 
Nicolae Ceasescu, secretário geral do Par-
tido Comunista Romeno, encontrou-se 
com a delegação de Frente de Libertação 
de Moçambique (FRELIMO), chefiada 
por Samora M. Machel, presidente do 
Movimento, que faz uma visita de ami-
zade ·ao nosso pais, a convite do Comité 
Central do Partido Comunista Romeno. 

Participaram os camaradas Paul Niculescu 
Mizil, membro do Comité Executivo, do 
Presidium Permanente, secre-tário do CC 
do PCR; Vasile Patilinet, membro sup-
lente do Comité Executivo, secretário do 
CC do PCR; Ghisela Vass e Ilie Radul-
escu, membro do CC do PCR, chefes de 
secção no Comité Central. 

Por este ensejo foram abordados prob-
lemas de interesse mútuo visando as rela-
ções entre o Partido Comunista Romeno 
e  a FRELIMO, assim como diferentes 
aspectos da actualidade internacional, da 
luta dos povos contra o imperialismo, 
colonialismo e neo-colonialismo, pela li-
berdade e independencia nacional, pro-
gresso social e paz. 

Durante o encontro foi afinnada a von-
tade comum de continuar a consolidar os 
amistosos laços de colaboração, ajuda e 
solidariedade internacionalista, entre o 
PCR e  a FRELIMO, sendo rigorosamente 
respeitada e autonomia de concepção e 
acção,  a igualdade em direitos e não in-
gerência nos assuntos internos. Os re-
presentantes do PCR e da FRELIMO 
constataram a identidade dos principias 
que guiam a sua politica internacional. 

O PCR e  o povo romeno continuarão a 
apoiar activamente a justa luta do povo 
moçambicano, pela liquidação do regime 
de opressão colonial, pela liberdade e in-
dependência da pátria, pelo seu direito 
inalienável de escolher a sua própria orga-
nização social, de afinnar os seus direitos 
soberanos na vida internacional, de acordo 
com os seus legítimos interesses. 

As duas partes sublinharam a necessidade 
de apoiar as forças revolucionárias, anti-
imperialistas de toda a parte, que lutam 
contra todas as formas de colonialismo e 
neo-colonialismo, contra a discriminação 
racial, contra a política dos círculos Im-
perialistas de agressão dictat e ingerência 
nos assuntos internos dos povos. 

Foi também reafinnada a solidariedade 
dos povos Romeno e Moçambicano com 
os países recentemente libertados, que 
lutam em deresa das suas conquistas 
democráticas, independência nacional, por 
um desenvolvimento progressista, inde-
pendente, a caminho do progresso social. 

O PCR e  a FRELIMO continuarão a con-
tribuir activamente ao rerorçamento da 
unidade e coesão de toda a frente anti-
imperialista, de todas as forças que mili-
tam por transfonnações revolucionárias, 
pela paz e entendimento entre os povos. 

A entrevista decorreu numa atmosfera de 
cálida amizade e pleno entendimento 
recíproco.• 

Os camarada! Nicolae Ceausescu e Samor• Macllel 

BULGARIA 

De.-RABOTNICHESKO DELO », 
6rgiio oficial do Comite Central 
Oo P:ulido Comunista Bulgaro 

«•o primeiro· Secretário do Comité Cen-
tral do Partido Comunista Bülgaro, Ca-
f11i1rada Todor Jivlwv, recebeu ontem 
a delegação da FREL/MO dirigida pelo 
seu Presidente, Camarada Samora Moisés 
Machel, que se encontra presentemente 
no Bulgária a convite do Partido Comunis-
ta Bülgaro. · 
Durame as suas conversações cordiais 
e amigáveis, o Presideme da FRELJ/110 
falou àcerca da sua luta de libertação 
nacional contra o colonialismo portu-
guês, e agradeceu a ajuda que o Partido 
Comunista e  o Povo da Bulgária estão 
a dar aos combatentes moçambicanos. 
Ele exprimiu a satisfação da delegação em 
visitar o nosso pais, e disse que a FRELI-
MO aprecia altamente os sucessos alcan-
çados pelo povo Bülgaro sob a direcção 
do Partido Comunista, na construção da 
nova sociedade socialista. 
O Camarada Todor Jivkov explicou à de-
legação da FREL/MO os principais aspec-
tos das actividades do Partido na imple· 
mentação das decisões do Décimo Con-
gresso do Partido Comunista Bülgaro. 
Ele assegurou que o Partido, que é fiei 
âs suas tradições intemaciono/istas, apoia-
rá ainda mais a luta lierôica da FREL!llfO 
pekl liberdade, independência nacional 
e progresso social 
Na reunião participaram também o 
membro candidato do Bureau Politico 
e Secretário do Comité Central do Par-
tido Comunista Bülgaro, h•a11 Abajiev, 
e o chefe-adjunto do Departamento da Po-
litica Estrangeira e Relações lmemacio-
nais do Comité Central do Partido Comu-
nista Búlgaro, Veliko Savov. • 
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IT A L IA mento e laços de amizade mútuos. 

Oeclaraçlo Comum 
do Partido Comunista Italiano 
e da FREliMO 

•Uma delegação da Frente de Libertação 
de Moçambique - FREUMO, visitou 
Roma a convite do Comité Central do 
Partido Comunista Italiano. 

~R~~ff1aÓ~~a~i~~~~fo~~o~fa~e~!1~~t~o~~ 
posta pelos camaradas Manuel dos Santos, 
Membro do Comité Central, e Secretário 
do Departamento de Produção c Comér-
cio, Armando Guebuza membro do CC e 
Comissário Politico, Salesio Teodoro  e 
Sergio Vieira quadros responsáveis, teve 
um encontro com uma delegação do 
Partido Comunista Italiano composta pe-
los camaradas Giorgio Amendola e  Gian 
Cario Pajetta, membros da direcção do 
Partido e do Bureau Politico, Sérgio 
Segre, membro do CC e responsável da 
Secção para o estrangeiro, Romano Leda, 
Membro do CC e Vice-Director de «Rinas-
citá», e Nadia Spano da secção para o 
estrangeiro. 

As conversações, que tiveram lugar numa 
atmosfera de amizade e solidariedade 
fraternais que caracteriza as relações entre 

COMUNICADO DE GUERRA (conclusiio) 

As acç&;-da.F RELIMO, como dissemos, 
visam também destroçar as forças portu-
guesas que operam no rio Zambeze.  E as· 
sim, no dia 23 de Julho os nossos comba-
tentes afundaram 2  barcos naquele rio, 
na zona em frente da montanha Manhc-
rere, em Bonga. Todos os 14 soldados 
inimigos que seguiam nesses barcos foram 
mortos. Outras zonas mais atingidas pelo 
nosso fogo (emboscadas c sabotagem) 

f~~~ra:~~~~: ~!
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Mague, Furancungo e Chifombo. Em re-
sumo, os nossos resultados incluem mais 
48 soldados inimigos mortos e 15 carros 
e  I tractor destruidos. 

CABO DELGADO 
Outro posto importante foi abandonado 
pelo inimigo nesta Provincia, o posto de 
Miteda. A saida teve lugar 4 dias depois 
de um ataque violentíssimo das nossas 
forças de artilharia, que destruíram o pos-
to quase completamente. Assim o núme-
ro de postos já abandonados pelos portu-
gueses cm poucas semanas eleva-se a seis. 
A consolidação do nosso controle sobre 
as regiões libertadas permitiu-nos aumcn· 
tar as nossas operações nas zonas do avan-
ço: como prova basta dizer que durante 
o primeiro semestre deste ano, as nossas 
actividades a sul do rio Mcssalo com-
preenderam mais de 25 por cento do to-

A Delegação da FRELIMO cxpõs a situa-
ção actual da luta contra o colonialismo 
e  o imperialismo cm Moçambique, que é 
caracterizada, por um lado por um grande 
progresso na consciencia politica das mas-
sas, e por outro, por um isolamento e 
deslruição crescentes das forças armadas 
e de ocupação dos agressores estrangeiros. 
É esta situação reforçada pela exten~ão 
da luta a novas zonas, em particular ao 
Sul do Zambeze, que conduz o imperia-
lismo, nomeadamente através da OTAN, 
da África do Sul e da, Rodésia, a reforçar 
o apoio militar c económico a Portugal. 
Isto é testemunhado pcl~ participação de 
tropas e mate rial da Africa do Sul e 
Rodésia em combates em Moçambique, 
assim como pela participação de conscl-

~~~s;~~!~~r~~1~s~r:;i~e~~sp~::o~r~~~~:~ 
estrangeiro, disfarçado cm pessoal técnico, 
pelo apoio ao projecto de Cahora Bassa. 

A Delegação da FRELIMO exprimiu, em 
nome do Povo Moçambicano, o seu grande 
reconhccimemo pela acção de solidarie-
dade com  a luta do povo moçambicano c 
das colónias portuguesas lançada pelos 
comunistas e pelo conjunto das forças 
democráticas italianas. A Delegação da 
FRELIMO apoiou também a luta do Povo 
Italiano pela renovação da democracia, 
pelo progresso e pela paz. 

tal das nossas acções cm toda a Província. 
Ao mesmo tempo estamos a consolidar 
as milícias populares. Esta medida desti-
na-se a  combater as acções de pirataria 
dos portugueses (aquilo a que eles cha-
mam "operação guerrilha") contra as po-
pulações indefesas: usando uma forte con-
centração de bombardeiros e helicópteros, 
o inimigo bombardeia aldeias onde pensa 
que haverá poucas forças de defesa, de-
sembarca tropas dos aviões e helicópteros, 
massacra as populações e destrói tudo o 
que encontra - e foge depois de volta pa-
ra Mueda. Estas são medidas desesperadas 
dos colonialistas, que tentam deste modo 
compensar a perda do seu controle poli-

Por seu lado a Delegação italiana explicou 
o desenvolvimento actual da luta dos 
comunistas, das forças democráticas na 
ltâlia, pela renovação da democracia, as 
reformas sociais, o progresso e uma nova 
orientação da politica estrangeira do pais. 
A Delegação rcconfinnou a plena solida-
riedade e apoio dos comunistas italianos à 
FRELIMO, e "exprimiu a sua admiração 
pela lu ta heróica do povo moçambicano, 
pela liberdade da Pátria e pela construção 
duma sociedade nova, livre da exploração 
do homem pelo homem. 

As duas partes reafirmaram o seu apoio à 
luta dos Povos de Angola e da Guiné-
Bissau, dirigida respectivamente pelo 
MPLA e PAIGC, contra o colonialismo 
portugucs c  o imperialismo, assim como 
reafirmaram a sua solidariedade para com 
as forças anti-fascistas portuguesas c para 
com todas as forças que no mundo -da 
Indochina ao médio Oriente, da Europa à 
Africa e América Latina - combatem 
pela liberdade do homem, contra o im-
perialismo. As delegações procederam a 
uma troca de opiniões sobre a situação 
internacional c constataram uma idcnti· 
dade de pontos de vista àcerca da neces-
sidade de reforçar a unidade das forças 
an t~impcrialistas, na base da igualdade 
nas relações, independencia e qão inger-
ência nos assuntos internos. E na base 
desta identidade e das preocupações co-
muns em construir uma sociedade nova, 
que as duas partes convieram em reforçar 
as relações e laços de amizade mútuos. • 

tico e militar sobre a Província. Essa per-
da, porém, é irreversível. 
Durante o período entre J un~o e meados 
de Julho, os combatentes da FRELJMO 
em Cabo Delgado atacaram 3 postos c 
realizaram 9 importantes emboscadas c 
6 operações de sabotagem. Um dos mais 
extensamente atingidos foi o posto de 
Nangololo, onde 14 soldados portugue-
ses foram mortos c parte do posto des-
truido. As principais emboscadas e sabo-
tagens realizaram-se nas regiões de Mueda, 
Nangololo, l.liteda, Ngangolo, Cuero, Ma-
comia, Ulumbi e Chai. Resultaram cm 
17 carros destruidos, 96 soldados inimi-
gos mortos e muitas armas capturadas. 
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VISITANTES EM MOÇAMBIQUE LIVRE 

JORNALISTAS E CINEASTAS 

SOVIÉTICOS APRECIAM 

No passado mês de Julho uma delega-
ção de 5 jornalistas e cineastas da 
União Soviética esteve de visita à 
Província de Tete,  nas áreas liber-
tadas,  a convite da F RELIMO.  Eles 
representavam os jornais " lzvestia" 
"Komsomolskaia Pravda"' e  a  Rádio 

e Televisão da União Soviética, além 
da  equipa de filmagem. Publicamos 
em baixo as impressões de dois dos 
visitantes: 

O ESP/R/TO COMBATIVO 

DA FRELIMO EM TETE 

A delegação Soviética em marcha através de Tete com a FRELJMO. 

I Estou muito contente porque eu e os meus colegas tive-
mos a oportunidade de visitar e viver nas regiões libertadas 
e controladas pela FRELIMO na província de Tete. Nós es-
tivemos em Moçambique cerca de 15 dias. Porém, durante 
este pouco tempo eu vi e ouvi muitas coisas bastante in-
teressantes sobre a vida do povo moçambicano, sobre a sua 
decisão de continuar a luta armada para a libertação da sua 
terra dos colonialistas portugueses. 

Eu vi como nas regiões livres da província de Tete o povo, 
sob a direcção da sua vanguarda combatente e politica -a 
FRELIMO - constroe uma nova vida: forma os seus 
órgãos do poder politico, abre escolas, organiza a assistencia 
médica. Tudo isto impressionou-nos bastante. 

E mais de tudo, impressionou-me bastante o sentido da or-
ganização, a disciplina e elevado moral e espírito combativo 
dos destacamentos da guerrilha. Cada combatente, coman-
dante e comissário é consciente, responsável, combatente 
activo da FRELIMO, que luta em nome de seu povo, 
pelo futuro próspero da sua terra.» 

ORDGE XIICI/Af."V 
R6dio e Ttle1•/Siio da U.R.S.S. 

« Durante o tempo da minha visita na província de Tete, uma 
profunda impressão causou-me o camarada Samora. A sua 
energia, força de vontade, sentido de compreensão, esti· 
mulava a disposição de cada soldado, e mesmo a nós 
próprios, jornalistas e cineastas Soviéticos. Impressionou· 
me particularmente a maneira como o camarada Samora 
fala com as massas, com povo de todas as camadas -sol· 
dados, camponeses, mulheres e crianças. O Presidente da 
FRELIMO encontra com o povo uma linguagem comum de 
sentimentos e disposição. Ele próprio saiu da profundidade 
do povo, ele sente a psicologia dos camponeses, ele conhece 
as suas necessidades, os seus problemas. Ao falar nas re-
uniões, conversando com as massas durante duas a três 
horas, ele encontra eKemplos adequados, comparações 
correctas, lança ao público exemplos simples relacionados 
com os problemas da vida quotidiana e que, portanto, 
esses exemplos calam bem fundo nos corações e nos pen· 
samentos do povo. Tais discursos e conversas são a ver-
dadeira escola da educação das massas. A FAELIMO e o 
povo combatente de Moçambique têm um verdadeiro 
dirigente, à altura da sua luta.» 

PAVI:.' L MIKHAJI.EV-do t~Komsomofskaia Pravda:. 
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«A FRELIMO 

É O ÚNICO GOVERNO » 

«Em 1968 passei algum tempo nas 
bases dos guerrilheiros da Gu iné-Bissau. 
No ano de 1969 tive a oportunidade 
de conhecer a situação da guerra nos 
maquis do enclave de Cabinda, em 
Angola. Em 1970 visitei as regiões 
libertadas da própria Angola. E desta 
vez, integrado num grupo de jorna-
listas e cineastas Soviéticos, passei al-
gumas semanas em Moçambique, na 
província de Tete. A meu ver, esta 
viagem foi a mais interessante de todas. 

Em primeiro lugar, porque nós fomos 
os primeiros estrangeiros que fomos 
hóspedes da FRELIMO nesta região. 
Em segundo lugar, porque os colon· 
ialistas portugueses dão um significado 
especial à destruição do movimento de 
libertação nacional na província de 
Tete, devido à construção, nesta região, 
da barragem de Cahora Bassa, que se 
ergue para fortificar a aliança dos im-
perialistas, colonialistas e racistas, al-
iança dirigida não sOmente contra o 
povo moçambicano, mas também con-
tra toda a África. 

Anatole Nica11oro11 

Já li alguns artigos na imprensa portu-
guesa, nos quais eles constantemente 
invocam a c Vitória» do exército colo-
nial. Os autores desses artigos confir-
mavam como se de facto os guerril-
heiros tivessem sido liquidados e como 
se a FRELIMO na província de Tete 
já não existisse. Isto é pura mentira. 
Nós visitamos bases de guerrilha. Fala-
mos com combatentes e comandantes 
de destacamentos. Falámos ainda mais, 
com comissários politicas. Estivemos 
em regiões onde o  regime colonial foi 
totalmente liquidado. Nestas regiões 
outro poder funciona, em nome do 
povo, para o povo. Este poder 6 o 
poder da FRELIMO. 

Crianças estudam nas escolas construi-
das pela FRELIMO. As populações 
recebem assistencia médica de enfer-
meiros da FRELIMO. Camponeses 
tornam-se senhores e donos das  suas 
colheitas. Formam cooperativas. Por 
outras palavras, aqui existe sb o gover-
no da FRELIMO. E  o governo da 
FRELIMO é o Moçambique do futuro. J 

KID Ali'ORS no cenCro pitoco de Ng'apa 
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Comunicado 
de Guerra 

NIASSA OCIDENTAL 

Em vârias acções de emboscadas e sa-
botagem na região Ocidental do Niassa, 
durante os meses de Julho e Agosto, 
os guerrilheiros da FRELIMO mataram 
30 soldados inimigos e destruíram 5 ca-
miões militares e  3 catterpilares, estes 
últimos na estrada entre Lunho-Cobuê 
que o inimigo tenta reabrir. A maior 
parte destas nossas acções tiveram lugar 
nas zonas de Maniamba, montanha Njen-
ge, Ng'ongue, Macaloge, Vila Cabral e 
Mbandeze. Foram também completamen-
te destruídas  4 pontes na estrada de 
Maniamba a  Mctangula. Entre os ataques 
mais importantes salientamos o  ataque 
contra o posto inimigo que fica na Mis-
são de St. António de Unango, no dia 13 
de Agosto. O posto foi muito danilicado. 
Outro ataque importante foi lançado 
contra o posto de Lunho, em 23 de 

Setembro, coordenado com a destruição 
de uma ponte situada a poucos metros do 
posto. A ponte era iluminada â noite por 
holofotes do posto para impedir a entrada 
dos guerrilheiros. Depois de destruída a 
ponte, d irigimos a nossa artilharia contra 
o posto, o  q ual foi quase completamente 
destruido. O inimigo ficou cm pãnico, e 
nem respondeu ao nosso fogo. 

TETE 

A Jaques: 

- IS de Julho: Os nossos camaradas 
atacaram o quancl inimigo de Armando, 
matando 6 soldados, e  um  major  que 
tinha  chegado ao acampamento nessa 
mesma manhã, de helicóptero, em visita 
de inspecção. Foram destruídas várias ten-
das, uma loja e u m moinho. 

IS de J ulho: Atacámos o acampamento 
de Chicuwe e destruimo-Jo parcialmente, 

(COnll/1110 pág.)} 

O SENTIDO DE UMA VIAGEM 

De 20 de Agosto a  5 de Outubro o Presi-
dente da FAELIMO, acompanhado pelos 
camaradas Sebastião Mabote, Pedro Juma, 
Tomé Eduardo, Alberto Sande e Sérgio 
Vieira, visitou a República Popular da 
China, a República Popular Democrática 
da Coreia e  a República Democrática do 
Vietnam. Além disso, durante a  estadia 
em Pekim (capital da China} a nossa de-
legação teve conversações com uma dele-
gação do Governo Real de União Nacional 
do Cambodja (GRUNC) e da Frente Uni-
da Nacional do Cambodja (FUNK). Em 
Hanoi a nossa delegação teve conversa-
ções com os camaradas da Frente Patri6ti· 
cado Laos. 

No decurso das visitas e encontros, a 
nossa delegação pode discutir profunda-
mente com os mais altos dirigentes dos 
países visitados. Na China o nosso Presi· 
dente e  a sua delegação foram recebidos 
durante cerca de 5 horas pelo camarada 
Chou En lai, Primeiro Ministro. Na Co-
reia, o camarada Kim 11 Sung, Secretário 
Geral do Partido do Trabalho da Coreia 
e Primeiro Ministro, também discutiu 
longamente com o nosso Presidente e sua 
delegação. No Vietnam, fomos recebidos 
e tivemos importantes conversações com 
o camarada Pham Van Dong, em nome 
do Comité Central do Partido dos Traba· 
lhadores do Vietnam e do Governo. O Pri· 
meiro Ministro do Cambodja e Presidente 
do Bureau Político da FUN K, Samdech 
Penn Nouth, dirigia a delegação do Cam· 
bodja, que teve conversações com a FRE· 
LIMO. 

Quais eram os objectivos da viagem? Que 
lições tirámos desta viagem? Quais são os 
seus resultados? 

Os três países que visitãmos, a China, a 
Coreia e  o Vietnam, assim como o Cam-
bodja, Laos e Vietnam do Sul, com cujos 
representantes discutimos. são países, que 
como nôs, se encontram em confrontação 
directa com o imperialismo. Os imperialis-
tas americanos fazem guerras criminosas e 
cruéis contra o Vietnam, o LaO!I e  o 
Cambodja. Os imperialistas americanos, 
utilizando os seus fantoches e agentes, · 
ocupam a Província chinesa de Taiwan, a 
parte Sul da Coreia e tentam manter a sua 
ocupação do Sul do Vietnam. 

(continuo p6g. 8) 
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O NOSSO DEVER INTERNACIONAL 
Durante este ano a FRELIMO realizou um trabalho importan-
te para desenvolver o movimento internacional de solidarieda-
de para com a nossa luta. 

O Comité Executivo confiou ao nosso Presidente a tarefa de 
reforçar as nossas relações de amizade e cooperação com os 

f,~~~~e~ial~s:asf~~rftJQ~tev~!~o: c:~~~~; s:m~~atr~~~~tt~~ 
deste ano a União Soviética, Bulgária, Republica Democrática 
Alemã e R~ménia. Mais recentemente, visitou os países so-
cialistas da Asia- a China, a Coreia e o Vietnam. 

Durante estas viagens em toda a parte o nosso Presidente e 
sua delegação foram recebidos pelos mais aJtos responsãveis, 
foram objecto da maior simpatia, carinho, respeito. Estas 
demonstrações de solidariedade para connosco não partiam 
sOmente de dirigentes, aJtos responsáveis, gente em suma 
habituada a receber estrangeiros., habituada à diplomacia. 
A solidariedade de que fomos objecto vinha directamente das 
massas, do Povo. 

O Povo nos países socialistas conheceu profundamente a 
brutalidade da exploração colonial, da guerra imperialista, co-
mo também conheceu o peso da opressão feudal e tradicional. 
Na Bulgária visitámos uma igreja. Os colonialistas turcos ti-
nham enchido a igreja de patriotas búlgaros, de homens, mu· 
lheres, crianças e velhos do Povo. Durante dias e dias ficaram 
fechados na igreja, sem poder sair, sem água, sem comida. 
Depois de vários dias de martírio, as tropas turcas entraram 
e massacraram as pessoas, eram centenas e centenas de pes-
soas. Nas paredes ainda se vêm as marcas da altura a que o 
sangue subiu. 

No Vietnam falaram-nos duma povoação: CAM BINH. A 
povoação de CAM BlNH é de cerca de 3.000 habitantes. Os 
amerk:anos decidiram fazer desaparecer do mapa essa po-
voação. A aviação americana bombardeou 297 vezes essa po-
voação, lançou mais de 5.000 bombas contra essa povoação 
de cerca de 3.000 habitantes. A povoação de CAM BlNH 
continua a existir nos túneis, a 12 metros por baixo da terra. 
A povoação de CAM BINH lançou a seguinte palavra de ordem 
heróica: "se os guerrilheiros se agarram à terra, se os alunos se 
agarram aos livros, venc.eremos!" E venceram! CAM BlNH 
existe  e os americanos estão a ser batidos. 

São dois exemplos que demos, um do Vietnam, outro da 
Bulgária. Podíamos dar muitos mais, para cada um dos 
países que visitámos. Podíamos contar que na China visitámos 
um túmulo dum imperador, um explorador cruel. Nesse túmu· 
lo trabalharam 65 milhões de pessoas, oito vezes a população 
de Moçambique, milhões de pessoas que aí trabalharam como 
escravos, que aí foram chicoteados, oprimidos, brutalizados, 
mortos, para que um feudal tivesse uma morte luxuoSa. 
Podíamos dizer que vimos a cidade de Pyong Yang, a capital 
da Coreia, uma grande cidade, talvez tão grande como Louren-
ço Marques: nessa cidade toda, depois dos bombardeamentos 
americanos, depois da destruição americana, só ficou UMA ca· 
sa em pé. Hoje, 18 anos depois, Pyong Yang é de novo uma 
cidade bela, grande. de novo preparada para a guerra contra 
o imperialismo, uma cidade que não teme ser destruída. 

Vimos o sofrimento e  a determinação do Povo. Por isso era· 
-nos fácil explicar. Era-nos fácil falar de Mueda, de Xinavane, 
era-nos fácil falar do Povo que morre nas minas da África do 
Sul, nas plantações de cana de açúcar, o Povo do arame far· 
pado, o Povo massacrado. Era-nos fácil falar da machila e da 
palmatória, porque cada pessoa que nos ouvia, tinha no seu 
corpo as cicatrizes,  as feridas da opressão. Pudemos falar da· 
quela povoação cm Tete, por exemplo, que cm Julho último, 

em 3 dias, recebeu perto de 400 bombas. Os camaradas vive-
ram ou vivem ainda por baixo das bombas. Assim quando nós 
falamos dos nossos sofrimentos, dos nossos sacrificios, as pes-
soas compreendem. 

Em Pekim, em Pyong Yang, em 1-lanoi, fizemos reuniões gran-
des com o Povo, com os quadros. Falamos nessas reuniões, o 
nosso Presidente, numa linguagem simples, contou a brutalida-
de da opressão colonialista, as acções criminosas de repressão. 
Quando víamos a atenção das pessoas a ouvirem-nos, quando 
víamos que as nossas palavras avivavam as recordações ainda 
frescas, que as nossas palavras arrancavam a crosta das feridas 
e que estas sangravam de novo, sentimos que era quase como 
se estivéssemos a falar ao Povo duma zona libertada do nosso 
País. 

Assim a solidariedade entre o nosso povo e os povos dos países 
socialistas que visitámos, aparece primeiramente como o fruto 
de uma experiência comum, identica, <k: sofrimento e luta. 

O segundo elemento desta solidariedade é o espírito internacio-
nalista em que o Povo é educado. 

O espírito internacionalista conduz as massas a considerar a lu-
ta dum outro Povo como sendo a sua própria luta, e assim 
aceitarem sacrificios para ajudar o Povo innão. Numa fábrica 
de annas que visitámos na China, contaram-nos que um operã· 
rio dessa fãbrica, veterano do Partido Comunista, tinha um 
cancro no intestino.  Ele sofria dores horríveis, no entanto, re-
cusava ser afastado da produção dizendo que apesar das dores 
podia produzir mais uma arma, que serviria para combater o 
imperialismo no Vietnam ou em Moçambique. As suas dores 
era uma coisa pequena e desprezível, dizia ele, comparada com 
os sacrifícios dos Povos que combatem o imperialismo. 

Perto de metade da Coreia está ocupada pelos americanos, 
que instalaram no Sul um regime fantoche, esta é também 
a situação do Vietnam. No centro da República Democrática 
Alemã, em Berlim, os imperi<Llistas americanos, ingleses, fran· 
ceses, tem bases militares, ~entres de espionagem, centros de 
provocação contra a República Democrática Alemã. A Pro-
víncia chinesa de Taiwan está ocupada pelos americanos, que 
ai instalaram um governo fantoche dirigido por Tchang Kai 
Chek, grande traidor e opressor do Povo chinês. 

Quer isto dizer que nós compreenderíamos muito bem se estes 
países só estivessem preocupados com a sua situação, se só 
pensassem em libertar as partes do seu território que estão 
ocupadas e em desenvolver o bem estar das zonas livres. 

Mas não, eles preocupam-se connosco, os trabalhadores fazem 
sacrifícios, trabalham mais horas, desprezam a dor e as difi-
culdades, para nos poderem apoiar. Em toda a parte, quando 
comovidos nós agradecíamos a ajuda, sentíamos o valor dessa 
ajuda, os dirigentes, os quadros, os trabaUtadores, como que 
embaraçados pelos nossos agradecimentos, respondiam: "Ca-
maradas, é o nosso dever internacional. A vossa luta ajuda-nos". 

Continuamente ouvimos que a nossa luta em Moçambique, o 
nosso combate que destrói o exército português, que destrói 
o material de guerra da OTAN, a nossa luta que faz recuar as 
companhias imperialistas da América, Inglaterra, França, Ale· 
manha Federal, Japão, a nossa determinação em fazer de Mo-
çambique um território livre do imperialismo, livre da explora-
ção do homem, este nosso combate, esta nossa luta é uma 
ajuda para os outros Povos. E sentimos então que ~ós tam· 
bém estamos a cumprir o nosso dever internacional, nós tam-
bém pertencemos à grande familia dos povos e classes oprimi· 
das que se unem para derrubar o mundo antigo c construir 
uma sociedade nova. 

A nossa responsabilidade não é só nacional, é também inter-
nacional. O ano passado, no momento mais duro da ofensiva 
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quando as tropas criminosas de Kaulza nos atacaram com 
mais violência, o nosso Presidente disse-nos: " Não podemos 
trair o sangue dos nossos camaradas, não podemos trair os 
Povos que lutam há 20 anos". 

no~os aliados, os países socialistas . . A Roménia precisa do 
camião que nos dá, tem falta de camiões. A República Demo-
crática Alemã tem dificuldades em obter papel, os livros que 
nos fornece representam sacrificios. A Coreia precisa da enxa-
da que nos envia, ela tem falta de aço. A Bulgãria necessita 
do tecido que manda para Moçambique, ainda há dificuldades 
de roupa. Uma anna custa muito trabalho, muito aço de alta 
qualidade, a China, a União Soviética, tém ainda problemas 
para resolver na economia, na satisfação das necessidades das 
massas. Se eles nos ajudam, se nos dão o seu suor, é porque 
somos frente, porque a frente é sangue e o suor deve apoiar o 
sangue. Se eles nos dão o seu suor é porque antes derramaram 
sangue, antes fizeram sacrificios para se libertar e por isso na 
própria carne, conhecem o valor do sacrificio que fazemos. 

Se numa Província nossa os nossos camaradas cessassem o com-
bate, eles traíssem a revolução, nós todos iríamos sofrer, não 
só o Povo dessa Província, mas o Povo inteiro. O inimigo esta-

~~~~:i~~~::~ ~i~~~~~~ ~~~~~~i~.ncé"ntrar mais forças, mais 

Assim é no plano internacional. Os países livres, os paises so-
cialistas,aparecem como zona libertada mundial, como base 
de apoi"o, base de rectaguarda. Mas a rectaguarda para se de-
fender, a base de apoio para apoiar a frente, é necessário que 
a luta se estenda continuamente a novas regiões. A rectaguarda 
tem o dever de apoiar a frente, pela sua produção, e a frente 
tem o dever de apoiar a rectaguarda pela expansão do combate. 
Sem rectaguarda a frente é liquidada, sem frente a rectaguarda 
é destruída. 

"Não trair os Povos que lutam há 20 anos", é não trair as 
outras frentes, isto é os camaradas que como nós, no Laos, 
no Cambodja, em Angola, na Guiné .  . estão a combater, 
é não trair as zonas livres, as bases de rectaguarda, aqueles que 
fazem sacrifícios, dão o suor para nos apoiar, os países livres, 

As visitas feit_as pela nossa delegação aos países socialistas da 
Europa e da Asia, vão desenvolver muito a solidariedade inter-
nacional para connosco, vão aumentar o apoio moral, poli-
tico, diplomático e material à nossa causa. Respeitar esse apoio, 
honrar o sacrifício, o sangue e suor que representa a ajuda, 
significa estender a luta, destruir mais o inimigo, reforçar mais 
as bases da sociedade nova. 

COMUNICADO DE GUERRA (continu:açiio) 

tendo morto o administrador e 5 soldados 
portugueses membros da chamada "Orga-
nização Provincial de Voluntários". 

-I 5 de Agosto: Um pesado ataque des-
truiu 6 casas do posto inimigo de Chin-
tunkulo, e causou a morte de muitos sol-
dados portugueses. 

-23 de Agosto: Pelo menos cinco solda-
dos portugueses foram mortos e muitos 
outros feridos, quando os combatentes 
da FRELIMO atacaram o inimigo que se 
encontrava acampado numa loja de um 
senhor Ferreira, na povoação do régulo 
Cachombo. 

Emboscadas no rio Zambeze: 
Além dos 2 barcos de patrulha afundados 
em Julho, saídos de Matende, na área de 
Bonga, em frente da montanha de Manhe-
rere, os nossos camaradas afundaram nos 
dias 10 e 23 de Agosto mais 4 barcos 
inimigos: 
-lO de Agosto: Uma emboscada monta-
da pelas forças da FRELIMO no rio Zam-
beze, no troço entre Bakwali e Mague, 
resultou em 2 barcos de patrulha inintigos 
afundados. Cada barco transportava 8 sol-
dados portugueses: todos os 16 soldados 
foram mortos. 
- 23 de Agosto: Outra emboscada na 
zona entre Chicoa e Kakwali destruiu 
mais 2 barcos inimigos. Um 30 barco 
conseguiu fugir e  regressar a Chicoa. To-
dos os 13 soldados portugueses que se-
guiam nos 2 barcos afundados foram 
mortos. 

Operações de Sabotagem: 
Em 29 operações de sabotagem nos me· 
ses de Julho  c Agosto, os nossos camara-
das mataram mais de 80 soldados portu-

Este é o nosso dever nacional, este é o nosso dever internacio-
naL 

gueses, e destruíram 20 vehiculos incluin-
do um !~actor. As mais importantes ope-
rações tiveram lugar em Nkanya, Casula, 
Nthawa, Nyaluwiro, Bawe, Kakwali, Chi-
coa, Fingoe, Chipera, Cahora-Bassa, Fu-
rancungo e Bene. 

Emboscadas: 
Lançámos 22 emboscadas importantes 
contra as tropas portuguesas dui-ante os 
meses de Julho e Agosto, nas zonas de 
Vila Coutinho, Fingoe, Casula, Chitutu, 
Furancungo, Tete, Tembwe  e Zumbo. 
Nestas acções, morreram cerca de 100 
soldados portugueses, e foram destruidos 
lO carros. 

Relatamos a seguir em ponncnor algumas 
operações importantes dos nossos cama-
radas: 

- Uma força da FRELIMO sabotou a 
estrada entre Fingoe e Mucanga, blo-
queando-a com troncos minados com 2 
granadas. No dia 19 de Julho o inimigo 
apareceu, vindo de Fingoe. Os soldados 
começaram a tirar os troncos para os la-
dos, para os carros passarem. Nisto explo-
de a primeira granada, matando vários 
inimigos. Os portugueses pensaram que já 
não havia perigo, e continuaram a mexer 
nos troncos, o que causou a explosão da 
2a. granada. Então a coluna inimiga, 
desmoralizada com tantos mortos e feri-
dos, desistiu da missão e regressou para 
Fingoe de onde tinha partido. 

-No dia 29 de Julho um pelotão colo-
nialista tentou invadir a nossa zona de 
Kahama, tendo conseguido chegar até à 
povoação de Matemwe, de onde levou 
uma jovem patriota. Quando os guerri-
lheiros foram informados, montaram uma 
emboscada de espera no trilho por onde 
o inimigo passaria. No seu regresso -dia 
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30 -às 7 horas da manhã, o grupo inimi-
go entrou na emboscada e parou a discu-
tir com a nossa camarada prisioneira, 
mesmo em frente das nossas annas. Abri-
mos fogo forte, que resultou na morte 
de muitos soldados inimigos incluindo o 
próprio comandante conhecido por ''Thi-
ka", que era um assassino famoso na-
quela área. I?: esta a sorte que estão a ter e 
hão-de ter todos os carrascos portugueses. 

-Em 8 de Agosto de manhã um camião 
inimigo saiu de Oliveira em direcção à 
antiga picada de Causandcu. Pelas 13 ho-
ras o camião foi destruido com uma 
mina, tendo morrido muitos dos soldados 
que nele seguiam. Os soldados sobreviven-
tes resolveram regressar para Oliveira a pé, 
já que não tinham outra solução. Mas 
quando marchavam do lado direito da 
pista, poucos minutos depois pisaram 
noutra mina e mais dois deles morreram. 
Teimosos, desesperados, resolveram pas-
sar para o lado esquerdo da pista. Poucos 
metros adiante tiveram a mesma sorte -
cairam noutra mina, e sofreram mais 
mortos e feridos. Os restantes então sen-
taram-se no chão e recusaram-se a dar 
mais um passo: chamaram o helicóptero 
que veio buscá-los, assim como aos mor-
tos e feridos, cerca das 18 horas. 

-No dia 29 de Agosto saiu um carro 
do posto dos O.P.V. de Ciocomo, para 
ir buscar comida. Os nossos camaradas 
foram infonnados pelo povo, e montaram 
uma emboscada. Quando o carro passava 
foi atacado e assaltado. Um O.P.V. foi 
capturado, juntamente com a sua arma. 
Outros foram mortos c outros fugiram. 
Além disso, os nossos camaradas captu-
raram outras annas "Mauser" c respccti· 
vas munições, e granadas. O carro foi 
queimado. 
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CHINA 
Foto em cima: O I o  Ministro Chou En Lai saúda o Presidente 

da FRELIMO 

Foto  em baixo: O camarada Chou En Lai recebe a delegação 
da F RELIMO em Pequim. 

VIETNAM 
Foto em cinu: O camanda. Pham Van Dong, Primeiro Ministro da Republica Democrática do Vietru.m, 

"c:tbe o Presidente e a delegação da FRELIMO 

Foto i direita: O canun11b General Vo Nguyen Gbp, Ministro da Defesa da Republica do Vietnam, acolhe 
calorosamente o Presidente dJ FRELIMO 

COREIA 

0\.-amaradJ 
Kim 11 Sung 
{no centro), 

Secret~rio-<.ier.tl 

do l'3rtido do 
Trabalhoth 
Coreia c l'ri-
mciro Mini~tro. 

arom11anhado JIQT 
altos dirigentes 
do l'artido. 
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Presidente e a 

delegação da 

I'REUMO. 
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Moçambique li11re rect!beu mais três visitantes (foto em cima) 
ltO passado mês de Setembro. Eles são americanos. membros de 
mo1'ime11tos que se opoem à politica imperialista do go11emo dos 
Estados Unülos da América, e simpatizantes da nossa luta de 
libertacãu. Foram cor111idados pela FRELI.MO para fazerem um 
filme sobre  a nossa luta, com 1•ista a mobilizar  o  povo americmro 
em apoio à nossa causa. Robert van Lierop. chefe do gmpo descre-
ve as impressões dele e dos seus companheiros durante o seu 
com•il•io com os nossos guerrilheiros e o 1tosso povo: 

« Durante a nossa estadia de 5 semanas e 
meia em Moçambique livre, tivemos a pos-
sibilidade de conhecer e viver muitos di· 
ferentes aspectos da vida dos nossos ca· 
maradas - o povo de Moçambique. Não 
só vivemos, comemos, marchámos e dor· 
mimos com o povo mas fomos também 
alvos de um ataque inimigo, durante o 
qual pudemos ver a determinação e força 
das massas e dos guerrilheiros, os quais 
não só derrotaram o inimigo e correram 
com ele, como também usaram esse ata-
que para estudarem os pontos fracos c as 
contradições do inimigo. 

I! difícil descrever o que sentimos quando 
atravessámos a fronteira e entrámos nas 
âreas libertadas já do colonialismo portu· 
guês. Elas são o resultado de muitos anos 

de trabalho duro por parte dos camaradas 
da FREUMO. Foi esse trabalho que nos 
permitiu vir filmar, fotografar e gravar 
esta luta histórica. Por outro lado, a nos-
sa visita foi o ponto culminante de muitos 
anos de planificação, com vista a conse-
guir que a nossa equipa relatasse esta luta 
ao público ;vnericano. 

O povo de Moçambique sabe que o gover· 
no Americano é um dos principais aliados 
de Portugal. Apesar da retórica liberal da 
América nas assembleias internacionais, o 
que é certo é que o apoio económico, po-
lítico e  militar Americano ajuda o gover-
no colonial português na sua luta contra 
os povos de Moçambique, Angola e Gui-
né-Bissau. Toda a gente sabe que sem este 
apoio (e dos outros aliados da NATO co-

-6-

«A REVOLUÇÃO 

VIVE 

E CRESCE 

NO CORAÇÃO 

DO POVO» 

mo a Inglaterra, França, Alemanha Oci-
dental, ltâlia, Holanda e Bélgica) Portugal 
não poderia manter estas três guerras. Mas 
as pessoas que encontrámos sabiam distin-
guir entre os actos do governo americano 
e  o  povo americano, da mesma maneira 
que distinguem entre combater o sistema 
colonial português (que é u que a FRELI· 
MO faz), e  lutar contra o poVo português 
(o que a FREUMO não faz), povo esse 
que é ele próprio vitima de um regime 
cruel e de opressão. 

Em toda a parte onde estivemos, fomos 
recebidos como amigos. O povo abriu-nos 
a  sua alma e contou-nos os seus sofrimen-
tos sob o colonialismo, e  o seu trabalho 
na criação da nova sociedade através da 

~~;~~u~ã~~r~:~~:~~if~v~i~~~~~c~~~ 
ta luta prolongada, ele soube encontrar 
um meio de nos comunicar  o seu calor 
a sua generosidade e  a sua hospitalidade. 

Nós vimos escolas onde nunca se tinha 
ouvido falar de escolas. Vimos hospi· 
tais e clínicas onde o povo nunca tinha 
recebido quaisquer cuidados médicos. Vi-
mos produção agrícola para benefrcio do 
povo onde anteriormente havia cultivo 
obrigatório de produtos para as indústrias 
dos colonialistas. Vimos homens, muUtc-
res e crianças trabalhando juntos, em 
igualdade, onde anteriormente vigoravam 
distinções artificiais e arbitrárias, implan-
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tadas e impostas por um sistema social 
feudal, e encorajadas e usadas pelos colo-
nialistas. Vimos unidade entre camaradas 
de todas as partes de Moçambique onde 
anteriormente nenhum africano poderia 
viajar " legalmente" de uma parte do pais 
para outra. Vimos esperança onde antes 
existia apenas frustração e desespero. 

Tudo isto, e muito mais, é devido aos 
esforços do povo de Moçambique. A 
FRELIMO não tem aviões, nem navios, 
nem indústrias  pesadas. Mas tem algo 
mais importante - espírito revolucioná-
rio! Todos os dias nas áreas libertadas, 
camaradas acordam e vão ensinar nas 
escolas. Muitas vezes eles não têm mate-
rial - papel, lápis, giz, quadro preto, 
carteiras, cadeiras, nada! Por vezes são 
obrigados a escrever a lição do dia na 
areia. Eles fazem isto absolutamente cons-
cientes de que talvez este seja o caminho 
que terão de seguir durante o resto das 
suas vidas. O mesmo no que se refere aos 
quadros da saúde. Eles trabalham em con-
dições extremamente dificeis, mas sem 
nunca pensarem em abandonar o seu po-
vo para irem arranjar empregos bem pagos 
na Europa, América ou qualquer pais in-
dependente em África. E o mesmo quan-
to aos camaradas que todos os dias vão 
para emboscadas, que por vezes têm de 
esperar dias e dias sem o inimigo aparecer, 
sem dormir, com apenas alguns pedaços 
de mandioca crua para comerem. 

A revolução em Moçambique é um pro-
cesso, não é um episódio. Todos os dias 
são dados pequenos passos, preparando-se 
o caminho para a próxima geração que 
terá de continuar a luta iniciada pelos ca-
maradas desta geração. Acontecimentos 
sensacionais ou individuais não têm lugar 
neste processo revolucionário. A luta as-
semelha-se a uma corrida de longa dis • 
tância, que exige paciência, trabalho de 
equipa, coordenação, resistência e deter-
minação. Não é como um "sprint" que 
requer só um impulso inicial forte (que 
não pode ser mantido) e sensacionalismo. 
Os americanos que dizem ser revolucioná· 
rios mas que só se limitam a fazer decla-
rações simplistas sobre lutas não-ideoló-
gicas têm muito a aprender do povo mo-
çambicano que está na linha da frente da 
luta mundial contra o imperialismo, oco-
lonialismo e o racismo. 

Infelizmente, muitas pessoas ainda tCm 
uma noção romantica da revolução e não 
são capazes de compreender o trabalho 
duro e a disciplina necessários para cons-
truir o que a FR_ELIMO já construiu e 
está  a construir.  A medida que marchá· 
vamos nas zonas libertadas, compreendi· 
amos melhor as dificuldades que tiveram 

que ser vencidas para a luta chegar ao 
grande desenvolvimento a que já chegou. 
As menores dessas dificuldades são os 
problemas materiais de sobreviver sem 
absolutamente nenhum dos luxos ou co 
modidades da vida. O problema maior 
é talvez vencer as dúvidas, conOitos e 
contradições individuais que existem em 
todos os seres humanos. 

1! agora absolutamente impossível para 
o inimigo vencer o povo moçambicano. 
lnevità.velmente, a justiça da causa e  a 
motivação deste povo conduzirá a der-
rota do colonialismo portuguCs. Tudo 
o que o inimigo pode fazer é pedir ajuda 
aos seus amigos (bombas, aviões, hcli-

~p~~~\ e:f/6rfaafin:f~~ ~R.Effr:1Ü. t~~ 
quando faz isso, o inimigo ajuda a refor· 
çar a determinação das massas. Um dia 
um moçambicano nas regiões libertadas 
disse-nos que nos sete anos desde que 
começou a luta armada, a FRELIMO fez 

~~:u::e:C~ tfz~~~~~u5e ;~u~~~~nialistas 
Um acontecimento interessante e signi-
ficativo: um dia, pouco tempo depois do 
ataque inimigo, estávamos sentados de-
baixo de uma árvore, a  almoçar, como 
hóspedes do povo daquela zona. Um 
avião de propaganda sobrevoou esse local, 
e com alto-falantes ameaçava matar todos 
os que não regressassem para o lado dos 
portugueses. Ao mesmo tempo, este mes-
mo avião (que alguns dias antes tinha 
lançado bombas sobre o povo) prometia 
que os portugueses dariam escolas e hos-
pitais se o povo desertasse da FRELIMO. 
O povo disse-nos que ninguém acredita no 
inimigo, que um dia lança bombas e no 
dia seguinte promete coisas que só a 
FRELIMO introduziu nas suas vidas. 

O inimigo está erradamente convencido 
de que pode destruir uma escola ou um 
hospital queimando c destruindo as caba-
nas, e que se tiver destruido bastantes ca-
banas e campos terá destruido a revolu-
ção. 

Mas nós vimos que as escolas e os hospi-
tais estão estabelecidos nas cabanas só 
temporàriamente: na realidade, eles cxis-

tem no coração do povo. Isto é revelado 
pelo facto de que se a cabana foi destruí-
da, a escola ou hospital continuará a 
funcionar no mato, debaixo de uma árvo-
re. Do mesmo modo, a revolução'(e seu 
progresso) não pode ser medida cm ter-
mos de cabanas ou campos, nem sequer 
em termos de território libertado. Por-
que a  revolução em Moçambique vive 
e cresce no coração do povo, e esse não 
pode nunca ser destruído. 

Quando chegou a altura de partirmos 
ficamos tristes com a perspectiva de dei-
xarmos o povo que já amamos como ca-
maradas. Mas, quando vemos este povo 
cumprindo o seu dever, rea1izando as suas 
tarefas,  lembramo-nos de quão importan-
te  é  também o nosso dever de dizer ao 
mundo o que vimos. Os camaradas ensi-
naram-nos a considerar a  nossa partida 
da mesma maneira que eles se separam 
quando vão em alguma missão; ensina-
ram-nos a põr nesta missão a mesma dedi-
cação e disciplina que eles põem na sua 
vida diária. Isto tornou a nossa despedida 
um pouco mais fácil. 

Mas nós nunca partiremos realmente de 
Moçambique. Quando os nossos camara· 
das sobem uma montanha,ou atravessam 
um rio, ou dormem no mato, ou comem 
mandioca crua, ou trabalham nos campos 
ou fazem qualquer outro trabalho que é 
parte da sua vida de luta-nós estaremos 
com eles. Moçambique está  nos nossos 
corações, e os nossos corações estão em 
Moçambique. Por isso, os camaradas nun-
ca estarão sós. Embora os nossos corpos 
estejam noutra parte do mundo cumprin-
do uma missão -os nossos corações esta-
rão sempre em Moçambique. 

Viva a FRELIMO! » 

Oferend.a.s da população de um1 1ldeia do Nia.ua aos visitantes 1mericanos 
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(conrinuapJo da pdg. I) 

Os países que mencionamos OtJ se liber-
taram já, através da guerra popular pro-
longada -caso da China, e parte norte 
da Coreia e do Vietnam -ou ainda estão 
a combater para expulsar o imperialismo 
americano das suas terras, como se passa 
no Cambodja, Laos e Vietnam do Sul. 
Estes seis países têm uma experiência 
muito rica de combate contra diversos 
imperialismos (francês, japonês e ameri-
cano), e de reçonstrução nacional em 
período de guerra e de paz. Estes países 
em graus diversos, encontram-se todos 
engajados na construção duma sociedade 
nova, sem exploração do homem, com 
um poder popular. 

O nosso primeiro objectivo era de apren· 
der a experiência muito rica dos nossos 
camaradas de armM e transmitir-lhes tam-
bém o que tem sido a nossa experiência 
nestes 7 anos não s6 de guerra, mas tam-
bém de reconstrução nacional, de edifica-
ção duma sociedade nova, de instauração 
do poder popular. 

Estes países, como nós estão em guerra, 
ou em confrontação directa com o impe-
rialismo, confrontação que pode resultar 
em guerra. Nestes países o imperialismo, 
além de cometer toda a espécie de crimes-
bombardeamentos com centenas de aviões. 
destruição de povoações, celeiros, ma-
chambas, massacres sem conta-faz toda 
a espécie de manobrM para confundir as 
massas, dividir o povo, camuflar o alvo: 
uma das manobrM principais é  a de cria-
ção de governos fantoches e a propaganda 
anti-comunista. Como nbs, estes camara-
das precisam de solidariedade, de apoio 
moral, politico, diplomático e material. 
Fomos pois levar-lhes a nossa modesta so-
lidariedade, dar-lhes o nosso apoio moral, 
politico e diplomático, falar-lhes da nossa 
luta que é uma contribuição para a  luta 
deles, dizer-lhes que o combate deles é 
uma grande ajuda e estimulo para nós. 

Transmitir-lhes a nossa solidariedade era 
pois o nosso segundo objectivo. Fazendo 
isso, aprendendo com eles, apresentando-
-lhes a nossa experiência, es~vamos tam-
bém a reforçar os nossos laços de anii-
zade, solidariedade e camaradagem. 

Alguns destes paíS81, a China, a Coreia, 
conseguiram já vencer grandes dificulda-
des e encontram-se em fases avançadas do 

desenvolvimento económico e social. Es-
tes países não 56 viveram os  mesmos so-
frimentos causados pela opressão impe-
rialista e tradicional, como tamWm vive-
ram as dificuldades amargas da guerra. 
Eles estão empenhados em destruir o im-
perialismo, que os ameaça e ocupa parte 
dos seus territórios - a Província de 
Taiwan, a parte sul da Coreia. Estes 
países decidiram fazer sacrifícios para 
apoiar a nossa luta. 

O nosso terceiro objectivo era pois expli-
car a fase em que a nossa luta se encontra, 
a fim de ajudar os camaradas a fornecerem 
-nos a ajuda material que corresponda à 
nossa situação. 

Se quiséssemos resumir muito brevemente 
as lições que tirãmos, apresentariamos os 
pontos seguintes: 

1  -Todos estes países têm uma experiên-
cia tão dolorosa como nós da exploração 
imperialista. Esta experiência não está es· 
quecida, porque o inimigo ainda está 
presente. Por outro lado, os Partidos es-
forçam-se em educar as novas gerações de 
continuadores de maneira a manter vivo o 
espírito de solidariedade internacionalista. 

2  -Para combaterem com sucesso o ini-
migo, esses países uniram todo o Povo no 
seio de Frentes muito largas, onde se en-
contram organizadas todas as forças pa-
trióticas. 

3  - A ideologia revolucionária é o instru-
mento principal que serve para unir as 
massas, definir correctamente o inimigo, 
determinar o principal e  o secundãrio, 
estabelecer as prioridades, distribuir as 
tarefas. 

4  - Na aplicação da linha correcta e no 
trabalho no seio das massas, o factor de· 
cisivo são os quadros. 

5  - O exército é um instrumento prin-
cipal, no cumprimento das tarefas politi· 
cas. O exército é composto pelos elemen-
tos mais conscientes e firmes do POvo. 

6  - É necessário combinar continuamen-
te a luta armada com a  luta politica e di-
plomática. Embora seja a  luta armada 
quem conduz à vitória, a questão de 
saber num momento concreto qual  é  a 
forma prioritária de luta, depende da 
situação. 

7  - Os militantes, dentro e fora do exér· 
cito, combinam continuamente o comba-
te (combate armado, politico, ideolbgico, 
diplomático) com o estudo (politico, 
técnico, cientifico, cultural) e a produção. 

8  - O homem é o factor decisivo da 
vitória. Para vencer é necessário contar 
com as próprias forças. Daí a grande preo-
cupação em libertar a energia criadora das 
massas e  a grande necessidade de econo-
mia. 

9-A alta disciplina revolucionária é um 
instrumento fundamental para o desen-
volvimento do trabalho. Ela porque re-
sulta duma consciência revolucionária 
promove um grande espírito de sacrifício 
e determinação. 

10 - Onde hã revolução não faltam 
manobras do inimigo, não falta contra-
-revolução. É preciso pois muita vigilância 
contra o inimigo e reaccionários. 

11 - A vigilância deve-se estender a nós 
mesmos. Não se pode combinar a guerra 
com conforto, nem revolução com corru-
pção. O conforto e corrupção são agentes 
do inimigo no nosso seio. 

12 - A solidariedade internacional é mui-
to importante. Devemos atribuir um gran· 
de valor a ela e saber respeitã-la. 

Estes doze pontos, embora muito conden· 
sados, resumem as lições que retirãmos 
da experiência dos nossos camaradas. 
Eles não são novos para nôs, eles confir-
mam a nossa experiência, a nossa orienta-
ção politica. 

A nossa missão foi um sucesso muito 
grande, em todos os pontos de vista. 
O papel é pobre para exprimir o calor, 
a amizade, o carinho e mesmo as lágrimM 
de alegria, com que fomos recebidos 
pelos nossos camaradas de armas dos 
países visitados. Este calor é a combinação 
do nosso sangue e sacrifícios com o san-
gue e sacrifício deles. Porque combatemos 
de armas na mão o  imperialismo, temos 
hoje uma personalidade, o nosso Pais é 
respeitado, o nosso Povo é amado. Porque 
eles combatem, porque as terras e os 
homens que visitamos sangram ainda da 
luta dura contra o imperialismo, eles 
souberam medir o sangue que a FAELI-
MO representa, a solidariedade do sangue. 

A luta continua em todas as frentes. 

Du~antc a corrente sc~são da Organização das Naçõc.s I fantoche dos americanos. Por esse facto, o Presidente 
Untdas, no passado d1a 25 de Outubro, esta Orgam- da FRELIMO enviou um telegrama de felicitações ao 
zação decidiu reconhecer  a  República Popular da Primeiro Ministro da República Popular da China, 
Ch.in_a corno único c  legitimo representan te d_o povo Camarada Chou En Lai. O texto do telegrama é o 
chrnes, c expulsar o grupo de Tchang Kat Chck, seguinte: 

O !'OVO MOÇAMBICANO E A FRELIMO FELICITAM CALOROSAMENTE O I'ARTIDO COMUNISTA ClltNES O POVO 

1:. O GOVt-: RNO DA RPC I'ELO RESTABELECIMENTO DOS DIREITOS LEGAIS E LEGI'riMOS DA RPC NA ONU 

DON DE FOI EX I' ULSO O GRUK:l DE TUIANG KAI CHEK STOI' ISTO I! MAIS UMA GRANDE VITÓRIA DE TODAS 
AS F O RÇ AS REVOI.UCIONÃRIAS ~tAIS UMA DERROTA VERGONIIOSA DO IMPERIALISMO AMERICANO ST OI' 

A CAUSA OOS I>QVOS NO SEIO DA ONU I'ICA REFORÇADA A CAUSA 00 IMI'[RIALIS MO ENFRAQUECIDA STOI' 

FHICITAMO-NOS VIVA\IENT E QUE A DECISÃO DA ONU TENIIA RECONIIECIDO T AIWAN COMO YARTE 

INTEGRANTI~ DA CIIINA STOP DESEJAMOS NOVOS E MAIORES SUCF.SSOS AO I'OVO IRMAO DA CHINA STOP 

ALTA CONSIDERAÇÃO 
SAMORA MOISI:S MACIIEL !'RESIDENTE DA FRELJMO 
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ESTA MENSAGEM 1\ destinada aos 
soldados portuguases, àqueles soldados 
que vieram de longe, de muito longe, de 
um outro continente, invadiram a nossa 
terra e estão a matar o nosso povo, a 
queimar os nossos campos, a violar as 
nossas irmãs. 

SOLDADO PORTUGU~S. queremos 
dizer-te que o que tu estás a fazer é mal 
feito, é cruel, é desumano, é criminoso. 
Pensa bem: Se nós saíssemos da nossa tsr· 
ra, da África, e fossemos invadir a tua 
tsrra na Europa, como é que tu sentirias? 
Se nós Moçambicanos fossemos destruir 
os campos que os teus pais e tu próprio 
com tanto esforço e carinho cultivaram, 
se queimássemos as tuas casas, se pilhás· 
semos os teus bens, se assassinâssemos os 
teus filhos, se violássemos a tua mãe, a tua 
noiva e as tuas irmãs, se nos instalássemos 
como donos da tua terra -tu ficarias de 
braços cruzados como um poltrão? Acei· 
tarias tu ser humilhado, batido, roubado, 
acorrentado sem te revoltares? Não, tu 
não agirias assim. Tu havias de pegar em 
armas, e lutar contra o invasor. Os teus 
antepassados fizeram isso -quando fo-
ram invadidos pelos Árabes, pelos espa-
nhóis, pelos f(anceses, eles lutaram herOi-
camente para defenderem a sua indepen· 
dência, recusaram submeter-se a um po-
der estrangeiro. E é isso precisamente o 
que nós estamos a fazer. 

SOLDADO PORTUGUÊS, tu lutas 
contra nós porque nunca pensaste no que 
estás a fazer. Foste apanhado no campo, 

onde tranquilamente ajudavas os teus a 
cultivarem a tua terra. Meteram-te em 
b~rcos e desembarcaram-te em Moçam· 
bique. Meteram-te uma arma na mão e 
disseram-te: c Vai combater os terroristaS». 
E tu foste, como um autómato, como um 
instrumento, sem pensares se essa guerra 
que te mandavam fazer era justa ou 
injusta, sem -saberes para que lutas, 
contra quem lutas. 

~ tempo de fazeres um exame de cons-
ciência. Tu és homem como nós, tu não 
nasceste criminoso: São aqueles que te 
mandaram para a guerra que te tornam 
criminoso. O povo português, o teu povo, 
é honesto e trabalhador, não 1\ um povo 
de assassinos. Nós sabemos isso. Porque 
então tu vens matar o nosso povo? Tudo 
o que queremos é viver em paz, na nossa 
terra africana, como donos da nossa terra. 
Temos esse direito. E é precisamente 
porque esse direito nos é negado que nós 
lutamos. Lutamos contra ti, soldado por-
tuguês, porque és tu que te opões à paz e 
progresso no nosso pais. Se não fosses tu, 
se em vez de Mtares aqui a lutares contra 
nós, tu estivesses na tua terra a cultivar os 
teus campos, nós não teríamos de lutar, 
não haveria guerra na nossa terra, pode-
rfamos em paz construir os nossos lares, 
amar as nossas mulheres e os nossos filhos, 
desenvolver a nossa riqueza. Mas isto não 
será possível enquanto tu aqui estiveres, 
com as armas apontadas contra nós. 

E para que é que tu lutas? Disseram-te 
que tu vinhas defender a tua Pátria-mas 

Armamento capturado pela FREUMO em Cabo Delgado. 

a tua Pátria é Portugal, não é Moçambique 
nem Angola, nem a Guiné. Cada um des· 
tas países é uma pátria diferente da tua, 
com um  povo diferente, com costumes, 
tradições e  História diferente. Viste algum 
Moçambicano, ou Guineense, ou Angola-
no, ameaçar a tua verdadeira pátria que é 
Portugal? Não, não viste. Quem te ame-
aça é a Pide, são os oficiais que te 
apanharam, te tiraram do teu trabalho e 
te trouxeram para aqui, para lutares con-
tra o nosso povo. Eles inventaram essa 
mentira de que a tua pátria está ameaçada 
para te mobilizarem, para justificarem a 
guerra. 

Porque de facto, a única razão que 
leva os dirigentes do teu país a fazerem 
a guerra contra nós, é que eles não que-
rem devolver-nos as riquezas que nos 
foram roubados há já muito tempo. Tal-
vez não saibas, soldado português, mas a 
verdade é que Portugal é Governado por 
uma minoria de 27 famílias. Essas 27 
familias controlam todas as riquezas-de 
Portugal e das colónias. Elas são donas 
das terras, das fábricas, das minas, do co-
mércio. O resto, a quase totalidade do po-
vo português, vive na miséria, Não preci-
$8mos de dizer-te, tu sabes melhor do 
que nós. Camponeses trabalham em Por· 
tugal de sol a sol, e  o que ganham mal 
lhes chega para comprarem a broa. A fa-
mília vive em palhotas, os filhos estão 
rotos e esfomeados, quando alguém ado-
ence não há dinheiro para os remédios. 
E entretanto, esses grandes capitalistas 
vivem rodeados do maior luxo, têm vãrios 
carros para eles, para as mulheres, para os 
filhos, enviam os filhos para a Univeni· 
dade para serem senhores Doutores e 
amanhã tomarem o lugar deles como ge-
rentes, ministros, directores dos bancos. 
E não roubam e exploram s6 o povo Por-
tuguês: eles estendem esw roubo aos nos-
sos povos, a Moçambique, a Angola, à 
Guiné. E agora que os nossos povos deci· 
diram dizer BASTA à opressão e explora-
ção, eles enviam-te a ti soldado português, 
para defenderes para eles as riquezas da 
nossa terra. 

Porque de facto, o que é que tu 
lucras das riquezas de Moçambique? Na· 
da, absolutamente nada. Dos nossos miné-
rios,das nossas culturas,do nosso petróleo 
alguma vez recebeste algum? Não, são os 
grandes capitalistas que aproveitam. E 
eles não vão para a guerra -ficam em 
Lisboa ou Lourenço Marques, em segu-
rança, a receber o produto da exploração, 
a frequentar os casinos, banquetes, re-
cepções-e mandam-te a ti para o mato 
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onde a morte te espreita em cada arbusto, 
em cada esquina do caminho, em cada 
posto. Milhares de companheiros teus 
morreram já desta maneira -numa em-
boscada ou numa mina, sem glbria, sb 
para salvaguardar os interesses dos gran-
des capitalistas. 

SOLDADO PORTUGUES, é tempo de 
reveres a tua posição. O colonialismo 
não vai durar muito, ele é condenado em 
todo o mundo. A pr6pria Organização 
das Nações Unidas declarou já que o colo· 
nialismo Português é um crime contra a 
humanidade. Muitos países criticam aber· 
tamente o governo português por causa 
da sua politica colonial. São muitos os 
países e organizações internacionais que 
nos dão apoio, moral e material. Assim, o 
desenvolvimento da nossa luta vai pro-
cessar-se em ritmo mais acelerado. E se 
fores apanhado neste processo, nesta luta, 
serâs morto pelos guerrilheiros da FRELI· 
MO: e terâs morrido para nada, nem se-
quer terâs a glória de teres morrido 
herõicamente. Pois sabes que o teu gover-
no preocupa-se mais com o material do 
que com as vidas humanas? Depois da 
ofensiva que lançou contra as zonas da 
FRELIMO, o ano pauado, quando foi 
forçado a retirar-se, o vosso comandante 
Kaulza de Arriaga declarou que "o pior 
foi o material destruido, que custa muito 
dinheiro. Os soldados mortos podem subs· 
tituir-se fàcilmente".Já vês em que estima 
os teus superiores te têm. a; mesmo isso: 
para eles és pura e simplesmente carne de 
canhão, um instrumento menos valioso 
do que uma G-3 ou um carro. 

SOLDADO PORTUGU~S. n6s não 
queremos influenciar-te a tomares uma 

decisão. Tu és homem, tens consciência, 
tens capacidade para fazeres os teus prb-
prios julgamentos. Se achas que estás a 
fazer bem fazendo a guerra, assassinando 
o nosso povo, então continua. Mas se, se· 
gundo a razão e  a justiça, compreendes 
que a luta que estás a travar é injusta e 
imoral,  e queres pôr termo a ela, então 
deserta para o nosso lado. Jâ vários sol-
dados portugueses desertaram e acolhe· 
ram-se à protecção da FRELIMO. Por 
exemplo, LUfS MACHIAL, AMa;RICO 
NEVES DA SOUZA, MANUEL DE JE· 
SUS SANTOS, MANUEL DA SILVA 
LOPES, EUSÉBIO MARTINHO DA SI L· 
VA, JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA DA 
MATA, JOSÉ AUGUSTO LOPES. Dois 
outros renderam-se durante um combate, 
JOÃO BORGES GOMES e FERNANDO 
DOS SANTOS ROSA. Foram todos con· 
fiados pela FRELIMO à Cruz Vermelha 
Internacional, que os tomou ao seu cui· 
dado.  A maior parte quis ir para a França 
ou Algéria trabalhar -e estão lã hoje, 
livres da guerra, trabalhando em paz. Sb 
um soldado que foi feito prisioneiro 
pela FRELIMO num ataque ao posto de 
Nambude em Cabo Delgado, João Borges 
Gomes, preferiu voltar para Portugal. Ele 
foi ferido e rendeu-se durante o ataque, 
os guerrilheiros trouxeram-no para as nos-
sas zonas, trataram-no e quando foi entre· 
gue à Cruz Vermelha disse que queria 
voltar para Portugal. Foi-lhe feita a von-
tade -mas depois de voltar para Portugal 
não mais ouvimos falar dele. 

É esta a nossa política: acolher como 
nossos irmãos, como nossos aliados, os 
soldados portugueses que desertam e que 
por esse acto, mostram opôr-se à política 
colonial contra o nosso povo. 

SOLDADO PORTUGUES, é possível, 
é natural que tenhas dúvidas, hesitações 
em dares este passo decisivo para a tua 
liberdade. Nbs sabemos a propaganda que 
os oficiais portugueses espalham entre os 
soldados -dizem-te que todo o soldado 
português apanhado pela FRELIMO é 
morto, torturado, dizem-te que somos 
terroristas, assassinos, e outras coisas se-
melhantes. Mas fica certo disto: os únicos 
que massacram, torturam, assassinam, são 
as autoridades colonialistas portuguesas. 
ou os soldados por ordem das autoridades. 

NUNCA nós maltratamos um soldado que 
deserta ou se rende ou mesmo um prisio· 
neiro. Numa reunião com o povo, há 
poucas semanas. o Presidente da FRELI-
MO disse: "se algum de vocês maltratasse 
um soldado português que desertou ou 
se rendeu, isso seria um crime tão grande 
como matar ou maltratar um camarada, 
um irmão vosso." Também nbs nunca 
definimm o inimigo pela côr da pele, 
ou pela origem ou nacionalidade. Há 
brancos, portugueses, que trabalham e 
lutam connosco. 
E há pretos  que lutam contra nós, ao 
lado dos colOnialistas. A côr da pele 
portanto não pode ser critério para a 
definição do inimigo. 

Isto quer dizer que todos os receim 
que possas ter são absolutamente infun-
dados. A nossa orientação é profunda-
mente humana e justa. Todos os soldados 
portugueses que desertarem da tropa co-
lonial, ou se renderem, serão bem-vindos 
à FRELIMO. 

O Presidente da FREUMO, camarada Samora  Machcl, conversando com 
soldados portugueses desertores e prisioneiros em Moçambique  livre. 
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Comunicado 
de Guerra 

CABO DELGADO 

O inimigo está a tentar subverter as nossas 
zonas. Ele envia agentes disfarçados como 
combatentes da FRELIMO para aterro-
rizarem o povo. Alguns destes traidores 
foram apanhados pela FRELIMO e apre-
sentados ao povo, em reuniões pUblicas 
onde confessavam a sua missão de agentes 
do inimigo. O fracasso desta nova mano-
bra do inimigo é inevitável, pois o povo 
sabe muito bem que o que caracteriza 
os militantes da FRELIMO e os diferencia 
do inimigo não é o unifonne, mas sim o 
comportamento, a sua atitude em relação 
ao povo. 

A ofensiva da FRELIMO em Cabo Delga-
do continua, visando desalojar a tropa 
portuguesa dos poucos postos em que, 
embora isolados, eles ainda se mantêm; 
e ao mesmo tempo 'lisando estender as 
zonas de guerra. Em resultado da o fensiva 
da FRELJMO, os portugueses foram obri-

gados a abandonar outro posto importan-
te, o posto de Ng'angolo, no dia I de 
Setembro, que tinha uma guarnição de 
cerca de 180 soldados. Isto eleva para 7  o 
nUmero de postos abandonados pelo ini-
migo durante os ühimos meses, só na 
Provincia de Cabo Oelgado. Outro suces-
so importante foi alcançado pelos nossos 
combatentes quando 3 helicópteros que 
desembarcavam tropas cm Muidumbe, na 
zona de Mepo, foram atingidos pelos 
nossos obuses de morteiro. Os dois heli-
cópteros começaram a deitar fumo; canse· 
guiram levantar vOo mas cairam antes de 
chegarem ao campo de avi<~ção. 

Ourante o periodo entre Julho c Outubro, 
os nossos camnadas em Cabo Oclgado 
atacaram os postos de N<~matili (5 vezes), 
Ng'angolo (8 vezes),  Lhipendc, Punda-
nhar, Nangololo, Ntadola e Nangadc, Cer-
ca de 50 sold<Jdos inimigos foram mortos 
nestes <~taques,e muitas armas capturadas. 

1971:ANO OE GRANDES VITÓRIAS 

Dissemos no principio do  ano de 1971 
que embora o dia da Independência 
esteja ainda longe, cada dia que passa 
ele está mais perto. O resultado do 
nosso trabalho no ano de 1971, que 
acaba de findar, comprova absolutamente 
aquela afirmação. 1971 foi um ano de 
grandes vitórias. que nos aproximaram 
mais da nona meta - a independência 
nacional. 

Senão, vejamos o que realizãmos no 
plano nacional, e qual o desenvolvimento 
da situação no plano internacionaL 

No plano nacional, 1971 foi o ano em 
que, tendo os n0$5os combatentes atra· 
vessado o rio Zambeze que os colonialis· 
tas consideravam uma "barreira intrans-
ponível", a luta armada cobriu toda a 
província de Tete. Durante este ano 
naquela Província matámos mais de 1200 
soldados portugueses, abatemos 2 aviões 
e  2 helicópteros, afundamos 14 barcos 
no rio Zambeze, destrufmos 225 carros, 
sabotámos11 pontes, atacámos e destrui· 
mos total ou parcialmente 26 postos, 
destruímos 6 combóios. Estes números 
por si sõ, são suficientes para nos indi· 
caram o nivel de desenvolvimento da luta 
em Tete.  E paralelamente fomos consoli· 
dando as zonas libertadas, construindo 
mais escolas e centros médios, aumentan-
do a produção, criando em suma melho-
res condições de vida para o nosso povo. 
Desesperados pelos nossos sucessos, os 
colonialistas pediram reforço às tropca 
Rodesianas. Estas vieram mas foram rece-
bidas pelas nossas minas e emboscadas, 
sofrendo logo vários mortos e feridos 
ainda mesmo na fronteira. Vendo que 
nada podiam contra os guerrilheiros, os 
portugueses e Rodesianos viraram-se con-
tra as populações indefesas, massacrando 
o povo na esperança de que este, com 
medo, iria dei,.ar de apoiar a FRELIMD. 
Mas pelo contrário, eues mauacres ao· 
mentaram o ódio do povo que passou a 
apoiar-nos ainda mais. 

Nas Provfncias de Cabo Delgado e Niana 
o avanço e conS'olidação das zonas liber-

(continua Mpág. j) 
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ANGOLA: 
aspectos 
da 
luta 
de 
libertação 

P. Camarada Neto, pode descrever-nos a 
situação da luta em Angola, com acento 
nos seguintes pontos: ritmo de desenvol· 
vimento, número de Províncias em luta, 
extensão do territbrio jli controlado pelo 
MPLA, total da população já libertada. 

R. f com imenso prazer que me dirijo 
aos camaradas da FRELIMO para infor-
mar sobre a situação em Angola. O nosso 
movimento, o Movimento Popular de 
Libertação de Angola (MPLA), está a 
desenvolver a luta actualmente em 10 
Distritos, que se encontram principal-
mente no Norte e  a Oriente do País. 
Angola tem 16 Distritos -até há pouco 
tempo  tinha 15 mas os Portugueses divi-
diram o Distrito de Huige em 2, formando 
um outro Distrito, Cunene. Os Distritos 
cm luta incluem Cuanza Norte, Huigc, 
Zaire, Malange, Luanda, Mochico, Cuan-
do-Cubango e Bié. Em consequência da 
luta a ocupação portuguesa mostra-se ca-
da vez mais dificil de manter, a situação 
dos colonos cada dia aue cassa torna-se 
mais precária. Tivemos dificuldades até ao 
inicio do ano passado, principalmente 
dificuldades logísticas, mas este ano a si-
tuação melhorou bastante. Os colonialis-
tas têm sido desalojados de várias posi-
ções, a nossa estruiUra militar aperfeiçoou-
-se, a disciplina dentro da Organização 
consolidou-se e  o nível de produção para 
as populações e para a guerrilha  também 
melhorou bastante. Evidentemente que 

ainda temos defeitos, esses defeitos pro-
vém essencialmente de certas deficiências 
que se verificam ao nível dos Comités de 
Acção, que são os órgãos de poder popu-
lar encarregados de gerir a vida adminis-
trativa das populações, velar pela produ-
ção, pela instalação de escolas, instalação 
de serviços médicos, etc. Ao nível dos Co-
mités de Acção que ainda não estão aptos, 
que ainda não têm o hábito de adminis-
trar, existem certas deficiências, mas nós 
consideramos que é uma conquista de 
grande valor para o nosso povo a exis-
tência desse poder popular, os Comités de 
Acção eleitos democràticamente e que 
democràticamente gerem os assuntos do 
povo. Nas zonas sob o controle do MPLA 
a população é de cerca de I milhão de 
habitantes. Mas é preciso notar que parte 
desta população emigrou para os países 
vizinhos -Congo-Brazaville, Congo-Kin-
shasa e Zambia, fugindo às dificuldades 
da guerra. 

P. Qual é  a importância que o MPLA 
atribui à reconstrução nacional, porquê, 
e quais os resultados obtidos neste campo? 

R. A reconstrução nacional é um dos 
factores fundamentais da nossa revolução, 
nós estamos saindo da noite colonialista 
para o dia da independência, estamos a 
sair das formas tradicionais de organiza-
ção social para estruturar uma sociedade 
moderna e para acabar completamente 

com a exploração do homem pelo ho-
mem. Reconstruir o país não significa no 
nosso entender apenas construir edificios 
ou estradas, mas é principalmente modi-
ficar a mentalidade do homem, de ma-
neira a que ele se considere um homem 
digno, um homem útil à  sua sociedade, 
e  é  principalmente a esse aspecto que tc-
mos dedicado a maior atenção, organizan-
do os Centros de Instrução Revolucioná-
ria, utilizando os nossos activistas poli-
cos e os comissários políticos que traba-
lham com as populações c com as guerri-
lhas. Temos por exemplo a forma de organi-
zação tradicional com os chefes autoritá-
rios, ditadores que dispõem de todo o 
poder. Essa estrutura foi até certo ponto 
desfeita pelo colonialismo, que manteve 
os sobas e sobetas apenas na medida em 
que isso era útil para  a cobrança dos im-
postos e para o recrutamento para o traba-
lho forçado. Ainda temos a forma de 
organização tribal, diferenças entre gru-
pos étnicos que, se não se guerreiam entre 
si, mantêm contudo uma certa rivalidade 
e certa concorrência na vida social. E 
quando o MPLA quer mostrar o caminho 
para a organização de uma Nação única 
de todo o povo, é necessário fazer um 
esforço grande para que toda a gente com-
preenda qUe estamos integrados numa 
unidade politica que não pode ser frag-
mentada. Em segundo lugar a nossa so-
ciedade é ainda bastante atrasada, pràti-
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camcnte sem indüstrias, vivendo apenas 
o dia a dia. Durante muito tempo estive-
mos cortados do resto do mundo: os 
colonialistas criaram essa situação para 
mais facilmente nos poderem dominar. 
Portanto, para nós podermos progredir 
temos de elevar o nivel da educação e da 
consciência politica do nosso povo, e in-
culcar a ideia de Nação cm cada Angolano. 
O problema da educação é fundamental 
para nós, pois a  percentagem de analfa-
betos no nosso pais -por causa dos col<>-
nialistas -é de mais de 90 por cento. 
Só depois de a nossa guerra de libertação 
começar, em 1961, os colonialistas come-
çaram a construir apressadamente esc<>-
Jas para convencerem o mundo  de que 
estavam a de~nvolvcr o nosso pais. Mas 
essas escolas não são para o nosso povo, 
c somos nós, o MPLA, que tem de fundar 
a educação para o povo. Abrimos já 
muitas escolas primárias, desde o ano 
passado temos a funcionar uma escola 
secundária c pouco a pouco vamos intro. 
duzindo a instrução técnica, a preparação 
profissional para os nossos jovens. Este é 
um dos aspectos da reconstrução que 
requer a nossa maior atenção, isto é, a 
consciencialização do homem,  a forma-
ção de homens conscientes da necessidade 
de defender aquilo que estamos ganhando 
â custa do nosso sangue- a independência. 
Depois da Independência haverá natural-
mente ainda muito que trabalhar para que 
o nosso país se transforme num Estado 
moderno, será necessário manter um alto 
grau de mobilização revolucionária de 
todo o povo para realizar as tarefas 
principais do desenvolvimento do país, 
para defender as conquistas da luta actual 
e construir melhores condições. 

Do ponto de vista material, é evidente que 
reconstruir significa instalar indüstrias, au-
mentar a extensão das áreas cultivadas, 
preparar têcnicamente os operários para 
novas tarefas, organizar a administração 
das populações, ter uma máquina organi-
zativa bem montada para poder dirigir 
toda a Luta. Mas sublinho mais uma vez 
que para nós o essencial é a reconstrução 
do homem pelo próprio homem, que é  o 
factor fundamental da nossa revolução. 

P. A acção do inimigo em Moçambique 
tem sido orientada no sentido de "ganhar' 
as populações das províncias em luta, por 
3 métodos: a) repressão brutal para as 
intimidar, b) sua concentração em cam-
pos estratégicos e c) promessas de certos 
previlégios e benefícios designadamente 
no campo politico e económico. Qual é a 
orientação fundamental da acção do ini-
migo em Angola, em relação às populaçôe1? 

R. Em relação às populações o inimigo 
utiliza em Angola exactamente as mesmas 
tácticas c visa os mesmos fins estratégicos 
que cm Moçambique. Ultimamente ele 
tem intensificado em Angola as tentativas 

~e~o~~niJi!~~~~~~~~~!a~~l~:r~~:e~:~~: 
-lhes lugares mais altos na administração 
püblica, e procurando desenvolver no nos-
so povo a ideia de que mais cedo ou mais 
tarde Portugal há-de sair de Angola e ha-
verá autonomia. Todos nós conhecemos 
o significado da lei de Marcelo Caetano 
que -diz ele -pretende modificar a 
constituição Portuguesa no sentido de 
haver grande autonomia para as colónias. 
O inimigo está assim a usar a corrupção 
moral e material. Outro método por ele 
usado é  a repressão violentissima. Mas de-
vemos notar aqui uma certa diferença em 
relação ao inicio da guerra. No princípio 
os portugueses arrazavam, massar.ravam, 
praticavam a politica de terra queimada 
indiscriminadamente. Hoje eles procuram 
primeiro aproveitar aquilo que lhes possa 
servir -por exemplo, se fazem um ataque 
perto de uma povoação, eles não vão ar-
rasar imediatamente essa povoação: pri-
meiro prendem algumas pessoas, levam 
outras para as aldeias estratégicas e só 
depois agem e agem então com grande 
violência, praticando barbaridades, matan-
do aqueles que se mostram patriotas fir-
mes e que não cedem aos métodos de cor-
rupção que eles utilizam. A outra parte 
da população que foi levada para as aldeias 
estratégicasdestina-seaserusadamaistar-
de contra as forças patrióticas. Alguns 
combatentes nossos, depois de sofrerem 
este  processo de corrupção, traíram a 
Organização e deram informações ao ini-
migo, não só sobre a localização das 
bases, mas também sobre a própria estru· 
tura da Organização. Felizmente isto não 
acontece frequentemente, mas é preciso 
estarmos prevenidos e tomannos todas as 
precauções. Um facto encorajador neste 
campo é o comportamento das populações 
das aldeias estratégicas, a que o nosso povo 
chama "Ndandandas". Os portugueses 
vêem-se impossibilitados de manter essas 
aldeias estratégicas durante muito tempo, 
em parte pelo crescimento do espírito 
patriótico entre  o povo, e em parte por-
que não têm meios de vida para as ali· 
mentar. O inimigo está embaraçado, por-
não sabe como alimentar a população 
que reuniu à volta dos quartéis e cuja fun-
ção é proteger esses quartéis. O nosso 
povo, nas áreas libertadas, anda muito 
mais bem vestido e bem alimentado do 
que o povo que se encontra nas "Ndan-
dandas", o qual tem de vir aos nossos 
campos para poder ter alguma mandioca 
ou caçar. Podemos ver assim que há uma 
grande similitude de situações cm Angola 
e Moçambique, que se estende também à 
própria atitude dos respectivos povos ma-
nifestada pela firme detenninação de 
obterem a liberdade. 

P. O inimigo abandonou recentemente 
em  Moçambique vãrios postos de grande 
importância estratégica. Embora a retira-

da tenha sido forçada pelo nosso cerco e 
consequente isolamento desses postos, 
não hã dúvida de que os port\lgueses 
podiam continuar lã, abastecidos pelo ar, 
como vinham fazendo. Ouvimos dos ca-
maradas do MPLA que o inimigo se reti-
rou também de vários postos em Angola. 
Nós atribuímos vãrias intenções ao inimi· 
go ao fazer isso -por ex. pode ter em 
vista uma politica de terra queimada. Co-
mo é que os quadros do MPLA interpre-
tam essa retirada do inimigo, à luz da 
vossa experiência? 

R. I! certo que nos últimos tempos, e 
principalmente desde  o inicio deste ano, 
os portugueses têm abandonado alguns 
quartéis.  A razão é que esses quartéis esta-
vam a ser constantemente atacados pelas 
nossas forças. Os soldados inimigos passa-
vam a maior parte da sua vida nos abrigos. 
O passar todo o tempo encolhido no 
abrigo como um bicho,a impossibilidade 
de sair por causa do cerco, a incerteza da 
vida dentro do quartel, a iminência cons-
tante dum ataque, são factores que des-
moralizam, que cansam, que desiquilibram 
os nervos do soldado de maneira que 
ele mais tarde vai ter de ceder. É muito 
possível que o abandono de certos postos 
pelo inimigo, em Angola e Moçambique, 
tenha certos fins estratégicos, mas não há 
dúvida de que representa uma derrota 
para o nosso inimigo comum, que é obri-
gado a deixar nas nossas mãos partes 
importantes do nosso pais. O inimigo não 
poderá refazer-se do recuo que empreen-
deu -porque as consequências psicoló-
gicas da retirada são enormes, assim como 
as consequências materiais. Será dificil 
para eles justificarem junto do seu povo 
as perdas que sofreram nesses quartéis; 
será difícil dizerem aos seus soldados que 
voltem para essas posições; será muito 
mais difícil para nós convcncermo.nos de 
que não somos capazes de derrotar o 
inimigo, que já está em fuga. 

P. Os colonialistas portugueses intensi-
ficaram nos últimos tempos o uso de her-
bicidas contra as zonas controladas pe-
lo MPLA. Corresponderá isto a uma nova 
fase da guerra, uma medida desesperada 
do governo Português -á semelhança dos 
Americanos no Vietnam? 

R. A utilização de herbicidas pelos por-
tugueses começou em 1962, na frente Nor-
te. Nos Uistritos de Cuanza Norte c 
Luanda os herbicidas foram muito utili-
zados desde 1%2-1964, especialmente 
para destruir a mandioca. Mas foi agora 
em 1970 que essa acção se intensificou: 
Vastas áreas na região Oriental foram 
afectadas, o que representa um grande da-
no, porque a mandioca, que é a base da 
alimentação, foi destruída, e não se pode 
fazer uma nova cultura de mandioca em 
pouco tempo. Creio que os colonialistas 
portugueses, ao utilizarem esta táctica, 
pensam que, criando mais dificuldades ao 
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povo, esse povo ir-se-ã entregar a eles para 
poder viver melhor. Esse é  o principal 
objectivo da utilização dos herbicidas: 
isolar o povo do guerrilheiro. Mas os colo-
nialistas, nos seus planos, não contaram 
com certos factores. Não contaram com 
a detenninação do povo de lutar até à 
independência, sejam quais forem as con-
dições. Não contaram com a decisão dos 
dirigentes da nossa Organização de tudo 
fazer para que não haja falta de alimen-
tação para o povo das áreas afectadas. 
Os colonialistas não contaram também 
com a solidariedade internacional, que 
jogou um papel fundamental. Sobre este 
último ponto, devo frisar que vários países 
do mundo nos ofereceram alimentação 
para fazer face a essa acção dos portu-
gueses, e isto constitui uma nova vitória 
para  o nosso movimento e para todos os 
movimentos de libertação, e um golpe 
bastante duro na política portuguesa. 
Quando os portugueses pensavam estar 
a retirar-nos os meios para  o desenvolvi-
mento das guerrilhas nas áreas onde já 
não têm controle, verificou-se que. pelo 
contrário, esses meios melhoram graças 
à solidariedade internacional. 
Esta atitude do mundo encoraja-nos a 
defender com toda a força a nossa posição 
expressa na Conferência de Roma no ano 
passado, que é a personalização política, 
a adopção de uma personalidade política 
para as regiões libertadas dos países que 
estão em luta. Nós pensamos que as áreas 
libertadas já têm uma estruturação sufi-
ciente para serem consideradas como 
países em vias de desenvolvimento nas 
relações com os diferentes partidos e orga-
nizações, têm direito a estabelecer relações 
internacionais nonnalmente, como qual-
quer outro pais sub-desenvolvido. 

P. O MPLA enfrentou no passado gran-
des dificuldades no plano internacional, 
criadas pelas forças imperialistas que ten-
tavam desvirtuar o sentido da Revolução 

Angolana. Mas o MPLA soube vencer 
essas difictJidades, desenvolver a luta, 
construir  a Angola livre que hoje conhe-
cemos e restabelecer a sua posição no pla-
no internacionaL  Qual é a razão funda-
mental,  o qUe é que explica a vitbria  do 
MPLA apesar de todas as d ifictJidades? 

R. Agradeço a pergunta que é fonnulada 
de maneira a poder dar-me ocasião de 
explicar alguns dos fenómenos que se-
passam em Angola, mas que também, 
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pela luta que se está a desenvolver em 
Angola. Nós tivemos que enfrentar mui-
tas dificuldades, como aliás todas as orga-
nizações mais cedo ou mais tarde, causa-
das pelos imperialistas. Desde 4 de Feve-
reiro  de 1961, quando desencadeámos a 
nossa luta armada de libertação, os impe-
rialistas começaram a agir de maneira 
a destruir a nossa organização. Já anterior-
mente havia acção dos imperialistas, re-
velada pela criação de vários grupos e 
consequente fragmentação e ineficãcia 
das forças patrióticas. Com o começo da 
guerra fonnou-se aquela aberração de 
organização que existe em Kinshasa e 
que se denomina U.P.A, União das Popu-
lações de Angola. O seu objectivo funda-
menta] foi sempre o de liquidar o MPLA. 
Não podemos esquecer os 8 mil mortos 
em resultado da guerra fratricida provo-
cada pela U.P.A, dirigida pelo Holden 
Roberto, um homem que toda a gente 
conhece como um agente dos americanos 
completamente vendido aos imperialistas. 
Quando abrimos a frente de Cabinda, 
apareceu outro grupo contra-revolucioná-
rio dirigido por Alexandre Tati, um indi-
víduo que tinha sido também membro da 
U.P.A. Quando em 1966 abrimos a frente 
do Leste,  o mesmo fenómeno repetiu-se: 
um antigo membro da U.P.A, Jonas Sa-
vimbi, veio para o Leste para fonnar um 
grupo contra-revolucionário com vista a 

liquidar o nosso movimento. Todos estes 
exemplos mostram que os imperialistas 
tentaram sempre destruir a nossa organi-
zação, pagando aos seus agentes para for-
marem grupos tribais que se opusessem ao 
MPLA. Nós conseguimos vencer esses gru-
pos tribais pela orientação justa da nossa 
organização defendendo sempre a Unidade 
Nacional, desprezando na medida do pos--
sivel essas forças contra-revolucionárias. 
dirigindo o combate principal contra oco-
lonialismo português e  o imperialismo, 
fazendo com que as populaçães se dedi-
cassem à luta pela independência e não à 
luta fratricida, e fazendo também com 
que no plano internacionaJ se compreen-
dem o que se passa. Tivemos grandes di-
ficuldades com o reconhecimento pela 
Organização da Unidade Africana dum 
chamado Governo Angolano no exi1io. 
A O.U.A. cometeu um erro tremendo ao 
reconhecer esse chamado GRAE, um erro 
que agora foi corrigido ao retirar o reco-
nhecimento, mas que prejudicou imenso 
a causa do povo Angolano durante vários 
anos. A O.U.A. tem ainda o dever de reti· 
rar completamente o reconhecimento à 
U.P.A., que é uma organização contra-re-
volucionária dirigida pelos Americanos e 
que existe no Congo-Kinshasa simples-
mente com o objectivo de liquidar os mili-
tantes do MPLA. De facto, podemos 
dizer que todas as nossas dificuldades 
derivam da acção do imperialismo. Nunca 
tivemos nenhum problema no plano inter-
no que não fosse um reflexo das dificulda-
des no plano internacional. 

Em conclusão, quero salientar que o 
nosso movimento fez imensos progressos 
nos últimos anos e fará tudo o que for 
necessário para eliminar os efeitos da 
contra-revolução; liquidar as ervas dani-
nhas que nascem nos campos .que nós 
estamos a construir e fazer com que 
o nosso povo possa viver numa Angola 
realmente independente e democrática. 
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As nossas emboscadas e operações de 
sabotagem foram particularmente intensas 
nas zonas de Namatili, Mueda, Diaca, 
Modmboa da Praia, Ng'apa, Inhankpma 
e Ancuabe,  e  resultaram em cerca de 200 
soldados inimigos  mortos e 27 carros des-
truidos. 

NIASSA 

No passado mês de Outubro os colonialis-
tas portugueses tentaram uma ofensiva na 
Província do Niassa. Para aproveitar o fim 
da estação seca, eles desembarcaram tro-
pas de helicópteros nas regiões de Macalo-
ge, Metangula e Mwembe, particulannente 
nas zonas de Caloloma, Chissindo, Chito-
pe e Chityale .. O desembarque teve lugar 
nos dias 14 e  17 de Outubro. O inimigo 
esteve na nossa zona durante 17 dias, 
durante os quais foi constantemente ata-
cado pela nossa artilharia, infantaria e 
unidades de sabotagem. No dia 30 a 
tropa portuguesa foi forçada a  retirar-se 
depois de sofrer 60 mortos, 13 carros 
explodidos, I campo destruido e outro 
danificado, e 3 pontes sabotadas. 

O campo destruido situa-se entre Nova 
Coimbra e Metangula, e  o seu objectivo 
era controlar o campo de concentração 
de Laine. O outro campo, que foi parcial· 
mente destruido, estava situado em Mban-
deze, entre  Vila Cabral e Maniamba. 

TETE 

Durante os meses de Julho a Setembro, 
os guerrilheiros da FRELIMO atacaram 
os postos de Caprita, Chipera, Cachomba, 
Franquito, Chitolo, Madambe e Cateme. 
O ataque mais importante foi no dia 24 
de Setembro, véspera do nosso Dia Nacio-
nal, contra o  posto de Chipera. Estavam 
estacionadas nesse posto mais de  2 com-
panhias. Em resultado do ataque, 19 das 
casas do posto foram destruídas. Os ou-
tros ataques causaram também muitos 
estragos ao inimigo, e  grande número de 
mortos e feridos. Além disso, o inimigo 
foi obrigado a abandonar mais de 2 pos-
tos: Chintunkula e Cussalala, assim como 
algumas estradas importantes. 

Sabotagens e emboscadas 

Os guerrilheiros da FRELIMO realizaram 
três operações de sabotagem e duas em-
boscadas na estrada principal que liga 
Moçambique com a Rodésia e  o Malawi: 
em 11 de Setembro, na região de Capiri-
zanje, foi destruido um camião; em 14 
de Setembro em Madambe, outro camião 
foi destruído; no mesmo dia, 14 de 

~~:m~r~; ~~ r~~~~ ~~ c:~~~~~~;c~~ 
15 de Setembro, em Nyang'oma, 2 solda-
dos foram mortos e  2 feridos por minas; 
no dia 21 de Setembro, uma emboscada 

em Nyang'oma resultou na destruição de 
2 carros e 9 soldados mortos. 

Outras operações de sabotagem  e embos-
cadas de Julho  a Setembro causaram a 
destruição de 70 carros e 220 soldados 
mortos. Estas acções tiveram lugar em 
Uncanha, Fingoe, Chalimbane, Mague, 
Chicoa, Estima, Tete, Mucunga, Angónia, 
Moatize, Mutarara, Mfidzi, Casula, Furan-
cungo, Vila Gamito, Nyimbe e Zobut. 
Cortámos também a importante linha 
férrea entre a Beira e Moatize, quando 
destruimos a  ponte sobre o rio Minjoma. 
Outras duas pontes foram igualmente 
destruídas: sobre o rio Canfidzi na estra-
da Tete-Casula; e sobre o rio Duembe, 
entre os postos de Zobue e Mughunda. 

Emboscadas no rio Zambeze 

Em resultado das nossas constantes acções 
de sabotagem nas estradas, o inimigo 
viu-se forçado a usar o rio Zambeze como 
via de comunicação, para abastecer os 
seus postos de Zumbo, Mague e Canvere-
re. Desta fonna, os barcos inimigos 
tomaram-se alvo fácil para as nossas for-
ças: no dia 15 de Setembro um barco foi 
emboscando e afundado quando seguia 
de Cachombo para Mague. No dia 20 de 
Setembro, outra emboscada provocou a 
destruição de mais um barco que seguia 
de Nhenda para Chicoa, tendo morrido 
todos os soldados que nele seguiam. 

Em Outubro, os guerrilheiros da FRELI-
MO atacaram 4 postos importantes: Chan-
kuno, no dia 3; 3  casas foram destruídas 
e IS soldados mortos.  Jailos, no dia 24; 
o posto foi parcialmente destruido. 
Mulumba, no dia 28; o edificio principal 
e várias tendas foram destruídas. 

Um aviao e dois helicopteros 
abatidos 
No dia 17  de Setembro 2 aviões bombar-
dearam as zonas de Bwanda e K.hakilamo. 
Como voassem muito baixo, um deles foi 
atingido pelo fogo das nossas annas e 
esmagou-se no chão. Dos destroços, os 
nossos camaradas retiraram 2 metralha· 
doras e várias peças para identificação. 

No dia 8 de Julho, um helicóptero foi 
abatido na área de Cahora Bassa. Depois 
de atingido, tentou voar até ao posto de 
Estima mas caiu antes de lá chegar. 

Em 15 de Outubro uma força inimiga 
composta de aviões de reconhecimento, 
bombardeiros e helicópteros entrou na 
nossa zona em Muchena, perto do rio 
Rovubwe. Essa força tinha como missão 
localizar e atacar as nossas bases. Os 
guerrilheiros abriram fogo e abateram 
um helicóptero. Os outros helicópteros 
apoiados pelos bombardeiros, consegui· 
ram aterrar: os soldados portugueses dei-
taram gasolina no  helicóptero destruido, 
incendiaram-no e fugiram da nossa zona. 

tadas prossegue também. Mecanhelas, no 
extremo sul da Província do Niassa, é hoje 
zona de guerra aberta. O rio Montepuet 
foi há muito atravessado pelos nossos 
camaradas em Cabo Delgado. Em Cabo 
Delgado durante o ano de 1971 matAmos 
mais de 1.300 soldados inimigos, destru(-
mos 178 carros, destrufmos 3 pontes e 16 
postos e acampamentos, abatemos 2 avi· 
ões 2 helicópteros, e forç.amor o inimigo 
a abandonar mais 7 postos. No Niassa, 
no mesmo período, matámos cerca de 
250 soldados, destruímos 49 carros, des-
truimos 11 pontes, atacámos e destrui-
mos 7 postos e acampamentos, abatemos 
1 helicõptero e destruímos 5 comb6ios. 

Nas tonas ainda controladas pelo inimigo 
nas cidade$ e no campo, a FRELIMO 
desenvolve o trabalho clandestino cada 
vez com mais força. 

Outro sinal importante da consolidação 
das nossas regiões foi a visita de grande 
número de jornalistas e cineastas estran-
geiros. Um total de 22 visitantes das mais 
diversas nacionalidades-amerieanos, so-
viéticos, chineses, suecos, tanzanianos, 
finlandeses estiveram em Moçambique 
livre no ano de 1971, nas três provincias 
de Tete, Cabo Delgado e Niaua. ~ avi-
dente que tais visitas não seriam possíveis 
se o nosso controle das regiões libertadas 
não fosse completo. 

No plano internacional a situação evoluiu 
também favoràvelmente para nbs. A maior 
parte dos países Africanos toma posições 
favoráveis à nossa causa e aumenta o seu 
apoio à nossa luta. Os países socialistas 
da Europa e da Ásia manifestam também 
uma compreensão cada vez maior das 
nossas necessidades materiais e aumentam 
o seu auxmo, ao mesmo tempo que reafir-
mam e praticam o apoio polftico. Nas Na-
ções Unidas só um punhado de pafses 
ultta·reaccionários como os Estados Uni-
dos da América, a Inglaterra, a França 
e outros N!melhantes apoiam ainda o 
colonialísmo português: constantemente 
são aprovadas resoluções, naquela Or1J3ni-
tação internacional que, por maioria es-
magadora, condenam a polítiea colonial 
de Portugal. Nos países capitalistas as 
forças progressistas reforçam-se em oposi-
ção a politica pr().(:olonial dos seus gover· 
nos, e fornecem-nos apoio material e 
moral considerável. A prõpria Igreja cató-
lica, aliada tradicional do colonialismo 
português, está cada vez mais ao nosso 
lado; um dos acontecimentos muito posi-
tivos de 1971 foi a safda dos Padres 
Brancos de Moçambique, os quais dessa 
maneira mostraram a sua condenaç:ãG da 
política portuguesa de opressão e explo-
ração do nosso povo. Vemos assim que, 
como dissemos no principio, o ano de 
1971 foi um ano de importantes vitó-
ries na nossa luta. Mas não podemos 
dormir sobre estas vitórias;  é preciso ir 
mais longe no ano de 1972. 
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" NÓS VIMOS A UNIDADE DO POVO " 

Acolhimenlo caloroso em Moçambique aos estudantes Tanzanianos ( SD e 6" a contar da direita) 

«Aprendemos muito durante a nossa visi-
ta. Por exemplo, não compreendíamos 
como é que a FAELIMO podia dizer 
que tinha regiões libertadas quando havia 
ainda postos portugueses nessas regiões. 
A explicação (sabemos agora) é simples: 
esses postos inimigos estão cercados e os 
soldados portugueses não podem mover-
·se. Passámos por alguns desses postos. 
Ouando nos aproximámos ouvimos tiros, 
como se  se estivesse a travar um combate. 
Mas os camaradas da FRELIMO explica-
ram-nos que eram os soldados do posto 
que estavam a disparar para o mato, para 
"afugentarem" os guerrilheiros. Eles estão 
sempre a disparar, porque estão cheios de 
medo. 

"Mas a prova real de que essas regiões 
estão de facto libertadas encontra-se na 
vida normal que o povo leva e nas dife-
rentes actividades que realiza, dirigido 
peta FRELIMO. Quando nos deslocáva-
mos de uma zona para outra, encontráva-
mos constantemente povo que hwava os 
seus produtos para as cooperativas da 
FRELIMO. Por vezes havia mais de 1.000 
pessoas em movimento. Pudemos ver a vi-
da comercial em acção -uma caracteris-
tica interessante é que o dinheiro não é 
usado nas transacções -os produtos são 
trocados por produtos. Visitámos orfana-
tos onde a FAELIMO cuida das crianças 
cujos pais foram mortos pelos colonialis-
tas ou estão em missão noutra zona. As 
crianças crescem aqui dentro dos princí-
pios revolucionários da FAELIMO, com-
pletamente livres da mentalidade colonial 
-capitalista. Estivemos nas escolas, onde 
os alunos estudam com as armas ao lado. 
Cantámos e dançámos danças e canções 
t radicionais de diferentes partes de Mo-

Dois estudantes Tanzanianos, 
A. Jpyana e P. Mangula, 
visitaram Cabo Delgado em 
Setembro, como representantes 
da Liga da Juvemude da 
TANU. Transcrevemos 
parte do seu relatdrio 
sobre a vüita: 

çambique, em que todos os estudantes 
participam. Os estudantes, eles prbprios 
vêm de diferentes Províncias e este é ape-
nas um exemplo da unidade que a FAELI-
MO alcançou já: uma unidade material em 
que todo o povo participa na luta contra 
o opressor, e uma unidade ideolbgica, em 
que todos são orientados pelos mesmos 
princípios populares e revolucionários. 
Vimos hospitais onde os feridos são tra-
tados e onde se realizam pequenas opera-
ções cirúrgicas. Estivemos em centros 
onde os inaptos, que não podem partici-
par directamente na luta armada, dão a 
sua contribuição à luta participando na 
produção agrícola ou artesanal. Visitámos 
cooperativas de escultores, onde as famo-
sas esculturas Makonde são feitas. Vimos 
em suma, que  o povo está organizado sob 
a  direcção da FAELIMO e vive em com-
pleta liberdade, trabalhando e produzin-
do para ele prbprio, decidindo do seu des-
tino. 

"Vimos também sinais da brutalidade 
portuguesa. Aldeias abandonadas pelas 
populações depois de as casas terem sido 
destruídas por bombardeamentos. Campos 
de produção queimados com Napalm. 
Falámos com 20 pessoas que fugiram 
recentemente de campo de concentração, 
chamado "aldeamento". Contaram-nos a 
humilhação e brutalidade que o povo 
ne5tes aldeamentos sofre, da parte dos 
soldados portugueses, e que leva muitos 
patriotas a fugirem para a FRELIMO, 
mesmo com risco de serem mortos 
se forem apanhados. 

"Vimos também provas da politica justa 
e humana da FRELIMO. Dois aconteci· 
mentes recentes: um caçador português 
foi apanhado por uma patrulha da FRELI· 
MO. Os guerrilheiros limitaram-se a con· 
fiscar a sua arma e libertaram-no. Vimos 
essa arma, e tomámos nota das suas mar-
cas de identificação: «Coaswell and Harri-
son Ltd. London 168 Piccadilly». Um 
outro caçador português foi preso por 
uma patrulha da FAEUMO depois de 
matar um elefante. Os guerrilheiros le-
varam a arma e os dentes do elefante, 
e avisaram o caçador de que não devia 
destruir as riquezas naturais de Moçam-
bique, que pertencem ao povo moçam-
bicano. E o caçador foi posto em liberda-
d•. 

"Mas a lição principal que aprendemos 
da nossa visita a Moçambique foi que, 
apesar das muitas dificuldades, o povo 
moçambicano está determinado a con-
quistar a sua independência, a lutar até 
a vitória final. E que a FREUMO, guia 
do povo, é orientada por principias cor-
rectos, populares e revolucionários». 
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"DAS MAIS BELAS 

EXPERIENCIAS 

DAS NOSSAS VIDAS" 

«Em Novembro de 1971 tivemos a oportu-
nidade de visitar as áreas libertadas de 
Cabo Delgado. A nossa missão era produ-
zir programas para a Televisão Sueca, 
para assim mostrar, com imagens, a reali-
dade do Moçambique livre. O nosso 
interesse principal estava centrado nos 
aspectos Sociais -como é que a nova 
sociedade está a ser criada, enquanto a 
luta de libertação prossegue. A nossa vi-
sita durou 2 semanas, durante as quais 
vimos com os nossos olhos como é que a 
FREL1MO administra o seu território, 
e confirmámos a ausência completa dos 
portugueses. Visitámos centros adminis-
trativos, bases militares, povoações, es-
colas, hospitais, infantários, cooperativas. 
Em toda a parte encontrámos o povo 
consciente dos objectivos da sua guerra: 
destruir o colonialismo português, e, 
talvez mais importante ainda, criar novas 
condições de vida que sejam a base de 
uma sociedade onde reinem a igualdade, 
a humanidade e  o progresso -coisas que 
os portugueses negam aos Moçambicanos 
há centenas de anos. 

Apesar das condições difíceis da guer· 
ra, não encontrámos em nenhum sitio 
sinais de medo, ou hesitação, ou divisão 
entre a população. Pelo contrário, a 
situação de guerra em Moçambique criou 
uma unidade firme e determinação forte 
entre o povo. Nós vimos que  a luta da 
FAELIMO é a luta de todo o povo Mo· 
çambicano. 

Em 1969 visitámos a cidade da Beira, 
na parte de Moçambique ainda controlada 
pelos portugueses, para filmarmos um pro· 
grama para a Televisão Sueca sobre a 
estrutura colonial. Fomos expulsos do 
pais 4 dias depois, logo que a Pide desco-
briu o nosso objectivo. Mas nesses 4 dias 
tivemos tempo de ver com os nossos pró-
prios olhos a opressão e humilhação sob 
que vive o povo Moçambicano. Essa foi 
uma experiência muito triste para nOs. 

Agora, acabamos de visitar a parte li· 
bertada de Moçambique. Foi uma das 
experiências mais belas das nossas vidas. 
Seguiremos com simpatia e solidariedade 
o desenvolvimento da nova sociedade 
Moçambicana, e esperamos poder regres· 
sar um dia a Moçambique livre.» 

Lennart Malmer 

lngela Aomare 
Maria Aomare 

Estas fotos 

mostram os 

cineastas e 

fotôgrafos 

suecos em 
dil'ersos fases 
do seu 
trabalho em 
Úlbo Delgado. 
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OS "ESTADOS" DO CAETANO 

Na sua campanha de manobras para enga-
nar os nossos povos e o mundo, o governo 
Português decidiu dar âs colónias de 
Moçambique e Angola a designação de 
"Estados", passando os Governadores.. 
-Gerais a ter o posto equivalente a Minis-
tros de Estado. 

Esta medida tem 2 objectivos: por um 
lado enganar o mundo, fazendo crer aos 
países e forças anti-colonialistas que Por-
tugal estã gradualmente a dar a indepen-
dência ou pelo menos a autonomia âs 
colónias; e assim, essas forças anti-colo-
nialistas já não terão razão ou base para 
lutarem contra Portugal. Por outro lado, 
com esta manobra o governo Português 
quer enganar o nosso próprio povo, des-
mobilizar o povo, fazendo-lhe pensar que 
a independência está a caminho. A FRE-
LIMO c o MPLA de Angola estão a desen-
volver uma actividade forte para explicar 
ao mundo o significado real destes "Esta-
dos", a intenção e objectivos dos colonia-
listas. Quanto ao nosso povo, ele não se 
deixa enganar porque na prãtica não 
sentirá nenhuma mudança - a mesma 
opressão, exploração e humilhação con-
tinuam como sempre. E mesmo que hou-
vesse qualquer melhora na situação econó-
mica e social, o nosso povo compreende 
já que isso seriam só manobr!IS para nos 
desmobilizar; e que a luta deve continuar 
até a nossa Independência Total -até 
que seja o  próprio povo moçambicano a 
decidir do seu destino, sem receber 
ordens de Portugal ou de qualquer outro 
pais. 

O INIMIGO 

JÁ NÃO PODE ESCONDER 

Os comunicados de guerra publicados nos 
jornais portugueses informam que, duran-
te o periodo entre Junho e Outubro de 
1971, as forças portuguesas  sofreram as 
seguintes baixas: 

Moçambique .................................. 144 
Angola .................................. ......... 107 
Guiné... 73 

Claro que estes números publicados pelos 
portugueses, estão muito longe da verdade 
pois o número real de mortos que eles 
sofreram é muito superior. Mas o facto de 
serem os próprios portugueses a admiti-
rem que sofreram 144 mortos em 4 meses, 
em Moçambique, é já muito significativo-
principalmente depois de o Kaúlza ter 
declarado que já tinha "liquidado" as 
nossas forças. 

AS NAÇÕES UNIDAS 

CONDENAM PORTUGAL 

A Assembleia Geral das Nações Unidas, 
numa resolução aprovada no dia li de 
Dezembro de 1971, recomendou ao Con-
selho de Segurança que tome as medidas 
necessárias para forçar Portugal a conce-
der a Independência âs suas colónias. lOS 
países votaram a favor desta resolução. 
Em particular, a Assembleia Geral conde-
nou "a guerra colonial que Portugal de-
sencadeou contra os povos de Angola, 
Moçambique e Guiné", e condenou tam-
bém "os bombardeamentos indiscrimina-
dos de populações civis, e  a destruição 
brutal de povoações e propriedade, leva-
dos a cabo pelas forças portuguesas em 
colaboração com  a Africa do Sul  e  a 
Rodésia." 

INFORMAÇÕES 

E 

COMENTÁRIOS 

A LUTA EM PORTUGAL 

As forças democrãticas portuguesas pas-
saram à ofensiva armada em Portugal, 
atacando instalações militares responsá-
veis pela continuação do fascismo e 
colonialismo português. As acções mais 
recentes realizadas pela ARA ( Acção Re-
volucionária Annada) e pelas Brigadas 
Revolucionárias, foram: 

Dia 27 de Outubro de 1971-sabotagem 
com bombas, contra o Quartel-General 
da NATO perto de Lisboa. 

Dia 8 de Novembro -atentado contra as 
instalações de outra base militar da NA-
TO, na Caparica. 

Dia 12 de Novembro -destruição, com 
explosivos, de uma bateria de canhões a 
1 o Kms de Lisboa. 

Dia 17 de Novembro -sabotagem do pró-
prio Quartel-General das Forças Annadas 
Portuguesas em Lisboa, que ardeu e ficou 
meio-destruído. 

A luta dos patriotas anti-colonialistas por-
tugueses, aliada à luta dos povos das 
colónias, está jã a  provocar  a queda do 
regime colonial - fascista de Caetano. 

SUL-AFRICANOS FOGEM 

COM MEDO DA FRELIMO 

Uma companhia mineira da África do 
Sul, COMOCMIN, revelou que tinha reti-
rado os seus trabalhadores de certas áreas 
de Tete, por considerar que as autoridades 
portuguesas não são capazes de garantir 
a segurança desses homens. A Companhia 
tem a sua sede em Moãtize, a cerca de 
20 Kms de Tete. Quando a FRELIMO 
começou a operar naquela área, e embos-
cou um carro que levava trabalhadores 
sul-africanos e minou as estradas, esses 
trabalhadores, com medo, exigiram que 
a Companhia os tirasse dali. 

TRABALHADORES HOLANDESES 

TOMAM POSIÇÃO 

Três Federações de Sindicatos da Holan-
da exigiram do governo Holandês que 
vote contra a admissão de Portugal na 
Comunidade Económica Europeia enquan-
to o governo português continuar a opri-
mir  e explorar o seu povo e os povos 
das colónias. 

O IMPERIALISMO AMERICANO 

E O COLONIALISMO PORTUGUES 

O apoio do imperialismo ao fascismo c 
colonialismo português entrou numa no-
va fase. Vendo que a luta dos povos das 
colónias portuguesas está a desenvolver-
-se cada vez mais, ameaçando fortemente 
os interesses imperialistas em Moçambi-
que, Angola e Guiné, os imperialistas 
de todo o mundo tentaram socorrer 
Portugal. 

O caso mais recente é  o dos Estados 
Unidos da América, que até aqui tenta-
va camuflar a sua ajuda ao colonialismo, 
mas que agora, num gesto que mostra bem 
o seu desespero, decidiu que não valia a 
pena esconder mais a sua posição (já co-
nhecida de todos) e anunciou pUblicamen-
te que vai fornecer ao governo português 
436 milhões de dólares (mais de 
12.200.000 contos). 

Este acto só vem confinnar que o governo 
norte-americano está entre os maiores 
inimigos do povo moçambicano e  de 
todos os povos que lutam pela liberdade 
e pela justiça. Quanto a essa ajuda ela não 
vai servir de nada a Portugal: a nossa 
determinação e  o apoio enonne que 
recebemos dos países socialistas e de to-
das as forças progressistas do mundo, asse-
guram de modo inevitável a nossa vitória 
final. 
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Comunicado 
de Guerra 

CABO OELGAOO 
Õu~rante os meses de Outubro e Novembro 
de 1971, os guerrilheiros da FRELIMO na 
Província de Cabo Delgado atacaram os 
postos de Nangololo (2 vezes) e  2 posi-
ções inimigas, na zona entre Miteda-Mui-
dumbe, e na zona de Nachipungu. Os 
ataques contra Nangololo resultaram na 
destruição parcial do posto, e na morte 
de 14 soldados inimigos. Uma posição 
de artilharia perto de Mitcda foi silenciada 
no dia 12 de Novembro, tendo sido mor-
tos 6 soldados inimigos. O ataque de Na-
chipungu teve lugar no dia 18 de Novem 
bro. O inimigo saíra do seu posto, numa 
tentativa de incursão na nossa zona, c 
acampou em Nachipungu. Foi localizado 
pelas populações, que avisaram a base 
gu~ :rilheira mais próxtma. Uma unidade 
de artilharia da FRELIMO foi enviada 
para o lugar, e às 3 horas da madrugada 

o grupo inimigo foi atacado.  11 soldados 
portugueses morreram, os restantes fugi-
ram em debandada. 

Emboscadas 

Em 15 emboscadas de grande envergadura, 
montadas nas estradas junto aos postos 
inimigos de Namatili, Mueda, Sagal, Mace-
mia, Namwaliya, Muaguide, lnhankoma, 
Cuero, Chai, Mucojo, Ravia, e nas zonas 
de Ntowe e Miengelewa, um total de 70 
soldados inimigos foram mortos, 2 ca-
miões destruídos e muitos prisioneiros 
dos campos de concentração foram liber-
tados. Assim por exemplo, no dia 25 
de Outubro, os soldados inimigos que 
levavam o povo do campo de concentra-
ção de Anga para os trabalhos forçados 
nas machambas, foram  emboscados pelas 
nossas forças:  3 inimigos foram mortos, 
os outros  fugiram, e os elementos da 
população foram libertados, incluindo 
um miliciano da FREUMO que tinha 
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do e Ravia foram também libertadas. 

Sabotagem 
Rt'alizamos 23 grandes operações de sa-
botagem nos meses de Outubro e Novem-
bro, nas zonas de Saga!, Diaca, Mueda, 
Nangade, Pundanhar, Nantadora-Chai, 
Nangololo, Nancatar, Macomia, Muaguide, 
lnhankoma, Quiterajo, e  Quinjenambi. 
Foram mortos mais de 120 soldados 
inimigos, e 26 carros destruidos.. Um 
exemplo típico destas nossas operações 
é  a do dia  14 de Novembro, em que uma 
coluna de carros saiu do posto de Sagal, 
com destino a Diaca. Caiu cm 2  minas, 
2 carros foram destruídos e  8 soldados 
foram mortos. Essa coluna pediu refor-
ços ao posto de Diaca, que enviou outra 
coluna: esta caiu também nas minas, ten-
do sido destruído um carro e  3 soldados 
mortos.  As 2 colunas receosas de avan-
çar, pediram reforço de helicópteros e 
aviões: vieram 4 helicópteros apoiados 
por bombardeiros, que estabeleceram a 
comunicação entre as colunas e recolllc-
ram os mortos e feridos. Depois disso, 

cont. p;Jg. 5 

A VITORIA É CERTA! 

Um dos  factores importantes que contri· 
buem para os grandes sucessos que a 
FRELIMO tem alcançado nos últimos 
meses é a consolidação da confiança do 
povo e dos combatentes na vitória final. 
Trata-se de um elemento de natureza 
subjectiva, mas que tem a sua base na 
realidade objectiva, na situação concreta 
da nossa luta. 

Um dos aspectos dessa realidade são as 
grandes vitórias que alcançámos em 1971, 
De facto, engajámos já todo o povo 
moçambicano na luta de libertação. Como 
escreveu um jornalista tanzaniano que visi-
tou o nosso país em Abril de 1971, Sr. Fer-
dinand Ruhinda: c Algumas pessoas pergun-
tam às vezes se a FRELIMO tem o apoio 
do povo de Moçambique. Não se trata de 
uma questão de apoio. Todo o povo está 
envolvido. Nas reuniões públicas não hã 
discursos sobre a necessidade de o povo se 
juntar ã FRELIMO para expulsar os por· 
tugueses. Toda a gente sabe e compreende 
já isto, O que se discute nas reuniões é 
como, qual a melhor maneira de lutar,l 
E mesmo nas Províncias ainda não em luta 
armada, o povo considera a FRELIMO 
como  o seu guia, a sua organização, e dela 
recebe as directivas e palavras de ordem. 

Ao mesmo tempo, o nível de consciência 
política do povo e dos combatentes subiu, 
devido ao constante trabalho dos comissá-
rios políticos. Toda a gente está clara sobre 
a orientação ideológica, os alvos e os 
objectivos da FRELIMO. E isto aumenta 
também o espírito combativo. 

A reconstrução nacional intensifica-se. Não 
só no aspecto material de construção de 
de mais escolas, mais centros médicos, 
maior produção. Mas também no aspecto 
do tipo de vida do povo -todos os vícios 
que os colonialistas encorajaram entre n6s 
para corromperem e melhor nos domina-
rem, como o roubo, a bebedeira, a prosti-
tuição -desapareceram das nossas zonas, 
Assim o povo,vendo melhoradas as condi· 
ções materiais e sentindo-se integrado 
numa sociedade si e harmoniosa, defende 

com. p;Jg. 5 
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3 DE fEVEREIRO 
Tres anos se passaram sobre a morte do lo Presidente da f"'RELIMO, camarada 
Eduardo Chivambo Mondlane. Numa mensagem dirigida ao povo de Mocambique 
o novo Presidemr da FRELIMO, camarada Samora Moises Machel, evÓca a me-
mÓria daquele que lançou a FRELIMO no caminho correcto da luta armada revo-
lucionária de libertaçilo nacional, explica o significado do assassinato do Presi-
dente Mondlane e indica as tarefas a realizar para completar o trabalho iniciado 
pelo nmso primeiro presideme. Dessa mensagem trauscrevemos as seguintes 
passagens: 

3 de Fevereiro é uma  data do combate 
heróico do nosso povo e como data de 
combate que é, encontra-se regada de 
sangue e o luto acompanha-a. 

Em J de Fevereiro de 1969, foi assassinado 
o nosso querido Camarada Eduardo Mon-
dlane, fundador da FREL!MO, artesão da 
Unidade nacional, primeiro Presidente do 
nosso Partido, guia genial do nacionalismo 
moçambicano e pioneiro da nossa Revolu-
ção. 

Em 3 de Fevereiro de 1969, o povo perdeu 
um dos seus mais queridos e devotados 
filhos, um dos melhores. 

Antes éramos divisão, grãos de areia disper-
dos ao vento. Enquanto fomos isso, 
enquanto a divisão existia, o colonialismo 
explorou-nos e humilhou-nos. 

O Camarada Eduardo Mondlane trouxe-nos 
o cimento da Unidade, trouxe-nos a força 

para criar Moçambique, o baluarte de aço 
indestrutível para o inimigo. 

Por isso inimigo colonialista e imperialista 
o odiou,por isso os reaccionários o odiaram 
como alvo principal para o inimigo. Odia-
ram Eduardo Mondlane, porque temem o 
povo, odeiam a força imensa do povo orga-
nizado e consciente, que derruba para 
sempre o poder dos exploradores. 

Eduardo Mondlane, criou quadros, criou 
estruturas, como tinha criado a nossa Uni-
dade, como tinha forjado a nossa linha. 
Assim, ao momento de tristeza e abatimen-
to, sucedeu-se ràpidamente, o momento 
de determinação. 

A  luta não parou. A luta estendeu-se, o 
Zambeze foi atravessado, o Montepuez 
foi atravessado, o inimigo em toda a parte 
é atacado, é isolado, e recua. 

que poderosamente nos ligou, que fez de Eduardo Mondlane não morreu. ~ele, que 
nós um povo, que fez desaparecer as tribos antes de ninguém, compreendeu e ensinou 

que a nossa luta devia ser a revolução dos 
camponeses e operários, a destruição da 
exploração do homem, ele está firme e 
cada vez mais presente, no poder popular 
que cresce na nossa Pátria. 

Continuar a vida de Mondlane é  a nossa 
tarefa: levar a Revolução até ao fim, 
continuar a missão que ele nos legou, es-
tender a luta annada, libertar a Pátria, 
prosseguir a Revolução. 

Viva a memória inesquecível do Presidente 
Mondlane! 
Viva o Povo Moçambicano Unido do Rovu-
ma ao Maputo! 
Viva a Guerra Popular de Libertação! 
Viva a Revolução! 
Independência ou Morte! 
Venceremos! 
A LUTA CONTINUA! 

3 de Fevereiro de 1972 

Samora Moisés Machel 

Presidente da FRELIMO 
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Um grupo de 5 jornalistas e cineastas 
da República Popular da China 
esteve em Cabo Delgado durante 
cerca de 3 semanas, de 25 de Dezem· 
bro de 1971 a 12 de Janeiro de 
1972, a convite da FRELIMO. 
A delegação chinesa teve ocasião 
de ver muitos dos nossos trabalhos 
e conversar e trocar experiencias com 
os nossos camaradas, desta maneira 
reunindo material para os artigos 
que vão escrever, e para o filme, 
sobre a nossa luta. O camarada 
Samora Machel, Presidente da 
FRELIMO, chefiou a delega.cão da 
FRELIMO que, na base Provincial 
de Cabo Delgado, teve conversações 
com os camaradas ch-ineses. 
Sobre as suas impressões, um dos 
membros do grupo, Chu Hung Fu, 
falando em nome de todos, disse 
o seguinte: 

Visitamos recentemente uma área libertada 
de Moçambique a convite da Frente de 
Libertação de Moçambique (FRELIMO). 
Vimos com os nossos próprios olhos a ati-
tude mental do povo moçambicano, que é 
corajoso e determinado c que está a pros-
seguir a luta, e vimos também cenas vigoro-
sas e decisivas na área libertada. Aprende-
mos muitas coisas do povo moçambicano 
c das forças armadas populares, coisas 
essas que são úteis para nós próprios. 

O povo moçambicano é um povo com 
uma  tradição gloriosa de desafio à força 
bruta c de resistência à agressão estrangeira. 
Durante muito tempo os colonialistas por-
tugueses sujeitaram o povo moçambicano 
a uma dominação, opressão e exploração 
brutal, causando-lhe sofrimentos inumerá· 
veis. Onde há opressão, há resistência. Sob 
a direcção da FRELIMO, há sete anos o 
povo moçambicano pegou em annas e 
levantou a cortina da luta am1ada. Em face 
do aparentemente poderoso inimigo, o co-
rajoso povo de Moçambique transformou 
o seu ódio de séculos numa força imensa, 
e embora no início  tivessem uma força 
pequena, eles começaram a luta contra o 
inimigo forte. Através de uma luta prolon-
gada, árdua  e tortuosa, o  povo moçambi· 
cano libertou já grandes regiões, criando 
uma excelente situação revolucionária atra-
vés da luta. 

Dirigidas pela FRELIMO, as Forças Arma-
das Populares controlam já uma grande 
parcela do território Moçambicano,enquan-
to órgãos do poder do Estado em vários 
níveis foram c estão a ser criados nessas 
áreas. Um progresso considerável foi alcan-
cado na produção, educação, cultura e 

DELEGAÇÃO CHINESA COM A 
FRELIMO EM CABO DELGADO 

O chefe da delepçio chinesa dirige uma mensagem ao povo Moçambic:ano, 
numa reunião pública na base provincial de Cabo Ddgado. 
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saúde. O povo nas áreas libertadas está a 
reconstruir a sua pátria com as suas mãos, 
sobre as ruinas da dominação colonialista 
portuguesa. Milicianos e grupos de defesa 
defendem pelas armas os frutos da vitória. 

A assistência massiça da NATO, encabeça-
da pelo imperialismo norte-americano, não 
pode salvar os colonialistas portugueses da 
da derrota. A derrota da grande ofensiva 
dos colonialistas cm 1970, pelas Forças 
Armadas Populares da FRELIMO,nmstra 
a invencibilidade do povo de Moçambique. 
Nós admiramos muito o povo moçambica-
no pelo seu espírito corajoso e combativo. 

Na causa comum contra o imperialismo, o 
povo chinês c moçambicano apoiam-se e 
encorajam-se mUtuamente, c forjaram uma 
amizade militante profunda. Uma delega-
ção da 1--"RELIMO dirigida pelo Presidente 
Samora Moisés Machcl fez uma visita de 
amizade à China no ano passado, a convite 
nosso. Durante a sua estadia na China, a 
delegação descreveu ao povo chinês os 
grandes sucessos que têm alcançado na luta 
c na construção das suas ãrcas libertadas. O 
povo cloinês ficou muito impressionado 
com estas vitórias. A luta heróica do povo 
moçambicano é um apoio imenso ao povo 
chinês. Apoiar o povo moçambicano e 
outros poros oprimidos da África na sua 
luta contra o imperialismo é o dever inter-

nacionalista do povo chinês. Nós conside-
ramos as vitórias ganhas pelo povo moçam-
bicano como sendo nossas vitórias. 

Durante a nossa estadia nas áreas libertadas, 
foi-nos dada uma recepção e hospitalidade 
cordiais pelo Presidente Samora e outros 
dirigentes da FRELIMO. Os combatentes 
c o povo deram-nos as boas vindas de uma 
maneira calorosa. Apresentamos os nossos 
sentidos agradecimentos por tudo isso. Nós 
ficámos muito inspirados pelos sentimen-
tos profundos do povo moçambicano pelo 
Presidente Mao,o grande dirigente do povo 
chinês, c pela sua grande amizade para com 
o povo da China. 

No mundo de hoje, os paises querem 
independência, as nações querem liberdade 
e o povo quer revolução. Esta é uma cor-
rente irresistivel da História. A situação 
excelente da luta revolucionária do povo 
moçambicano é mais uma manifestação 
viva desta corrente. Nós estamos certos de 
que na medida em que o.povo moçambica-
no toma o seu destino nas suas mãos c 
persevera na luta armada revolucionária, 
ele derrotará seguramente os colonialistas 
portugueses apoiados pelo imperialismo 
norte americano, e conquistará a indepen-
dência e  a libertação nacional. A vitória 
pertence ao povo heróico e combatente 
de Moçambique! 

A delegação ctlinesa com o Pfesidente Samora Machel e outros responsáveis da F'RELIMO 
110 posto de Muidumbe, que foi tomado aos portugueses pela FRELIMO no passado mês 

de Junho. 

.. 
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Comunicado d~ Gu~rra (conlinuação) 

já e defenderá sempre com toda a sua força cada uma das colunas inimigas fez meia-
este imenso ganho que a Revolução lhe -volta c  regressou ao seu posto de proce-
trouxe, dência. 

No plano militar, no ano de 1971 maté- TETE 

mos cerca de 2.900 soldados inimigos, Durante os meses de Outubro e No-
destruímos 479 carros,  abatemos 4 aviões vembro de 1971, os combatentes da 
e  5 helicópteros, destruímos 27 pontes FREUMO na Província de Tete atacaram 
atacámos a destruímos 49 postos a acampa- 5 postos c acampamentos do inimigo, 
mantos, 6 comb6ios e 14 barcos. Estes destruíram I depósito de gasolina, fizeram 
são dados estatísticos de grande importância, 17 emboscadas de envergadura das quais 
porque indicam um enfraquecimento sen- 3 no rio Zambeze, c  realizaram 25 opcra-
sivel das forças humanas e materiais do ções de sabotagem. Mais de I 00 soldados 
inimigo. E se combinarmos estas baixas inimigos foram mortos, 5 barcos c 3 com-
em Moçambique com o decréscimo da b6ios destruídos, c 26 carros e I tractor 
população válida em Portugal, que emigra destruídos. 5 desses ca~ros foram d~struí
para outros países para fugir à guerra colo- dos_ na estrada lntcmac1onal Rodésm-Ma-

nial e à miséria; e com as outras baixas que law1. 
as forças coloniais sofrem em Angola a na A toq11es 
Guiné, fàcilmente compreenderemos que Foram atacados os postos de: 
Portugal està prestes a chegar ao ponto em 1. Kanchueira, no dia 7 de Outubro. 
que as suas reservas da afectivos vão esgo- Todas as casas foram queimadas e vário 
tar-se. Os nossos efectivos, pelo contrário, material capturado. 

aumentam constantemente à medida que 2. Chipcra, no dia 24 de Outubro. O pos-
atingimos novas zonas, to foi parcialmente destruido. 

Em 1971 assistimos também em Moçambi- 3. Mudzi, no dia 2 de Novembro. Destruí-
que ao fracasso completo do plano colo- dos 2 cdificios incluindo o depósito de 
nialista de "construir estradas para vencer material. 

a guerra". Este plano era a grande esperan- 4. Canzi, em 6 de Novembro. O posto 
ça dos portugueses,qua em 1971 colocaram ficou danificado. 
um novo governador especialista na cons-
truÇão de estradas. Mas poucos meses 
decorridos os próprios colonialistas vêem 
já que o plano fracassou. Só o desespero os 
impediu de ver antes. Nós já tínhamos 
previsto, já sabíamos ( por experiência ) 
que as estradas, como as linhas férreas e os 
pipe·lines, são dos alvos mais vulnerâveis. 
E hoje estamos certos de que as estradas 
não serão construídas. 

Em fins de 1970 começámos a luta na zona 
ao sul do rio Zambeze, na Província de 
Tete. Em poucos meses a luta alastrou-se 
como uma fogueira, e hoje cobra toda a 
provi'ncia. Isto quer dizer que estamos 
já a atacar pontos económicamente impor· 
tantas para o inimigo, a afectar seriamente 
a sua economia. Tete é a Província mais 
rica em minerais. Já uma companhia minei-
ra Sul Africana, "COMOCMIN", retirou os 
seus trabalhadores da cartas zonas da Tete, 
por considerar que o governo português 
não é capaz da garantir a segurança desses 
homens. A confiança dos investidores 
estrangeiros está assim a ficar muito abala-

"'· Elementos exteriores favorecem a apoiam 
a no"a luta. Em Portugal as forças anti-
-çolonialistas e anti-fascistas organizam-se 
e desfecham golpes eficazes contra a má-
quina da guerra colonial. Os países Africa-
nos, os parses Socialistas  a  as forças 
progressistas de todo o mundo declaram e 
praticam o seu apoio â nossa  causa. 

Todos estes elementos  somados, dão-nos 
a certeza  de que a nossa vitória não pode 
falhar,Aiiás, trata·se da um processo duplo: 

5. Chintuza. em 21 de Novembro, ficou 
também danificado com fogo de artilharia. 

No dia 5 de Outubro o inimigo aterrou 
em Nchenga, prendeu toda a  população 
de uma povoação e quis levá-la para o seu 
aldeamento. No caminho, acamparam 
perto dum rio, onde os nossos camaradas 
os surpreenderam e atacaram. Alguns 
soldados inimigos morreram, outros fugi· 
ram. Todo o  povo que tinha sido feito 
prisioneiro foi libertado. 

Um depósito de gasolina, que compreen-
dia vários tanques, foi completamente 
incendiado pelos nossos combatentes na 
região de Chingodzi, entre Moatize e Tete. 

Emboscados 110 rio Zambeze 

1 de Outubro:  2 barcos foram afundados 
na área de Holi, morrendo todos os solda-
dos que nele seguiam. 

12 de Novembro: 2 barcos que tinham 
saido do posto de Mague, carregados de 
soldados, cm missão de patrulha das mar-
gens do rio Zambeze, foram atingidos por 
fogo de bazooka e metralhadoras, e afun-
dados. Todos os soldados, aproximada-
mente 20,morreram. 

as nossas vitórias, os nossos suceuos fazem· 
-nos ter mais confiança na vitória final. E 
esta confiança faz-nos lutar com mais 
ardor e determinação, e faz-nos portanto 
ter mais vitórias. Asim, este processo 
uma vez desencadeado, não vai parar antes 
da independência da Moçambique. 

Começamos portanto o ano da 1972 com 
uma confiança renovada na nossa vitória 
final. 

13 de Novembro: 1 lancha foi afundada 
na zona de Duangwa. 

Outras emboscadas tiveram lugar nas 7.o-
nas de Mudzi, Mankhungwe, Fingoc, 
Chibwcya, Chipera, Mukumbura, resultan-
do cm mais de 50 'loldados inimigos 
mortos e 4 camiões c  1 tractor destruídos. 

Acções na Estrada lmemaciouo/ 
Rodesia -Malawi 
16 de Outubro: I carro foi destruido na 
zona de Nyangoma, quando seguia de 
Moatizc para Zobuê. 

22 de Outubro: 2 carros integrados numa 
coluna militar foram destruídos pelas nos-
sas forças quando seguiam de Zobuê para 
Tete, na estrada Internacional. 

13 de Novembro: I carro foi destruido 
c os seus 2 ocupantes mortos na zona de 
Canchucra, entre Moatize e Tete. 

18 de Novembro: Na zona de Chanteala 
mais um carro militar foi destruido por 
uma mina. 

Sabotagem 

Linho Férrea Tete -Beira 
I) 8 de Novembro, região de Chiweza: 
uma mina colocada pelos nossos camara-
das destruiu a locomotiva e um vagão de 
um combóio que seguia de Doa para 
Missiti. 

2) 10 de Novembro, na zona de Doa: 
I máquina e  2 vagões foram destruídos 
numa emboscada. 

3) 20 de Novembro, zona Mutarara-
-Moatize: I máquina e  3 vagões-tanques 
de gasolina foram destruidos, e  4 outros 
vagões danificados. A linha férrea foi 
destruída numa extensão de 400 metros. 

Outras operações de sabotagem contra 
coluna de carros tiveram lugar nas zonas 
de Fingoe, Malcwera, Chicoa, Mpangula, 
Chipera, Uncanha, Casula, Tete, Materna. 
17 carros foram destruídos c cerca de 40 
soldados mortos nestas operações de sa-
botagem. 

NIASSA 

Ataque ao posto de Macaloge 

No dia 23 de Dezembro de 1971, os nos-
sos camaradas lançaram um ataque de 
grande envergadura contra o posto de 
Macaloge, situado entre Unango e Lulim-
bo. Esse posto era considerado "zona 
segura" pelo inimigo, a salvo do ataques 
da FRELIMO, e para lá eram cuviados 
os soldados portugueses doentes c feridos. 
A guarnição era de mais de um batalhão. 
No posto situavam-se o quartel, o centro 
administrativo, o hospital e uma compa-
nhia de construção de estradas de nome 
TAMEGA. As construções do posto 
incluíam 1 O casas grandes de 2 andares, 
16 casas de tamanho médio e as restantes 
pequenas. O posto controlava um campo 
de concentração, a  chamada "aldeia de 
protecção:• Desde o começo da guerra no 
Niassa esse posto sofreu apenas 2 ataques 
ligeiros, cm 1965. 

com. pág. 6 
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Comunicado de GutrrD (conclus4o) 

Os nossos camaradas fiZeram uma concen-
tração de forças de artilharia c infantaria 
para atacar o posto. O ataque foi lançado 
no dia 23 de Dezembro, às 20:45 horas, 
e durou uma hora. O posto foi completa-
mente destruído. Os primeiros obuses de 
morteiro incendiaram o depósito de gaso-
lina,  e  o clarão do inccndio permitiu aos 
nossos camaradas ver bem os alvos e acer-
tar bem os obuses. Muitos soldados 
morreram,as casas cairam, os carros explo-
diram, e  o material da companhia de 
construção ardeu completamente. Não 
houve qualquer reacção do inimigo ao 
nosso fogo. 

Sabotagem 

Em 17 operações de sabotagem durante 
os meses de Outubro a Dezembro de 1971, 
os nossos camaradas destruíram 22 carros 
c 2 caterpilars, e mataram mais de 60 sol-
dados portugueses nas estradas entre Vila 
Cabral-Metangula, Lunho-Mondue, Mas-
sangulo-Catur, Mandimba-Luchimwa, 
Mandimba-Congerenge, Lunho-Metan-
gula, Lunho-Mondue, Luvila-Vila Cabral, 
O!ivença~ Lulimbo, Massangulo-Mandim-
ba, CaOOulo-Catembe, Chipemba-Mecula, 
Litunde~ Luis, Mitende-Congerenge. 

Pot~Jes 

As nossas unidades de sabotaAem destrui-
raro 3  pontes: no dia li de Setembro de 
1971, foi pelos ares  a ponte sobre o rio 
Muazeze, que ligava os postos de Oliveira 
e Mandalawi. No dia 25 de Setembro voou 
também a  ponte sobre o rio Chinenje, na 
estrada entre Oliveira e Massangulo. Em 
10 de Dezembro destruimos completa· 
mente uma ponte de cimento amtado 
sobre o rio Macong'onda, a 5 quilómetros 
do  posto de Macaloge. 

Comboios 
Depois da destruição de um combóio na 
linha férrea entre Nova Guarda e Catur, 
no dia  IS de Setembro de 1971, em que 
a  locomotiva e  2 vagões explodiram, os 
nossos camaradas organizaram outra acção 
de sabotagem na mesma linha férrea. As-
sim,  no dia 24 de Novembro, quando um 
combóio seguia de Catur para Luchimwa 
transportando tropas e mercadorias,entrou 
na zona minada c ficou completamente 
destruido. A locomotiva e vários vagões 
foram cair a muitos metros de distância 
da linha. Calculamos que cerca de 20 
soldados foram mortos e muitos outros 
feridos. 

Emboscadas 

19 e 27 de Novembro de 1971: O inimi-
go invadiu a zona de Metangula Foi 
emboscado várias vezes, e obrigado a re-
cuar sem realizar qualquer acção. 

6 de Dezembro: Uma emboscada nossa 
contra uma patrulha nocturna a I quiló-
metro do posto de Quinás provocou pesa-
dasbaixasaoinimigo. 

16 de Dezembro: O inimigo aterrou de 
helicópteros no Distrito de Mwembe. 
Emboscado no próprio lugar da aterragem, 
fugiu da nossa zona. 

DIA DE ANGOLA 
DECLARAÇÃO 

Por ocaSião do 4 DE FEVEREIRO, amversáno 
do desencadeamento da luta armada de hbertacão 
• do povo de Angola ' 

Os povos de Angola, de Moçambique e da 
Guiné e Cabo-Verde celebram hoje o 
4o. de Fevereiro, o aniversário do começo 
da luta armada de libertação nacional em 
Angola, contra o colonialismo português. 
Esta data memorável marca uma fase nova 
na história da luta dos povos das colónias 
portuguesas pela sua independência. O 
exemplo dos militantes do MPLA, que na 
madrugada do 4 de Fevereiro de 1961 
atacaram as prisões de Luanda, galvanizou 
os nacionalistas em Moçambique e na 
Guiné-Bissao, e levou-os a reforçar a mobi-
lização politica,a desenvolver a organização 
politico-militar e  a desencadear a luta 
armada de libertação nacional. 

O 4 de Fevereiro representa assim, para 
todos os povos das colónias portuguesas 
e para as suas organizações combatentes-
o MPLA, a FRELIMO e  o PAIGC-um 
momento fundamental no seu renascimen-
to nacional. 

Hoje a luta armada de libertação nacional 
estende-se a 10 dos 16 distritos de Angola. 
Grandes regiões estão libertadas, onde o 
povo Angolano vive livre da dominação 
colonial portuguesa. Comités de Acção. 
eleitos democràticamente, órgãos do poder 
popular, realizam a gestão da vida da popu-
lação. Na frente Leste em particular, o 
MPLA alcançou progressos consideráveis, 
expandindo a  luta para o centro do pais. 

No decurso dos 11 anos de luta, o povo 
Angolano teve de enfrentar muitos obstá· 
culos e dificuldades, quebrar complots 
organizados pelas forças da reacção impe-

rialista que visavam parar a luta armada de 
libertação ou frustrar o povo Angolano 
dos frutos da vitória. 

A direcção correcta do MPLA, e a perseve-
rança e determinação dos militantes e do 
povo de Angola, forçam hoje o colonialis· 
mo português a remeter-se à defensiva, face 
ao desenvolvimento continuo da luta arma· 
da  de libertação nacional. Por ocasião da 
comemoração deste dia histórico, presta-
mos homenagem aos esforços e aos sacrifi· 
cios do povo Angolano, que tornaram pos· 
siveis as grandes vitórias alcançadas na luta 
contra o colonialismo português. 

Encorajamos o povo Angolano,sob a dire<:· 
cão do MPLA, a prosseguir o seu combate 
glorioso para a libertação de Angola e da 
África inteira. 

Apelamos aos povos africanos e a todos os 
povos e forças que apoiam a causa da liber· 
dade  e da independência nacional, 
apoiarem mais e mais activamente, nos 
planos politico,moral e material, o comba· 
te heróico do povo Angolano e dos povos 
das colónias portuguesas. 

Viva o 4 de Fevereiro! 
Viva a luta de libertação do povo Angolano! 
Viva a C.O.N.C.P. 
Viva a unidade revolucionária dos povos 
de Angola, Moçambique e Guiné e Cabo 
Verde! 
Unidos Venceremos! 

Samora M. Machel 
Presidente da FRELIMO, 
Presidente da C.O.N.C.P. 
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FAMILIAS PORTUGUESAS 

PARA MOÇAMBIQUE 

Durante o ano de 1971 cerca de 1.500 
pessoas, correspondendo a 277 familias, 
vieram de Portugal c fixaram-se numa zo-
na de Moçambique. A vinda destes portu-
gueses faJ. parte de um plano do governo 
do Caetano de trazer muitos estrangeiros 
para o nosso pais. e dar-lhes as nossas ter-
ras e muitos outros privilégios. fada uma 
dessas famílias recebeu de facto passagem 
gratuita de Portugal, mais 250 a 300 
contos cm dinheiro. uma casa. mobiliário. 
um subsidio para.alirnenta\·;'iu, trabalhado-
res 11\0!fambicanos (que vão trabalhar sem 
serem pagos, corno vertl:u.lcims escravos). 
c uma grande cxteusiio de tarcno. Antes 
de darem o terreno ils f:unilias portuguesas 
os colonialistas expulsam os moçambica-
nos que ocupam essas terras  c m:md:tm 
-nos para outros lugares secos c áridos, 
onde a produção é muito difícil. E esses 
moçambicanos ficam na maior miséria. 

O objectivo dos colonialistas ao fazerem 
isto é principalmente criar tensão e ódio 
entre os portugueses e os moçambiçanus. 
fazerem o nosso povo odiar os portugue-
ses porque eles vêem ocupar as nossas 
terras; e assim transfomlarem a nossa luta 
de libertação numa luta racial. Os colo-
nialistas vão dar annas a essas familias. 
que, para defenderem a terra c as outras 
vantagens que o governo português lhes 
deu, hão-de lutar contra as forças da 
FRELIMO. E desta maneira nós pode-
mos ser levados a identificar o nosso ini-
migo como sendo os brancos, ou o povo 
português. 11 isso que o governo português 
quer, para que os brancos de Moçambique 
não apoiem a FRELIMO. 

Mas nós temos já uma orientação clara 
sobre quem é o nosso inimigo. Nós sabe· 
mos que não é o povo português, mas 
sim o regime colonial português. É esse 
regime, esse governo, que envia as famí-
lias. assim como envia  a tropa para 
Moçambique. Essas familias são só um 
instrumento usado pelo governo, como o 
são os soldados portugueses, para permitir 
a dominação e exploração de Moçambi-
que. Claro que se esses portugueses que 
vêm para as nossas terras se opuserem à 
nossa lu ta de libertação e apontarem as 
annas contra nós, nós teremos que matá-
· los, porque eles serão um obstáculo à nos-
sa libertação. Mas nunca nós matamos 
ou maltratamos alguém s6 porque ele é 
branco. O inimigo define-se pelas suas 
actividades,não pela raça ou cor ou nacio-
nalidade. Por outro lado, o carácter justo 
c humano da nossa luta impede-nos de 
maltratar as mulheres e crianças, ou ata· 
car lojas, ou destruir a propriedade dos 
elementos civis. Nós atacamos objectivos 
militares ou com relevância militar. 

É necessário termos bem presente esta 
nossa orientação, porque o governo portu-
guês acaba de anunciar que mais 310 
familias estão já a caminho de Portugal 
para Moçambique,  e algumas delas serão 
colocadas nas zonas de guerra. 

COLONOS V~M TAMBEM 

DOS AÇORES 

Os governadores dos Distritos de A:tgra 
do Heroismo e Horta, nos Açores, 
estiveram em Moçambique para estuda-
rem a possibilidade de famílias dos Açores 
virem_ estabelecer-se no nosso pais,na zona 
do L1mpopo. As primeiras 22 famílias 
Açoreanas estão já a caminho. 

NOVA FRENTE EM ANGOLA 

Os nossos camaradas do M.P.L.A. (Movi-
mento Popular de Libertação de Angola) 
acabam de abrir mais uma frente de luta 
armada, no Sul de Angola, na região do 
Cunene, onde os Portugueses e Sul-africa-
nos tencionam construir uma barragem 
hidro-eléctrica. Esta região faz fronteira 
com  a Namibia,onde milhares de trabalha-
dores estão em greve c organizam manifes-
tações contra a ocupação do seu pais por 
tropas Sul-africanas. O começo da luta 
armada nesta rcgião,pelo M.P.L.A .. é mais 
um passo importante no sentido da inde-
pendência do povo irmão de Angola. 

INFORMAÇÕES 

E 

COMENTÁRIOS 

A POPULAÇÃO DE PORTUGAL 

ESTÁ A DIMINUIR 

Durante os últimos 10 anos,desde o come-
ço da guerra em Angola,cerca de I milhão 
de portugueses "votaram com os pés" 
contra o regime colonial-fascista, quer 
dizer, saíram de Portugal. 600.000 foram 
para a França, 50.000 para a Alemanha 
Ociden~al,50.000 para a Espanha, 30.000 
para a Africa do Sul,20.000 para a Bélgica, 
20.000 para o Canadá, 15.000 para a Ingla-
terra e 10.000 para o Luxemburgo. Entre 
esses emigrantes estão milhares de re-
fractários e desertores, que pela fuga 
mostram a sua oposição à guerra_colonial. 

Em consequência da emigração e da 
morte de soldados portugueses em Mo-
çambique, Angola  e Guiné, a população 
global de Portugal está a diminuir. Em 
1961, a população  era de cerca de 
8.800.000 de habitantes. Em 1971, 
essa população baixou para 8.600.000. 
Assim Portugal é talvez o único pais do 
mundo em que a população,em vez de au-
mentar, corno sinal também do desen-
volvimento económico, está pelo contrá-
rio a decrescer. O resultado disto tem 
sido uma crise em todos os sectores 
da economia portuguesa, principalmente 
na agricultura. 

A A. R.A. ATACA DE NOVO A 

MÁQUINA DE GUERRA COLONIAL 

A luta de libertação dos povos de Moçam-
bique, Angola, e Guiné não é isolada, é 
uma luta que conta com  o apoio de todos 
os povos e forças progressistas do mundo. 
E, por razões evidentes, entre esses povos 
cstã o povo Português. Já referimos, em 
números anteriores deste boletim. acções 
annadas de forças anti-fascistas e anti-
-colonialistas portuguesas em apoio da 
nossa luta. Hoje anunciamos mais uma 
dessas orerações levada a cabo pela Acção 
Revoluc1onária Armada (A.R.A.). 

Aconteceu no dia 13 de Janeiro de 1972, 
cerca das 7 horas da manhã. Uma acção 
de sabotagem no cais de "Alcântara", cm 
Lisboa, provocou uma imensa explosão 
seguida de incendio, que destruiu muito 
material de guerra, um edifício de 2 anda-
res, e atingiu o navio "Muxima",ancorado 
a 30 metros de distância, danificando-o 
e provocando um começo de incêndio. 
O "Muxima", de 6.850 toneladas, devia 
transportar o material de guerra armaze-
nado no cais para as colónias. Entre  o 
material destruido encontrava-se uma im-
portante remessa militar destinada às 
unidades de caçadores paraquedistas. Esta 
acção foi muito importante, porque esses 
caçadores paraquedistas são os elementos 
mais criminosos e bárbaros do exército 
coloniaL O terem sido privados do seu 
material de guerra vai impedi-los,pelo me-
nos em parte e temporàriamentc, de pra-
ticarem actos terroristas contra os nossos 
povos. 

O comunicado da A.R.A. que anuncia 
esta operação tem1ina dizendo: «A ARA 
prosseguirá a sua acção revolucionária, 
que se integra na luta do povo português 
contra o fascismo, e continuara a mani-
festar a sua solidariedade à justa e heróica 
luta dos povos de Angola,Guiné e Moçam-
bique». 

A FRELIMO NO 

CONSELHO DE SEGURANÇA 

O Conselho de Seg~rança das Nações 
Unidas reuniu-se em Africa pela primeira 
vez na História da Organização. O lugar 
foi Addis-Abeba, capital da Etiópia. 
Essa reunião estudou exclusivamente pro-
blemas africanos,principalmente a questão 
das colónias portuguesas, do Zimbabwe 
(Rodé.sia),da Namibia (Sudoeste Africano), 
e da Africa do Sul. A FRELIMO fez uma 
intervenção perante o ConseU10 de Segu· 
rança, na qual criticámos a pouca eficácia 
das Nações Unidas em matérias fundamen-
tais como é  o colonialismo, indicámos as 
razões dessa ineficiencia, que são bàsica· 
mente a atitude dos países imperialistas 
como os Estados Unidos da América, a 
França, a Inglaterra e outros, que votam 
sempre a favor do colonialismo português; 
explicámos a situação concreta hoje no 
nosso pais - o desenvolvimento da luta 
am1ada, a extensão das zonas libertadas, 

conr. páJ 8 
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o trabalho de reconstrução nacional, o 
desespero dos portugueses,a determinação 

~a~i~~s~ fa~~~~ad~~u~~:::;;~.a x~:ii~:ç!~ 
Sul, e Rodésia; explicámos que o desen-
volvimento da nossa luta e  a atitude do 
povo exigem que seja a FREUMO, e não 
mais Portugal, reconhecida como o único 
e legítimo representante do povo moçam-
bicano; e fizemos propostas concretas vi-
sando isolar fortugal e aumentar o apoio 
material e moral à nossa luta. O Conselho 
de Segurança, nesta sua sessão, aprovou 
uma resolução sobre as colónias portugue-
sas nestes termos: 

«0 CONSELHO DE SEGURANÇA, tendo 
revisto a situação dos territórios africanos 
sob dominação portuguesa, 

RECONHECENDO a legitimidade da luta 
dos movimentos de libertação cm Angola, 
Moctambique e  Guiné, para a auto-detenni-
naçaoeindependência, 

1. REAFIRMA o direito inalienável dos 
povos de Angola, Moçambique e Guiné 

:oiuJ~~~~~nc~~~o e il:dk~hl~~ ~~~ 
na resolução No.ISIJ{Xv) de 14 de Dezem-
bro de 1960, e reconhece a legitimidade 
da sua luta para alcançar aquele direito; 

2 CONDENA a re!;lls.a penistente do 
governo de Portugal em implementar a 
rerolução 1514(XV) e todas as outras resolu-
ções relevantes do Conselho de ~gurança; 

3. REAFIRMA uma vez mais que a situação 
resulta da política de Portugal nas colónias 
e das constantes provoca~s contra os 
Estados vizinhos perturba seriamente a pu 
internacional c a segurança no continente 
africano; 

4. RECOMENDA que Portugal: 

dos t~rri~6r~~~~ta~~~~~~ti~~~~~~ã~ àd~~:~ 
-dctenninaç.ão c independência, de acordo 
com a resolução No.1514(XV) da As-
semblciaGeraJ; 

b) Acabe imediatamente com as guerras 
coloniais e com todos os actos de repressão 
dos povos de Angola, Moçambique e Guiné; 

c) Retire todas as suas forças armadas 
que estão a ser usadaspa.ra a repressão dos 
povos de Angola, Moçambique c Guiné; 

d) Promu~&ue uma amnistia política 
incondicional e rntaureosdireitospoliticos; 

políli~s J~en~~~e
0
e~a~r epr":;~';!~i:~:~s 

tXm:·!~:b1e)aCC~r:I~soiução No.t514 

S. DE NOVO RECOMENDA a Portugal 
que não viole a soberania e a integridade 
territorialdosEstadosAfriCITlos; 

6. RECOMENDA a todos,os Estados que 
se abstenham de ofereoer ao governo portu-
guês qualquer assistência que lhe permita 

rio~'~ba! :u:S~~~~ç~~~PqO:e0:o~:~e:~~: 
asmedidasneccs.sáriasparaimpcdiravenda 
e fornecimento de nnnas e equipamento 
militar ao governo português para fins de 
repressão, inclufndo a venda e remeuade 
de equipamento e material para fabricação 
e reparação de armas e munições a serem 
usadas nos territórios sob admlnistnção 
portuguen; 

7. PEDE ao Secretário Geral que acompanhe 
aimplementaçãodestareso1uçio,efaçape-
riodicamente um rc1at6rlo pUlll o Conselho 
de Segurança.. 

AJUDA IMPERIALISTA A PORTUGAL 

I . O esforço combinado dos imperialistas, 
para ajudar o moribundo Portugal, não 
conhece li mitcs. Assim, por exemplo, 
22 aviões de transporte NORATLAS vão 
ser vendidos a Portugal. O vendedor 
inicial é  a Força Aérea da Alemanha 
Ocidental. Os intermediários são as fir-
mas STOCKLElGH HOLJDJNGS Ltd. da 
Irlanda c  a SNIAS da França. Quer dizer, 
esses aviões serão vendidos pela Alemanha 
Ocidental à Irlanda, para este país os 
vender à França, para  a França vender a 
Portugal, para Portugal transportar tropas 
para Moçambique, Angola e Guiné. 

Mas quantos mais aviões vierem, maior 
alvo terão as nossas anti-aéreas, e mais 
aviões serão abatidos. 

2. A França vai vender a Portugal uma 
fâbrica de produção de annas. 

Para nós, is.'>O significa que teremos mais 
armas para capturarmos. 

3. Uma companhia americana, a «FIRE-
STONE TYRE COMPANY» tenciona 
construir em Moçambique uma fábrica 
de pneus cujo custo será de mais de 500 
mil contos. 

Através destes negócios, o governo portu-
guês tenciona comprometer cada vez mais 
os países estrangeiros com a sua política 
colonial: para não perderem todo este 
dinheiro que estão a investir em Moçambi-
que, os países imperialistas serão levados a 
dar maior t~juda a Portugal para lutar 
contra os movimentos de libertação -
a FRELIMO, o MPLA em Angola c o 
PAIGC na Guiné. Mas essa intervenção 
estrangeira não pode mudar a corrente 
da História, não pode obstar à vitória 
final da nossa luta. 

4. A companhia Sul-africana "DIAMOC" 
vai começar a explorar diamantes na 
Província de Tete, nas margens do rio 
T AMMOZI. Esta companhi:a DlAMOC 
pertence à finna Anglo-;American Cor-
poration, com sede na Africa do Sul, e 
que está já a explorar petróleo e minerais 
no nosso pais. 

Depois da independência, as riquezas de 
Moçambique pertencerão e beneficiarão 
o povo Moçambicano,e não a estrangeiros 
exploradores. 

O PLANO DE ESTRADAS 

DOS PORTUGUESES 

O Governador português em Moçambique, 
anunciou um plano gigantesco de cons-
trução de estradas. O custo seria de 
10.500.000 contos. Essas estradas liga-
riam Lourenço Marques com Cahora 
Bassa em Tete, e com :a fronteira do 
Rovuma em Cabo Delgado. Esse plano 
estaria completado em 1979, com a 
participação de construtores estrangeiros. 
Nós dizemos: já é tarde. 

ACTIVIDADES DA FRELIMO 

NO EXTERIOR 

Durante os meses de Janeiro  e Fevereiro 
de 1972, a FRELIMO esteve activa em 
muitas Conferências Internacionais: 

-Sa. ConferEncia da Orpniução de Solida-
de dos povos da África e da Ásia (OSPAA), 
realizada no Cairo, de I O a 13 de Janeiro 
de 1972. A questão das colónias portugue-
sas foi um dos pontos discutidos. 

-Reunião do Comité de Libertação da África, 
em Benghazi, Libia, de II a 18 de Janeiro. 
O Comité de Libertação decidiu aumentar 
muito a ajuda à FRELIMO, MPLA e 
PAIGC, e saudou as grandes vitóri:as obti-
das pela FRELIMO, particularmente em 
Tete. 

-Conferencia de Representantes de Países 
Africanos com representantes do Congresso dos 
Estados Unidos da América. Teve lugar em 
Lusaka, de 17 a 21 de Janeiro de 1972. 
O ponto central da Conferência foi a 
posição ~a América face às lutas dos 
povos da Africa Austral. 

-Reunião da Presidência do Conselho Mundial 
da Paz (C.M.P.), em Helsínquia (Finlândia), 
de 28 a 31 de Janeiro de 1972. Foi discu-
tida, entre outras, a questão das colónias 
portuguesas. 

- Reunião do Constlho de Segunnç:a das 
Nações Unidas, em Addis-Abeba, Etiópia, 
de 28 de Janeiro a 4 de Fevereiro. 

-Asstmbleia Mundial de Paris para a Paz e  a 
Independtncia dos Povos da Indochina. Reu-
niu-se de 11 a 13 de Fevereiro de 1972 em 
P:aris,capital da França. Participaram 1.080 
delegados representando 84 países. A FRE-
L\MO representou Moçambique. Foi con-
denada a guerra imperialista de agressão 
dos Estados Unidos da América contra os 
povos da Indochina. 

-Reunião do Conselho de Ministros da O.U.A., 
cm Addis-Abeba, de 14 a 19 de Fevereiro 
de 1972. Esta reunião discu~iu o problema 
das colónias portuguesas e Africa Austral, 
e  o Orçamento da O.U.A. para o ano fiscal 
de 1972-1973. 

PADRES CATÓLICOS CONTRA 

O COLONIALISMO 

Dois padres católicos, portugueses, em 
serviço na cidade da Beira,  recusaram-se 
a deixar entrar a bandeira portuguesa na 
sua igreja,mostrando assim a sua oposição 
ao colonialismo português. A bandeira 
era transportada por membros da Mocida-
de Portuguesa, uma organização fascista 
fundada pelo defunto Salazar. Os 2 padres 
foram logo presos pela PIDE-DGS. 
Est:a prisão provocou uma onda de pro-
testos por parte das Congregações reli-
giosas contra as autoridades fascistas e 
colonialistas. Gradualmente, um dos mai-
ores apoios do colonialismo portugues-a 
Igreja Católica -começa a mudar de posi· 
ção e  a colocar-se ao lado do movimen-

to de libertação. 


