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A POLITICA PORTUGUESA ACTU.AL EM ANGOLA 

D"â:po~a dn subida de Caetano ao :poder os 1:!1 
mos da :politica colonialista :portuguesa em An-
gola caracterizam-se :pela adaptacão, no es:piri 

I -

to da continuidade salazarista, à nova si tua9fl'o 
de guerra. . 
Demagogia, falsa liberalizacão, corrupção 

"- I 

dos elementos da :popula9ao africana, com melh~ 
res ordenados, :possibilidade de empregos até ~ 
gora reservados a :portugueses, fomento da acti 
vidade desportiva e recreativa com o objectivo 
de adormeci'mento politico das massas, difusão 
intensa nas línguas nacionais de slogans enga.:.. 
nosos e :prosseguimento da campanha :psico-soci-
al de Qlienaoão da po:pulacão da situacão de 

I I I 

guerra. 
No :plano externo atribuicão de amplas con-

cessões e monopólios ao capital estrangeiro,in 
cremento dos investimentos imperialistas na in 
fra-estrutura económica angolana. -

Ritmo acelerado de transformacão da ·econo• 
mia colonial em bases de uma econÓmi.a de mero~ 
do. 

Em relaccão ao Movimsnto de Libertação,in-
cremento da ~e:pressão e ~o aparelho militar , 
com a:plica9ão de novas tácticas,estudo minuci~ 
so da guerra e concentra9ão de foryas contra o 
MPLA. Abandono, na propaganda ou nos meios de 

~ 
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informa9ão, dos ataques e referências à UPA , ~ 
considerada pelos portugueses circunscrita a 
Kinshassa ou à UNITA igualmente considerada 
11mori bunda11• Uso intenso de traidores, merce-
nários africanos originàrios de países limi~ 
fes na tactica das 2 linhas de defesa: 
1  -Bombardeamentos, trepas d.e interveny'ão 

rápida, helicópteros, junto das fronteiras ro m 
o objectivo de fechar-nos a rectaguarda. 
2  -Repressão acentuada, emprego de tropas 

heli transportadas, artilharia pesada ~ constm 
9ão de aquartelamentos próximos ups dos outro3 
no planalto, em linha de barragem das zonas 
sob nosso controle, e consequentes campos de 
concentramento para os angolanos, chamados 
aldeias da paz, ou ndandandas ou ainda militar 
mente aldeias estratégicas~ -
O oryamento militar prev.isto para 1970 pelo 

governo fascista de Lisboa, só para a activi-
dade repressiva em Angola e d~ ordem õolossal 
de 1. 840.000 contos, prova evidente da si tua-· 
9ão politico-militar embaraçosa que o coloni_ê: 
lismo português atravessa no nosso país. 

As nossas dificuldades maiores residem na 
ac9ão dos bombardeiros que provocam um certo 
descontrole entre a popula9ão civil· ali -onde 
não s eja possivel a intervenyão imediata de 
defesa por -parte dos nossos guerrilheiros. 

.  . , • ·. , . .. . A. • 

Tamb-em se verificam carencias de alimenta-
cão e vestuário e medicamentos. , . , -

O MfLA porem, tem procurado solucionar es-
te probiema incrementando a producão e estabe 
lecendo uma racional distribui9ão'das roupas~ 
através das lojas do Povo. Tamb~m a assistê~ 
cia sani. tária não tem sido descurada, estando . 
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formados e  a formar-se quadros básicos de saude. 
Igualmente à educação se tem dado um papel de re 
levo através do CIR e criagão de escolas junto -
dos aglomerados populacionais • 

.APOIO DOS PAISES AMIGOS ••• 

O crescimento da nossa actividade politico-
-militar no interior e exterior do pais aumenta 
o grau de confiança no MPLA da parte dos paises · 
amigos. Assim o Movimento conta hoje com um apo~ 
ia mais aberto e franco da parte das Repúblicas 
da Tanzania, Zambia e .ropular do Congo • 

• • o E OPOSIÇÃO DOS INIMIGOS 

Em contrapartida a República do Congo-Kin-
shassa aumenta e estreita os seus laços com o c~ 

lonialismo português com quem colabora para o r~ 
gresso dos refugiados a Angola. 

De resto é diária a campanha portuguesa do 
aliciamento do Congo-Kinshassa, a guerra contra· 
os seus vizinhos e contra o MPLA~ agitando a es.,. 
tafada bandeira do anti-comlilnismo. 

A oposicão aberta do regime de Mobutu ao MP 
LA culminou na colaboragão directa com os contrl!: 
-revolucionários no assassinato ,nas prisões de 
Kinkuzu do Comandante João Gonyalves Benedi to,D~ 
alinda Rodrigues, Irene Cohen, Tereza Afonso,En-
grácia dos Santos, Lucrécia Pairo e todos os ou-
tros gloriosos filhos de Angola militantes do MP 
LA. . 

Angola e  o MPLA prestam a mais sentida hom~ 
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;:,aeem a estes mártires da li berdad.e da Pátria. 

Sob o titulo "FREEDOM FIGHTEBS 'USE MAO 'S 
METHODS 1 11

, o Times of Zambia de sábado, 7 de 
Fevereiro, publica a seguinte noticia subscri-
ta por ZANA-REUTER: 
( Hong Kong, Friday -Freedom fighters in A_!! 
gola are app lyi :ng C h ai rman Mao Ts e-Tu:ng 1 s gue_! 
( rilla tactics in their fight against Portugue-
(se colonial rule, reports the New China News fl 
( gency. 
( The agency says since A:ngolan freedom-figh 
(ters launched their struggle nine years ago, 
r their operations had spread to nine out of 15 
( provinces. It claims that vast rural áreas in 
, eastern, northern and central Angola, are now 

~ 
under nationalist central. 
It says that when UNITA launched i ts oper2; 

tions in 1966, i t had. only 11 fighters wi th one 
machinegun, two rifles and bows and arrows .But 
) today UNITA has more than 3.000 well-trained 
•gnerri1la fighters capable of conducting large 
(scale campaigns. etc. etc. 

É assim que os revolucionários chineses a~ 
presentam a luta do povo angolano dirigida pe-
lo MPLAl 
Para os chineses, o 4 de Fevereiro foi de--

vido ao pensamento de Mao. Todo o programa de 
luta generalizada é devido à accao da UNITA , 
que em 1966 tinha 11 soldados com uma metralha 
~m. -

Enorme o poder do pensamento! Enorme a for 
ça dos onze soldados! E que ridÍcula e a posi= 
çào chinesa! Em vez d e pôr os poderosos meios· 
de que dispõe para ajudar politica e material-
mente as forças revolucionárias, dispende tudo 
para auxiliar contrarrevolucionários, ni tida ... 
mente ao serviço dos imperialistas e dos colo-
nialistas portugueses " ~ 

• 

.. 
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NOTICIÁRIO 

No dia 7 de Fevereiro, pelas 17 horas, reali 
zo~-se . no African Li~eration Center de Lusaka,uma 
sessão solene organizada pBla Frelimo, para come-
morar o primeiro aniversário da morte do Presiden 
te da organização irmã, Dr. Eduardo Monilane. Es:: 
tiveram presentes o Director do Centro Mr. Nkolos 
so, e os representantes dos .Movimentos de Li berti 
9ão: ANC, ZAFU e MPLA. A SWAPO não esteve prese:>:-
te por estar engajada em mui tas tarefas1 conforme 
disse na mensagem enviada. 

A sessão que  d ecorreu em ambiente de solida~ 
riedade , foi pouco concorrida e dos próprios mem-
bros da Frelimo h avia menos de uma dezena na: sala.., 
O MPLA esteve presente com maior número de membrcs. 

0-? 
Y-.:1 

No domingo, 8 de Fevereiro de 1970, celebro~ 

-se em Lusaka , o 9°aniversário do início  da luta 
armada  -4 de  Fev er eiro. Numa sala do bairro de 
Lusaka, db'ominado Mat ero, estiveram r eunidas mais 
de 300 pessoas, na sua qua s e totalidade , angolanrn 
emigrados e  r efugiados, membros d o  MPLA. Também · 
estiveram pres entes, o Embaixador d a U:rii ão Sovié-
tica ,  e  repr esentante s das embaixadas da Corei a , 
Checoslovaquia , DDR, e(não convidado) dos USAoMe,!!! 
bras da UNIP e dos Movimentos  de Lihertacão  assis 
tiram a  esta  s essã o  s ol ene . ' -

Tomaram a p al avrag o  Repre s entante do Movim~ 
to em Lusaka , o  Representante  da Frelimo, d a ZAPU, 
do ANC, Mr. Nkolosso  representante  p essoal de  sua 
Exeelência o Presidente  Kaunda ,  Mr Muti, Ministro 
d e Estado e  o Presidente do MPLA. 

No fim da sessão, os difereentes comité s  de 
accão em Lusaka, oferec eram uma corrtribuicã o emdi 

, - I - ' -

nheiro e  generos. 



6

1~ tarde , ::'::lUta dél.S nossas r esidências em Li 
landa, foram projectados ·fi.lmes da vida no rM: • 
quis ~ houve mais uma r euirl,ão em ~que foi ex:P]. 
. c ado o conteúdo da sessão. · · 
Foi oferecido um lanche ~- os membros do Mo 

vimento dancaram dancas tradicionais ~ Foi um· 
' ' 

dia de grande entusiasmo e confianca no futu-
ro da nossa luta conduzida pel o MPLA,. 

9 dt: Fevereiro c 
A ce l ebracão do 4 d e FeverE':· '.'O, teve r e pe r 

, I J -

cussões nos doj s jorniris de Lusaka, t endo um 
deles 11Times of Zambia11 pu!Jhcado na :pr-.!..mei--
r a página uma :riotic.la7 e no dia seguinte ( 10 
d e Fev.) publice..d.o nma nova r efe::cêncta à reu~ 
niao, Também a  Televisão Zambiana inse:;:·iu DOS 
·seus prog:!:'amas uma ent:tevisJ,;a: com um responsá 
vel do Movimento e projectou 1.~m fiime sollre ã 

~Nest a data chegou  a 1usaka,·acompanhado de 
s · .. ;,a esposa e uma filha, o camrada Joaquim Cris 
tóvão, mem'!..:r-o do Comité :Director~ vindo da Ju-
gos .-lá-via. O camaracla Cristó-;.râo ~ ferido grav~ 
mente na coluna vertebral durante  um ~- ombarde · 
amento, esteve internado m1m hospital de Be l = 
grado durante cerca  de  dois ancs" Ficou com-
pletamente p aralisado dos membros inferiores. 
O seu moral é excelente e continuará a dar a 
·.:sua contribui9ão  a luta. 

'-,i? 
~~ 

Os riii'litantes que se encontram em Lusaka 
estão a participar activamente-e com grande~ 
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tusiasmo na limpeza das l.a'Jras de milho em torno 
das residências do Movimento. 

2 militantes do Movimento~ Gi boya ex-adjun·· 
to na Direccão do CIR da 5~ Regiª o e Ti to Moto-· 

1 ,.. c- ,..._, 
-Motos ex-membro do Comand.o da v-Regiao, anima.:.. 
dos por ambicão e sede de pode r pretenderam uti-
lizaJ.: as pop{J.lacôes de algumas zonas da }! ... Região 
para a r:)elizaçko dos seus obje : · ~ivos " Embora to 
d a  a mov:!.mentacão +Ji-...,e::se sido feita so::: lases ·-
tribais. a di r~cta. dii:wussão da,c relY.indicacões 
postas1 ·com responsá.-.reie. elo Movimento colo0~u o 
problema dentro do s"-,u concext0 exacto .. tenC!o s i 
do reconb.ecic.a a justeza de alguns dos' pontos a= 
:presentados" Ou 2 prowotores da agitação foram 
à.epois r·epudiaõ.cs pelos p:cóprios elemeD.t-os que os 
seguíramo 

ApÓs o i:n.qt'.érit0 q1.2e está a ser levado a e-
feito o Direccão do Mo·vimento toma:c·á as decisões 
l'lecessár·l as e 

I 

O Cornil-;~ Director decidiu toma_r medidas para 
se evi taJ:·em met\Jdos anti·-democr áticos no traba··· 
lho da nossa O:rgan:i.za.cã0o Nesse sentido foram de 

I -

·.cretad.os os princípios que deverão oriental' os 
princÍpios que âeverão orientar a vida colectiva 
nos dest acamentos  e na ac9ao em geral. 

u 
Durante o mês d e Fevereiro de 1970 constitu 

iu-se em Londre s um novo Comité de Apoio à luta-
de Libertayão dos Povos das colÓnias Portuguesas. 
Designa-se COMMITTEE FOR FREEDOM IN MOZAMBIQUE, 

1 
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A~~OLA & GUD!É, Pmpêe-se este Comité informar 
o pÚblico l:ritânico acerca da si tuacão nos ter 
ritórios africanos sob dominayão po~tuguesa ; 
canalisar a ajuda moral e material aos movimeE 
tos de ~ibert a9ão, e expor o papel da Inglate~ 
ra no apoio ao regime português. 

ú 
No mês de Janeiro de 1970 foram ata8dos os 

~uart éis inimigos de Massivi (14.1.70) pelos c~ 
maradas guerrilheiros do MPLA tendo sido destru 
idas instal acões e causado 14 baixas ao inimi= 
go. No mesmo' dia foi igualmente ataedo o ~uart e l 
de Luacano~ c ausando ao inimigo 12 mortos e 7 
feridos, Nest e at a~ue perdemos um· corajoso cam~ 
r ada. 
Dia . l8.i.ro foram afundados no rio LunguP~ 

vungu 2 barcos de uma patrulha de 10. Os barcos 
carregavam material e tropas. 

20. 1. 70 N~ Geral g @/. 
N 

E D I p A O 
D O 

8 
.. 
J 
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EDI~ORIAL 

O nosso Movimento, não subordina a sua po-
litica geral à._ de nenhuma po·cência estrangeira 
ou bloco de potências. 

Os, tugas· dizs;Jm na sua propaganda mentirosa 
que o MPLA ,{ _subordinado ao comunismo_ interna-
cional, ou .q\lei o . nosso Movimen~o é dominado pe 
la União Soviética,. outros que somos dirigidos 

pela China, etc, etc. 
Tudo isto não passa de fantaFJia pror agc.r..-

dísticao ... 
. Existe uma razão concreta pc;ra que se veri 
fique uma aliança com os países -socialistas. E 

.._ _que eles combatem como nós o imperialismo 1~.-,

ternacional, fornecedor de ajuda aos portugue~ 
ses colonialistas. Todas as for9as progressis-
tas do mundo, i'hcluindo os democratas p.ortugue 
ses que comla~em cqntra o fascismo no seu país 
e contra o sistema colonial, são nossos e.J.ia-
dos e nossos amigos. 

Mas as aliancas do MPLA não significam nun 
- ~ ca uma: :,:;ubordinaÇão à politica de outros pnJ.= 
:_':, ses. A nossa p61í tica é elaborada pelos orga.YJis 
mos superiores -ll::> MPL\ -O Congresso e  o Comi:: 

7-é Director, 
-,.:.::,?as do MP1di. baseiam--se no respe-.l 7o 
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m~tuo, no aproveitamento das experiências d~s 

outros povos adaptados às liassas condi9Ões es-
peCÍficas. 

O MPLA segue uma politica independente ba-., 
seada na amizade com todos os povos sem excep- ~ 

9ào e com todos os partidos, organizações e g~ 
vernos anticolonialistas e anti-imperialistas. 

O MPLA segue uma politica angolana e para 
Angola. 

REUNIÃO DO COMITÉ DE LIBERTACÀO DA OUA EM 
MOSHI I 

O Comité de Libertação da OUA, reuniu-se an 
Moshi, Tanzania, para a sua décima Sessão Ordi 
nária. Dos ll membros do Comité faltou apenas a 
Nigéria, estando presentes a Argélia, Congo-Kin 
shassa, Etiópia, Guiné, Republica Arabe Unidã," 
Senegal, Somália, Tanzania e Zarnbia. Apresent~ 

ram-se como o'cservadores, Marrocos, Sudao e Gb._§. 
na. 

A Delega9ão do MPLA foi composta pelos ca-
maradas Daniel Chipenda e Humberto Tra9a. Jus-
tamente, o MPLA foi o único Movimento que rep~ 
sentou o nosso povo em guerra nessa reunião, o 
que reafirma o reconhecimento do MPLA pelo Co-
mité de Libertacão da OUA como a unica forca 

I I 

que combate em Angola. 
Após a interven9ão do MPLA foram tomadas as 

seguintes decisões: 
1. Aumentar a ajuda financeira e material, 

2. Criar um fundo especial como ajuda adi-
cional ao MPLA. 

3. Encarregar o Secretário Executivo do in 
quérito sobre os assassinatos dos mili= 

tantes do MPLA em Kinshassa, que deverá ser a-
pres entado na próxima r eunião do Comité de Li-
bertacão. 

i 

4. Recomendar ao Conselho de  Ministros dos 



11

35 
Negócios Estrangeiros da OUA, para que o proble 
ma de trânsito dos militantes e do material do 
MPLA, através do território do Congo-Kinshassa7 
seja examinado à escala mais alta, afim de se en 
centrar uma solu9ão , uma vez para sempre. -

5. Recomendar aos Ministros dos Negócios Es 
trangeiros da OUA para que seja retir~ 

o reconhecimento ao "grae11• 

Um dos aspectos mais importantes da reunião 
de Moshi, foi o de ter reconhecido que, não obs 
tante a estratégia da luta na África Austral ser 
comum, as tácticas são diferentes, diferencian-
do assim a luta das colónias portuguesas, da OC6 
outros países. Foi por isso decidido dar priori 
dade na ajuda, à luta das ColÓnias Portuguesas~ 

mais concretamente ao MPLA em Angola, ao PAIGC, 
na Guiné,  e à FRELIMO em :Moç.:ambique. 

As resolucões tomadas na ultima reunião do 
Comité de Li/berta9ão, constituem mais uma vitó 
ria diplomática para o nosso povo e para o MPLÃ. 

ACTIVIDADE DA OMA 

A OMA, pela sua ac9ão revolucionária, é hoje 
reconhecida po:.~ inúmeras organizacões nacionais 

/ 

e internacionais de mulheres. Neste âmbito,a mu 
lher angolana acaba de participar em três reuni 
Ões ao nível internacional. Foram elas, a reuni 
ão du Bureau -organismo máximo -da FEDERAC.ÃO-
DEMOCRÁTICA INTERNACIONAL DAS MULHERES (FDrM) , 
realizada em Berlim de 21 a. 2<'1- de Janeiro ; O Se 
minário Regional soe o tema "Forma9ão de Quadrrn 
para a Luta contra o Analfacetismo entre as Mu-
lheres'' que teve lugar em Kartum -capital do 
Sudão -de l  a 9 de Fevereiro. Este Seminário , 
foi convocado por iniciativa da FDIM e da UNIÃO 
DAS :MULHERES SUDANESAS , com  a colaboracão da UN 
ESCO e  nele f·articiparam de l ega9ões de ' organiz~ 
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cões femininas de mais de 30 países de África e 
I 

do Médio Oriente, da Conl'erência das Mulheres fi 
fricanas, da União Geral das Mulhéres Árabes,as 
sim como representantes do Conii té das MÜJ.heres-
Soviéticas e da Federacão das Mulheres Cubanas. 

I 

De· 17 a 21 de Fevereiro a OMA, integrada~ 

ma representacão rep1-esentati va da FDIM, tomou 
parte na CONFÉRÊNCIA REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES 
~O ~ GOVERNAMENTAIS que teve lugar em Adis-Ab.§! 
ba. ::Eista ú.l ti ma coiüerênci a foi promovida pelo 
._Servi9o ·de I_nformação da Organização das Napões 
Unidas e teve por fim discutir os. problemas do 
desenVolvimento económi"co em África, apartheid, 
a discriminacão racial e  o coloriialismo na Afri 
ca Austral. , -

Os resultados destes 3 encontros interrtaci~ 
nais forçmí muitO positivos er.coraj adores e  a OMA 
espera sinceramente que as decisões que neles se 
tomaram. possam ser concretizadas num futuro l::re 
ve. 

o o o 

Foi instituído o Co~~té de Reorganização da 
OMA, tendo sido nomeadas para o efeito 3 membrc:s: 

-Camaradas: Maria Carlos 
Maria J-udith Santos 
· Luiza Inglês. 

NOTICIÁRIO 
Logo após_ a sua chegada a Lusaka em i .nícios 

de Fevereiro,--,.o ·camarada Ago·stinb.o Neto ;foi re-
cebido por ·.Sua Excelência ?J Presidente da R_epú-
-blica da Zambia, D.r. K. Kaund.a;,. Vice-Presidente 
Sr. Simon Kapwepwe, aGsi.ro cqmo pe.lo Ministro da3 

i' Comunicações e :r_ Mill:1er e oficiais da -UNÍP. · 
O Vi ce-Presidente da Rep{iblica7 ·S:r.'• s_-; mon 

Kapwepwe recebeu para um novo encon'ú~o~ 6 Cama-· 
. -. 
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rada Presidente do MPLA, no dia 4.3. 70. 
000 

O Camarada Presidente tam"h-sm visitou o Minis 
tro para o Desenvolvimento Rural, S.r.R. ·Kamanga 
e  o Ministro das Finanpas, Sr. Mundenda, assim·· 
como o Ministro de Estado, Sr. Syimongo. 

000 

No domingo, dia 1 de Mar9o, foi oferecido um 
jantar ao representante de Sua Excelência o Pre 
sidente Kaunila;. junto dos Movimentos de Liberta 
ção. A amizade ·que nos tem dispensado o goveirnÕ 
zambiano, alarga-se ao domínio social em que os 
contactos se multiplicam. 

ooo 
O Presidente do M.bvimento encontrou-'·Se com ex: 

embaixadores da Yugoslávia e da Tchekoslovaquia 
na Zambia. 

Nas residências .. do MPLA em Lusaka iniciou-se 
um ciclo de comemora9Ões cada sábado, integrada;; 
no Centenário de Vladimir Ili tch Lenine. A parti. 
cipa9ão dos responsáveis e militantes foi-
total nas duas sessões já realizadas sob os te-
mas: "Introducão a Lenine e "Biografia de Leni-
ne11. O ciclo prolo:ng-ar-se-á até 22 de Abril. 

O Comi. té Director decidiu criar um prémio de 
trabalho, mensal7 para os militantes exemplares 

• que mais se distingam na actividade geral do Mo 
vimento em Lusaka. -
Em relac9ão aos meses de Janeiro e Fevereiro 

foram distinguidos e louvados os camaradas John, 
Kudicelulé':  e Mar,uel Iia::> pela dedica9ão  e ea:p,i 
rito de sacrifíci o  demonstrados. 

""' 7 K 
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11 DESCENTRALIZACÃO 11 MARCELISTA 
I 

A visita de Silva Cunha, di to ministro do 
chamado ultramar, teve como primeira consequên 
cia a crl.acão de mais duas Secretarias Provin 
ciais em A~ola - a de Trabalho, Previdênciã 
e Acção Social e a.de Comunic&ões-o QUe na 
terminologia Marcelis-ta representa a caricat~ 
ra dos ministérios . lis~~ oetas em edicão descen 
tralizada-para as colÓnias. .. -
Esta manobra da:chamada politica de desen 

volvimento e progressiva autonomia das colÓnL 
as e QUe visa principalmente a iludir a opiril_ 
ao internacional e os anseios tipo Smith dos 
colonos ultras, está desde já condenada pe1a 
luta de liberta9ão nacional dirigida pelo MPL.A. 
Provisóriamente 11 as Secretarias Provinciais" 
servirão para que os "os secretários provinci 
ais tenham direito a casa do Estado e ao uso 
de galhardete11 • Outra utilidade não têm nem ra 
ra c a colonialistas· nem para o nosso Povo .Os 
malabarismos já não adiantam ••• 

MAIS UM SOLDADO PORTUGUÊS ABAN.DONA O CRIME 
CONTRA ANGOLA 

O soldado português Helder Nemésio Marques 
convencido de que a luta do Povo Angolano di~ 

rígida pelo MPLA é uma luta justa e heroica~ 
los seus direitos sagrados, revoltou-se contra 
o crime que as autoridades fascistas e colorda 
listas o obrigavam a cometer. Assim HelderMar 
ques abandonou o exército fascista de ocupa9ãb 
e  entregou-se aos guerrilheiros do MPLA da nos 
sa frente de guerra em Cabi:r:da há uns dias a= 
trás. Os guerrilheir9s do MPLA receberam-no 
com grande satisfação e entusiasmo, proporcio 
nando-lhe uma reac9ão solidária e encorajant~ 
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O MPLA d~clarou repetidas vezes, receber com 
humanidade todos os soldados portugueses que se 
decidam a desertar da clique do exército fascis-
ta de Portugal. 

A revista racista sul-africana PERSONALITY 
' que repetidas vezes s e ooupa de Angola pa.: a mobi-

lisar e canaliz.ar maiores apoios a Portugal con-
tra os guerrilheiros do MPLA,in9ere no seu número 
de 12 de Fevereiro deste ano um extenso artigo que 
a certa altura compara o MPLA com a UPA e  a UNITA. 
Transcrevemos algumas passagensg 

1  - "A maior e :a mais perigosa das organizaçÕEB 
terroristas e  o MPLA". 

2  -"A UPA não tem qualquer importânci·a. r8fl.l., 
politica. ou milita:o, segundp cs portt:guel;;ie~! 

3 "A 'TNITA é mais tribal do que poli:tica. O 
seu programa é simple.s ·-não promete mais 

nada as popuilia9ões senão vinho, comida e mulheres" 
e mais adiante g11A longo termo, a .UNITA é conside-
rada como o .menor mal e os portugueses ficariam 
bastante tristes se.alguma coisa sucedesse ao'maro 
brador1(Savimbi). Sendo os seus objectivos só má= 
terials, não é impossível que ele possa um dia.cre 
gar a um acordo com os portugueses". 

000 

Também o NEW YORK TIMES se refere muitas vezoo· 
a Angola. Igualmente sem comentários transcrevemos 
algumas passagens do artigo de Marvine Howe, apare 
cido em l.2.70:"0s portugueses. tentando seduzir tu 
ristas ap~ar da guerra": . -

11 Recentemente, contudo, v e ri f~ Ct>l:i,.,S e um abran 
damento da tensão com o Congo. O gÓvernador Rebo--
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cho Vaz confirmou as noticias que di~iam estar 
aberta agora a fr.)nteira sntre Angola e  o Congdt · 

" Ao mesmo tempo fontes mi li tares Portugue-
sas dizem que se verificou uma reduyão na act::..-~ 

vidade das guerrilhas pertencentes à UPA com b2 
se em Kinshassa no Congo'~ 

" Por outro lado, o rival nacionalista MPLA 
.continua a ser activo na região sudeste,~ue faz 
fronteira com a Zambia e sacecccSe estar a aumen-
tar a infiltracão no norte e oeste'~ 

I I 11 Uma seria derrota para os portugueses - a 
descoberta aqui (Luanda) do que se alega ser uma 
organização de apoio às guerrilhas -passou não 
mencionada na imprensa censurada do Governo~ As 
autoridades prenderam alguns 60 Angolanos negrffi 
e mulatos que eram acusados de ter fornecid.ó a-
poio material aos re~eldes segundo fontés por~ 
gueses informadas. A derrocada come9ou no fim de 
outubro."· 

11 O silêncio oficial sol:re· este caso, acredi 
ta-se ser devido ao facto de que ele contradiz-
a afirma9ão f"ortuguesa que diz serem os movime_!! 
tos guerrilheiros únicamente inspirados do .cc.-
trangeiro e sem qualquer apoio angolano local'! 

11 Os presos seriam· ·na maior parte Intelectu 
ais africanos, estudantes, funcionários e tamlEfu 
alguns operários, segunio as mesmas fontes. Al-
gÜns sapateiros e alfaiates foram·também presos 
acu~ad.os de terem fornecido botas e roupas ;:tos 
guerrilheiros". 

6.3.70. 1f-Geral 

EDipÃ 

DEPARTAMENTO DE INFORMAC 
I 

IP 
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DE 18 A 

EDITOI1.IA1 

c.::-, 
/ / \:\\ ,, 

(::::__~ 

As tarefas que o MPLA considera essenciais 1 
neste momentc podem resumir-se na palavra de or 
dem-da intensificaçâo de toda· a actividade· revÕ 
lucionária do nosso Movimento. 

Em primeiro lugar a intensific·ayão da luta 
arm2.da, respondendo à.s directívas dadas pelo Ca 
marada Presidente, de que são necessárias ac9ões 
e mais acções, tomar iniciativas que caracte:;-i'.J 
zem a passagem da guerrilha a uma fase nova,mais 
avan9e.da•·Atacar o inimigo, procurar o inimigo, 
combater o inimigo, destrui-lo, recuperar as 
suas armas e com elas combater de novo contra e 
le, contra os traidores, os contra-revolucioná= 
rios fantoches. 
A intensificacão e generallza9ã0 da luta ar 

mada terá de corr~spond~r um avanco geral de tÕ 
da a actividade. A producão agríc;la deverá au= 
mentar de modo a supr~. r as necessidades perrnarm 
tes da subsistência da guerrilha, e cumpr~: r-s e-:-
6 princípio d e apoiar-nos nas nossas .. ,..,.dr-~;..._as 

;-;.. L "'· 
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forcas. 
'A · instr~9ão, a assistência, o melhoramento 

dos métodos democráticos de organiza9ão, atra-
vés dos organismos politico-militares e dos C~ 
mités de Accão~ devem acompanhar se não prece-
der a própria acção guerrilheira. A mobiliza-
cão das pop\:: . ~1.0:-ies ~ sua politização e integra-
;ão na vida d~ guerrilha deve ampliar·-se à.s 
~egiões de abertura recente o . . · 

~To exterior as tarefas J;'evolucionárias co:-
mecam pela consoiênéia da necessidade de ir pa 

y . . -

ra o interior combater. Os estudantes não devem 
limitar-se ao dia a dia das lições bem ou mal 
aprendidas, mas sim capàci tar-s.e do cumprimen-
to do dever, formando.:...se rápida, sólida e coDE. 
cientemente. A batalha pela promo9ão técnica e 
cultural dos nossos quadros deve ser vencida 
com brio e com capa-:Jidade a:lquiri<la·, ·d , despre-
zo pela vida burguesa e por vezes devassa que 

~ as possi.bil.idades das .. b61sas · ófeL!ecem deve ca-
ract.erizar · tQdo o;;.:t:Joirr· estudan't·e dti; MPLA .. _. 
, r ·-·0 .estagiáriQ · é Um guerri:lheiTO' a aperfei··. 
-·yoar-se técnicamente· e. qué devG consider~se 
: n,a fas_e dé·:prepara9ão para ac9ões ·mais import_<_'~ 

:tes. e . dec;i:sivas p:ara a · nossa luta. 
P.,.c9·Õ'Bs e . mais ... acc.õ:es • :, . _, . 
Produz;ir, al:i,menta:r· a gue:i'r~.lh~o 

I _r_:tstru:i,.r, ;as_sisi;i;t' ·~ , mobilizar as popula;ç 

9ões. . _ . .. .., - , 
Es:tud.~r,. , m9bi1:i:zar-se e ·.integrar--se na lu 

. ta, prmadár. ·. · . - .. -

·' 
. ·: . .:. 

· ·· AP~:yfeiyo~~~e .:pa:ra ·lutar·.: melhor . .J . . -~ · · •. 

• ';i 
•• ,r .... 

,,;': ·-··-: No · I;~~~ado .~i~ . ~ de :~ar9o a "~tiadrilh~ I1~~ 
; ois.ta E1 fasc:i,et.a de. ·Jan-.Smi th procla.uiou à inde 
pendência fantoche da Rodésia. -

Esta atitude está carregada de consequên~ 
ci as nega ti v as para o povo do Zimbabwe e tarirom 

.~, 

/~;... · 

·-== 
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1 J > • ~ ~ r• •••• 

· ~ .. · .. :: ''. ' .. .. ,. 

·.· . .... . . . · .... .., ... : ... ;. . .... . 

·pára o ·nósso·· p;us·-·· :'assim-como para a ··Africa in-
-·teira~· .. ··:··. .;-· " ·: :/-:! · :·.:· ·.L:, · 

· Erri ·prirr;éi:i·o ~liigar ~o 'p-~vo 'de Zirhbabwe · -ve·~se, 
---de-ste modo, submE:h;ido 'a ;odiosa poli tíc·é·d~ ·apar 
theícf C:oiii toda~ ''a,s;: stl.as;l:i){U.marias' óondic·Ões ,teri= 
~do de -'8-r:igaj ar-"s'e 'd'ecidi:daménté .:numa J:qta arma-
::dá sérri'"-tréguas ·:-Óntra 6" poder"' racista ·usU:rp'ád:or 
af:i,.m de .. garantir os pró_prio~ .diroitos ~ -

-~ indé!Feruf"êncfa raci s t 'Ei": a.-a R.o·dési a -&em para 
. n6s t~ravíssirrias . cbÍlpequên:ci.aà q_ue são entre" ou-
trás a possi bi Eciade· de umá-"tnh3rveriyâ6 nÍi li ta:r; 
. "económica e poli-tica mais aberta. e sem controle 
por parte de·Smi th e _da: sua ·cli'qúe1 em. Ango:f~ e 
·Moçambique.: · · . · · . · · .. · · · · 

- A d"eélaracão de usurpac ão da RociésHc·ao seu 
·_po-vs ~ c-on8titJe um refOr9,0 'a poÜtica cól!or;ti:a.l 
·-e · s'égregacionista de ·Por·cugal e 'da 'Af:r:i_.j·::t: do Sul. 
:Por outro ·lado· a: :n oli -t ic~ d:L ·V~ de ·1;desenvoTvímen 
to e ·pi-ogfessiva ~utonorrti'aw pratic·oo~ pÇir 'Cae·t~ 
no é apenas uma introducão 'a ·evolucão .-d e tipo -
Smith para A:ngo.ia :e ·-Moc~mbique· , d~~tr~:· dÓ plano 
lusb..:.sul af:dcano ·a.:a. I'Órmação do bloc.o ràc{s'ta 
e anti-africar~o da Afripa Austral. Os colonos ex 
tremistas do nosso país d e resto, já fizeram s~ 
ber ciaràmente :os seús d"esígneos rium doéu\nento-
·a.preséntacio ·a Oaetano pela Associa_ç;ão I :ndust.i:-ial 
-de. A:ngola .eú -qúe ·:affrmam· "ter t;tma :Pilavra ~ ·di ·~· 
··ze.r no· d~so 'dé umà 'mudanpa11d,a polÍtica coloiiial 
·de Li·sbo~~ · · · . · 

.. Em fac·e_ dest,a si.tua9~o o MPLÂ consiq.era q_ue 
--só na· intensificacão da luta armada nos :nc.: Jos 
_países.,_ na el,evq,.9i:lc . e .. aceleraçãç da gue:r.rà de l_i 
b8rta9ão,.esi6. à garantia d3. derroté?-dos".smi tns 

· · :pqr.tugu~ses e oú_:tros e  a ·vitória dós nossos P2 
~ Vós. ' · 

. :. 

CONFUSÕES, J)ISTORSÕEs E OUTRCS :DESPROPÓSI-
TOS SOBRE A LUTA :DE LIBERTACÃO DE 'ANGOLA . ' ' 

O Peking Review n~ 7 de 13 de Fevereiro pu-
("') 

,~i) 
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blica mais um artigo sobre o 4 de Fevereiro, a~ 
tribuindo a actividade poli tico-mili.tar em An-
.gola, contra. os colonialistas, ~ um grupo fan-
toche existente na Zambia, sob a direccão.do o 
portunista e ambicioso Savimbi. ' -
· É pena que a grande máquina de propaganda 

chi:nesa, induza no erro a opinião pública do 
seu país e os. grupos que seguem a política c~ 
nesa no mundo. 
Apoiar irrlividuos irresponsáveis que não 

te-rdo a menor base no interior do país produzan 
declarayões fantasistas sobre a luta e sobre o 
seu caráoter, só pode explicar-se neste momen~ · 
to, pelo desconhecimento da rea~ idade que vive 
o nosso povo ou pela acei ta9ão fácil de slogam· 
que sujei tos do género Savimbi usam como prof_!; 
são para enriquec e r em em nome do Povo Angolan~ 
Isto porém não altera os factos e  o 1~LA é 

o unico e legÍtimo r epresentante dos int~ress~ 
do povo angolano, o t.iincq d:efensor consequente 
da sua liberdade . 

O MPLA espera que a República .Popular da 
China, objectivamente corrija a sua posicão. 

r-: o o 

Por outra parte, outro fantoche, o famíge·· 
rado Holden de Kinshassa, aproveitou como cada 
ano o 15 d e Mar9o para lanyar úirrJ.s tantas . ~- -
tranhas afim de receber mais uns do"lares. Dis-
se que a luta seria longa, que poderia até du-
rar dez, quinze ou 25 anos mas ele e  o seu gru 
p o alcunhado de govern.o estavam certos de ven= 
cer. 

Não há dúvida que o burlão internacionales 
tá disposto a passar mais 10, 15 ou 25 anos p;· 
los bares e feiras de Kinshassa, com umas idas 
a Nova York e  a Tunis para receber os che-ques,_ 
e assassinar angolanos ;JO Congo de Mobutu. Que 
ele continue a fazer essa vida é uma questão 
que só a ele diz respeito. Mas que o fapa, com 
o apoio do imperialismo, contra o povo angola-
no é que não deveria 3er possi vel r • .1m país que 

/ 1 
I j 

li 
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se diz .. airicano e que pertence à OUA. · 
c.c::n 

Também é. P..T.F. · 9.ue mt"J. tissimas. vezes tem no 
ticiado vit~rias do MPLA_e . inclusivamente o resul 
tado posúivo para o noSSJO Moviment o das div:(3rsas 
Con.ferências da OUA, vem agora através do seu ~r 
respondente.em Kinshassa mentir-descaradamente 
aos ouvi~tes 9-ue o 15 de Marco llé reconhecido·o-
ficialmenten \talvez pelos oficiais d e Mobutu) , 
como o comec o da revolucáo angolana; afirma .. 1lc ., 
poi s que o MPL_I\_ até hoj~ não foi. re-co·nhécido pe-
la OUA etc, e t c . 

Se a  RTF nao está lnformada da verdade que e 
l a mesma transrni tiu a-lgumas vezes J não nos ocupa 
remos nós de mostrar-lhe o ,ridículo em que caiu. 

Não restam ~-Úvidas que os interesses do impe 
rialisrno f:rancês 9e sentem amea9r.u1os sm Angola-; 
à medida que cres0.e a n~ssa luta. Portanto a so-

... lw;ao qc1e ac4aréUil para eles, é a· de apoiar, mesmo 
a custa da mentira vergonhosa, os grupos vendi-
l}fÕes de Angola, 
· Holden & Sav:i,mbi, Limitada - ei s  o nome da 
sociedade que serve, para importação e exporta9ão, 
aos colonialistas .e im}erialistas. 

'.)C · O 

Notícias de Kinshassa dizem que enquanto o ~ 
saooino Holden mántém na sua cadeia privada o sru 
"ministro -da ll".forma9ã:o11 - Rosário Neto -novas 
di vergênci asJ surgiram em Janeiro de 1·970 com os 
seus colaboradores, Johny Pinock, Videira, Júlio 
Kabangu; Paul ·Tuba e Kun__ ".ka. 

:::>C_) o 
··os bandos contra-revolucÚmári~s aquecem com 

os dólares que bebem; mat~m-se e apodrecem •.• 

.. A7 
v-4. 

Cresce o apoio politico, a ajuda material de 
de organizacões anti-colonialistas' dos países o 
cidentais a~ nosso Movimento e à luta do nosso~ 

I ;-,__ 
~-j 
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"o. AsBirn c MF1A 9 con"t; a j i com a solida::i edad.e 
activa de amigos da nossa causa na Suécia, Ale 
manha Federal , Inglaterra, Itália, Inglaterra-; 
H o landa, Canadá e também r..o J a :pão. 
Este apoi o  é co-nsequênci a da luta herÓicacb 

nosso :povo dirijido :pelo MPLA. 
ooc 

C~m:pri r com as tarefas imediatas do M.P. L.A. 
Formar quadros capazes. 
Intensificar a luta armada. 
Tomar iniciativas. 
Criar vitórias. 

Di a 8 de Mar9o a OMA realizou uma reunião de 
militantes actualmente em Lusaka, membros dos Co 
mités de Ac9âo, responsáveis do Movimento e na 
presença do Cam. Presidente Dr. Agostinho Neto. 
A sessão foi dedicada ao dia da Mulher Ango-

lana, 2 de Mar9o, em homenagem às nossas intré-
pidas camaradas mártires)Deolinda Rodrigues, da 
Direc9ão da OMA, Irene Cohen, Tereza Afonso, L~ 

crécia Paim e Engrácia dos Santos, vilmente as-
sassinadas na :prisão :pelos bandos fantoches de 
Holden, em Kinkuzu. 
A comemorayão integrou-se na celebrayão do 8 

Mar9o, di a mundial -da Mulher. 
Tomaram a :palavra as camaradas Tchiunge, Pe_E 

sar Primeiro, Fuxi, :pela OMA, a Cam. Margarida 
Matsinha, :pelas Mulheres de Moçambique, tendo~ 

cerrado a sessão com :palavras de encorajamento 
e di versas sugestões às nossas compatriotas o Cem. 
Presidente. ~ 

A OMA prepara-se :para um :papel mais dinâmico 
de acordo com as necessidades da luta. 

~ 
"'~ 

O Papa Paulo VI, nomeou :para :primeiro Bispo 
Africano em Angola,' 11o ns . Eduardo André Muaka, Rei. 
tor do Seminário de J-'.landa. Esta atitude do VatL-

rí\ 
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ca~·.t , é L1l...'.i -i. o f:lignificati v a." A Ig:rej a Católica S_§_ll 
pre procurou alinhar com a situa9ão. Tendo agora 
verificado a eminência da transforma9ão radical 
de Angola colonial num país africano independen-
te, pela justa luta do nosso povo, o Vaticano tr_ê: 
ta de veservar um lugar na car r uagem.;. 

O C• O 
Intensificar a .actividade politico-militar em 

todos os planos para que a guerra longa se trans 
forme em rápida t porque a Vitória é Certa. -

A Inglaterra continua a ajudar os países racm 
tas da ~frica Austral e Portugal. 
Assim é que no mês de Novérr~ro, foram exporta 

dos para Angola entre outros os seguintes artigce: 
-3 Geradores e circuitos para Cabinda e Por~ 
-Aoboim. 
6.888 metros de material metálico tipo"ARM<D" 

-lr~tala9ões para fabrico de farinha e óleo 
de peixe para Lucira e ]aia Farta. 

- 6 silos metálicos para conserva de gelo pa-
ra Cabir>..da, Porto Am'roim, Novo Redondo,Ben-
guela Lucira e Luanda. 
Tanques de transporte de alimentos congela-
dos. 
Lingotes de ferro e de cobre para a Direc:-. 
ção de Exploracão do Caminho de Ferro de Mo 
çâmedes, Sá-da~Bandeira. 

000 

Intensificar a luta armada contra o bloco lu-
so-imperialista1 

No dia 4 de Fevereiro, realizou-se em Londres 
um meeting em que estiveram presentes cerca ~e 
lOO·:pessoas. O camarada Ismael Martins, nosso Re 
presentante na ~-rã-Bretanha, tomou a palavra du:: 
r ante a r~ união , 

No entanto,  em Lü: :!o a pelas 12 horas do mesmo 
c/( 
ft 
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í 

dia o Comarda. Geral da ? . S . P . mandou r-eza:;_ rré..G ·· 
· sa por alma dos s eus agentes justamente liquid.§: 
dos pelos heróiCDs militantes do MPLA em Luanda. 

o C l 0 

O Dr. Julio de .Castre Lopo, angolano, .. Juiz. da 
Comarca do Lobito, aceitou a sua nomea9ão para 
. Director da .Policia Judiciária de Angola, orga-
nismo do aparelho de repressão portuguesa ao ms 
so povo. 
A ac eitacão do Dr.J.Castro Lopo par a este~ 

go, coloca-~ n a  s i tua9ão inexplicável d e agent-; 
do iriimigo, acarretando-lhe em consequênci~o r~ 
púdio total do nosso povo. Os patriotas angol a- ... 
ncis sabem distinguir entre angolanos no seio do 
inimigo e angolanos com o inimigo • 

. '  ' ~ 

c·o o 

A discussão sobre a anulayão do r-econhecimen 
. :to .. do .chamado 11grae'', mais uma yoz foi ·adi ade , 
p~ra setembro, pel o Conselho de Mi mst.ro:s~ :reuni 
dos em Adis Abeb.a. A  di visão entre os pal'ses a-: 
fricanos sobr e prÓblemas tão essenciâLs éomo a 
··luta: contra o colonialismo, impede a revisão de 

·. ' :) ' ., ' 

um problema que so tem preJUdlcador a nossa luta. 

yj 
Segundo noticias recebidas de LuanSJ-a ~r.!~Orm_§: 

-se que faleceu o nosso compatriota Higino Aires, 
q_ue durante v ários anos esteve .. a cumprir pena na 
Colonia Penal do Tàrrafal, na ilha de Santiago 1 
Cabo-Verde. 
Higino Aires, antigo empregado de Seguros.,fai 

um patriota ardente e realizou trabalho importan 
te na cidade de Luanda, nas organiza9ões de que 
mais tarde resultou o MPLA. 

o c::::; o 

O padre Lino, que esteve com residênci a fixa 
em Portugal, foi assassinado_em Ar~ola, segundo 
noticias recentemente recebidas. 
Mais um crime hediondo dos colonialistas a 

' )'1 \J_,. 
f  ' .. ,/ 
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somar a :tantos outros qu('l só com a intensifica-:-: 
cão da luta armada t erão fim. Só na Angola In-
dependente, a yid13: humana poderá ser respe:Uada! 

Ç· c::J o 

Após a deser9ão do soldado português Helder 
Marques, do exército colonialista, um soldad,o 
angolano, da .mesma unidade abandono~ os opress2_ 
res e integrou-se no MPLA, em Cabinda. O:portun..ê: 

' mente serão anunciados o seu nome  e dados· bio-
gráficos. 

coo 

Informações não confirmadas dizem que os t~ 
gas perder am 250 homens durante a ofensiva na 
Zona A  d a III Região e na IV :·Região, em Novemb:n:::> 
de 1969. . . ' 

000 

A escol a Lupa do MPLA, tem este ano 56 alu-
nos matriculados 1 distri buidos por 4  classes,com 
2 --professor es; 

4a . classe -9 3a. classe 13 
. 2a. classe -8 l a . classe 26 

Tal como as outras escolas do MPLA também es 
ta funciona em regime de internato. 

·-~ .--:-::; 0 

O M.P.L. A. assiste o povo. 
O M.P.L. A.  instrue  o povo. 
O M.P.L.A. liberta o povo. 

Intensifiquemos a luta armada! 

ú (::J o 

Rea]izaram-se nas residências do MPLA em.Lu 
saka, mais duas sessões integradas n~s Comemor~ 
cães do Centenário de Lenine, com afluência to= 
tal dos militantes e responsáveis do Movtm~nto, 
em trâ.L12i to. 

úOC.. 

Dia 13, os militantes do MPLA presentes em 

~;) 



26

Lusaka, tiveram a oportunidade de assistir à 
p·rojeç9go· de filmes da R.P.D. daGoreia, sobre· 
a guerra de liberta9ào e  a realidade actual d~ 
quele país amigo. ~ 

Dia 15 em sessão organizada pela OMA· e pelo 
DIP éxibiram~se fil~es sobre a nossa luta para 
os Comités de Accão da àrea norte de Lusaka. 

O Militante do MPLA está consciente da dure-
za do combate q_ue travamos. 
O militante do MPLA está preparado para a lon 

ga luta até à vi t6ria. 
Roouur nunca ! Avan9ar sempre! 

c)QC> 

Inici ar-se-ão em breve Programas de Rádio a·'-
través da Rádio Zambia. Poderá assim o MPLA di-
rigir-se aos seus militantes diáriamente, em 3 
programas diferentes a partir de Brazzavi.lle, 
Dar-es-Salaam e Lusaka. 
_ Oportunamente será anunciado o dia de começo 
do Programa C e  o seu horário. 

COCJ 

O Camarada Presidente teve enco.ntros com os 
Embaixadores da União Soviética e Yugoslávia. 
Também foi recebido por alguns ministros do 

governo zambiano. 

Nao esperemos que a independência traga a 
consciência, mas que a consciência traga a inde 
pendêncüa. 

18.3.70 @/. 

E D I C Ã O D O 
I 
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