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E; ; • Eis o segundo número de Anti~olonialistoo,com 
~ :t. quase dez meses de intervalo. Nao estava nos 
~nossos planos atrasarmos a sua saída por tanto 

Sem dúvida os primeiros números atingirão um 
pÚblico numericamente reduzido e essencialmente 
estudantil. Não por ser essa a nossa intenção,mais 
por deficiência organizativa; no entanto a impor-
tância conferida pela máquina de guerra a pessoss 
nessa situação faz-nos crer na utilidade da em-
presa. Esperamos que uma ve~ dado o primeiro im-
pulso o processo se desenvolva e  a distribuição 
atinja as massas trabalhadoras,Únicas capazes de 
levar a cabo a revolução socialista. 

tempo,mas a isso [omos obrigados por dificulda-
des de ordem vária. No entanto continuamos,não 
sem pedir que nos enviem críticas e sugestÕes 
(ajuda monetária também seria de interesse) para 
a morada que ora passamos a publicar : 

Anticolonialismo 
3l,Basset Road 
Londres W.lO. 

As premissas de trabalho enunciadas no edito-
rial do primeiro número continuam válidas. 
O problema colonial continua a ser a contra-

dição polÍtica fundamental da sociedade portugue-
sa e portanto é esse o campo onde será necessário 
desferir os maiores golpes para obter a curto 
prazo resultados que possam por em causa a hege-
monia da classe (classes) dominante. 
Continua a f azer-se sentir a falta de um par-

tido revolucionário da classe operária que reuna 
ã sua volt a as outras classes da sociedade por-
tuguesa empenhadas em derrubar o fascismo. 
Como grupo de portugueses radicados no estran-

geiro pensámos dar a nossa contribuição ã luta 

Este nÚaero é composto por um artigo de Basil 
Davidson,uma entrevista que Amrlcar Cabral nos 
concedeu aquando da sua recente visita ãs Ilhas 
Britânicas e diversa informação Útil para poten-
ciais desertores ou refractários. Sobre o pri-
meiro,o seu profundo conhecimento da estratégia 
da guerra de guerrilhas,as suas frequentes visitas 
a territÓrios libertados de Angola,Guiné e Moçam-
bique,os seus estudos sobre África e nomeadamente 
as colónias portuguesas, fez-nos crer na utilidade 
da publicação de um artigo seu. Quanto ao segundo, 
o facto de estar na vanguarda da luta contra o co-
lonialismo português,além de ser um expoente do 
pensamento revolucionário africano,fez com,que não 
pudessemos deixar .fugir esta ocasião de o ouvirmos 
e de fazer chegar o que nos disse às pessoas que 
lerão este jornal. 

publicando este jornal que tem como finalidade @ 
informar objectivamente (tanto quanto possrvel) Grupo AnncolonLallsm • ti r
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:~!:es: {~~=:=~s~~~;:i:l~:s~~~o:t:~~:~s!ç:á~~ses .. ' ' •r;. 
que contribuam para esclarecer o problema. 6r ~ .... !: 
~--~~~--~~--~--------~~~~--=---~~~--------~~~ -Basil Davidson para Anticolonialismo -· ",,,· 

Qual é hoje em dia a situação em Angola,Guiné 
e Moçambique,a situação existente de facto 1 Do 
regime fascista,por um lado,dos movimentos de 
libertação nacional pelo outro 1 
O regime fascista,como já hii II!Uito se sabe, 

opera por detrás de um véu de mentiras pois não 
ousa dizer a verdade. ~ diHcil romper este véu. 
Has,mesmo para os que estão fora de Ãfrica,não é 
impossrvel ,graças a três grandes fontes de infor-
mação. O valor destas é variável; todavia,consi-
deradas em conjunto,dão uma ideia precisa da si-
tuação. 
Estas fontes de informação são (1) comunica-

dos e outras informaçÕes,oficiais ou não,provin-
dos do regime fascista; (2) collll.lnicados e outras 
informaçÕes provindos dos movimentos de liberta-
ção nacional: ou seja,do MPLA em Angola,do PAIGC 
na Cuiné e da FRELIMO em Moçambique; e (3) infor-
maçÕes de jornalistas estrangeiros e outros ob-
servadores,quer sobre o lado Africano quer sobre 
o lado colonialista da luta. Para mais,durante 
qualquer coisa como os Últimos doze meses,a ter-
ceira fonte de informat;ão tem-se tornado maia 
abundante e coberto áreas mais vastas. Muitos 
observadores estrangeiros têm,em qualquer das 
três colónias,visitado e viajado em zonas con-
troladas pelos guerrilheiros. Estes observado-
res têm vindo da Grã-Bretanha,Estados Uni.dos, 
F~anxa, ~tál ia ,Holanda ,Suéc~a,Alemanha Ocidental, 
f1.nland1a,URSS e outros paues. 
Podemos portanto obter bom nÚmero de infor-

maçÕes de vários tipos a partir de testemunhos 
tão diversos.  E  o véu de mentiras,cada ve~ mais 
tênUe,tem-se vindo a romper. Compilando estas 
informaçÕes,a situação na primavera deste ano 
era a seguinte: 
~: nos vastos distritos orientais (Moxico, 
Lunda,Cuando Cubango) há unidades de combate do 
MPLA num total de cerca de 5000 efectivos (em-
bora de forma alguma todos com armas modernas) 
instalados numa rede vasta,coerente e bem organi-
~ada de grupos mantidos em contacto graças a um 
bom sistema de estafetas e comandos regionais 
eficientes. 
Estas unidades têm (a) conseguido de uma ma-

neira geral conservar a iniciativa estratégica 
na maior parte dos territórios rurais destes 
distritc;~s; (b) confinado o exército fascista aos 
seus quartéis ou a ocasionais ofensivas (patru-
lhas em força,apoiadas por tropas de elite em 
helicópteros,trazidas de Luanda ou de outras ba-
ses de;~ extremo ocidental) de curta duração que 
mais não podem fazer do que exercer uma breve 
iniciativa tãctica; e {t) aberto e mantido aht!r-
tas muitas vias de abastecimento e comunicação 
entre estes distritos e novas zonas de luta nos 
distritos centrais de Bié e 'la\ ang~·. 
lato significa que as unidades do ~IPLA têm um 

sector importante do exército fascista mantido cm 
quartéis muito afa.stados das su3S hases centrais 
e_ocidentais; têm libl!rtado c protegido grande 
numero de rurais que,doutra forma,teriam sido ví-
timas de captura, tortura c prisão em "aldeia es-
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tratégicu"; e,de grande importância para o futu-
ro progresso da luta,têat penetrado profundamente 
nas regiÕes centrais de Angola. Têm assim f rus-
trado os três objectivos declarados do exército 
fascista. Elites consistiam em "conter" os "ter-
roristas" nas regiÕes do extremo oriental; limi-
tar toda a população desta zona a  "aldeias estra-
tégicas" (de facto pouco diferentes de calllPOS de 
concentração) ; evitar que o MPLA deaenvolvesse 
influência política e poder militar em Bié,Ma-
lange e outras regiÕes para ocidente. 
Entretanto, e maia u!I!B vez no "coração das 

terras coloniais" do centro e ocidente, o MPLA 
tem cerca de 1500 homens e mulheres em armas nos 
distritos de Cuanza Norte,Luanda e outros,bem COIIK 
algumas centenas em operação nas florestas de Ca-
binda. 
Estes sucessos militares reflectem um suces-

so polÍtico. Refeito dos seus desastres de 61-62. 
o MPLA tem desde 1965 vindo a tornar-se um movi-· 
mento nacional que dispÕe muito claramente da 
adesão,apoio e participação crescente da maioria 
dos povos de Angola .. Muito claramente por duas 
razões: em primeiro lugar,porque nenhum movimen-
to de guerrilha podia conseguir tais êxitos mi-
litares sem vasto apoio e participação populares; 
em segundo lugar,porque observadores estrangeiros 
(incluindo eu próprio em 1970) têm invariãvelmen-
te observado que as unidades de combate que têm 
visto no oriente de Angola são constituÍdas não 
só por homens e mulheres oriundos de todos os po-
vos de Angola oriental (ou seja Mbunda,Luchaze, 
Lunda,Luvale ,Chokwe,Ambuela,etc.) ,mas também por 
homens e 1Wlheres provindos dos povos do Sul,Cen-
tro e Ocidente de Angola. O MPLA está portanto 
plenamente justificado ao reclamar que representa 
a nação angolana em vias de formação. 

Guiné: J:: da mesma forma claro que o PAIGC esta-
beleceu l1lll controle firme sobre a maior parte. 
do território rural desta colÓnia,mantendo os 
efectivos militares do General Spinola,mais ou 
menos 30000 homens,confinados (a) ao eixo central 
que corre para norte desde Bissau a Bafatã e con-
tinua até Piche,com algumas das ilhas próximas da 
cost~,como a de ~ijagós , e (b) a um número cada vez 
menor de guarniçoes isoladas,agora apenas abaste-. 
cidas por helicÓpteros. 
Spinola é o mais fala-barato de todos os gene-

rais fascistas e afirma que tem a aituação "sob 
controle" . Mas a evidência é contra ele.  A evidên-
cia é a favor de AmÍlcar Cabral, o notável dirigen-
te do PAIGC,e corrobora a sua recente declaração 
de que é o exército do seu partido que detém a 
iniciativa estratégica.· O exército de Spinola 
continua a evacuar,sob pressão do PAIGC,as suas 
guarnições isoladas e  o PAIGC estâ agora a apro-
ximar-se dos principais centros urbanos. Os ob-
servadores estrangeiros concordam tambá que o 
PAIGC tem o apoio activo de todos os povos do 
território,inclusivamente de muitos muçulmanos 
Pulas cujos autoritários chefes tribais ainda 
alinham com o regime fascista pois querem manter 
os seus privilégios ou receiam as represálias. 

Moçambique: tendo-se refeito duma luta pela chefie 
que se seguiu ao assassinato pelos fascistas do 
seu dirigente Eduardo Mondlane (em Fevereiro de 
1969l a Frelimo surgiu mais forte e mais unida e 
tambem mais determinada a prosseguir a luta pela 
libertação. Alguns,fracos ou traidores, ficaram 
pelo caminho ,deixando o movimento mais experiente 
e capaz de resolver os seus problemas. 
As unidades de combate da Frelimo não só so-

breviveram a uma forte ofensiva fascista, no outono 
passado,no distrito de Cabo Delgado,como voltaram 
de novo ã ofensiva; por exemplo,no distrito de Te-
te,o comando fascista admitiu Ültimamente que hã 
unidades de combate da FreliJal que conseguiram 
instalar-se ao sul do rio Zambeze,um feito que os 
generais fascistas tinham anteriormente afirmado 
ser impossível. 

Tal como o MPLA e  o PAIGC,a FRELIHO deve o 
seu progresso militar ã eficácia da sua actividade 
polhica. Esta actividade tem-se lhe merecido um 
apoio sempre crescente das populaçÕes rurais e 
urbanas de Hoçambique,mesiiiO no extre1110 sul da co-
lÓnia. Também a FRELIMO representa uma nação em 
vias de formação, 

O regime fascista tenta desesperadamente escon-
der que tem falhado na tarefa de conter,quanto 
maia destruir,os movimentos de libertação nacional. 
Ao mesJal tempo,oa seus generais tentam não menos 
desesperadamente conseguir importantes êxitos mi-
litares. Quão pouco o conseguem pode-se se ver pe-
las experiências do General Kaulza de Arriaga em 
Moçambique. No outono passado iniciou grandes ope-
rações no norte e,no seguimento destas ,afirmou 
que tinha destruÍdo a influência polÍtica e as 
posiçÕes militares da FRELIMO. M.as a  1 de Maio, 
sete meses mais tarde,anunciou o início de outra 
"grande ofensiva" nas mesmas regiÕes. Quererá 
ele levar-nos a acredita r que os homens e mulheres 
da FRELIHO têm o poder de ressuscita r? 

Pode-se ouvir a mesma triste série de mentiras 
a respeito de Angola oriental. AÍ,em Agosto do 
ano passado, o comando fascista anunciou ter con-
cluÍdo com êxito a "Operação Zags". Esta destina-
va-se a limpar completamente de guerrilheiros a 
região limitadfpelo sector Muiê-Cangombe-Chiume-
Ninda,na zona centro-sul do distrito de Hoxico. 
Segundo os dados (em geral exagerados)do comando 
fasc.ista,a "operação Zaga" conseguiu destruir 
exactamente vinte e oito guerrilheiros. E que 
conclusão se pode tirar? Acontece que eu prÓprio 
estava com unidades do MPLA perto de Muié quando 
"zaga" começou em Junho. Posso afirmar que o nú-
mero total de guerrilheiros neste sector era,ã 
data,de vârias centenas;que as unidades nunca 
estiveram sob forte pressão fascista; e que rãpi-
damente reassumiram o seu controle, a seguir 
aos ataques de comandos e outros "ataques em 
força". De facto, cerca de um mês mais tarde, 
estes mesmos guerrilheiros,passando ã ofensiva, 
destruiram o posto do exército português em 
Monteiro(Sete) ,perto de Ninda. J:: certo que a 
operação Zaga teve lugar;mas também é certo que 
falhou. 
O mesmo se pode dizer de outras operaçÕes 

semelhantes ,entre as quais a tentativa por parte · 
de Spinola para invadir a RepÚblica da Guiné e 
destruir o seu dirigente prÓ-PAIGC,Presidente 
Sêkou Touré e  o seu governo. Este também foi outro 
fiasco. 

Que razÕes há para estas vitórias dos guerri-
lheiros contra os eJCêrcitos fascistas muito maio-
res e melhor armados7 São de dois tipos. 
No aspecto militar,os soldados dos exércitos 

de libertação têm apreendido liçÕes mui to Úteis 
Oos Últimos anos. Têm sabido melhorar a eficácia 
dos seus comandantes. Têm sido capazes de treinar 
novos comandantes a :e:artir das fileira dos volun-
tários camponeses. Tem sido capazes de reorganizar 
as suas unidades em grupos móveis maiores. Este 
Último aspecto é da maior importância. Todas as 
grandes guerras de guerrilha,quer na Europa ocupa-
da pelos nazis ,quer na China ou no Vietnam, têm 
mostrado que há uma altura em que os guerrilheiros 
precisam de elevar o nível da sua guerra: têm de 
. evoluir de unidades puramente locais para unida-
des maiorea capazes de se movimentarem rãpidamente 
sobre longas distâncias. Estes movimentos Africa-
nos jã passaram por esta difícil fase de desen-
volvimento. Passaram por ela em diferentes altu-
ras. O PAIGC foi o primeiro quando em 1964, for-
mou um exército mÕvel,inicialmente com novecentos 
homens ,agora com muito mais. Desde então o MPLA 
e  a FRELIHO têm progredido com êxito no mesmo 
sentido. 

.. 2 
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Ao IIÍesuiO tempo,graç.ae ao auxílio de paises 
socialistas,os três 1110vimentos têm podido melhorar 
as sUas ar1114s e poder de ataque. Todos dispÕem 
agora de morteiros grandes e de canhÕes sem re-
cuo (75 1111!1) para serem usados contra guarniçÕes 
fixas,e reporterea franceses viram foguetÕes de 
curto alcance terra-terra a serem usados pJ!las 

~:!d:~:s o!
0 
t;~;~~~~~!~:· s!j:r~:;!~e=e d::P~s 

prõximt~s meses,atacar melhor e mais vezes os co-
lonialistas. 
Mas·a segunda causa dos seua sucessos, a de. 

ordem politica,ê sem dÚvida a mais importante em 
jogo. 2 ela que explica porque que é que os homens 
e mulheres que constituem as suas fileiras em nú-
mero sempre crescente,digam os comandos fascistas 
o que disserem em sentido contríirio,estão dispos-
tos a aceitar as árduas e amargas condiçÕes de 
vida que as guerras coloniais lhes impÕem. 2 ela 
que está na origem do seu constante espirito de 
sacrificio ,do seu heroísmo sem queixumes,  . 

Porque,estes movimentos não são só ~dona
listas. são também movimentos revolucionários. 
Os seus objectivos declarados e medidas politi-
cas praticadas,estâo profundamente enraizados 
nas necessidades e preocupações das populaçÕes 
que estes r110vimentos têm conseguido mol:iilizar 
e que chefiam, 
são,pois, ideolÕgicamente,movimentos de Um tipo 
novo. Em contraste com movimentos anteriores e 
com outros movimentos nacionalistas Africanos, 
não têm como objectivo a simples reforma das ins-
tituiçÕes polÍticas e económicas existentes. Pre-
tendem construir instituiçÕes inteiramente novas 
e ê neste aspecto que são simultâneamente indÍge-
nas e originais. 
Não sendo elitistas,estes movimentos são for-

çosamente democráticos. Isto diga-se mais uma vez 
e não só a origem da sua força mas também a Única 
garantia segura da sua vitOria. Têm construído as 
suas organizações a partir do nada. Desta forma 
têm trazido os seus voluntários ãs mais importan-
tes e responsáveis posiçÕes de chefia,a qualquer 
nível, político ou militar. Quem os visitar poderá 
testemunhar eSte facto. Encontrará estruturas com-
pletamente novas ,de auto-organização ,entre as po-
pulaçÕes daa zonas libertadas. Estas estruturas 
consistem num muito grande (e crescente) número de 
comitis de aldeia àirigidoe pefo_s homens e·tlll-
lheres das localidades em que se foi1!lalD. EsteS 
comitês são responsáveis por todos os civis das 
respectivas localidades ,pelo recrutamento de vo:+ 
luntários para as unidades de combate (e e im-
possível encontrar-se um voluntário mobilizado). 
por problemas de abastecimento e informação, de 
produção agrícola e comércio. Constituem as es-
truturas bií.eicaa da futura independência. 
Na medida das suas possibilidades,todavia,cada 

movimento tem utilizado as suas zonas libertadas 
no sentido de instalar e que ê pelo menos um 
esboço dum sistema de estado independente. Cada 
um dos movimentos tem pequenas escolas de mato, 
mantidas a funcionar por professores treinados e 
onde as crianças podem iniciar uma educação ele-
mentar. Da mesma forma,cada um instalou uma rede 
de assistência médica. Cada um começou experiên-
cias relativas a novos métodos de produção e tam-
bém a novas re.l~Ões de pDoduião,co1110 sejam ae 
cooperativae. Alem diaso,tambem,cada um teve o 
cuida_!l.o de treinar especialmente os voluntários 
seleccionados 'que têm respons&bilidades no movi-
mento. Assim, o MPLA tem dez "Centros de Instrução 
Revolucionária" em que se podem preparar quadros 
para cargos de responsabilidades:funcionam nas 
distritos de Moxico,Cuando-Cubango,Lunda,Biê. e 
Kalange. Através destes métodos concretos, ae 
zonas libertadas têm-se tornado-segundo as pala-
vras do dirigente do MPLA Iko Carreira-"os pri-
meiros alicerces do estado independente." 
Nada disto tem sido fãcil. Muito te!Q eido ex-

J tremamente difícil. Os movilaentos têm tido que 

vencer muitos e difíceis obatáculos;ainda hã 
mais a vencer. Não têm ilusões a este respeito. 
Também não se iludem a pensar que a vitOria pode 
estar próxima. Sabem que o regime fascista tem 
poderosos amigos estrangeiros e que vai continuar 
a lutar. Mas,tambêm neste aspecto,tudo indica que 
o tempo que passa não ê um aliado do regi111e fas-. 
cista,por poderoso que este ainda seja, Os Última 
doze meses trouxeram uma muito maior tomada de 
consciência da importância destes movimentos de 
libertação a vastos sectores dos-movimentos pro-
gressivos e operários de muitos países. Os movi-
mentos de libertação gozam hoje em dia de uma 
aceitação e apoio internacionais que não tinham 
hã uns anos. 
Outro factor joga a seu favor. Os movimentos 

separatistas de tipo oportunista ou reformista 
falharam e tornaram-se,ma.is cla.ramente do que 
nunca,simples instrumentos_ de interesses estran-
geiros, Isto ê verdade mesmo em Angola,onde os 
movimentos reformistas têm tido mais sucesso, 
Os verdadeiros movimentos nacionais têm agora 
menos obstáculos no caminho do reconhecimento 
geral. 

Mas hii ainda um outro aspecto a considerar, 
que dâ toda a dimensão da luta. 
O regime fascista luta pelo seu império. Mas 

luta também pelos interesses e ambiçÕes de todos 
os outros poderes imperialistas. Em posição de 
destaque entre estes eatã o regime branco da 
África do Sul,que agora alimenta ambições de es-
tender a sua influência e controle polÍtico e 
económico a todo o sub-continente africano. 
A apoiarem a África do Sul estão os mesmos in~ 
teresses capitalistas que,com tanta prontidão, 
sempre acorrem a abastecer o regime português 
com helicOpteros, napalm,bombardeiros e todos os 
outros instrumentos de destruição em massa que 
Portugal fascista não ê. capaz de produzir. Os 
soldados portugueses ,quer o saibam quer não, 
são a carne-de-canhão de todos estes interesses 
imperialistas. Ao defenderem Angola,Guinê e Mo-
çambique contra os movimentos de libertação 
nacional destes territórios,os soldados portu-
gueses estão de· facto a defender um sistema 

mundial de exploração e opressão. Estão .na ver-
dade, a defender os seus prÓprios opressores. 
Portanto a luta não ê simplesmente pela 

libertação de África. 2 também uma luta para 
a libertação de Portugal e d~ qualquer outro 
país cujo poder esteja nas maos de um regime 
arbitrário. Pode-se acrescentar que os africa-oa 
nos -enquanto observam a reunião do Conselho 
da NATO em Liaboa,sabendo que o napalm que lhes 
queima as eovoaçõe"s e que os aviÕes que os bom-
bardeiam aso fornecidos por países membros 
dessa associação -não se esquecem que a sua 
causa ê uma causa mundial. 
Na medida em que elea,como revolucionários, 

cumprem o seu dever, esperam que os outros 
façam o 111esmo. 

Comunicado do PAIGC. 

Não ê intuito de ANTICOLONIALISMO apresentar 
informação que,sendo meramente factual possa per-
der o interesse ràpidsmente. Não ê o caso deste 
comunicado de guerra do PAIGC sobre os bombard.e-
amentos a Bissau e Bafstã que deram azo ao his-
térico discurso do general Spinola sobre os "ru-
mores" que naquela altura circulavam na cidade. 
Com o efeito,posto no contexto da guerra de 
guerrilhas que se desenrola na Guiné ele ê. extre-
mamente revelador,indicando que possivelmente se 
terá jâ paasado ã Última fase e decisiva da 
guerra,o ataque aos centros urbanos ,derradeiros 
redutos do exército colonialista. 
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COMUNICADO ESPECIAL 
Sobre os ataques efectua-

dos pelas nossas forças armadas contra Bissau e 
Bafará. 

Ern conformidade com as decisÕes e planos de 
Conselho de Guerra do nosso Partido,unidades do 
nosso exército regular atacaram com êxito as dua! 
principais cidades do país: Bissau e Bafatã. Es-
tando na posse dos relatórios acerca desses ata-
ques ,emanados dos comandantes das frentes res-
pectivas,queremos fazer pÚblico o seguinte 
comunicado: 
l.Na noite dos dias 9  a 10 de Junho,uma unida-

de de artilharia apoiada por grupos de infantaria 
do nosso exército regular conseguiu penetrar as 
linhas defensivas do inimigo para bombardear as 
posiçÕes portuguesas na cidade de Bissau. Estra-
gos materiais importantes e perdas em vidas huma-
nas foram causadas ao inimigo,que surpreendido, 
não reagiu durante a operação. ApÔs o ataque as 
autoridades coloniais impuseram um verdadeiro 
estado de sítio na capital,sendo a população 
civil,nomeadamente os africanos,obrigada a fi-
car em casa durante 24 horas. 
Dando apoio logístico e táctico a esta impor-

tante operação,unidades do Corpo do Exército da 
Frente de Nhora-Morés efectuaram ataques simul-
tâneos e coordenados a todas as guarniçÕes por-
tuguesas situadas entre a vila de Mansos e a 
ilha de Bissau,nomeadamente Hansoa,Nhacra,Cuméré 
e Bissa,provocando consideráveis destruicçÕes 
nas instalaçÕes inimigas e pondo vários milita-
res colonialistas fora de combate. 

2.Dia 26 de junho,unidades do Corpo do Exér-
cito da Frente Este penetraram em Bafatã,segunda 
cidade do país ,submetendo a guarnição inimiga a 
um intenso ataque,assim como o aeroporto princi-
pal e vários edifícios da administração. Quatro 
quartéis,& estação meteorolÓgica e diversos ou-
tros ediflcioa da infraestructura 111ilitar e admi-
nistrativa inimiga foram destruÍdos,tendo a tropa 
colonialista sofrido diversos mortos e feridos. 
No dia seguinte,um contigente inimigo que tentava 
infiltrar-se na região a Sudeste de Bafatã,entre 
Oamba Arabe e Gancoli foi posto em fuga pelas 
nossas forças armadas ,tendo sofrido 7 !DOr tos e 
vários feridos. 

Os ataques contra as posiçÕes colonialistas 
de Bissau e Bafará marcam uma nova etapa na 
evolução polÍtico-militar da nossa luta de li-
bertação nacional. Constituem também,se neces-
sário é,um flagrante desmentido às alegações 
mentirosas dos colonialistas portugueses,segun-
do as quais nós actuaríamos a partir dos paÍses 
vizinhos ,alegaçÕes essas que servem de pretexto 
às criminosas agressões que levam a cabo contra 
as RepÚblicas do Senegal e da Guiné. 
Durante as operaçÕes mencionadas as nossas 

forças não sofreram baixas. Um engenho não ex-
plodido foi recuperado pelo inimigo em Bissau. 

7 de Julho de 1971 

AmÍlcar Cabral 
Secretário-Geral do PAIGC 

Entrevista com AMÍLCAR CABRAL para as 

revistas Anticolonialismo e Polémica. 
1. Pode-nos dizer algumas palavras sobre a si-
tuação actual e perspectivas futuras da luta de 
libertação na Guiné 1 Em particular como se po-
dem interpretar os ataques a Bissau e Bafat ã no 
contexto da luta de guerrilhas 1 

-Bom,os _camaradas conhecem,duma maneira geral, 
a situaçao actual da luta no nosso país. Ela é 
caracterizada fundamentalmente pelo facto de que 
libe~támos já a 111a!or parte da nossa terra,na 
Guin~ · ~u~a pro~orçao de mais de dois terços do 
terr1tono nac1onal e que controlamos efectiva-
mente quase a totalidade dessa parte libertada; 
e entendemos por controle a presença efectiva do 
nosso partido organizado desde as aldeias até ãs 
regiÕes ,e o desenvolvimento de uma administração 
e de diversos outros elementos do estado que 
estamos criando nesaas áreas libertadas.  A si-
tuação nas áreas libertadas tem evoluÍdo progre-
ssivamente,na med1da que temos que fazer frente 
à prÓpria guerra que os colonialistas portugue-
ses continuam a desenvolver na nossa terra; po-
demos dizer que a organiução do partido está 
cada dia mais forte principalmente porque há 
cada dia maior pa!'ticipaç~o_das massas popu-
lares no estudo e nas dec1soes dos problemas 
que enfrentamos. Te!DOS trabalhado no sentido 
de !ater funcionar verdadeiramente,efectiva-
mente,os orgãos do partido a todos os nÍveis, 
e os nossos serviços administrativos têm evo-
luido no sentido de corresponderem a tudo quan-
to a nossa vida exige no presente1desde o re-

gisto dos nascimentos,dos Õbitos,dos casamentos 
até outros aspectos da vida administrativa. 
Instalámos a partir de 69 os tribunais popu-
lares, tanto nas aldeias como nas zonas e nas 
regiÕes e ê o prÓprio povo que participa,por 
meio de elementos eleitos ,nesses tribunais po-
pulares; temos desenvolvido,na medida do pos-
sÍvel,o nosso comércio,ao qual chamamos Ar-
mazéns do Povo. Estes têm a função de abaste-
cer as populaçÕes das regiÕes libertadas em 
artigos de primeira necessidade que antes 
eram vendidos pelos comerciantes coloniais. 
Temos também desenvolvido os nossos serviços 
de saúde,de instrução e outros; quer dizer, 
temos hoje em dia os elementos de um estado 
em desenvolvimento dentro da nossa terra até por-
que também dispomos quer das forças armadas locais 
que estão encarregadas da defesa dessas regiÕes li 
berradas quer das unidades do nosso Exército Naci: 
onal Regular. A nossa situação,portanto,pode ser 
comparada,no plano político, ã dum estado que tem 
umas partes do seu território nacional,particular-
mente os centros urbanos ,ocupadas por tropas co-
lonialistas ,estrangeiras, 
No plano militar a situação é caracterizada 

principalmente por u111 recuo c rescente,como já de-
finimos aliás,das forças colonialistas para os 
principais centros urbanos e um avanço progressi-
vo das nossas ~orças em direcção a esses centros 
urb~nos. A ~c.çao dos colonialistas portugueses, 
acçao que nos considera1110s criminosa,é fundamen-
talmente caracterizada por bombardeamentos aéreos 
nos quais utiliu bombas de napalm e outraa,e por 
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tentativas de assaltos terroristas contra as po-
pulaçÕes das regiÕes libertadas durante os quais 

tentam não só matar o mãximo de gente que podem, 
mas também matar o gado ,queimar as tabancas ou 
aldeias e também tentar queimar as nossas produ-
çÕes agricolas,as nossas colheitas. A nossa ac-
ção ê caracterizada principalmente por ataques 
frequentes e cada dia mais intensos contra as 
posiçÕes dos colonialistas portugueses nos cen-
tros urbanos. e nesse quadro que se situam os 
ataques que fizemos no mês de Junho contra Bissau 
e Bafatã. Que significado têm esses ataques ? 
Primeiramente eles revelam o grau de desenvol-
vimento jã atingido pela nossa luta. Como vocês 
sabem,o governador militar de Bissau,o general 
Spinola,te!ll feito uma grande propaganda dizen-
do que nós agimos só a partir dos territórios 
vizinhos ,etc,etc; ora é claro que o ataque a 
Bissau e  o ataque a Bafatã mostram à evidência 
que isso tudo é uma mentira da pior espécie, 
Recente~~~ente numa entrevista dada a um jornal 
inglês,se não me engano o Oaily Telegraph,o gene-
ral Spinola teve a coragem de enganar o jornalis-
ta dizendo-lhe que a nossa terra é tão pequena 
que se pode perfeitamente atravessar as frontei-
ras,atacar qualquer posição dentro da terra e vol-
tar na mesma noite ã fronteira. Isso é claro não 
diria ele a um jornalista português que conhece 
o mapa da nossa terra. Além disso os ataques a 
Bissau e Bafatâ têm o significado de representar 
uma nova etapa na nossa luta,porque até agora os 
colonialistas portugueses têm estado convencidos 
que podem viver tranquilamente,com a sua nova po-
lltica de sorriso e de sangue,nos centros urbanos, 
principalmente nos principais centros urbanos. 
Ora nós que jâ tínhamos atacado a maioria ou quase 
totalidade dos centros urbanos agora atacámos 
Bissau e Bafatâ,assim demonstrando que já não hã 
nenhum lugar na nossa terra onde se esconderem. 
Como diz o nosso povo:"lala kêmâ: kâu di sukundi 
kâ tê"; "a grande planicie pegou fogo,jâ não hã 
nenhum sitio mais para o inimigo se esconder". 
Por outro lado oa ataques a Bissau e Bafatâ 

onde estão .=oncentradas hoje em dia a maior parte 
das populaçoes dos centros urbanos (sabem por exem 
pio em Bissau a população pràticamente triplicou -
ou quadriplicou durante a luta)mostra claramente 
às populações africanas desses centros urbanos 'e 
também aos prÓprios colonos que o inimigo jâ não 
pode mais assegurar a sua tranquilidade e que hã 
portanto que tomã.r uma posição. Com efeito,depois 
do ataque a essas cidades,os colonialistas portu-
gueses prenderam várias pessoas,desconfiam hoje 
de tudo e de todos,e o prÓprio governador militar 
de Bissau,general Spinola,fez uma declaração a 26 
de Julho se não me engano em que ameaçou os habi-
tantes de Bissau de uma repressão inexorável se 
acontecesse alguma coisa que pudesse perturbar o 
que ele chama a ordem na capital e nos outros cen-
tros urbanos. Naturalmente, e isto conto porque é 
engraçado e anedótico,uma jornalista estrangeira 
em Lisboa preguntou ao Ministro dos Negócios Es-
trangeiros,que dava uma conferência de imprensa, 
o que queria dizer "repressão inexorável" ,e ele 
respondeu que queria dizer repressãO de acordo com 
as leis. Nós sabemos,em Portugal mesmo,o quE quer 
dizer repressão de acordo com as leis fascistas. 
Isto é o que eu posso dizer em geral sobre a 

situação da luta e o sobre o significado dos ata-
ques a Bissau e  a Bafatã. Esses ataques abrem de 
facto novas perspectivas à nossa acção. NÓs po-
deriamos,se o quizessemos,e talvez o tenhamos que 
querer,fazer grandes estragos nesses centros ur-
banos,mas,como sempre,estamos dispostos e abertos 
ao diálogo necessário para a solução politica do 
problema. -

2. Como caracteriza a etapa actual da revolução 
social nos territórios libertados da Guiné? Como 

5 
está a ser feita a estruturação polltica-económi-

ca-social das zonas libertadas1 Que papel desem-
penha o Partido na administração destas zonas? 

Co1110 sabe111,aplicando essa politica que nós cha-
mamos de sorriso e de sangue,os colonialistas por-
tugueses pela voz do seu representante máximo na 
nossa terr"a,o general Spinola ,afirmam agora que 
vão fazer uma revolução social na nossa terra. Cla 
ro que nós achamos que isso tem imensa piada,e -
gostariamos de ver o general Spinola e os outros 
chefes colonialistas fazerem uma ~evolução social 
em Portugal,ou pelo menos falarem de uma revolu-
ção social em Portugal. Mas sabem certamente que 
a nova PIDE,que se chama OGS,mete-los-ia a todos 
na cadeia. 
NÓs na nossa terra não gostamos de falar em re-

volução,nesses grandes termos etc; fazemos o nos-
so trabalho,mas cremos ê que a luta de libertação 
nacional ê em si mesma uma revolução social,por-
que ela implica como consequência fundamental uma 
mudança radical no sistema económico em vigência 
no pala em consideração. NÓs pretendemos ê acabar 
na nossa terra com a dominaçãn colonial portugue-
sa,isso quer dizer,pretendemos libertar as forças 
produtivas humanas e materiais da nossa terra,nõ 
sentido de elas se poderem desenvolver livremente 
de acordo com as condiçÕes históricas que a gente 
eatâ vivendo hoje em dia. Podemos dizer que a eta-
pa que atingimos corresponde e:uctamente à fase 
da luta em que nos encontramos. Como sabem,nôs 
desde o começo da luta,ou pelo menos um ano depois 
de começarmos a luta armada,decidimos num congres-
so feito no interior do nosso pais,separar nitida-
mente a acção polÍtica da acção armada,embora no 
topo essas duas acçÕes sejam ligadas. Nessa base 
começámos todo um trabalho de transformação da 
vida da nossa gente nas áreas libertadas ,quer se-
ja reforçando a organização polltica,dia-a-dia, 

1
quer_seja cri~ndo novos instrumentos ljue condu: 
zam a soberan1a do nosso povo nessas areas. HoJe 
em dia nas nossas áreas libertadas 
praticamos o mais que nos é posslvel uma justiça 
social,uma igualdade de facto de oportunidades 
para toda a gente;nôs não fazemos qualquer dis-
criminação,por exemplo em relação às crianças que 
vão à eacola,seja qual for a sua origem,seja qual 
f~r a sua religião ou seja qual for mesmo a Eosi-
çao dos seus pais no que respeita ã libertaçao da 
nossa terra. Procuramos ainda criar as condiçÕes 
necessãrias para evitar que o nosso povo seja ex-
plorado,procurando que o trabalho do nosso povo 
seja justamente c.ompensado,e fazemos o máximo pos-
sivel para que cada dia mais o nosso povo partici-
pe activamente seja no estudo,seja nas decisÕes 
dos problemas que se referem ã sua vida nova que 
temos estado a criar nas tejiÕes libertadas. Se 
isso é de fac!o uma r evoluçao social,essa é a eta-
pa da revoluçao social em que nos encontramos, NÓs 
sabemos que não podemos fazer milagres,sobretudo 
quando estamos fazendo face a uma guerra que tem 
o caracter de genocÍdio; mas estamos estruturando 
todos os meios necessários para evitar que amanhã 
o nosso povo possa ser submetido,seja por estrsn-
geiEos,seja por nacionais,a um novo tipo de explo-
raçao. 
_ Isso ê o que eu posso dizer em relação ã situa-
çao actual no plano daguilo a que chamou revolução 
social nas nossas regioes libertadas, 
NÓs temos como principio o seguinte:  o Partido 

é um instrumento politico que o nosso eovo criou 
para dirigir,não só a luta de libertaçao,mas a sua 
vida no sentido do progresso. Certamente conhece 
o programa do nosso Partido,seja o programa geral, 
seja o programa mais detalhado; nós entendemos que 
seja na fase presente da vida do nosso povo,seja 
amanhã,o nosso Partido deve ter o papel fundamen-
tal de instrumento que estuda e toma as decisÕes 
relativas soa problemas de desenvolvimento da vi-
da do nosso povo. O Partido deve ter uma acção 
fundamentalmente polltica,de orientação,enquanto 
que passo a passo vamos criando os instrumentos 
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neceiJsârios para a execução da s olução dos nouos 
problemas. Claro que na primeira fase da luta ha-
via uma grande,não digo confusão,mas interpenetra-
ção dos diversos aspectos da nossa vida. A luta 
guerrilheira,o trabalho político e os primeiros 
sctoa nossos no sentido,de uma reconstrução na-
cional,estava tudo na mão do Partido. Passo-passo 
temos vindo a proceder ã separação desses diver-
sos aspectos; e hoje podemos jâ düer,embora ain-
da haja nos comitês do Partido ele~~~entos que aão 
responsáveis pela actividade social e cultural e 
tambêm por certas acçÕes· de caracter administra-
tivo,que estamos separando pouco a pouco a admi-
ni·stração da vida mesmo do Partido,como separámos 
desde o início a actividade militar da actividade 
quotidiana do Partido. Considera~~~C~s as nossas for-
ças armadas como instrumento do Partido para a lu-
ta armada,e ê eaaa também a nossa orientação no 
quadro da. nossa vida nas regiÕes libertadas; mas 
ê prinCÍpio fundamental, sejam quais forem as se-
paraçÕes das diverss.s actividades da nossa vida, 
que o orientador,& força que desempenha o papel 
fundamental,ê e tem de ser o nosso Partido: 

3 . Elll 1964 o Amilcar Cabral declarou que mais do 
que a luta de classes era o estado colonial que 
dirigias história nesse momento. Que se deve en-
tender exactamente por isso e quais são as conse-
quências políticas de tal postulado? 

Essa afirmação ê. o resultado duma cotftatação da 
nossa realidade mesmo. NÓs não ignoramos que no 
quadro do proceuo histórico do noaao povo,surgiu 
também o fenómeno classe,mais ou menos be111 defini-
do,mais ou menos evoluÍdo. Temos por um lado,por 
exemplo,os Balantas,que não têm elasses,que cons-
tituem uma sociedade horizontal e por outro lado 
temos uma sociedade como a dos Fulas que já ê uma 
sociedade em pirâmide,portanto com classes maia ou 
menos bem definidas. Entretanto sabemos que a do-
minação colonial na nossa terra,como nas outras 
mas falamos especialmente no nosso caso,cria uma 
situação idêntica para todos os nacionais e quan-
do se processa a contestação da dominação colonial, 
não ê uma classe que a faz embora a ideia parta de 
uma classe,que tenha realizado mais rãpidamente ou 
mais cedo o facto da dominação colonial e da neces 
sidade e da combater. Has essa contestação não par 
te de Uma classe COmo tal,não é de faCtO Ullla Clas= 
se,mas sim toda uma sociedade agindo como Ulll8. na-
ção-classe que a leva a cabo. Essa nação-classe, 
q~e pode estar melhor ou pior defiilida,ê dominada, 
nao pelo povo do paÍs colonialiata,maa pela classe 
dirigente do paÍs colonialista. Essa ê a nossa 
~osição em relação a isso,e :eortanto a nossa luta 
e fundamental111ente baseada nao na luta-de-claasea 
111as na luta da nossa nação-classe contra a classe 
dirigente colonialista portuguesa. E ê. aí que se 
encontra exactamente a união entre a nossa luta e 
a luta do povo português para a transformação ao-

;!:!·:~=~:• t=~~!t~:a!a~=.~~:l~~!:cio ~~~:s 0 que 
são cada dia 111ais deaenvolvidaa,contra a mesma 
cluae dirigente. 
As consequências disso naturalaente são: em 

primeiro lu1ar através da luta estarmos forjando 
a nossa Naçao Africana,que como sabem não estava 
~em definida,com todos os ~roblemas de grupos 
etnicos ,com todas as diviaoes criadas pelo pró-
prio colonialista,por exemplo indÍgenas e asaimi-
lados,gente das cidades I gente doa campos,etc 
!te. Estamos forjando a nossa Nação Africana que 
e cada dia mais consciente de si meama,mas ao 
tuamo tempo,te.oa que estar vigilantes em rela-
ção ao desenvolvimentodo fenómeno classe no seio 
dessa nova nação; entretanto a luta -dá-nos uma 
experiência baseada exactamente nesse postulado, 
pelo qual niio só reforçaremo1 cada dia mais a nos-
li unidade polÍtica e moral como nação,mas tambêul 
reforçaremos a noua vigilância pata evitar que o 

problema da luta de classes venha a tomar 11111 aspec 
to que possa ser prejudicial ao progresso do nosaÕ 
prÓprio povo. lato ê o que posso dizer,em b-reve, 
sobre esse problema muito complexo e muito vasto. 

4. Tem afirmado que o problema da libertação 
colonial começa e acaba por ser um problema cul-
tural. Poderia desenvolver Ulll pouco esta afirma-
ção? 

NÓs entendemos que no processo histÕrico dum 
povo,que constitua ou não uma nação,portanto,no 
processo histórico duma sociedade humana,as -rea-
lidades económicas e sociais se cristalizam pro-
gressivamente no facto cultural. A cultura dum 
povo,ao fim e ao cabo,ê a expressão mais ao menos 
estãvel,111ais ao 111enos duradoura de toda a vida 
material desse povo. De tal maneira que,não ê. 
difÍcil por exemplo encontrar-se em certos fac-
tos culturais ,seja de arte,aeja de mÜsica,seja 
de dança,aem falar já nas religiÕes,e outros 
aspectos que tambêm são cultura,a tentativa de 
juatificação,com sucesso ou não,dum dado tipo de 
exploração na prÓpria sociedade. 
No nosso caso,através de longos tempos de vida 

na nossa terra,os grupos êtnicoa separadamente ou 
conjuntamente,seguindo o tipo de vida econÓmica 
que. estavam vivendo,forjaralll uma certa cultura; 
cultura essa que como toda a cultura te111 os seus 
aspectos positivos e negativos. Quando a domina-

;:o P~~!~~!:!ã~ed!:;~e d==~~:~ã~ui b~:;:~·~ ~:~~~~~ 
ã cultura desse povo, Por isso 111eamo consideramos 
(e isso verificou-se por exemplo no processo do 
desenvolvimento do nacionalismo em Ãfrica,quando . 
se começaram a cultivar poemas e danças africanas 
para contestar a cultura do país dominador) que 

o nosso povo ao pegar em armas para se bater pela 
sua libertação estava em primeiro lugar manifes-
tando a sua recusa em aceitar uma cultura estran-
geira. Portanto ('Ssa luta ê necesaãriamente um 
acto cultural,acto cultural que implica essa con-
clusão,demonstração clara de que temos uma hiató-
.ria nossa da qual fomos retirados pelo colonialis-
mo e que estamos decedidos a continuar essa his-
tÓria, 

Mas ao mesmo tempo que a luta se det'nvolve no-
vas aquisiçÕes culturais são obtidas ,seja no plano 
por exemplo da instrução,que tambêm ê um factor de 
cultura,da educação,como nas exigências da própria 
luta,no aspecto do desenvolvimento polÍtico ao ní-
vel das massas populares, e no nosso caso concreto 
nas relações entre os grupos étnicos. 
Porque uma cultura é o Balanta considerar-se 

~omo Balanta,independente do Fula;outra cultura ê 
o Balanta ver no Fula um irmio,um compatriota um 
nacional como ele,disposto a bater-se com ele para 
a libertação do paÍs do jugo colonial português. 
Por isso t11esmo consideramos que isso, ( aliado a 
tudo q~anto podemos fazer no plano da educação,da 
for111açao da nossa gente,na conquista da possibili-
dade de utilisar armas,as maia modernas,etc,) essa 
cultura de libertação,que foi no inicio um facto 
cultural e ê também um factor de cultura,vem con-
tribuir e te111 contribuÍdo de facto dwna maneira 
extraordinária para a transformação profunda da 
cultura do nosso povo •. 
Por exemplo,no princÍpio da nossa luta,tivemos 

grandes dificuldades em convencer certa parte da • 
nossa população a utilisar certas porções da nos-
sa floresta como base de guerrilhs,porque conside-
ravam-nas como refúgios dos eapiritos sagrados ,etc, 
etc; hoje e111 dia essas florestas conquistámo-las 
todas! Embora essa parte da nossa gente ainda a-
credite nesses eapÍritos,eatão juntamente com eles 
na floresta, e isso jã é utD grande passo e111 frente. 
E como esse exe111plo,podemos dar 111uitos outros exem-
plos que 11101tr8111 que. se nós ao contestarmo~!' o co-
lonialismo português,ao pegarmos em armaa,mostrâ-
moa que e.st8lDOI dispostos a proaaeguir ã nossa vi-
da a partir da situação que tinha1110a jã conquiata-
do,de relação· entre o homem e  a natureza e das re-& 
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t~~~e:Ó:n~:~a:s h~~=~:f:=~~o d:a:~~i~~=~= · ~~m r:.. 
laçÕes. Isso ê o que nôs queremos dizer com essa 
afirmação de que a luta ê um facto e um factor de 
cultura. 

5, Qual é a posição do PAIGC em relação ao povo 
português? Que relação vê entre a luta antifascis-
ta e  a luta anticolonialista? Como encara as futu-
ras relações entre uma Guiné independente e Portu-
gal? 

Como sabe nós temos uma longa caminhada junta-
mente com o povo de Portugal. Não foi decidido por 
nõs,não foi decidido pelo povo português,foi deci-
dido petas circunstãncias históricas do tempo da 
Europa das descobertas e pela classe dirigente por~ 

tuguesa de "antanho" como se diz em português an-
tigo; 1!18S é verdade,ê isso: Hã essa realidade con-
creta! Eu estou aqui falando português,como qual-
quer outro português,e infelizmente melhor do que 
centenas de milhares de portugueses que o estado 
portu~tuês tem deixado na ignorância e na misêria. 
NÓs marchamos juntos e,alêm disso,no nosso po-

vo seja em Cabo Verde seja na Guinê existe toda 
uma ligação de sangue, não só de história mas tam-
bém de sangue e fundamentalmente de cultura com o 
povo de Portugal. Quando falei ã bocado sobre a 
nossa cultura não tive necessidade de lembrar que 
essa nossa cultura também estã influenciada pela 
cultura portuguesa e nós estamos prontos a aceitar 
todo o aspecto positivo da cultura dos outros. NÓs 
em princlpio, o nosso p~oblema não ê de nos desli-
garmos do povo portugues. Se porventura em Portu-
gal houvesse um regime que estivesse disposto a 
construir não só o futuro e  o bem estar do  povo 
de Portugal mas tambêm o nosso,mas em pê de abso-
luta igualdade,quer dizer que o Presidente da 
RepÚblica pudesse ser tanto de Cabo Verde, dl 
Guinê,como de Portugal etc,que todas as funçÕes 
estatais ,administrativas ,etc, fossem igualmente 
possíveis para toda a gente,nós não veríamos ne-
nhuma necessidade de estar a fazer a luta pela 
independência,porque jã seríamos independentes 
num quadro humano lli..Lito mais largo e talvez muito 
maia eficaz do ponto de vista da história. Mas 
infelizmente como sabem a coisa não ê essa: o 
colonialismo português explorou o nosso povo da 
maneira mais bárbara e criminosa e quando recla-
mamos o direito de ser gente,nós mesmos,de ser-
mos homens,parte da humanidade, e de termos a nos-
sa própria personalidade,a resposta ê a repressão 
com a guerra colonial. 
Mas nôs nunca confundimos "colonialismo portu-

guês" com "povo de Portugal",e temos feito tudo, 
na medida das nossas possibilidades ,para preservar 
apesar dos crimes cometidos pelos colonialistas 
portugueses,as possibilidades duma cooperação,dEc 
amizade,de solideriedade e de colaboração !ficaz 
com o povo de Portugal,numa base de independência, 
de igualdade de direitos e de reciprocidade de 
vantagens seja para o progresso da nossa terra 
seja para o progresso do povo português. 
O povo português estã submetido hã cerca jã 

quase de meio sêculo,a um regime,que,pelas suas 
caracteristicas não pode deil'Car de ser chamado 
fascista. 
A nossa luta ê contra o colonialismo português. 

NÓs somos povos africanos ,ou um povo africano ,lu-
tando contra o colonialismo português,contra a 
dominação colonial portuguesa,mas não deixamos de 
ver a ligação que existe entre a luta antifascista 
e  a luta anticolonialista. NÓs estamos absolutamen 
te convencidos de que,se em Portugal se instalasse 
amanhã um governo que não fosse fascista,mas fosse 

:=~~!ci · :~~~~=~:!~~~;~i~o~hic~:~:P:~dt~~~!t~ 
nossa lut a não teria razão de ser. AÍ estã a li-
gação intima que pode existir entre a nossa_luta 
7 e  a l~.Jt;, ifascista em Portugal; mas tambem, 
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vice-versa,estamos absolutamente convencidos de 
que na rqedida erq que os povos das colÓnias por-
tuguesas avancerq com a sua luta e se libertem 
totalmente da dominação colonial portuguesa es-
tarão contri!Juindo duma maneira mui to eficaz pa-
ra a liquidação do regime fascina em Portugal. 
E cremos mes1110 que atê hoje, embora nenhum dos 
pa!ses eSteja complitamente independente,o que 
jã fizemos nas nossas terras tem contribuÍdo,e 
claro que tambêm a ajuda dos próprios fascistas 
colonialistas portugueses,a mostrar ao povo por-
tuguês claramente,que o caminho da luta ê o Üni-
co caminho que poderã libertá-lo da dominação e 
da opressão a que estã sujeito, NÓs queremos en-
tretanto el'Cprimir claramente o seguinte: nós não 
confundimos a nossa luta,na nossa terra,com a lu-
ta do povo português; estão ligadas,maa nós,no 
interesse do nosso povo,combatemos contra o colo-
nialismo português, Liquidar o fascismo em Portu-
gal,se ele não se liquidar pela liquidação do co-
lonialismo, isso ê função dos prÓprios portugueses 
patriotas,que cada dia estão mais conscientes da 
necessidade de desenvolver a sua luta e de servir 
o melhor possível o seu povo. 

6. vê alguma diferença entre a polÍtica de Marce-
lo Caetano e  a de Salazar em relação ãs colÓnias, 
nomeadamente ã luz das recente~f mudanças na cons-
tituição portuguesa 1 

NÓs jã conhecemos muito bem o !'farcelo Caetano, 
desde hã mui to tempo ••• : Eu não fui aluno de di r e,! 
to mas segui de perto o que Marcelo Caetano dizia 
nas suas liçÕes na Faculdade de Direito em Lisboa, 
a propÓsito dos povos coloniais. Quando o Marcelo 
Caetano hoje diz: "eu os pretos conheço-os e gosto 
muito deles" ê mais uma manifestação do éspi'rito 
racista do Marce'lo Caetano. Houve atê amigos meus 
que tiveram na Faculdade de Direito discussÕes tr~ 
mendas com o Marcelo Caetano que considerava os 
povos africanos como inferiores. Quando Kaulza de 
Arriaga hoje,nas liçÕes que deu ao alto comando 
português sobre a estratégia de Portugal,afir~ 
que a guerra de guerrilha, a guerra de subversao 
como ele lhe chama, ê possível só quando feita por 
indivÍduos altamente inteligentes,e quem não ê 
altamente inteligente não pode fazê-la, e que os 
povos das colÓnias portuguesas,os povos africanos 
diz ele,não são altamente inteligentes mas pelo 
contrário são os menos inteligentes que existem 
no mundo,ele não está senão a exprimir descara-
damente aquilo que pensa Marcelo Caetano e outros 
salazaristas. Vocês lembram-se que Salazar chegou 
a afirmar : "a Xfrica não existe": Isto é o cúmulo 
do racismo. 
Nós não vemos nenhuma d iferença entre a pol r-

tica de Salazar e  a de Marcelo Caetano e eu estou 
convencido que ele tambêm não vê ••• : E as palavras 
dele,os argumentos que e l e usa nos seus discursos, 
a atitude que ele tem tomado em relação ao povo de 
Portugal e aos nossos povos,a sua teimosia em con-
tinuar com o regime fascista,apesar de. todos os 
actos demagÓgicos,e em continuar com a dominação 
colonial nas nossas terras, isso ê que ê salazaris-
ro: 
O Marcelo Caetano num dos seus Últimos dis,cur-

sos afirmou,dirigindo-se aos "liberais" portugue-
ses,ãqueles que querem mudanças em Portugal,que 
ele também gostaria de ir muito longe mas infe-
lizmente estã condicionado e não pode,e quis lem-
brar a esses seus correi igionârios ,mas meno~ reas; 
cionãrios do que ele,referindo-se ã revoluçao 
francesa,que se lembrassem de que quando um jaco-
.bino era feito ministro ele não e r a necessãria-
mente um ministro jacobino. Ele tem toda a razão, 
isso ê verdade,mas quem conhece o que o Caetano 
estã a dizer,os seus argumentos,as suas atitudes, 
na teoria e na prática, tem que tirar a seguinte 
conclusão: ê que,pelo contrârio,quando um salaza-
rista ê feito primeiro-ministro ele ê nccessãria~ 

mente um ministro salszarista; é o que acontece 
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com Caetano. E o facto de ele ter estaQo a seguir 
exactamente a poLÍtica dtt Salazar,embora com refor-
mas !.Ím~das,e que não enganam ninguêm,na consti-
tuiçao,e que j_ustifica o insucesso da sua polÍti-
ca e  a situaçao difÍcil,cada dia mais dific:il,que 
terii que enfrentar não só nas nossas terras mas 
também em Portugal mesmo, 

7. Como interpreta a evolução dos modernos esta-
dos africanos, tendo em conta a permanência do im-
perialismo em Xfrica ? 

Sabe,o imperialisiDD é uma coisa IWito teimosa: 
Eu queria esclarecer o seguinte: no nosso pon-

to de vista,o imperialismo pe1;liL8.nece nos pai:ses 
imperialistas,tentando fazer permanecer nas nossas 
terras,em África em geral,a dominação imperialista, 
Como sabe,o imperialismo ê o resultado dum proces-
so de evolução ou de transformação do prÓprio ca-
pitalismo nos paises capitalistas,e que levou ã 
tentativa de dominação e ao sucesso na dominação 
de outros povos. 
Na evolução da Ãfrics,(infelizmente,ninguêm nem 

"Deus nosso senhor" chegou a traçar o caminho pelo 
qual a Ãfrics devia evoluir),nÕs pensamos que tudo 
quanto acontece ê o próprio processo de transfor-
mação de África. Se hâ um golpe de estado,se hi 
mais luta aqui,menos luta acolâ,iaso faz parte de 
todo esse processo histórico que não foi traçado 
antes,como antes não tinha sido traçada a vida do 
povo de Portugal,ou como de outros povos da Europa. 
Quem viu a Europa no tempo de cêsar,ou no tempo de 
Marco Antônio ou mesmo de Carlos Magno, ou muito 

mais tarde noutros tempos,não podia imaginar a Eu-
ropa de hoje; quantas lutas,quantas sangrias,quan-
tos conflitos: Quando a gente se lembra que D.João 
II, se não me engano nas minhas liçÕes de história 
de Portugal,apunhalou o seu prÔprio primo ou c:oisa 
que o valha, por causa das c:obiças do poder,ninguêr.l 
se admira do que acontec:e hoje em África. SÕmente 
o que me parece é que muita gente na Europa se es-
queceu da sua prÔpria história e vê os aconteei-
mentos afric:anos como uma coisa extraordinária. 
Não: ••• tum processo que estã em evolução! Muitas 
vezes a queda de um governo,um golpe de estado, 
pode contribuir para ac:elerar ainda mais certos 

novos fenômenos que vêm fazer avançar a história 
afric:ana. Reconhecemos que de facto hã ainda mui-
ta ~aminação imperialista em Áfric:a,mas os povos 
estao acordando cada dia mais,e a estrutura soc:ial 
estã a~frendo transformações que vão exigir trans-
formsçoes polit.ic:as também. t nessa base que nôs 
devemos desenvolver a nossa luta,c:onfiantea de que 
a história nunca marcha para trãs. 

28 de Outubro de 1971 

Informação para desertores e refractários 
O número crescente de jovens que se recusam a 

participar na guerra colonial e que preferem não 
se apresentar ao serviço militar ou desertar tor-
na imperativo o estabelecimento de um serviço Qe 
apoio eficiente a estes jovens. 
Neste nÚmero "Anticolonialismo" começa a pu-

blicar informação que possa ser Útil a pessoas 
que se encontrem nestas condiçÕes e que espera-
moa poder complementar nos futuros números, 
.Na Europa Ocidental,os países nos quais os 

desertores portugueses podem ter menos proble-
mas com as autoridades são provâvelmente os 
paises escandinavos que apoiam os movimentos 
de libertação das colónias, 

nea:::a p~~=::e: !::r~==~r s~~~e li:~~=iâf:~-
gir-se ao Comitê de Desertores Portugueses 

Box 42-110 
126 -12 Stockholm 42 
Sweden 

ou por telefone aos seguintes membros desse' 
comité,radicados em diversas cidades da Suécia: 
em Estocolmo,Pedro Gandra: 08-7440828; em Uppaala 
J. Ferraz: 018-104975; J. Valadas: 018-325763; 

=~b~;:;-~~~ 6!4t~~ndes: 046-130506; ou Manuel 
InfonuçÕea recebidas da Suécia indicam que 

em geral as autoridades deste paÍs deixam entrar 
c. P!nun~cer aí 1n desertores e refractários que 
Vl&Jam duectamente de Portugal para a Suécia, 
mas que muitas vezes devolvem ao pais de embarque 
desertare! que foram para a Suécia a partir de 
outros patses da Europa. 
Na Holanda existe também um grupo activo de 

apoio a desertores portugueses e aqueles que es-
tiverem interessados em ir para esse pais podem 
dirigir-se a: 
BUREAU BYSTAND PORTUGEZEN 
ROETERSTRAAT l4, AMESTERDÃO 
Te.l: 02Q-231612 I 230445 
De um grupo de estudo sobre Hoçambique,cha-

mado "Project Hozambique",cuja direcção é : 
156, Donet Road, Scarborough 
Ontario. 

recebemos as seguintes indicações sobre o que os 

desertores e refractários portugueses que queiram 
ir para o Canadá develll fazer : 

Em primeiro lugar,para obterem informaçÕes 
mais detalhadas sobre os passos a dar,devem di-
rigir-se ao "Project Mozambique" ou a uma das 
seguintes organizaçÕes : 
Toronto Anti-draft Programme 
2347 Yonge Street 
Toronto, Ontario 
Canadá. 

Portuguese Canadian Democratic Association 
569 College Street 
Toronto ,Ontar i o 
Canadá, 
A primeira destas Últimas duas organi:l:açÕes, 

a quem se devem dirigir em inglês ou em franc:ês, 
e a organização no Canadá que maior experiência 
e maiores facilidades tem para ajudar desertores. 
Ã Última organização menc:ionada podem dirigir-se 
em eortuguês,já que e essencialmente uma organi-
zaçao de portugueses anti-fasc:istas radicados no 
Canadá. 
Segundo os organizadores do "Project Hozambi-

que" o erimeiro passo a dar ê fazer um pedido de 
imigraçao ao "Canadian Immigration Office" ,atra-
vés de qualquer consulado do Canadá os Europa. 
Este pedido é quase sempre rec:usado se a pessoa 
não possui um passaporte de imigrante. Como esta 
recusa é ilegal,devem obtê-la por escrito e en-
viar uma fotocópia ao "Project Hozambique" ou a 
qualquer das outras duas organizaçÕes menciona-
das ,para que elas possam obter através do prÓ-
prio ministério no Canadá o deferimento do pe-
dido. 

Não pretendemos c:om esta informação recomen-
da~ que os }eae:to:es. se fixem num ~u noutro 
pal!• O pa1s mau 1nd1cado dependera das con-
diçoes pessoais de cada um. A razão porque ofe-
recemos neste número informaçÕes mais detalha-

::• p:r:r;o:e~a:::â m:n~~r~~=h:~i~~~d!~!e:s n::~s-
tentea em paises europeus, 

Crupo Anticolonialistll(l, 
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Eis o segundo número de Anticolonialismo,c.om 

quase dez meses de intervalo. Não estava nos 
nossos planos atrasarmos a sua saída por tanto 
tempo,mas a isso fomos obrigados por dificulda-
des de ordem vãria. No entanto c.ontinuamos ,não 
sem pediç que nos enviem crÍticas e sugestÕes 
(ajuda monetária também seria de interesse) para 
a morada que ora passamos a publicar : 

Anticolonialismo 
3l,Basset Road 
Londres W.lO. 

As premissas de trabalho enunciadas no edito-
rial do primeiro número continuam válidas. 
O problema colonial continua a ser a contra-

dição polÍtica fundamental da sociedade portugue-
sa e portanto é esse o campo onde será necessário 
desferir os maiores golpes para obter a curto 
prazo resultados que poSsatll por em causa a hege-
monia da classe (classes) dominante. 
Continua a fa:o::er-se sentir a falta de um par-

tido revolucionário da classe operária que reuna 
à sua volta as outras classes da sociedade por-
tuguesa empenhadas em derrubar o fascismo. 
Como grupo de portugueses radicados no estran-

geiro pensámos dsr a nossa contribuição ã luta 
publicando este jornal que tem como finalidade 
informar objectivat~~ente (tanto quanto posslvel) 
sobre a questão colonial,e por à disposição de 
quem se interessar pelo assunto, textos e análises 
que contribuam para esclarecer o problema. 

Sem dÚvida os primeiros nÚmeros atingirão um 
pÜblico numericamente redu:o::ido e essencialmente 
estudantil. Não por ser essas nossa intenção,msis 
por deficiência organizativa; no entanto a impor-
tância conferida pela mãquina de guerra a pessoas 
nessa situação faz-nos crer na utilidade da em-
presa. Esperamos que uma vez dado o primeiro im-
pulso o processo se desenvolva e  a distribuição 
atinja as massas trabalhadoras,Únicas capa:o::es de 
levar a cabo a revolução socialista. 
Este nÜmero é composto por um artigo de Basil 

Davidson,uma entrevista que Amllcar Cabral nos 
concedeu aquando da sua recente visita ãs Ilhas 
Britânicas e diversa informação Útil para poten-
ciais desertores ou refractários. Sobre o pri-
meiro,o seu profundo t::onhecimento da estratégia 
da guerra de guerrilhss,as suas frequentes visitas 
a territórios libertados de Angola,Guiné e Moçam-
bique,os seus estudos sobre África e nomeadamente 
as colÓnias portuguesas, fez-nos crer na utilidade 
da publicação de um artigo seu. Quanto ao segundo, 
o facto de estar na vanguarda da luta contra o co-
lonialismo português,slém de ser um expoente do 
pensamento revolucionário africano,fez com,que não 
pudessemos deixar .fugir esta ocasião de o ouvirmos 
e de fa:o::er chegar o que nos disse ãs pessoas que 
lerão este jornal. 

Grupo Anticolonialismo. 

Basil Davidson para Anticolonialismo 
Qual ê hoje em dia a situação em Angola,Guiné 

e Moçambique,a situação existente de facto ? Do 
regime fascista,por um lado,dos movimentos de 
libertação nacional pelo outro ? 
O regime fascista,como jã. hã muito se sabe, 

opera por detrás de um véu de mentiras pois não 
ousa dizer a verdade. ~ diflcil romper este vêu. 
Has,mesmo para os que estão fora de Ãfrica,não é 
imposslvel,graças a três grandes fontes de infor-
mação. O valor destas_é variável; todavia,consi-
deradas em conjunto,dao uma ideia precisa da si-

~~~· -- . 
Estas fontes de informaçao sao (1) comum.ca-

dos e outras informaçÕes,oficiais ou não,provin-
dos do regime fascista; (2) comunicados e outras 
informaçÕes provindos dos movimentos de liberta-
ção nacional: ou seja,do HPLA em Angola,do PAIGC 
na Guinê e ds FRELIMO em Moçambique; e (3) infor-
maçÕes de jornalistas estrangeiros e outros ob-
servadores,quer sobre o lado Africano quer sobre 
o lado colonialista da luta. Para mais,durante 
qualquer coisa como os Últimos doze meses,a ter-
ceira fonte de informa~ão tem-se tornado mais 
abundante e coberto áreas mais vastas. Muitos 
observadores estrangeiros têm,em qualquer das 
três colónias,visitado e viajado em zonas con-
troladas pelos guerrilh.eiros. Estes observado-
res têm vindo da Grã-Bretanha,Estados Unidos, 
Franxa, Itália ,Holanda ,Suécia,Alemanha Ocidental, 
Finlandia,URSS e outros paÍses. 
Podemos portanto obter bom número de infor-

maçÕes de vários tipos a partir de testemunhos 
tão diversos.  E  o véu de mentiras,cada vez mais 
ténUe, tem-se vindo a romper. Compilando estas 
informaçÕes,a situação na primavera deste ano 
era a seguinte: 
~: nos vastos distritos orientais (~loxico, 

Lunda ,Cuando Cubango) hã unidades de combate do 
HPLA num total de cerca de 5000 efectivos (em-
bora de forma alguma todos com armas modernas) 
instalados numa rede vasta,coerente e bem organi-
zada de grupos mantidos em contat::to graças a um 
bom sistema de estafetas e comandos regionais 
efic:ientes. 
Estas unidades têm (a) conseguido de uma ma-

neira geral conservar a iniciativa estratégica 
na maior parte dos territórios rurais destes 
distritos; (b) confinado o exército fascista aos 
seus quartéis ou a ot::asionais ofensivas (patru-
lhas em força,apoiadas por tropas de elite em 
helicÓpteros,trazidas de Luanda ou de outras ba-
ses do extremo ocidental) de curta duração que 
mais não podem fazer do que exercer uma breve 
iniciativa táctica; e (c) aberto e mantido aber-
tas muitas vias de abastecimento e comunicação 
entre estes distritos c novas zon.:~s de luta nos 
dis tri.tos centrais de IIi é c ~la! ang~·. 

Isto significa que as unidades do ~!I'LA têm um 
sector importante do t>xêrcito fascista mantido cm 
quartêis muito afastados das su.:~s hascs centrais 
e_ocidentais; têm libl!rtado 1.' protegido grande 
numero de rurais que,duutra forma, teriam sido ví-
timas de captura, tortura l' prisão cm "aldeia es-



10

tratégicas"; e,de grande importância para o futu-
ro progresso da luta, têm penetrado profundamente 
nas regiÕes centrais de Angola. Têm assim frus-
trado os três objectivos declarados do exército 
fascista. Estes consistiam em "conter" os "ter-
roristas" nas regiÕes do extremo oriental; limi-
tsr toda a população desta zona a "aldeias estra-
tégicas" (de facto pouco diferentes de campos de 
concentração) ; evitar que o MPLA desenvolvesse 
influência politica e poder militar em Bié,Ma-
lange e outras regiÕes para ocidente. 
Entretanto, e mais u:na vez no "coração das 

terras coloniais" do centro e ocidente,o MPLA 
tem cerca de 1500 homens e mulheres em armas nos 
distritos de Cuanza Norte,Luanda e outros,bem come 
algumas centenas em op~ração nas florestas de Ca-
binda. 
Estes sucessos militares reflectem um suces-

so polltico. Refeito dos seus desastres de 61-62. 
o MPLA tem desde 1965 vindo a tornar-se um movi-
mento nacional que dispÕe muito claramente da 
adesão,apoio e participação crescente da maioria 
dos povos de Angola .. Muito claramente por duas 
razÕes: em primeiro lugar,porque nenhum movimen-
to de guerrilha podia conseguir tais êxitos mi-
litares sem vasto apoio e participação populares; 
em segundo lugar,porque observadores estrangeiros 
(incluindo eu prÓprio em 1970) têm invariãvelmen-
te observado que as unidades de combate que têm 
visto no oriente de Angola sâo constituídas não 
só por homens e mulheres oriundos de todos os po-
vos de Angola oriental (ou seja Mbunda,Luchaze, 
Lunda,Luvale,Chokwe,Ambuela,etc.) ,mas também por 
homens e DJ.ilheres provindos dos povos do Sul,Cen-
tro e Ocidente de Angola. O MPLA está portanto 
plenamente justificado ao reclamar que representa 
a nação angolana em vias de formação. 

Guiné: ~ da mesma forma claro que o PAIGC esta-
beleceu Ulll controle firme sobre a maior parte. 
do território rural desta colÓnia,mantendo os 
efectivos militares do General Spinola,mais ou 
menos 30000 homens,confinados (a) ao eixo central 
que corre para norte desde Bissau a Bafatá e con-
tinua até Piche,com algumas das ilhas próximas da 
cost~,como a de ~ijagós ,e (b) a um número cada vez 
menor de guarniçoes isoladas, agora apenas abaste-. 
cidas por helicÓpteros. 
Spinola é o mais fala-barato de todos os gene-

rais fascistas e afirma que tem a situação "sob 
controle". Mas a evidência é contra ele.  A evidên-
cia é a favor de Amílcar Cabral, o notâvel dirigen-
te do PAIGC, e corrobora a sua recente declaração 
de que e o exército do seu partido que detém a 
iniciativa estratégica. O exército de Spinola 
continua a evacuar,sob pressão do PAIGC,as suas 
guarnições isoladas e  o PAIGC estâ agora a apro-
ximar-se dos principais centros urbanos. Os ob-
servadores estrangeiros concordam também que o 
PAIGC tem o apoio activo de todos os povos do 
território, inclusivamente de muitos muçulmanos 
Fulas cujos autoritários chefes tribais ainda 
alinham com o regime fascista pois querem manter 
os seus privilégios ou receiam as represálias. 

Moçambique: tendo-se refeito duma luta pela chefie 
que se seguiu ao assassinato pelos fascistas do 
seu dirigente Eduardo Hondlane (em Fevereiro de 
1969l a Frelimo surgiu mais forte e mais unida e 
tambem maia determinada a prosseguir a luta pela 
libertação. Alguns, ftacos ou traidores, ficaram 
pelo caminho ,deixando o movimento mais experiente 
e capaz de resolver os seus problemas. 
As unidades de combate da Frelimo não aõ so-

breviveram a uma forte ofensiva fascista,no outono 
passado,no distrito de Cabo Delgado,como voltaram 
de novo ã ofensiva;por exemplo,no distrito de Te-
te,o comando fascista admitiu Ultimamente que há 
unidades de combate da Frelimo que conseguiram 
instalar-se ao sul do rio Zambeze,um feito que os 
generais fascistas tinham anteriormente afirmado 
ser impossÍvel. 

Tal como o MPLA e  o PAIGC,a FRELIMO deve o 
seu progresso militar ã eficácia da sua actividade 
polÍtica. Esta actividade tem-se lhe merecido um 
apoio sempre crescente das populaçÕes rurais e 
urbanas de Moçambique ,mesmo no extremo sul da co-
lÓnia. Também a FRELIMO representa uma nação em 
vias de formação. 

O regime fascista tenta desesperadamente escon-
der que tem falhado na tarefa de conter,quanto 
maia destruir,os movimentos de libertação nacional. e 
Ao mesmo tempo ,os seus generais tentam não menos 1 
desesperadamente conseguir importantes êxitos mi-
litares. Quão pouco o conseguem pode-se se ver pe-
las experiências do General Kaulza de Arriaga em 
Moçambique. No outono passado iniciou grandes ope-
raçÕes no norte e,no seguimento destas ,afirmou 
que tinha destruLdo a influência política e as 
posiçÕes militares da FRELIHO. Mas a  l de Maio 1 
sete meses mais tarde,anunciou o início de outra 
"grande ofensiva" nas mesmas regiÕes. Quererá 
ele levar-nos a acreditar que os homens e mulheres 
da FRELIMO têm o poder de ressuscitar? 

Pode-se ouvir a mesma triste série de mentiras 
a respeito de Angola oriental. AÍ,em Agosto do 
ano passado,o comando fascista anunciou ter con-
clu'ído com êxito a "Operação Zaga". Esta destina-
va-se a limpar completamente de guerrilheiros a 
região limitadt{Pelo sector Muiê-Cangombe-Chiume-
Ninda,na zona centro-sul do distrito de Hoxico. 
Segundo os dados(em geral exagerados)do comando 
fasciata,a "operação Zaga" conseguiu destruir 
exactamente vinte e oito guerrilheiros. E que 
conclusão se pode tirar? Acontece que eu prÓprio 
estava com unidades do MPLA perto de Muié quando 
"zaga" começou em Junho. Posso afirmar que o nÚ-
mero total de guerrilheiros neste sector era,ã 
data,de virias centenaa;que as unidades nunca 
estiveram sob forte pressão fascista;e que rãpi-
damente reassumiram o seu controle,a seguir 
aos ataques de comandos e outros "ataques em 
força". De facto, cerca de um mês mais tarde, 
estes mesmos guerrilheiros ,passando ã ofensiva, 
destruiram o posto do exército português em 
Monteiro(Sete) ,perto de Ninda. t certo que a 
operação Zaga teve lugar ;mas também é certo que 
falhou. 
O mesmo se pode dizer de outras operaçÕes 

semelhantes,entre as quais a tentativa por parte 
de Spinola para invadir a República da Guiné e 
destruir o seu dirigente prÓ-PAIGC,Presidente 
Sékou Touré e  o seu governo. Este também foi outro 
fiasco. 

Que razÕes hã para estas vitórias doa guerri-
lheiros contra os exércitos fascistas muito maio-
res e melhor armados? São de dois tipos. 
No aspecto militar ,os soldados dos exércitos 

~e libertação têm apreendido liçÕes muito Úteis 
nos Últimos anos. Têm sabido melhorar a eficácia 
dos seus comandantes. Tê!ll sido capazes de treinar 
novos comandantes a partir das fileira dos volun-
tários camponeses. Têm sido capazes de reorganizar 
as suas unidades em grupos mÓveis maiores. Este 
Último aspecto é da maior importância. Todas as 
grandes guerras de guerrilha,quer na Europa ocupa-
da pelos nazis,quer na China ou no Vietnam,têm 
mostrado que hâ uma altura em que os guerrilheiros 
precisam de elevar o nível da sua guerra: tê!ll de 
· evoluir de unidades puramente locais para unida-
des maiores capazes de se movimentarem rãpidamente 
sobre longas distâncias. Estes movimentos Africa-
nos jâ passaram por esta difícil fase de desen-
volvimento. Passaram por ela em diferentes altu-
ras. O PAIGC foi o primeiro quando em 1964, for-
mou um exército móvet.inicialmente com novecentos 
homens,agora com muito mais. Desde então o MPLA 
e  a FRELIMO têm progredido com êxito no mesmo 
sentido. 

r, 
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Ao ai'eaaiõ tempo,graçu ao auxilio de países 
socialiataa,oa três movimentos têm podido melhorar 

as sUas armas e poder de ataque. Todos dispÕem 
agora de morteiros grandes e de canhÕes sem re-
cuo (75 I!Dll) para serem usados contra guarniçÕes 
fixas,e reporteres franceses viram foguetÕes de 
curto alcance terra-terra a serem usados p§!!las 
unidades do PAIGC na Guiné. ~ portsnto de espe-
rar que os três movimentos sejam capazes de, not 
próximos meses,atacar melhor e 111ais vezes os co-
lonialistas. 
Mas· a segunda causa dos seus sucessos, a de 

ordem politica,é sem dúvida a maia importante em 
jogo. ~ ela que explica porque que ê que os homens 
e mulheres que constituem as suas fileiras em nú-
mero sempre creacente1digam os comandos fascistas 
o que disserem em sentido contrãrio,estão dispos-
tos a aceitar as ârduas e amargas condiçÕes de 
vida que as guerras coloniais lhes impÕem. t ela 
que estã na origem do seu constante espírito de 
sacrificio,do seu heroísmo sem queixumes. 

Porque,estes movimentos não são só ~dona
listas. são também movimentos revolucionários. 
Os seus objectivos declarados e medidas politi-
cas praticadas,estão profundamente enraizados 
nas necessidades e preocupações das populaçÕes 
que estes tt(lvimentos têm conseguido motiilizar 
e que chefiam. 
são ,pois, ideolõgicat~~ente,movimentos de Um tipo 
novo. Em contraste com movimentos anteriores e 
com outros movimentos nacionalistas Africanos 1 
não têm como objectivo a simples reforma das ins-
tituiçÕes politicas e económicas existentes. Pre-
tendem construir instituiçÕes inteiramente novas 
e ê neste aspecto que são simultâneamente indÍge-
nas e originais. 
Não sendo elitistas,estes movimentos são for-

lesamente democráticos. lato diga-se mais uma vez 
e não só a origem da sua força mas também a única 
garantia segura da sua vitória. Têm construÍdo as 
suas organizaçÕes a partir do nada. Desta forma 
têm trazido os seus voluntários ãs lll8.is importan-
tes e responsáveis posiçÕes de chefia, a qualquer 
nível, politico ou militar. Quem os visitar poderá 
testemunhar este facto. Encontrará estruturas com-
pletamente novas ,de auto-organização ,entre as po-
pulações das zonas libertadas, Estas estruturas 
consistem num muito grande (e crescente) número de 
comi tis de aldeia ài.rigidos pefo.s homens e" mv.-
lheres das localidades em que se formam. EsteS 
comités são responsáveis por todos os civis das 
respectivas localidades,pelo recrutamento de vo.-1: 
luntârios para as unidades de combate (e é im-
possível encontrar-se um voiuntário mobilizado) 
por pr~blemas de abastecimento e informação, d~ 
produçao agrícola e comércio. Constituem as es-
truturas básicas da futura independência. 
Na medida das suas poasíbilidades,todavia,cada 

movimento tem utilizado as suas zonas libertadas 
no sentido de instalar e que é pelo menos um 
esboço dum sistema de estado independente. Cada 
um doa movimentos tem pequenas escolas de mato, 
mantidas a funcionar por professores treinados e 
onde as crianças podem iniciar uma educação ele-
mentar. Da mesma forma,cada um instalou uma rede 
de assistência médica. Cada um começou experiên-
c.~as relativas a ~vos métodos_ de produção e ta.m-
bem a novas relaçoes de p11odulao,como sejam as 
cooperativas. Alêm disso,talllbe~~~,cada um teve o 
cuida_!io de treinar especialmente os voluntários 
selec.c.ionados "que tê111 responsAbilidades no movi-
mento. Assim,o MPLA tem dez "Centros de Instrução 
Revolucionária" em que se podem preparar quadros 
para c.argos de responsabilidades:funcionam nos 
distritos de Hoxico,Cuando-Cubango,Lunda,Bié e 
Malange. Através destes 111êtodos concretos 1 as 
zonas libertadas têm-se tornado-se&\lndo as pala-
vras do dirigente do MPLA Iko Carreira-"os pri-
llleiros alicerces do estado independente." 
Nada disto tem sido fácil. Muito tem sido ex-

J tretnalDente dific.il. Os movimentos têm tido que 

vencer muitos e difíc.eis obstáculos;ainda há 
mais a vencer. Não têm ilusÕes a este respeito. 
Também não se iludem a pensar que a vitória pode 
estar próxima. Sabem que o regime fasc.ista tem 
poderosos amigos estrangeiros e que vai continuar 
a lutar. Mas, também neste aspecto, tudo indica que 
o tempo que passa não ê um aliado do regime fas- . 
cista,por poderoso que este ainda seja. Os Últimos 
doze meses trouxeram uma muito maior tomada de 
consciência da importância destes movimentos de 
libertação a vastos sectores do&-movi111entos pro-
gressivos e operários de muitos paÍses. Os movi-
mentos de libertação gozam hoje em dia de uma 
aceitação e apoio internacionais que não tinham 
hã uns anos. 
Outro factor joga a seu favor. Os movimentos 

separatistas de tipo oportunista ou reformista 
falharam e tornaram-se,mais claramente do que 
nunca,simples~ instrumentos. de interesses estran-
geiros. Isto e verdade mesmo em Angola,onde os 
movimentos reformistas têm tido mais sucesso. 
Os verdadeiros movimentos nacionais têm agora 
menos obstáculos no caminho do reconhecimento 
geral. 

Has hã ainda um outro aspecto a considerar, 
que dá toda a di111ensão da luta. 
O regime fascista luta pelo seu império. Has 

luta também pelos interesses e ambiçÕes de todos 
os outros poderes imperialistas. Em posição de 
destaque entre estes está o regime branco da 
lfrica do Sul,que agora alimenta ambiçÕes de es-
tender a sua influência e controle polÍtico e 
econÕ111ico a todo o sub-continente africano. 
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sempre acorrem a abastecer o regime português 
com helicÕpteros,napalm,bombardeiros e todos os 
outros instrumentos de destruição em massa que 
Portugal fascista não é capaz de produzir. Os 
soldados portugue.ses,quer o saibam quer não, 
são a carne-d.e-canhão de todos estes interesses 
imperialistas. Ao defenderem Angola,Guinê e Mo-
çambique contra os movimentos de libertação 
nacional destes territórios,oa soldados portu-
gueses estão de· facto a defender 0111 sistema 

mundial de exploração e opressão. Estão .na ver-
dade,a defender os seus próprios opressores. 
Portanto a luta não é simplesmente pela 

libertação de África. ! também uma luta para 
a libertação de Portugal e de qualquer outro 
pais cujo poder esteja nas mãos de um regi111e 
arbitrário. Pode-se acrescentar que os africa-os 
nos -enquanto observam a reunião do Conselho 
da NATO em Liaboa,sabendo que o napalm que lhes 
queima as eovoaçõe"s e que os aviões que os bom-
bardeiam aao fornecidos por paises membros 
dessa associação -não se esquecem que a sua 
causa é u111a causa mundial. 
Na medida em que eles,como revolucionários, 

cumprem o seu dever, eapera111 que os outros 
façam o mesmo. 

Comunicado do PAIGC. 

Não ê intuito de ANTICOLONIALISMO apresentar 
informação que,sendo meramente factual possa per-
der o interesse rãpidamente. Não é o caso deste 
comunicado de guerra do PAIGC sobre os bombarde-
amentos a Bisaau e Bafará que deram azo ao his-
térico diacurso do general Spinola sobre os "ru-
mores" que naquela altura circulavam na cidade. 
Com o efeito ,posto no contexto da 8\lerra de 
guerrilhas que se deaenrola na Guiné ele ê extre-

=in~i ;:::!:!oi·~~:~::n~:a:u: re~~!~!!m:~te se 
guerra,o ataque aos centros urbanos,derradeiroe 
redutos do exército colonialista. 
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COMUNICADO ESPECIAL 
Sobre os ataques efectua-

dos pelas nossas forças armadas contra Bissau e 
Bafatã. 

Em conformidade com as decisÕes e planos de 
Conselho de Guerra do nosso Partido,unidades do 
nosso exército regular atacaram com êxito as duaf 
principais cidades do pals: Bissau e Bafatã. Es-
tando na posse dos relatórios acerca desses ata-
ques ,emanados dos comandantes das frentes res-
pectivas ,queremos fazer pÚblico o seguinte 
comunicado: 
l.Na noite dos dias 9  a lO de Junho,uma unida-

de de artilharia apoiada por grupos de infantaria 
do nosso exército regular conseguiu penetrar as 
linhas defensivas do inimigo para bombardear as 
posiçÕes portuguesas na cidade de Bissau. Estra-
gos materiais importantes e perdas em vidas huma-
nas foram causadas ao inimigo ,que surpreendido, 
não reagiu durante a operação. ApÔs o ataque ss 
autoridades coloniais impuseram um verdadeiro 
estado de sltio na capital,sendo a população 
civil,nomeadamente os afric:anos,obrigada a fi-
car em casa durante 24 horas. 
Dando apoio loglstico e táctico a esta impor-

tante operação,unidades do r.orpo do Exército da 
Frente de Nhora-Morés efectuaram ataques simul-
tâneos e coordenados a todas as guarniçÕes por-
tuguesas situadas entre a vila de Mansos e  a 
ilha de Bissau,nomeadamente Mansoa,Nhacra,Cumêrê 
e Bissa,provocando consideráveis destruicçÕes 
nas instalaçÕes inimigas e pondo vâtios milita-
res colonialistas fora de combate. 

2.Dia 26 de junho,unidades do Corpo do Exér-
cito da Frente Este penetraram em Bafatâ,segunda 
cidade do pals,submetendo a guarnição inimiga a 
um intenso ataque,sssim como o aeroporto princi-

:~! r ~ê ~ :: :o:s ~:!~!c !~~e!:o ~~=~ ~! s ~r:{~~; s~ a~~~ 
tros ediflcios da infraestructura militar e admi-
nistrativa inimiga foram destruldos,teodo a tropa 
colonialista sofrido diversos 1110rtos e feridos. 
No dia seguinte,um contigente inimigo que tentava 
infiltrar-se na região a Sudeste de Bafatá,entre 
Oamba Arabe e Gancoli foi posto em fuga pelas 
nossas forças armadas,tendo sofrido 7 mortos e 
vãrios feridos. 

Os ataques contra as posiçÕes colonialistas 
de Bissau e Bafatá marcam uma nova etapa na 
evolução polltico-oilitar da nossa luta de li-
bertação nacional. Constituem tambêm,se neces-
sário é,um flagrante desmentido ãs alegaçÕes 
mentirosas dos colonialistas portugueses,segun-
do as quais nós ac:tuarlamos a partir dos pa-íses 
viúnhos,alegaçÕes essas que servem de pretexto 
ãs criminosas agressÕes que levam a cabo contra 
as RepÚblicas do Senegal e da Guiné. 
Durante as operaçÕes mencionadas as nossas 

forças não sofreram baixas. Um engenho não ex-
plodido foi recuperado pelo inimigo em Bissau. 

7 de Julho de 1971 

Amilcar Cabral 
Secretário-Geral do PAIGC 

lntrevista com AMíLCAR CABRAL para as 

revistas Anticolonialismo e Polémica. 
L Pode-nos dizer algumas palavras sobre a si-
tuação actual e perspectivas futuras da luta de 
libertação na Guiné ? Em particular como se po-
dem interpretar os ataques a Bissau e Bafatá no 
contexto da luta de guerrilhas ? 

-Bom,os _camaradas conhecem,duma maneira geral, 
a situaçao actual da luta no nosso pals. Ela ê 
caracterizada fundamentalmente pelo facto de que 
libertámos já a maior parte da nossa terra,na 
Guiné,numa proporção de mais de dois terços do 
território nacional e que controlamos efectiva-
mente quase a totalidade dessa parte libertada; 
e entendemos por controle a presença efectiva do 
nosso partido organizado desde as aldeias atê ãs 
regiÕes,e o desenvolvimento de uma administração 
e de diversos outros elementos do estado que 
estamos criando nessas áreas libertadas.  A si-
tuação nas áreas libertadas tem evoluldo progre-
ssivamente,na medi.da que temos que fazer frente 
ã prÓpria guerra que os colonialistas portugue-
ses continuam a desenvolver na nossa terra; po-

demos dizer que a organização do partido está 
cada dia mais forte principalmente porque há 
cada dia maior pa~ticipação das massas popu-
lares no estudo e nas decisÕes dos problemas 
que enfrentamos. Temos trabalhado no sentido 
de fazer funcionar verdadeiramente,efectiva-
mente,os orgãos do partido a todos os niveis, 
e os nossos serviços administrativos têm evo-
luido no sentido de corresponderem a tudo quan-
to a nossa vida exige no presente1desde o re-

gisto dos nascimentos,dos Õbitos,dos casamentos 
atê outros aspectos da vida administrat:iva. 
Instalámos a partir de 69 os tribunais popu-
lares, tanto nas aldeias como nas zonas e nas 
regiÕes e ê o prÓprio povo que participa,por 
meio de elementos eleitos,nesses tribunais po-
pulares; temos desenvolvido,na medida do pos-
slvel,o nosso comércio,ao qual chamamos Ar-
mazéns do Povo. estes têm a função de abaste-
cer as populações das regiÕes libertadas em 
artigos de primeira necessidade que antes 
eram vendidos pelos comerciantes coloniais. 
Temos também desenvolvido os nossos serviços 
de saúde,de instrução e outros; quer dizer, 
temos hoje em d i a os elementos de um -estado 
em desenvolvimento dentro da nossa terra atê por-
que também dispomos quer das forças armadas locais 
que estão encarregadas da defesa dessas regiÕes li 
bertadas quer das unidades do nosso Exército Naci: 
onal Regular. A nossa situação,portanto,pode ser 
comparada,no plano polltico, ã dUlll estado que tem 
umas partes do seu território nacional,particular-
mente os centros urbanos ,ocupadas por tropas co-
lonialistas ,estrangeiras. 
No plano militar a situação é caracterizada 

principalmente por um recuo crescente,como jã de-
finimos aliâs,das forças colonialistas para os 
principais centros urbanos e um avanço progressi-
vo das nossas forças em direcção a esses centros 

~~:i::~e A n5~ç~~n=~=e~~!;:i~!t:~~~s::it~~:::::~-
talmente caracterizada por bombardeamentos aéreos 
nos quili& utilizs bombas de napalm e outras,e por 
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tentativas de assaltos terroristas contra as po-
pulaçÕes das regiÕes libertadas durante os quais 

tentam não sô matar o m.âxi1110 de gente que podem, 
mas também matar o gado,queimar as tabancas ou 
aldeias e também tentar queimar as nossas produ-
ções agrrcolas,as nossas colheitas. A nossa ac-
ção ê caracterizada principalmente por ataques 
frequentes e cada dia mais intensos contra as 
posiçÕes dos colonialistas portugueses nos cen-
tros urbanos. ~ nesse quadro que se situam os 
ataques que fizemos no mês de Junho contra Bissau 
e Bafatã. Que significado têm esses ataques ? 
Primeiramente eles revelam o grau de desenvol-
vimento jã atingido pela nossa luta. Como vocês 
sabem,o governador mil i ta r de Bissau ,o general 
Spinola,tem feito uma grande propaganda dizen-
do que nós agimos só a partir dos territórios 
vizinhos,etc,etc; ora ê claro que o ataque a 
Bissau e  o ataque a Bafatá mostram ã evidência 
que isso tudo é uma mentira da pior espécie. 
Recentemente numa entrevista dada a um jornal 
inglês,se não me engano o Daily Telegraph,o gene-
ral Spinola teve a coragem de enganar o jornalis-
ta dizendo-lhe que a nossa terra ê tão pequena 
que se pode perfeitamente atravessar as frontei-
ras ,atacar qualquer posição dentro da terra e vol-
tar na mesma noite ã fronteira. Isso ê claro não 
diria ele a um jornalista português que conhece 
o mapa da nossa terra. Alêm disso os ataques a 
Bissau e Bafatã têm o significado de representar 
uma nova etapa na nossa luta,porque atê agora os 
colonialistas portugueses têm estado convencidos 
que podem viver tranquilamente,com a sua nova po-
lrtica de sorriso e de sangue,nos centros urbanos, 
principalmente nos principais centros urbanos. 
Ora nós que jâ tinhamos atacado a maioria ou quase 
totalidade dos centros urbanos agora atacámos 
Bissau e Bafatã,assim det110nstrando que jã não hã 
nenhum lugar na nossa terra onde se esconderem. 
Como diz o nosso povo:"lala kêmã: kâu di sukundi 
kâ tê"; "a grande planrcie pegou fogo,jã não hã 
nenhum sitio mais para o inimigo se esconder", 
Por outro lado os ataques a Bissau e Bafatã 

onde estão zoncentradas hoje em dia a maior parte 
das populaçoes dos centros urbanos (sabem por exem 
plo em Bissau a população prãticamente triplicou -
ou quadriplicou durante a luta)mostra claTamente 
ãs populaçÕes africanas desses centros urbanos ·e 
também aos prÓprios colonos que o inimigo jã não 
pode mais assegurar a aua tranquilidade e que hã 
portanto que tom.âr uma posição, Com efeito,depois 
do ataque a essas cidades ,os colonialistas portu-
gueses prenderam várias pessoas,desconfiam hoje 
de tudo e de todos,e o prÓprio governador militar 
de Bissau,general Splnola,fez uma declaração a 26 
de Julho se não me engano em que ameaçou os habi-
tantes de Bissau de uma repressão inexorável se 
acontecesse alguma coisa que pudesse perturbar o 
que ele chama a ordem na capital e nos outros cen-
tros urbanos. Naturalmente,e isto conto porque é 
engraçado e anedÓtico,uma jornalista estrangeira 
em Lisboa preguntou ao Ministro dos Negócios Es-
trangeiros,que dava uma conferência de imprensa, 
o que queria dizer "repressão inexorãvel",e ele 
respondeu que queria dizer repressãO de acordo com 
as leis. NÓs sabemos ,em Portugal mesmo ,o que quer 
dizer repressão de acordo com as leis fascistas. 
Isto ê o que eu posso dizer em geral sobre a 

situação da luta e  o sobre o significado dos ata-
ques a Bissau e  a Bafatá. Esses ataques abrem de 
facto novas perspectivas ã nossa acção. Nós po-
deriamos,se o quizessemos,e talvez o tenhamos que 
querer,fazer grandes estragos nesses centros ur-
bsnos,mas,como sempre,estamos dispostos e abertos 
ao diálogo necessário para a solução polrtica do 
problema. 

2. Como caracteriza a etapa actual da revolução 
social nos territórios libertados da Guiné? Como 

S está a ser feita a estruturação polrtica-económi-

ca-social das zonas libertadas? Que papel desellt" 
penha o Partido na administração destas zonas? 

Co110 sabem,aplicando essa polrtica que nôs cha-
mamos de sorriso e de sangue,os colonialistas por-
tugueses pela voz do seu representante mâximo na 
nossa terra,o general Spinola,afirm.am agora que 
vão fazer uma revolução social na nossa terra. Cla 
ro que nós achamos que isso tem imensa piada, e  -
gostarramos. de ver o general Spinola e os outros 
chefes colonialistas fazerem uma revolução social 
em Portugal,ou pelo !llenos falarem de uma revolu-
ção social em Portugal. Mas sabem certamente que 
a nova PIDE,que se chama DGS,mete-los-ia a todos 
na cadeia. 
NÓs na nossa terra não gostamos de falar em re-

volução,nesses grandes termos etc; fazemos o nos-
so trabalho,mas cret110S ê que a luta de libertação 
nacional ê em si mesma uma revolução social,por-
que ela implica como consequência fundamental uma 
mudanla radical. no si! tema~ económico em v~gência 
no palS em const.deraçao. Nos pretendemos e acabar 
na nossa terra com a dominação colonial portugue-
sa, isso quer dizer,pretendemos libertar as forças 
produtivas humanas e materiais da nossa terra,nõ 
sentido de elas se poderem desenvolver livremente 
de acordo com as condiçÕes históricas que a gente 
está vivendo hoje em dia. Podemos dizer que a eta-
pa que atingimos corresponde exactamente ã fase 
da luta em que nos encontramos. Como sabem,nós 
desde o começo da luta,ou pelo menos um ano depois 
de começarmos a luta armada,decidimos num congres-
so feito no interior do nosso paÍs ,separar nitida-
mente a acção política da acção armada,embora no 
topo essas duas acçÕes sejam ligadas. Nessa base 
começâinos todo um trabalho de transformação da 
vida da nossa gente nas ãreas libertadas,quer se-
ja reforçando a organização polhica,dia-a-dia, 

1 quer~seja cri~ndo novos instrumentos ~ue condu-zam a soberam.a do nosso povo nessas areas. Hoje 
em dia nas nossas áreas libertadas 
praticamos o mais ·que nos ê possrvel uma justiça 
social,um.a igualdade de facto de oportunidades 
para toda a gente;nós não fazemos qualquer dis-
criminação,por exemplo em relação ãs crianças que 
vão ã escola,seja qual for a sua origem,seja qual 
f~r a sua religião ou seja qual for mesmo a ~osi
çao dos seus pais no que respeita ã libertaçao da 
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plorado,procurando que o trabalho do nosso povo 
seja justamente compensa1o,e fazemos o mãximo pos-
sível para que cads dia mais o nosso povo partici-
pe activamente seja no estudo,seja nas decisÕes 
dos problemas que se referem à sua vida nova que 
tet110s estado a criar nas reJiÕes libertadas. Se 
isso é de facto uma revoluçao social,essa ê a eta-
pa da revolução social em que nos encontramos, Nôs 
sabemos que não podemos fazer milagres, sobretudo 
quando estamos fazendo face a uma guerra que tem 
o caracter de genocrdio; mas estamos estruturando 
todos os meios necessários para evitar que amanhã 
o nosso povo possa ser submetido,seja por estran-
gei!os,seja por nacionais,a um novo tipo de explo-
raçao. 
_ Isso ê o que eu posso dizer em relação ã situa-
çao actual no plano daguilo a que. chamou revolução 
social nas nossas regioes libertadas, 
NÓs temos como princípio o seguinte:  o Partido 

ê um instrumento polrtico que o nosso _eovo criou 
para dirigir,não só a luta de libertaçao,mas a sua 
vida no sentido do progresso. Certamente conhece 
o programa do nosso Partido,seja o programa geral, 
seja o programa mais detalhado; nós entendemos que 
seja ~a fase presente da vida do nosso povo,seja 
amanha,o nosso Partido deve ter o papel fundamen-
tal de instrumento que estuda e toma as decisÕes 
relativas aos problemas de desenvolvimento da vi-
da do nosso povo. O Partido deve ter uma acção 
fundamentalmente polltica,de orientação,enquanto 
que pa;o;so a puso vamos criando os instrumentos 
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nec.essários para a execução da solução dos nossos 
problemas. Claro que na primeira fase da luta ha-
v!a uma grande,não digo confusão,mas interpenetra-
çao dos diversos aspec.tos da nossa vida. A luta 
guerrilheira,o trabalho polltic.o e os primeiros 
actos nossos no sentido,de uma reconstrução na-
. cional, estava tudo na mão do Partido. Passo-passo 
temos vindo a proc.eder á separação desses diver-
sos aspectos; e hoje podemos já dizer,embora ain-
da haja nos comitês do Partido elementos que são 
responsáveis pela actividade social e cultursl e 
também por certas acções· de caracter administra-
tivo,que estamos separando pouco a pouco a admi-
n:tstração da vida mesmo do Partido,co1110 separámos 
desde o início a actividade militar da actividade 
quotidiana do Partido. Consideramos as nossas for-
ças armadas c.omo instrumento do Partido para a lu-
ta armada,e é essa também a nossa orientação no 
9.uadro da. nossa vida nas regiÕes libertadas; mas 
e princÍpio fundamental,sejam quais forem as se-
paraçÕes das diversas actividades da nossa vida, 
que o orientador, & força que desempenha o papel 
fundamental,é e tem de ser o nosso Partido! 

3, Em 1964 o Amilcar éabral declarou que maia do 
que a luta de classes era o estado c.olonial que 
dirigia a história nesse momento. Que se deve en-
tender exactamente por isso e quais são as conse-
quências polÍticas de tal postulado? 

Essa afirmação ê o resultado duma colftatação da 
noaaa realidade mesmo. NÓs não ignoramoa que no 
quadro do processo histórico do nosso povo ,surgiu 
também o fenômeno classe,mais ou menos bem defini-
do,mais ou menos evoluÍdo. Temos por um lado,por 
exemplo,os Balantas,que não têm claaaes,que cons-
tituem uma sociedade horizontal e por outro lado 
te1110a uma sociedade como a doa Fulas que já é uma 
sodedade em pirâmide,portanto com classes mais ou 
mt.nos bem definidas. Entretanto sabemos que a do-
minação colonial na nossa terra,como nas outras 
mas falamos especialmente no nosso caao,cria uma 
situação idêntica para todos os nacionais e quan-
do se processa a contestação da dominação colonial, 
não é uma classe que a faz embora a ideia parta de 
uma classe,que tenha realizado mais rãpidamente ou 
mais cedo o facto da dominação colonial e da neces 
sidade e da combater. Mas easa contestação não pat: 
te de uma classe como tal,não é de facto uma elas= 
se,mas sim toda uma sociedade agindo como uma na-
ção-classe que a leva a cabo. Essa nação-classe, 
q~e pode estar melhor ou pior defiilida,é dominada, 
nao pelo povo do paÍs colonialista,mas pela classe 
dirigente do país colonialiata. Essa é a noasa 
Eosição em relação a isso,e eortanto a nossa luta 
e fundamentalmente baseada nao na luta-de-classes 
mas na luta da nossa nação-c.lasse contra a classe 
dirigente colonialista portuguesa. E é aí que se 
enc.ontra exactamente a união entre a nossa luta e 
a luta do povo português para a transformação so-
dal,econÕmica e cultural da sua vida; porque o 
p~vo potuguês tambê111 se bate,utilizando formas que 
sao cada dia mais desenvolvidas ,contra a mesma 
classe dirigente. 
As coneequências disso naturalmente são: em 

pri111eiro lular através da luta estariii)S forjandCJ 
a nossa Naçao Africana,que como sabem não estava 
~em definida,com todos os i!roblemaa de grupos 
etnicos ,co111 todas as divj.soes criadas pelo pró-
prio colonialisu,por exemplo indÍ&enas e auimi-
ladoa,gente das cidades I gente dos campos ,etc 
etc. Estamos forjando a nossa Nação Africana que 
é cada dia mais conecienu de si meama,mas ao 
111ea1110 tempo, temo• que estar vi&ilantes em rela-
çjjio ao desenvolvimentodo fenómeno classe no seio 
dessa nova nação; entretanto a luta odÍ-nos uma 
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u unidade política e 1110ral co1110 nação,111as t&.lllbêm 
reforçaremos a nossa vigilância pata evitar que o 

problema da luta de classes venha a tomar um aspec 
to que posea ser prejudicial ao progresso do nossÕ 
próprio povo. Isto é o que posso dizer,em breve, 
sobre esse problema muito c.omplexo e muito vasto. 

4, Tem afirmado que o problema da libu-tação 
c.olonial c.omeça e ac.aba por ser um problema c.ul-
tural, Poderia desenvolver um pouc.o esta afirma-
ção? 

NÔs entendemos que no processo histÕrico dum 
povo,que constitua ou não uma nação,portanto,no 
processo histórico duma sociedade humana, as rea-
lidades económicas e sociais se cristalizam pro-
gressivamente no facto cultural. A cultura dum 
povo,ao fim e ao cabo,ê a expressão mais ao menos 
estãvel,mais ao menos duradoura de toda a vida 
material desse povo, De tal maneira que,não é 
difícil por exemplo encontrar-se em certos fac-
tos culturais,seja de arte,seja de música,seja 
de dança,sem falar jã nas religiÕes,e outros 
aspectos que também são cultura,a tentativa de 
justificação,com sucesso ou não,dum dado tipo de 
exploração na própria aociedade, 
No nosso caao,através de longos tempos de vida 

na nossa terra,os grupos étnicos separadamente ou 
conjuntamente,seguindo o tipo de vida económica 
que estavam vivendo, forjaram uma certa cultura; 
cultura essa que como toda a cultura tem os seus 
aspectos positivos e negativos, Quando a domina-
ção colonial se impÕe dentro duma terra,a primei-
ra preocupação dessa dominação e barrar o caminho 
ã cultura desse povo. Por isso mesmo consideramos 
(e isso verificou-se por exemplo no processo do 
desenvolvimento do nacionalismo em Xfrica,quando . 
se começaram a cultivar poemas e danças africanas 
para contestar a cultura do pala dominador) que 

o nosso povo ao pegar em armas para se bater pela 
sua libertação estava em primeiro lugar manifes-
tando a sua recusa em aceitar uma cultura estran-
geira. Portanto essa luta ê neceasãriamente um 
acto cultural,acto cultural que implica essa con-
c.lusão,demonstração clara de que temos uma histó-
.ria nossa da qual fomos retirados pelo colonialis-
mo e que estamos decedidos a continuar essa his-
tória, 
Has ao mesmo tempo que a luta se del"nvolve no-

vas aquisiçÕes culturais são obtidas,seja no plano 
por exemplo da instrução,que tSillbém é um factor de 
cultura,da educação,como nas exigências da prÓpria 
luta,no aspecto do desenvolvimento polltico ao ní-
vel das massas populares,e no nosso caso concreto 
nas relaçÕes entre os grupos étnicos. 
Porque uma cultura é o Balanta considerar-se 

~omo Balanta,independente do Fula;outra cultura é 
o Balanta ver no Fula um irtnão,um compatriota um 
nacional c.~mo ele,dispoato a bater-se com ele para 
a libertaçao do paÍs do jugo colonial português, 
Por isso mesmo consideramos que isso, ( aliado a 
tudo q~anto podemos fazer no plano da educação,da 
formaçao da nossa gente,na conquista da poasibili-
dade de utilisar a~s,as mais modernas,etc,) easa 
cultura de libertaçao,que foi no inicio um facto 
cultural e é também um factor de cultura, vem con-
tribuir e tem contribuÍdo de facto duma maneira 
extracordinária para a transformação profunda da 
cultura do nosso povo •. 
Por exemplo,no princípio da nossa luta, tivemos 

grandes dificuldades em convencer certa parte da # 

nossa população a utiliaar certas porçÕes da nos-
sa floresta como base de guerrilha,porque conside-
ravam-na& como refÚgios dos espÍritos sagrados,etc, 
etc; hoje em dia essas florestas conquiatãmo-las 
todasl Embora essa parte da nossa gente ainda a-
credite nesses eapiritoa,estão juntamente com eles 
na floreata,e isso jã é um grande passo em frente, 
E CQIIK) esse exemplo,podemos dar muitos outros exem-
plos que mostr81ll que se nÕt ao contestaf'liiOs o co-
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da a partir da situação que tinhamos jâ conquista-
do,de relação' entre o homem e  a natureza e das re-& 
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laçÕes. Ino e o que nós queremos dizer com essa 
afirmação de que aluta ê um facto e um factor de 
cultura. 

5. Qual ê a posição do PAIGC em relação ao povo 
português? Que relação vê entre a luta antifascis-
ta e  a luta anticolonialista? Como encara as futu-
ras relaçÕes entre uma Guiné independente e Portu-
gal? 

Como sabe nÕs temos uma longa caminhada junta-
mente com o povo de Portugal. Não foi decidido por 
nÕs,não foi decidido pelo povo português,foi deci-
dido pelas circunstâncias históricas do tempo da 
Europa das descobertas e pela classe dirigente por 
tuguesa de "antanho" como se diz em português an-
tigo; mas é verdade,e isso: Hã essa realidade con-
creta! Eu estou aqui falando português ,como qual-
quer outro português,e infelizmente melhor do que 
centenas de milhares de portugueses que o estado 
português tem deixado na ignorância e na miséria. 
Nós marchamos juntos e ,alêm disso,no nosso po-

vo seja em Cabo Verde seja na Guiné existe toda 
uma ligação de sangue,não só de história mas tam-
bém de sangue e fundamentalmente de cultura com o 
povo de Portugal. Quando falei à bocado sobre a 
nossa cultura não tive necessidade de lembrar que 
essa nossa cultura também está influenciada pela 
cultura portuguesa e nós estamos prontos a aceitar 
todo o aspecto positivo da cultura dos outros, NÓs 
em principio,o nosso p~oblema não ê de nos desli-
garmos do povo portugues. Se porventura em Portu-
gal houvesse um regime que estivesse disposto a 
construir não só o futuro e  o bem estar do povo 
de Portugal mas também o nosso,mas em pê de abso-
luta igualdade,quer dizer que o Presidente da 
RepUblica pudesse ser tanto de Cabo Verde, dà 
Guinê,como de Portugal etc,que todas as funçÕes 
estatais, administrativas, etc, fossem igualmente 
possÍveis para toda a gente, nós não vedamos ne-
nhuma necessidade de estar a fazer a luta pela 
independência,porque já seri:amos independentes 
num quadro humano fll.lito mais largo e talvez muito 
mais eficaz do ponto de vista da história, Mas 
infelizmente como sabem a coisa não ê essa:  o 
colonialismo português explorou o nosso povo da 
maneira mais bárbara e criminosa e quando recla-
mamos o direito de ser gente, nós mesmos ,de ser-
mos homens ,parte da humanidade,e de termos a nos-
sa prÓpria personalidade,& resposta ê a repressão 
com a guerra colonial. 
Mas nós nunca confundimos "col o nialismo portu-

guês" com ''povo de Portugal",e temos feito tudo, 
na medida das nossas possibilidades,para preservar 
apesar dos crimes cometidos pelos colonialistas 
portugueses,as possibilidades duma cooperação,d~ 

amizade,de solideriedade e de colaboração ~ficaz 

com o povo de Portugal,numa base de independênc1.a, 
de igualdade de direitos e de reciprocidade de 
vantagens seja para o progresso da nossa terra 
seja para o progresso do povo português. 
O povo português estã submetido hã cerca jã 

quase de meio sêculo, a um regime,que,pelas suas 
caracteristicas não pode deixar de ser chamado 
fascista. 
A nossa luta ê contra o colonialismo português. 

NÕs somos povos africanos,ou um povo africano, lu-
tando contra o colonialismo português,contra a 
dominação colonial portuguesa,mas não deixamos de 
ver a ligação que existe entre a luta antifascista 
e  a luta anticolonialista. NÓs estamos absolutamen 
te convencidos de que,se em Portugal se instalassE! 
amanhã um governo que não fosse fascista,mas fosse 
democrãtico,progressista,reconhecedor do direito 
dos povos ã autodeterminação e ã. independência a 
nossa lut a não teria razão de ser. Ai estã a li-
gação int i ma que pode existir entre a nossa_luta 

] e a luta dfascista em Portugal; mas tambem, 

vice-versa,estamos absolutamente convencidos de 
que na medida em que os povos das colónias por-
tuguesas avancem com a sua luta e se libertem 
totalmente da dominação colonial portuguesa es-
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E cremos mesmo que atê hoje, embora nenhum dos 
paises eSteja completamente i ndependente,o que 
jã fizemos nas nossas terras tem contribuido,e 
claro que também a ajuda dos prÓprios fascistas 
colonialistas portugueses,a mostrar ao povo por-
tuguês claramente,que  o caminho da luta ê o Úni-
co caminho que poderá libertá-lo da dominação e 
da opressão a que estã sujeito, NÓs queremos en-
tretanto exprimir claramente o seguinte: nós não 
confundimos a nossa luta,na nossa terra, com a lu-
ta do povo português; estão ligadas,mas nós,no 
interesse do nosso povo,combatemos contra o colo-
nialismo português. Liquidar o fascismo em Portu-
gal,se ele não se liquidar pela liquidação do co-
lonialismo, isso ê função dos prÓprios portugueses 
patriotas ,que cada dia estão mais conscientes da 
necessidade de desenvolver  a sua luta e de servir 
o melhor poasivel o seu povo. 

6. vê alguma diferença entre a politica de Marce-
lo Caetano e  a de Salazar em relação âs colónias, 
nomeadamente ã. luz das recente~! mudanças na cons-
tituição portuguesa 1 

NÓs já conhecemos muito bem o Marcelo Caetano, 
desde hã muito tempo ••. : Eu não fui aluno de direi 
to mas segui de perto o que Marcelo Caetano dizia-
nas suas liçÕes na Faculdade de Direito em Lisboa, 
a propÓsito dos povos coloniais. Quando o Marcelo 
Caetano hoje diz: "eu os pretos conheço-os e gosto 
muito deles" e mais uma manifestação do ésplrito 
racista do Marce'lo Caetano. Houve atê amigos meus 
que tiveram na Faculdade de Direito discussÕes tr~ 
mendas com o Marcelo Caetano que considerava os 
povos africanos como inferiores. Quando Kaulza de 
Arriaga hoje,nas liçÕes que deu ao alto comando 
português sobre a estratégia de Portugal, afirma 
que a guerra de guerrilha,a guerra de subversão 
como ele lhe chama,ê possivel só quando feita por 
indivi:duos altamente inteligentes,e quem não é 
altamente inteligente não pode fazê-la, e que os 
povos das colÓnias portuguesas,os povos africanos 
diz ele,não são altamente inteligentes mas pelo 
contrário são os menos inteligentes que existem 
no mundo,ele não estã senão a exprimir descara-
damente aquilo que pensa Marcelo Caetano e outros 
salazaristas. Vocês lembram-se que Salazar chegou 
a afirmar : "a África não existe": Isto ê o cUmulo 
do racismo. 
NÓs não vemos nenhuma diferença e ntre a poli-

tica de Salazar e  a de Marcelo Caetano e eu estou 
convencido que ele tambêm não vê • • • : E as palavras 
dele,os argumentos que ele usa nos seus discursos, 
a atitude que ele tem tomado em relação ao povo de 
Portugal e aos nossos povos ,a sua teimosia em con-
tinuar com o regime fascista,apesar de todos os 
actos demagógicos, e em continuar com a dominação 
colonial nas nossas terras,isso ê que ê salazaris-
~: 

O Marcelo Caetano num dos seus UI cimos d is.cur-
soa afirmou,dirigindo-se aos "liberais" portugue-
sea,âqueles que querem lll..ldanças em Portugal,que 
ele também gostaria de ir muito longe mas infe-
lizmente estã condicionado e não pode, e quis lem-
brar a esses seus correl igionârios ,mas meno~; reac 
cionârio& do que e'le,referindo-se ã revolução -
francesa,que se lembrassem de que quando um jaco-
.bino era feito ministro ele não era necessãri.a-
mente um ministro jacobino. Ele tem toda a razão, 
isso ê verdade,mas quem conhece o que o Caetano 
está a dizer,os seus argumentos,as suas atitudes, 
na teoria e na prática, tem que tirar a seguinte 
conclusão: é que,pelo contrârio,quando um Salaza-
rista ê feito primeiro-ministro ele é nccessãria-
mentc um ministro salazarista; é o que acontece 
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com Caetano, E  o facto de ele ter estaQo a seguir 
exactamente a politica d~ Salazar,embora com refor-
mas !lm!das,e que não enganam ninguém,na consri-
tuiçao,e que ,iustific:a o insucesso da sua PQlÍti-
ca e  a situaçao difÍdl,cada dia mais difícil,que 
terã que enfrentar não sõ nas nossas terras mas 
tambêm em Portugal 111esmo, 

7, Como interpreta a evolução dos modernos esta-
dos africanos, tendo em conta a permanência do im-
perialismo em ;(frica 1 

Sabe, o imperialismo é uma coisa tD..Lito teimosa: 
Eu queria esclarecer o seguinte: no nosso pon-

to de vista,o imperialismo permanece nos países 
imperialistas,tentando fazer permanecer nas nossas 
terras,em Xtrica em geral,a dominação imperialista, 
CoiDO sabe,o imperialismo é o resultado dum proces-
so de evolução ou de transformação do prÓprio ca-
pitalismo nos paises capitalistas,e que levou ã 
tentativa de dominação e ao sucesso na dominação 
de outros povos. 
Na evolução da África, (infelizmente, ninguém nem 

"Deus nosso senhor" chegou a traçar o caminho pelo 
qual a Ãfrica devia evoluir) ,nós pensamos que tudo 
quanto acontece ê o próprio processo de transfor-
mação de África. Se hã um golpe de estado,se hã 
mais luta aqui,menoa luta acolâ,isso faz paTte de 
todo esse processo histórico que não foi traçado 
antes,como antes não tinha sido traçada a vida do 
povo de Portugsl,ou como de outros povos da Europa. 
Quem viu a Europa no tempo de Cêsar,ou no tempo de 
Marco António ou mesmo de Carlos Magno, ou muito 

mais tarde noutros tempos,não podia imaginar a Eu-
ropa de hoje; quantas lutas,quantas sangrias,quan-
tos conflitos: Quando a gente se lembra que D.João 
II,se não me engano nas minhas lições de história 
de Portugal,apunhalou o seu próprio primo ou coisa 
que o valha,por causa das cobiças do poder,ninguém 
se admira do que acontece hoje em África. Sómente 
o que 111e parece ê que muita gente na Europa se es-
queceu da sua prÓpria histÓria e vê os aconteci-
mentos africanos como uma coisa extraoTdinãria, 
Não: ••• tum processo que estã em evolução! Muitas 
vezes a queda de um governo,um golpe de estado, 
pode contribuir para acelerar ainda mais certos 

novos fenómenos que vêm fa:a:er svsnçar a bis tória 
africana. Reconhecemos que de facto hã ainda mui-
ta ~ominação imperialista em África,mas os povos 
estao acordando cada dia mais,e a estrutura socilll 
está sofrendo transformalões que vão exigir trans-
formações politicas tambem. t nessa base que nós 
devemos desenvolver a nossa luta,confiantes de que 
a história nunca marcha para trãs, 

28 de Outubro de 1971 

Informação para desertores e refractários 
O número crescente de jovens que se recusam a 

participar na guerra colonial e que preferem não 
se apresentar ao serviço militar ou desertar tor-
na imperativo o estabelecimento de um serviço i:ie 
apoio eficiente a estes jovens. 
Neste número "Anticolonialismo" começa a pu-

blicar informação que possa seT Útil a pessoas 
que se encontrem nestas condiçÕes e que espera-
mos poder complementar nos futuros o.iimeros, 
.Na Europa Ocidental,os palses nos quais os 

desertores portugueses podem ter menos proble-
mas com as autoridades são provàvelmente os 
palses escandinavos que apoiam os movimentos 
de libertação das colónias, 
Para obterem informação sobre as condiçÕes 

nestes palses e como chegar atê lá,podem diri-
gir-se ao Comitê de Desertores Portugueses 

Box 42 -110 
126 -12 Stockholm 42 
Sweden 

ou por telefone aos seguintes membros desse' 
comitê,radicados em diversas cidades da Suêcia: 
em Estocolmo,Pedro Candra: 08-7440828; em Uppsala 
J, Ferraz: 018-104975; J. Valadas: 018-325763; 
e~ ~lmo-Lund,F. Mendes: 046-130506; ou Manuel 
R1beuo: 040-68412. 

InformaçÕes recebidas da Suécia indicam que 
em geral as autoridades deste pals deixam entrar 
e. p~rman~cer aí 1)8 desertores e refractários que 
v1aJam d1r~ctamente de Portugal para a Suécia, 
mas que mu1tas vezes devolvem ao país de embarque 
desertore~ que foram para a Suécia a partir de 
outros pa1ses da Europa. 

Na Holanda existe também um grupo activo de 
apoio a desertores portugueses e aqueles que es-
tiverem interessados em ir para esse país podem 
dirigir-se a: 
BUREAU BYSTAND PORTUCEZEN 
ROETERSTRAAT 34, AMESTERDÃO 
Tel: 02o-231612 I 230445 
De um grupo de estudo sobre Hoçambique,cha-

mado "Project Hozsmbique" ,cuja direcção é : 
156, Doraet Road, Scarborough 
Ontario. 

recebemos as seguintes indicaçÕes sobre o que os 

desertores e refractários portugueses que queiram 
ir para o Canadá devem fazer : 

Em primeiro lugat,para obterem informaçÕes 
mais detalhadas sobre os passos a dar,devem di-
rigir-se ao "Project Mozambique" ou a uma das 
séguintes organizações : 
Toronto Anti-draft Programme 
2347 Yonge Street 
Toronto ,Ontario 
Canadá. 
Portuguese Canadian Democratic Association 
569 College Street 
Toronto ,Ontario 
Canadá. 
A primeira destas Últimas duas organizações, 

a quem se devem dirigir em inglês ou em francês, 
ê a organização no Canadá que maior experiência 
e maiores facilidades tem para ajudar desertores. 
À Última organização mencionada podem dirigir-se 
em eortuguêa,já que ê essencialmente uma organi-
zaçao de portugueses anti-fascistas radicados no 
Canadá. 
Segundo os organizadores do "Project Mozambi-

que" o erimeiro passo a dar e fazer UlD pedido de 
imigraçao ao "Canadian Im:Digration Office" ,atra-
vés de qualquer consulado do Canadá na Europa. 
Este pedido é quase sempre recusado se a pessoa 
não possui um passaporte de imigrante. Como esta 
recusa ê ilegal,devem obtê-la por escrito e en-
viar uma fotocópia ao "Project Mozambique" ou a 
qualquer das outras duas organizaçÕes menciona-
das,para que elas possam obter através do pró-
prio ministério no Canadá o deferimento do pe-
dido. 

Não pretendemos com esta informação recomen-
dar que os desertores se fixem num ou noutro 
pa!s. O país mais indicado dependerá das con-
diçÕes pessoais de cada um. A razão porque ofe-
recemos neste número informaçÕes mais detalha-
das s~bre o Canadá é porque as condiçÕes nes-
se pau podem ser menos conhecidas que as exis-
tentes em países europeus. 

Grupo Anticolonialismo. 
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