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~~1ENSAGEM DO M.P L. A. 
AO 

POVO ··PORTUGUES 
Ao longo destes cincos séculos, as Histór~a-s do'Povo português 

e doçpovo angolano têm estado· intimamente li:gadas .Mas, infelizmente, 
os laços que nos têm unido trad.uze,m relações de exploração-, ,de_ depen:-
dência, de humilhação. 

Os povos Angolanos -e das outras colónias portuguesas-têm sido 
vítimas do mais antigo, cruel e obsoléto dos sistemas cqloniais do 
mundo ~ milhões de africano exportados como animais párar, as Américas,-
guerra s para a captura de escravos, trabalho forçado, ·chicote, .. P,al~na<t1 -í 
tória· e exploração desenfreada, humilhações sem conta, racismo viru·--·-
lento, guerras coloniais de genocídio e assassinatos cobardes dos. 11le-::-.. 
ade:;:-srr dos movimentos de libertação, têm sido apanágios do cmlonialis -

. A 

mo pui:·~gues • 

.6 tudo em provei to da oligarquia fascista, porque o Povo portu=· 
guês nunca tirou benefício da exploração colonial. Antes pelo c ontra~· 

rio, a manutenção do colonialismo constitui um obstáculo intransponi-
vel à democratizaçao de Portugal. 

O golpe de estado quevacaba de ter lugar, representa uma vitória 
comum do Povo português e dos pa!ses colonizados. Porque é'~ evid~ncia 0o 
do facto. d e Portugal não poder ganhar as guerras coloniais,conjugada 
com os efeitos bem patentes da acção tenaz e persistente dos patriotas 
portugueses, que estão na base da "maior crise politica da História de-
Portugal" e, por conseguinte, precipitaram a tomada de poder pela s For-
ças Armadas. A resolução d a crise passa necessàriamente pela satisfa-
ção imediata das legítimas r eivindicações dos povos das colónias. 

Se não se fizerem imediatamente opções correctas, o M.P.L.A• con-
cluirá que o golpe milita r não passa de uma simples manobrá demagógi-
c a com  o unico Objectivo de perpetuar a dominação colonial, embora sob 
formas ligeiramente diferentes. 

· A prossecução da política colonial significa continuaçã9 das gue-
rras, o que é profundamente contrário aos interesses do Povo português--
que só tem recolhido morte e miséria d e tal política fascista, Eis por~ 

que a posição que o Povo po$tuguês assumirá neste momento histórico se-
rá de importância capital. Tal como no passado, o M.P.L.A . continua a 
fazer confiança em que, sob a pressão crescente do seu Povo,Portuga~ ·-
entrará num processo de democratização que facilit2.rá o est~belecimen
to de :::-elações de amizade e cooperáção entre os nossos Povos, com ba---· 
se nos princípios de independência, igualdade de direitos,não ingerên-
cia e reciprocidade de vantagens. As relações de amizade e cooperação 
entre os Povos português e  angolano são possíveis. 

Os ?roblemas de Portugal e dos países colonizados estão tão in-
terligados que todos os portugueses que defendem a democracia defende m 
também a necessidade de negociações imediatas, que o r1. P.L.A.está di~
posto a entabular, desde que se realizem-com os representantes autên-
ticos dos ·_ ovos dos ter ri tf:±ós dominados, isto 8, com o J.Vl. P . L.A., o P. 
A . I o G. C o , a F::; .LIMO, e o I'll. L. S . T . P . 

Par3. o I'-1. P . L.A., nunca a existência de uma grande comunidade bran-' 
ca em ANGCLA, d esde que, evidentemente,como todos os habitantes do Pais, 
se submeta às leis e aos interesses superiores d o Estado Angolano inde-
pendente. 

?ara já: 
a)o reconhecimento do direito à autodeterminação, à independência com-
pleta e imediata; 

b) a libG·ctação incondicional de todos os presos poli tiços e o regresso 
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a ANGOLA de tod~s os refugiados e exilados·; 

c) a retirada d e tocl.as a s forças armadas e policias; a garantia do 

exercicio dos direitos democráticos, c a liberdad e para as activi-
dades politicas e sindicais, s~tifariam os pré-rGquisitos para que , 

contactos se estabeleçam entre o M. P.L.A. e  a autorid.adc portuguesa, 

para a cessação da guerra, para s e estabelecer a paz, pa4a. que se 

produzam as modificações política s necessáris a o estabelecimento da 

relaç5es justas'entre os nossos países. 

Regozijando-se de antemão com todos os novos sucessos do Po-

vo potuguê_s, o M. P. L. A. reafirma mais uma vez que os interesses bem 

compreendidos -~ dos nossos povos são convergentes. 


