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AIGC VE E • 

U ;·;O>te:;:no colonit.1lista portusuêo, lac.aio do irrmeri:-üi:.:>rno int;} N: ·-

~~:i. .;n·ü, ~-te ::b:J cie acre.sce:.1tctr mais tEn crime à suG. j:i lo!1 ~~a li.st:::t ·. · 

c c1 'no~-; c.orleti<lor; co~lt::'o. os !')OVO~' :ll'rics.no.s .. i·ias isto n<}o ó só d:::· ' · 

js; de sele ná quinhentos anos para cd que :Fortuc;nl r isto f:. J---.-0:.......9_1~~-·:.:...~~ 
:J. ~~~~hG~_::1te) vem come tendo crimes sem conta contr:a o,<..:, povos op!.'.i. ~n ·i_r· ·:· · 

d ~J.::: suas col6nias em Áfric.~ ... hilhnres e milhares de lí..fricanos ~·o cé•T.: 

rr·rJrto:.3, t;ortur~:tdos , ·:u.·ra:ncad.os :\ s 1.1.::1 ter·ra, e;3Cravizo.dos, obrü~~~ ... ~. )~: 

~, t;r::-lb.c.ühos forçados , vend.ict.os c o~:o élnÍIT\'1ÍS - tudo isto parn. l.l.J.Cl'C• 

dos capitalistas. 

t; contra est~'. si.tuadio à..e povos or)'!:':i..mietos que os povos u.L:·ic<~:r:o,·· 

s e levant;:cra.~; etr: ::!.rm&.s, p:n·o. G.cnbarcm com a. explo:r.·c•cão d.esuma.:w~ 

n.11.f~ (''"'trn ·v.;' -;-l· '"'",... fl'·"'T''"' I"P q l .L. '7 ·t~·'"'"1 O ~ C"l "_t- _ ·~ ~ -c~.t~ ...J-U ;,t:,_.,1 . c--'"' ....... ··~ ...... . .J..c; ~ ., .. 

her6~co povo ~uir oense lutn ~ela sua licertaçffo e ind opend5nci ~ tJ-

+· 
~ ' ...... 

:;-::·..-'1 \1(');::·de) :f0'i.. t't.r:'1d:).do r;;n Setembro de :l.'-J':Ib, ~l voJ_tr:> de ú.milc~1.:r G·-

b:c 1l (·~ue ·foi tarr!o.''r:-! u·n Jos funde.dores do i1.PLA). O 1.-~.IGG lénJ·-;ou , ..... 

' .. · .· 

·; '· c".'i' ., ; .-j .. i)' ,.· c·,, 7 • ., <'"1:" '""D"'LI'l' (':-:;o Yl') (!1ll. Ylé ·;,·,, À (_!.r.· 
1.- I ....,.. ••• -~ .  < &;J I _.I.. .:.J ..4 ·"'.:. <. .~ ' . • . ._ I ~ • LJ' i ,1 

'
1• l-.• r:·._,.~ •l r.~....... " .,.,,').,.TC· .,.)Q.,... "ll1,-,(' ll f-Q 0., 0 c m 1' ,.... ~'I'.(\''" ]. c (-.. .-- .. 1 •<"J..'J, QQ l}''V"' )' .. ,:j () .• ,t. .. :.·. . ... '.;; ; .~ ', '";. 1.,· . ..... ; , . ,::;.,~ r.J. c; .;::, .. :·.···-·· .. ~·' . ' ç, lv ... 
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L,<_lcar Cabro.l, secrotáT·io :~~e :r·al elo l'o..rtic1o, vê-se forço.cl..o a j:'efu· · 

~_; i ar-se em Conakry (üepública da Guin(~). Em I1arço de 1 <:161 forc'Jil 

presos· em BissaU uma centena de militantes do partido u Em Julho da 

1')52 o governo portucuês preride 2 u000 nessoas em Dissau e decretou 

o estado de sítio. 

Em Janeiro de lSG) o PAIGC dá início } luta armada e ao fim do 

ano controla já perto de um terqo ela Guin.). Em 1955 as zonas liber--

tadas representam ,metade d o · l;aís. Em Fevereiro ele 1968 o P.d .. I~~C o.t o.c~

o aeroporto de Dissau. Em-Outubro de 19GB i·Assembleio. Geral d~ 

Or2;anização elas 1·io.çõ e.s Unida;s (OPU) pronuncia-se pela· -~11cleJ?e:hcl'êpc~0. 

imeQ._iata de. GÜinC JJ:i.sse.n .. e Cabo Verde u Em 22 -é:j de Noven1br.o de 

l '-//0 as tropas coloniallst~s portuzuesas invadem a 11epública da Gl'.~~-

n  ( Conal:ry) nu. tentativa do. derrubar o c:>overno de Sekou ·rou:L<. e ele 

m~tar Amilcir Cabral • . Assimf atacaram a resid&nci a de Sek6u tour ~-8 

a. sede d o ?AIGC. Uma comissão :.·(!_e in qu~ri to. da·· OiTU concluiu ela respon-· 

.=;abilidade do t';overno portu:;uês:·· neste atontado. Em 1971 as zonas l:i. · 

bertadas pel o ~AIGC constituiam três quartos do território. Em Abril 

de 72, u o a comissfio da UNU dirige-se A Guinf Bissau e reconhece o 
:c~·~rc:-c como Fe __ pxe~_c nt_~!!-:t.~~~ico __ e a~_!;-~l~t~co __ clo __ J?..?_':C.~- cl~ .. ~.:_t-~ t~_J_:'.J:.-:_~_:t;_§r_~.9.,o 

Do l  a 8 de Abril d e r;;~ ' uma rli.ssão Especial ela mm visitou as Z0112.D 
libertadas do sul da Guin ;~; e pôde constr:to..r Ç'_Ue o povo ::;uineense ...,ob 

a. dirccqõ.o d o PAJGC {~ o Úilico soberano nas re~;loes libertada s de ·)o.~~ s 

que constituíam dois ter~oo do territ6rioo Sabendo da visita desta 

idssâo Especi ~l, o ~overno colonialista desencadei a uma vasta acçfio 

ele a:.sressão terrorista contra o sul libertac1o, para a qua l utiliza 

a maior parte das tropas recul ares e especiais, todos os seus aviões, 

helicópteros c Olxcros meios técnicos, na tentati v2. de liquidar a rü.s-· 

s "i.o ela Ol:U o Em Outubro '/~._ a Gorolissão dos 'l'erri tórios não Autónomos 

cl.J. i~ssemble ia Geral da ONU concede o est atuto de observador aos re·· 

l)rosentantes dos moviwentos cl.e libertação de Anc;ola, Iloçambique c 

Cuin;j, que poderão daqui em diante participal' nas sessões em que ;.:;r3 

·c:cate asmmtoo destes territórios. l~a no i te de 12 d e Outubro, as 

txopas colonia listas portu~u esas violam a fronteira do Senegal, ~ ~a-· 

c.J.ndo com tr@s carros blindados um posto senecal§so O Consel~o de 

be~;urP..n<:;a. da mm condenou mais um:-:t vez Portuc:;al por est2. ae;ressão c 

:·~m 6 de l.Tover,1l)ro ele ?2, -~mil c ar Cclbr::".l o.nunc:La. numa con:Lerênciz. de 

i!J~)rensn em Arsel que uma assembl e i a no.cional po::~uL:.r seria criac!.,·. 

nos territórios libertados, n o fim elo ano '?2 ou no princípio de ?-._;o 

,Est.J. assembleiü proclo.rnarf. o EstcJ.clo da Guiné Dissau e clc1.s ilhas 
li 

ele Jabo Verde il o 1~ Guin·: sai c!. a situo.c:;.no d u m povo op~.:-imido que tc~n 

re,).ões libe:ctaclo..s, para a situa(;ão chun povo livre <IUe ton r e ' ,:i_ões 
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ocup=.1.das 11 por um inimic;o que se encontro. encurralado numa pequena 

yarte do te~rit6rio, sobretudo nos centros urbanoso 

Daqui se verific2.. que, ó. medida que o povo :·_;uineense, dil.~i::;ido 

pelo 21IGC, avança na sua luta para a libertação e independ@ncia, 

o soverno colonialista portu~uês, vendo que chegou o fim da sua 

e:::j?lora.ção na Guiné, redobra os actos clesespe:r .~~dos ele ac,res.s5.o e 

violênciao ~o momento em que a Guin6 Bissau está is portas da in-

dependência, os coloniéllistas cometem mais um crime desesperado, 

assassinando Amílcar Cabral (t2 l como em 1969 assassinaram Edua:rao 
l'Iondlune, presidente da JttmLIIlO), n:::. tentativo. de retardar o avanço 

da heróica luta de libertação que brevemente conduzirá este povo :t 
independê1.1cio.o Assassinc.rHlo Amilc0.r Cabl.~o.l, v aloroso combatente e 

secretário ;seral do l'AIGC, o c...,overno colonialists. po:L'tu~;uês, ao 

serviço elo imperialismo i n t e rnacional, tentava as.si1:1 d a r um solpo 

EJ.O:Y.'ta1 no PAIGC, elimini3.nà_o os seus d.iric;entes e lE:nç.2ndo a deso-" 

rientação no seio do povo da Guin6o 

has esse crime selvn~_:;em não "'_, __ .Li1r" l. -.... ~ '-'-v. --u Lu os seus intentos. Tul como 

Ao Cabral dissera um dio. 

"O l!U!:)30 ?A.i."?.1J:IDO HÃO ~ Ul'l liOI·lEI"l N:Sr,i SÃO Ob RESPüúi3ÁVEIG o HÁ lVIUIT.A8 

J!Ji:880AB DO POVO Qm~ ]?EW3Af.1 QUE O PAnTIDO SOU Ji:U, OUCC:ROJ c:aEEh QUE 

E C~I:fCO OU 08\JALDO o O J:>Ai1CCIDO SÃO 11'0DOr3 08 QUb ESTÃO Cül,T:JCI:Sü'l'ES 

J~../3 ODJJ~crr~:VOS DA l..fü8SA LU'l'Ao HÁ UECOS A8BII1o ~ H)t IG:30 QUE 08 

:P.Cilt'l:UGU'.óS:SB 1~ OS OUTHOd CüLONIALid'J:'A3 SÃO J:I,Ll?0 1l'E:L~ 1fEG o ~~ l'OH IbBu 

1 .... _·_:_1 ~--:.JG o '_:_\. J, ~~ 

-~~:.1 1~ ~ c...'. ~;~I_Js e l I-'o __ ';1.~ ... J _.]_ Q ~J. r-:1.1. -:_ 'r::_~~:-< .. .fu:.:_ 1}: _._, __ ·v _i _ <.~c. (o lL1tJz_ (.,~_,:_:,.-0_ .. .._ 

.. ) C'J]_ o::-t._3_]_~_ [-Lt0 (; ::_ 1 -~~·::.].~·l~~-r:Jd(.l, r .0 ~~_.,_'\3 ·C.::.r~l~Jé JlÔs· r·;()J ... 10'.: 1/::_t;:i_ 1.0.L oT;l 

c.·. r.·'--,:1. 
..._, t J IJV :1\JD r1_c·ce ,_._ í' .. ):·_.,, __ ~- ·,-.. ) 

- l·' ···'--., • . ..,. , . .., ' ...... • ,.....• ..... ,. .-., • ("'I ~·1 r·•r• "'r r•; ,,("'I 
J._, __ ._ .. __ J_::jt.Jr .... 'J • __ ,_O _t_G ::1/.~u I.J-•.":'1-'Lü.'-U.L.•c .... -_ ... _.110,_, c ... ·.~. \,.~) ,-..:> ·,,_JI.J--'1.... j,) 
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c j_~1c~!. G~:) ~-: :L:.Cl.Ô jJ_c j~L,~ ; c .l.J!Oj_et_}_ -~~ ~,),J_,J;3 ·.;··:.: c~:-.l?lc~~-l ~.c:._'.':; (1-t-~G o r- ~ Po~c-::; r:.;_1 ; '~l l1.:_ ... 

·c: !:1 ~.1 cJ.s :f,~~-bJ..-.j_ céts , 11orJ Cc..1J.l1lJOS, :tl:Ju (_:1.1-:'::::·Ceirj, 2.:1::.:=; d sc o ]_ <:l~J e J.ld J..~r~2. 

c r) :::i:_\-:. D. e ::. ~ ·:--1 \") ]~~3- CJ 5.o c cl~~:·- ~ t ,-::t]_. -8 ·c ô. o 

\.) l .6 ~ J.t. '-'' .J.~ .. ·--' i . .J. 
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COMITE DE APOIO AOS DESERTORES PORTUGUESES EM FRANÇA 

Janeiro de 73 
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