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I 
EDITORIAL 

· 

1 

Mui tos dos cB.maradas têm 
· perguntado, qual é o nosso paj!el ( es-
tudantes) na Luta de Liberta·çao Na-

1 

CAI!ARADAS! 
Vamos BJ?resenta~ a vi~a de 

combate de um Heroi do pais irmao, 
Guiné-Bissau. 

.DOMINGOS RANOS, COMB.A TENTE IMORTAL ~ cional. Sabemos que estamos a um pas-
so da nossa Libertaxão Total, ou se-
j a  a nossa Independencia. Mas temos 
ant~s de tudo!'<emtarmos prepa,rados O nome Glorioso do herÓi naciOnal 
politicamente e conscienciali'zados, Domingos Ramos é bem conhecido das 

I 

p~ra ~:jabermos qual o nosso pa.I]el, forças armadas e povo patriota da Gui-
nao so r:essa luta de libert.tçao, c o- né(Bissau). 
mo tambem o nosso papel no futuro da "NÔs Grito" não podia deixar de 
nocsa terra. apresentar a vida naquele herÓi do po-
t Sim camaradas! , vô irmão, porque só assim podemos tam-

! 
Como o nosso Glorioso lider ci- bém homrar a sua mamária. 

tc•.J. 11a hora é de acção não de palav -Domingos provimha duma fam:Ília de 

I Vl"a-8
11
; acção por9.ue qua.J}do ... tomarmos empre5ados da ci2-ade de Bissa~. Desde 

~ nossa independencia ja nao temos a infancia começou a indignar-se com 
l ~u,sas para deitar as culpas. os vexames da discrim.inaçao racial e 
f Nesse sentido, o nosso Parti elo, da opressão colonial pra ti dadas pelos 
I o E'i.IGO, defendeu e defende o caso coloniaiistas portugueses. Term.tbnados 

I 
da o~ganização dos Estudantes, des- os estudos numa escola de saÚde, pas~ 
de ja fazer tudo para melhorar a sou a trabalhar num hospital. Mas lo-

1

.::."':'['.1.!1ização, a consciência politica go foi despedido pelas autoridades do 
e o trabalho dos Estudantes. hos'{)i tal, por opor-se abertamente ao 
Hoje, é difici.ib para nós criar mau tratamento infliglR.do pelos coloni~ I ccmo deve ser, organizaçÕes não sÓ alistas aos seus compatriotas. As au-

J e:.t;.-,"Lmtis, mas de massas. toridades ,coloniais forçaram-no a ser-

1 

Has temos que nos preparar par.a vir no exercito colonial. A persegui""! 
amalL~ , certos de que amanhã, temos ção dos colonialistas servm.u-lhe de · 
que organizar tudo o tpeH10r PÇ?BSi vel lição pelo negativo e fê-lo compreen-: 

I 
ligado estreitamente a direcçao do der gradualmehte a ne~secidade de or~ 
nosso Partido. SÓ as~im nós podemos, ganizar-se para lutar. Em 1967, arde~-
con8ervando e desenvolvendo a nossa do de desejo de liberdade e emancipa~ 
"~;c:.ncua.rda politica, que é a ofgani- ção, Domingos, com 24 anos çle idade, 
zaçao do Partido, a nossa vanguarda ingressou clandestinamente mo PAIGC, 
de estudantes, a Associação, arras- que se havia fundada em Bissau no ano 
tar com elas, no caminho de traba- anterior< Desde então devoto~-se acti~ 
ll:o, da justiça do progresso para vamente a luta nela libertaçao da 
a nossa terra e para o ndlsso povo, Pátria. · 
orr.;anizada, na liberdade, na demo- No dia 3 de Agosto de 1959, os 

I 
cr2.cia, mas na disciplina e no cum- operários do porto de Pi.djiguiti, na 
primento sagrado.do nosso Partido cidade de B~ssau, organizar~ uma 
p::t.ra o {ll!'Ogresso. grande greve contra a opressao e ex-

l "Nos Gri to11 vai seeuir estas di- ploração crueis Por parte dos coloni-
rnrtrizes, ao lado de todos os verda- alistas portugueses. As autoridades 
ldeiros progressistas desta Escola. colonialistas recor~eram ao exercito 

I AVANTE, CAMARADAS! e à policia para reprimir e mas~acrar 
'------------------' os grevistas. Doming-os racusou-ee , 

resolutamente a abrir fogo contra os 

r-----------------; grevistas. Então abandonou o exército J ::>::-~1 nQ2 Ano I colonialista. 
-Em I96I foi enviado pelo PAIGC 

I 
Data:I3/2/75. à região rural de Xi tole, Í10 sul, par.a 

mobilizar as massas e espalhar as:· -· 
Conissão:Informativa-Cultural EICM, sementes da Luta de libertação. 

L P r7 E. C 5 Apresentou-se na aldeia de Sata-
,-.. O: H:00 cuta e inspiradas por Domingos, aa 

E /CM.;f:-kk ~ '~.1 .to ii;..,.!J.., cont. pág a 
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massas <la aldéàà de Sa tacuta e das 
aldeias vizinhas levantaram-se em lu-
ta umas al)Õs outras, recusando-se a 
pagar os impostos, sabotando as tele-
comunicações e os transportes do ini-
migo. Isso provocou grande reparo e 
inquietação en~re colonialistas. As 
trenas e  a policia colonialistas lan-
çavam-se frequentemente e de surpre-
sa sobre as aldeias para prender 
Domingos, mas ~ população das aldeias 
arriscava a propria vida par~ pro-
tege-lo. Quando Domingos ia as alde-

2 

guerrilhas por ele dir~gido foram li: 
des~acados ~ara a regiao les~e, a f 
fim de abrirem nova frente de com-
bate. Mas a população d1> al~eia de 
Satacuta continuava a guarda-lo no 
coração, havendo até ~ente que ~o 
hesi tau em transpor varias quilometras 
para ir visitá-lo no novo ponto em 
que estacionava o seu destacamente. 

LUTAR ATÉ AO ÚLTIMO INSTANTE Dlt 
VIDA. 

ias vizinhas de Satacuta para acal~- Uma vez chagado à região leste, 
rar a marcha dos trabalhos, invaria- fins de I964, Domingos foi nomeado 
velmente, as populaçÕes se punham comandante-chefe da região militar 
voluntáriamente de r:uarda para prote- de Gabu. Nessa altura os efectivo":! 
gê-lo. As not!hcias sobre a luta das da unidade que comandava subiam ja 
massas c mpones~s da região de Xi- a mais de 600 homens. Nos combates 
tale correram rapidamente . Nessa Domingos era bravo e indomável .. De-
altura havia sempre quem percorresse sempenhava sempre um papel de exemplo 
vários quilÓmetros para ir à aldeia de promotor. Lançava incessantes 
de Satacuta consultar-se com Domin- assa.R:tos contra os quarteie inimigos 
gos sobre o modo de desenvolver a e, sempre ao lado dos combatentes, 
luta armada. E, sob a inspiraçao e lutava coro:>o a corpo com as tfopas 
educação dà Domingos, as massas ~essa colonialistas. Encorajados por ele, 
aldeia. do norte organizaram-se rapi- os combatentes tornavam-se cad?-vez 
damente. roais valentes e vigorosos nos comba-

Domingos mobilizou activamente as tes. Domingos amava profund8'mento2s 
massas camponesas para que pegassem combatentes, queria-os como a irmaos. 
em armas e organizas~em as forças Nos momento dif:Íceis, repartia até 
armadas populares. Rapidamente se for-as suas roupas e provisÕes com os 
mou um contingente de guer··ilha popu- combatentes. Semnre que se tornava 
lar, comuosto uor mais de cem comba- necessário matar a fome com frutos 
tentes. Como não tivessem armas, Dom.in-silvestres, E:J:ih.e era o -primeiro a ex-
gos orientou-os Jl9;ra o fabrico de ar- perimentáFlos não permi tilrdo que os 
mas pelos seus proprios meios, como seus combatentes comessem antes das-
arcos, flechas, machetes e -pimhais, se exame. ·f?or mais cansado que se 
e ainda a arrancarem as armas aos sentisse ê.erois dccs longas marchas, 
inimi~os. anlicava sempre as altas de reuouso 
-A -partir de 1963, 9uando a luta n ra ajudar os combatentes a obter 

armada se desenvoihueu a escala nacio- conhecimentos de ta se e manter francos 
nal, esse contingente transfo~ou-se conversações com eles. Os combatentes 
na força principal ~.a libertaçao da chamavam-lhe cordial.mente" o nosso 
zona rural de Xi tale. bom comandante11• 

Domingos viveuAe combateu em Sa- Em IO de Novembro de I966, Do-
tacuta. ,durante tre3 anos, ao longo mingas lançou a sua unidade l}UID ~io-
dos quais, jum.tamente com outros com- lento taque contra Madina Boe, ul-
batentes, semure ajudou a~ massas no timo ponto_de apoio dos bandidos~ 
desenvolvimento da prod.uçao e na eu- colonialistas nortugueses na re61ao 
peração das dificuldades e privaçÕes sudeste. Enquanto dirigia a acçao 
anemais de dirigir os combatentes. nas linhas de frente, foi atingido, 
Compartilhava as mesmas alegrias e as eàbitamente nor estilhaços de grana-
meF:mae penas que as massas locais, da no fÍgado e nos braços. f.1esmo 
estabelenendo com elas uma ligação de nes.:::e r.ttt"..ento critico, gravemente fe-
" unha e carne11• No segundo ano de lu- rido, Domingos continuou a comandar 
ta armada, Domin.n:os e  o contigente de a batalha. Com muita relutância se 

(cont. pág 3  ) 
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(cont. págZ) 

retirou da oosição, dàpoi s que um dos 
camaradas se apresentou a dirigir a 
batalha. Ao despe~ir-se , pediu aos 
que o rodeavam que não comun:J;.cassem 
aos combatente~ qualquer noticia so-
bre as circunstâncias da sua ferida 
e encorajou-os a combaterem o inimi: 
go com vigor e coragem redobrados. 

Como derramava muito sangue, Do-
miri.gos deixou quase de resnirar pou-
co depqis d'e recuar da posição. Nos 
Últimos instantes de vida, contendo 
a violência das ·dores, escreveu, de-
terminado, uma Úl ~ima carta comovt:;:n-
te e cheia de esuirito revolucionaria 
ortde expressou a sua fidelidade e 
afeiçã o ao povo e afirmoU a sua con-
fi~nça inabalável na vitÓria final 
da luta de Libertacão. 

Tinha apenas 33 anos quando 
morreu • 

Tal como escreveu Domingos na sua 
carta-testamento: 
"É assim a luta de Libertação, 
nela tem de haver sacrificio. 
Coragem, avante! 
VITÓRIA RARA O PAIGC! 
VIVA 6 povo da Guiné e Cabo Verde. 

... / 
+=~++=+=+=+=+~=+=+=+=+=+=+=+=+=+= 

CITAÇÃO DO CAMARADA CABRAL 

11Sou um simples Af±±cano que quis 
Saldar sua d{ vida pa.ra com seu uovo 
e Vi ver a sua épocan • 

PAPEL DA CULTURA NA LUTA BELA 
INDEPfuiDÊNCIA. 

Para que a Cultura cumpra o pa-
pel que lhe corresponde no movimento 
de Libertaxão, este deve entabelecer 
com nrecisao os objectivos a alcançar 
np caminho ue.ra a reconquista do di-
rei to do povo que renresenta e que 
dirise para a nesse de sua_prÓpria 
historia e para a disposiçao livre 
de suas forças TJrodu.tivas, de manei-
r a que se torne nos si vel e desenvol-
vimento ulterior de uma cultura mais 
rica, nopular, naclhonal, ciêntifica 
e $versal. 

3 

Como os movimentos nela indepen-
dência são em geral caracterizados, 
mesmo nos seus primÓrdios, nor uma 
activid?..de cultural mai s intensa, su-
pÕe-se que tais movimentos são prece-
didos uor uma "ren2.scença cultural11 

do povo dominado. Indo mais ,longe,, 
considera-se que a cultura e um meto-
do de mobilização dos grupos e, por-
tanto, uma arma da Lttt'a pela Indepen-
dência. 

CITAÇÃO DO CAMARADA CABRAL. 

CAMARADAS, 
Na fase final da nossa luta p,la 

indepedência total da nossa Terra, 
devemos reforçar cada vez mais a nos-
~a organização de Estuqantes, isto 
e, anlicar alguns nrici'I'Ji.os fundamen-
tais do Partido1 para que poss~os 
fazer bom trabalho politico e Tecnico 
no nosso caso da alunos de uma Escola 
Industrial. SÓ asSil!l poderemas estar 
conscientes e à altura de t ·oJ!lB.r res-
ponsibilidades que ~rão apareqendo. 
É o caso do princi nio da critica 

e da ~.uto-crf-1-ica . 
O nosso Partido defeniu bem claro 

este caso. , , 
11I-Dest)nvolver o espirita de critica 
entre os Inmli tantes e responsáveis. 
Dar a todos, em cada n:f. vel, a oportu-
nidade de criticar, de dar a sua oui-
nião sobre o trabalho e  o comportamen-
to ou acção dos outros. Aceitar a cri-
tica, Oonde quer que ela venha, como 
uma conti'ibuição para melhorar o 
trabalho do Partido, como uma manifes-
tação de interesse actilvo pela vida 
interna da organizaçã-o. Lembrar-se s 
sempre que criticar não é diz~r mal 
nem fazer intrigas. Criticar e  e  d e-
ve ser  o acto de exurimir uma opinião 
franca, aberta , f.iante dos interes~
dos, com base nos factos e com esui-
ri to de justiça, para apreciar o pen-
samento e ess~ acção. 
Cri ti c ar e construir, ajudar a 

construir, fazer prova de interesse 
sincéro pelo trabalho dos outros, pe-
la melhoria rl.esse trabalho. 

Combater severamente a "má lingua, 
a mania das intrigas, o 11diz-que-diz" 
as criticas injustas e sem fundamm to. 
Apreciar o pensamento e  a acção dum K 
camarada não é necessariamm te dizer 
l!lal. 
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Dizer bem,,elogiar, encorajar, esti-
mular-tamoemK e cr~ticar. Sempre vi-
gilantes contra as vaidades e orgu-
lhos passeais, devemos no entanto não 
poupar elogios a quem os merece, Elo-
giar com alegria, com. franqueza dian-
te dos outr2s, todo aquele ... cujo pensa-
mento e acçao servem bem o progresso 
do Partido. Devemos igualmente apli-
car uma critica justa, denunciar fran-
camente, c~nsurar, condenar e exigir 
a condenaçao de todof} aqueles que 
praticam actos contrarias ao progres-
so e aos interesses do Partido; 
combater cara a cara os erros c fal~ 
tas, aju(\ar os outros a melhorar o 
seu trabalho. Tirar lilão de cada erro 
que cmmetemos ou que os outros come-
tem, ~ra evitar cometer novos erros, 
para nao ca~rmo~ nas asneiras em que 
os outros ja cairam. Criticar um ca-
marada não quer dizer pÔr-se contra 
o camarada, fazer um sacrif:Ício cm 
que o camarada é a vitima: é mostrar-
-lhe que estamos todos interessados 
n9 seu tra\"lalho, que somos um e um 
so corn9, que os erros dele prejudi-
cam a J.OS todos,  e que estamos vigi-
lantes, .. como amigoo e camaradas, pa-
ra ajuda-lo a vencer as àuas defici-
encias e  a contribuir cada vez mais 
para que o Partido seja cada vez 
melhor. 

Desenvolver o pricipio da criti-
ca em todas as regniÕes do Partido, 
em todos os Comi tes e no seio da~s for-
ças armadas. Na guerrilha ou no 'exér-
cito, denois de cada operação contra 
o inimigo, devemos apreciar os resul-
tados dessa ac·ç?.o e  o comoortamento 
de cada combatente. Tirar· todas as 
liçÕes dessa acção oara faze:V novas 
e melh2res acçÕes. No ensino, na 
nroduç~o, na actiVidade COI'.ilercial, na 
assietencia-em todos os ramos da nos-
sa vida e da nossa lutz-devemos ser 
capazes de criticar e de acei~ar cri-
ticas. 

Mas a cr:Í tica (prova da vontade 
dos outros de nos ajudar ou da nossa 
vontade de ajudar os outros) deve ser 
completaga pela ~utocri tica (prova da 
nossa p~opria vontade e de nos aj udP~r 

mos a nos mesmos a melhorar o nosso 
pensa.r;1ento e  a nossa acção). 

Desenvd:ü ver em todos os mi li tan-
tes, responsáveis, e esp.Íri to da 
autocri tica: a capacidade de cada uc 

fazer uma análise concreta do seu prÓ-
prio tr;;balho, de distinp,uir nele o 
q u~ esta mal, de reconhecer os seus : 
urourios erros e de descobr!br as cau-
sas e as consequências desses erros. 
Fazer uma autocri tifa não é apenas ~. 
dizer "sim" , reconheço a Einha falta, 
o oeu erro"--e peço perdao11, ficando 
logo pronto pa::-a some ter novas faltas t 
novos erros. Nao e fingir-se arrà:pen-
dido do mal que fez, e ficar, no fun-
d2, convencido de que os .... outros é que 
nao o compreendem. Nem tao 'POuco fa-
zer autocr:Í tica e fazer uma cerimonia 
Para de{!lois poder ficar com a cons-
ciencia tranquila e continuar a come-
ter erros. 

Auto criticar-se não é pagar um % 
"responso11 ou uma 11bula" nem é fazer 
penitência. ]. aut\hcri tiva é um acto 
de franqueza, de çoragem, de camara-
dagem e de consciencia das nossas 
res"Oonsibilidades, uma prova da nossa 
determinação de ser cada dia melhor 
e dar uma melhor contribuição para o 
progresso do Partido. Uma autocr:Í tica 
sincera não exige necessariamente uma 
absolvição: é um compromisso que dla-
z~mos com a nossa consciênc;a para 
nao cometermos mais erros; e fazer 
aceitar as nossas responsi bilidades 
diante dos outros e mobilizar todas as 
nossas canacidades para fazer mais e 
melhor. Autocri ticar-se ~ reconStruir-
-se a si mesmo, para melhor servir. 

' ... / 
(ccntinua no prÓ~mo número ) 

=·=· =·=·=·=·=·=·=·=·=·=· 

CITAÇÃO DO CAI'!ARADA AMÍLCAR CABRAL 

A via única e eficaz para a rea-
lizaçãq definitiva das aspirações dos 
povos e  a luta armada. ~ esta a gran 
de lição que. a hist§ria contemporânea 
da luta de l~bertaçao ensina a todos 
os que verdadeiramente estão empenha..: 
dos no esforço de libertação dos seu~ 
P"VOS. -l 

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

Camarada, 
lembra.:l;cie que é necessário 

contribuires com o no.sso jornal, para 
que possamos realmente fazer um bom 
trabalho, 
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5 
CRI'riCJ\.:3 

l) ll6lll!CII DO CO ... PORTAI>~~TO DCS ALU-
N61> NA AULA 

A critica, ~s vezes, é um contri 
buto para destrUir a boa capacidade-
de um indivÍduo poder arranjar e in-
fluenciar ami~os. 

~
s não·ha dúvida, de que para o 

poli co ela é um instrumento preci2 
so e ,ficaz para (assocàada com ou-
tras técnicas válidas) politizas e 
consciencializar as pessoas, levan-
do-as a criar dentro delas um esp1ri 
to democrátido, e consciencializaçãõ 
na discuqão de problemas em.comunida 
de, e atendendo sempre àS divergên--
cias de opiniões de todos os elemen-
tos válidos, sejam eles de opiniões 
politicas diferentes ou pertençam a 
diferentes classes so~iais . 

critPgasig~gan~gsgo:B5if:gJgtg ~~-
guns alunos nas aulas ou mesmo fora 
delas, maB dentou da área limitada 
pela :Sscola; 

Mas sei que um dia a-ordem e di& 
ciplina agora desprezadas por algunS 
alunos, serão postas em~primeiro lu-
gar na sua mente. Porque sem a disci 
plina e  a ordem nada irá avante.  -

Mas sei também que os alunds que 
discordam com essas opiniÕes, ficam 
imensamente 11 chocados 11 ao lerem 
essas ~alavras que não são mais que 
uma cr~tica construtiva, um apelo; 
porque a verdade é' difÍcil de pene-
trar nos corações endurecidosi por-
que acho que os responsáveis pela 
disciplina nesta Escola, estão ador 
mecidos nmm profundo sono... -

Quero simplesmente aiertá-los, 
dispertando-os daquele sono, para 
retomarem os seus cargos, mantendo 
a tão valiosa DISCIPLINA. 

Marc.elo ~uintino Baptista 

CITAÇÃO 
11 A ilevolução Africana é a trans 

formação da vida económica actual no 
sentido do progresso, o que exige a 
prévia liquidação da dominação eco-
nómica estran~eira da qual depende 
qualquer outra espécie de dominação'! 

(Camarada Aml.lcar Cabral) 

~ de salientar que al~uns desses 
alunos são ainda muito11verdes11 e não 
têm a mínima no~ão do ~rande valor 
da disciPlina, que alias, faz parte 
da educaqão. Enquanto que outros a- 2) 
lunos estão muito conscientes qb seu No dia 18 do mês em curso foi ela 
mau procedimento, porque a ,sua-(idade boráda na sala 18 uma reunião entre-
pro"':a ~E}~o; ( emb~ra.a~cB:paCidade de os é(1.unos. Essa reunião teve por fi 
rac1ocln1o de um 1nd1v1d~o para se na~~ade estudarmos o compo~tamentõ 
adaptar à psicologia própria da sua da nossa turma, em que chegamos a 
idade, não esteja dependente da sua concluir que a nossa turma era indés 
robustez física). E isso vem-se de- ciplinada. -
mostrando por esses indivíduos cujas Então tivemos que tomar medidas 
características se identificam com necessárias para o comportamento 
as acima citadas. da turma. A turma conservou-se duran 

São esses alunos que deveriam te dois dias com m optimo comporta= 
dar bons exemplos aos outros mais menta; mas devidt G cinco ou seis e-
novos; .mas fazem exatamente~· contr§· lamentos reaccionários que andam a 
rio. Pois, impedem o bom andamen~o perturbar o func1ona~ento das aula~ , 
das aulas, fazendo barulho ou provo- contam1naram os outros, de maneira 
cando os seus cole~as; isto PaDá que  que a turma caiu de novo na indfusci-
as aulas iniciem um pouco mai;s tarde, plina. 
porque os professores não fitam inde . de me 
ferentes a esse condenável cOmporta= Camaradas, serels capa~es 
menta.  A meu ver, são esses alúnos diz~r o que é  a es~ola? Mu~tos.de 
os verdadeiros reaccionários que aia voces concertez~ nao s~berao d1z~r: 
da restam nesta Escola que sob' 0 pFe -mo; ou entao hao-de d1zer-mo11, d1rao 
texto de u cansados n ~uuaborrecidosTT concerteza asneiras, rc.a~ ela ~ ~~ 
com algumas aulas, resolvem organizar l~gar onde v~os aprend •. r 0 ':1, .~~é 
greves completamente absurdos ou pe- nao chega. Po1s eu :esponder1a. 
dir dispensas a alguns professores' uma casa ond~' s~ va1 t;lPrender, a cu~ .. 
que por sua vez estão às vezes incon~ tura e_a educaçao. Po1S sue soco~ 
cientes do prejuízo que outros alunos a cultmra o ser humano nao se sat~~ 

sofrem. faz. Que vale um engenheiro ou um mé 
dica semeducação? 

(cont. pl\gmaa 6 
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- CRITICAS -

(continuação da página 

Não vale nada camaradas; é um indi-
víduo inválido; podeis ter a certe-
za disso. 

Camaradas, trabalhemos, sacrifi 
quemos só mais um pouco do que já-
sacrificámos. Nada de preguiças e 
indisciplina para os tempos que já 
lá vão

1 
tempos dos colonialistas . . • 

Reajam. Reajam!Camaradas que o mo-
mento que estamos a atravessar não 
é para um minuto sequer. -

Vamos todos, camaradas trabalhar 
e lutar para o futurp da nossa ter-
ra, para o futuro de um novo Cabo 
Verde, 

tiuponho que já no próximo núme-
ro poderei explicar como é que o mm 
pprtamento da nossa tuBma jã vai • • . -
e espero que será boa informaqão. 

Não se esqueçam camaradas! Se 
'aiÕda estais no sono dos colonialis 
tas; acordem porque os colonialistãs 
quase que já não existem; agora só 
temos progressistas na nossa terra, 
homens que trabalham e não explora~ 

-0-

( Carlos Pascoal) 

cornbo te ;--;/e_ 
l.J-r-wr!a / 

6 
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Recebemos no dia 6 d~ste mês, um 

tele~rama congratulando a noticia da 
fundação do jornal de parede, doMini 
stério da Edúcação e Cultura. -

Levamos ao conhecimento dos cama 
radas,que se formou já o Conseelho-
Deliberativo, Or~ão Supremo da Esco-
la,encontrando este pront o  a entrnr 
em vigor. 

Primeiramente, este Orgão, era 
formado por 9 professores, 9 a lunos 

LOCAL 
No sentida de limpar os residuos 

coloniais ainda existentes no seio 

estudantil, tais como o uso d8 tab~ 
co pelos jovens de lO a 16 anos,a 

Associação lançou um111panfleto11 em 
que pedia aos camaradas mais velhos 

para que não deixass~m essses joven~ 

usarem o tabaco em excesso. 

A Assmri.ação lança uma ~~ls e&-
se apelo. i~~

E aos traidores ... /)~~fS>&j 
CJE'f{C4t>o.tJ1 

e três empregados. Mas, como se n~ 
a falta d~ um Mestre de Oficina, teve 
de se introduzir este novo elemento, 
ao mesmo tempo, que, para se equili-
brarem os numeras, houve a necessida 
de de chamar um novo aluno para fa = 
zer psrte do Orgão. 
_ Assim ficou formado o Concelho 
Ieliberativo per 23 elementos: dez 
professores, dez alunos e dez empre-
gados, que são: 

• •• dizemo-los que tomem,que tomem 

cuidado, porque estamos vigilantes. 

PROFESSORES-Daniel Cardoso, Ro-
lando Martins, Djeny, Maria Margari-
da, José Aureliano, Antero (Toi),Spen 
cer e Mestre Adelino. -

ALUNOS--Vald·maríVal), Graça, 
Ana Maria, Manuel, José Patrício,Car 
los Naves (Magra), Carlos Cruz, Dia= 
nísio, Marcello e Maria Aucília(Chia) 

EMPREGADOS--Nuno, Silvestre e  E 
lizabete. 

Pretendendo elevar cada vez mais 
a consciência política de todos nós, 
os Estudantes, consciência politica 
essa necessária urgenteme~te, não só 
no àeio estudantil, como também na 
massa popular e dentr~ das linhas 
traçadas pelo nosso Partido, o PAIGC, 
a SEC~ÃO POL!TICO-CULTURAL da EICM 
convida todos os camaradas a partici-
parem nas reuniões que a referida Sec 
ção pretender levar a cabo,  a partir-
das 16 horas na sala da Assmciação, 
onde serão feitos debates Politicas 
sobre temas da mesma espécie. 

A Secção pade a colaboração deto 
dos os verdadeiros progressistas(prÕ 
fessbres, alunos e empregados). 

A Sec%ao Político-Cultural 

Na dia 11 do mês corrente, tive-

ram lugar nesta cidade as comemor~ 

cões das festos de Carnaval.Mas, i!!. 

feli&mente elas não tiveram um cer-

to êxito que desejávamos ••. e não f~ 

ram festejadas como de costume se 

faziam outrora. 

Porém, nós, jovens de Cabo Verde, 

esperamos que no próximo ã!õj~~Õs 

e devidamente preparados para fes -

tejarmos de um modo adequado as no.§_ 

sas festas de Carnaval. 

+++ ++-'· +++ 

CAMARADA: A DISCIPLINA E MUITO 
IMPORTANTE É NECESSJ\ill A EM TO-
DOS OS MOMENTOS E LUGARES 

SEJIAMOS POis·, TODOS DISCIPLUllADCS" 
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~IÉDIO ORIENTE-12-0doutor Kissinger 

está 1io Cairo, para conversações com 
o presidente Sadate do Egipto, ,na se-
gunda etapa ,da sua missão no Medio 
Oriente , apos um dia de negociações 
com dirigentes israelitas,em Jerusa-
lem. 

88888888888888888888888888888 

COREIA DO SlTh-12-Terminou a votação 
do plebiscitó'sobi9 a constituição, 
ao abrigo da qual presidente Park 
tere poderes ilimitadas·. O correspon-
dente da B. B. C. no Ext:çemo Oriente · 
disse due o resultado e quase certa-
mantê um voto po~i tive para o presi 
dente, qne ficara c~m _plenos poderes 
pa a esmagar a opos~çao. 

88888888888888888888888888888 

GENEBRA-12-Representantes de mais d~ 

o i tenta pai. ses começaram mais uma se-

ção do general Ramanantsoa, a si tua-
ção manteve-se hoje tensa e confusa 
em Madagascar • Foi responsabilizado 
pelo atentadg contra o Çhefe do Esta-
do o grupo movel da Policia, que se 
ei)trincheirou no seu quartel, que es-
tll ,cercado por importantes forças do 
exercito. Estas patrulham tambem as 
ruas de T::menLrive, a,capital,  e ocu-
param posis;ões estrategicas. 
Ainda nao se conh~cem as causa~ do 

assacinato. Un corr.ite militar impos a 
lei marcial e assumiu a administração 
do pais. 

8888888888888888888888888888 

POTUGAL-12-0 vice-presidente da Co 
·mUnidade EconÓmica Europeia encontra-
-se em Lisboa para conversações com 
Ministros portugueses sobre o estrei-
tamento das relaçês comerciais entre 
Portugal e  o Mercado Comum. 

8888888888888888888888888888 

ri e de negociações comerciai~, mundi- ETIÓPIA-12- 0 enviado do Presidente 
ais_em Genebra. As 9onversaç~es abr~n NUI9eiri do Sudão, disse que. o governo 
gerao problemas agr ~colas e 1ndustr~- etiipe deu uma resposta estUlulante 
ais. a propostas de um cessar fogo com os 

88888888888888888888888888888 

PE9UIM-l2-0 dirigente da comissão So-
vietica para os assuntos da fronteira 
com a China, Leonid Lichev chegou i-
nesperadamente a Pequim. No aeroporto 
foi recebido pelo vice-ministro dos 
estrangeiros que substitui SiuAChen, 
como principal negociador Chines. As 
conversaçÕes de Fronteira começaram 
em 1969. 

guerrilheiros da Eri treia. 

8888888888888888888888888888888 

SliLISBÚRIA-Elementos do governo 
ilegal da Rod~sia e do Conselho Na-
cional ..i.f:çicano reD.n.:'··--.... ".l-00 ont~m 
C~ Salisburia, com objectivo de dis-
cutir pormenores da proposta da con-
ferência consti twtional .. O Conselho 
Nacional Africano disse que os prin-
cipais problemas a debater! seriam 
a data e).o lucal da conferencia e 

88888888888888888888888888888 quem sera 0 presidente. O Conselho 

, pret~nde que ela se realise fora ;da 
REPUllLICA MALIJACHE-12-Depois do assa- Rodesia, com um presidente britanico 
cinato ontem a no1te, do_Coronel Rat-ao ~880 que Ian Smith que; que a con-
simandrava, que fora des1gnado re~en- ferencia se ~?ealise na Rodesia .. 
temente Chefe do Estado, em subsh tui- 8888888888888888888888888888888 
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.. 

P O E SI A s 

E  -ntrâ bu frás 

s -aí bu mostrás 

T -udo erro qu'és cometê 

u - m cus a qu' ê dreto 

D - u de bê fral sem medo 

A -ntes és ta colaba-nos boe:a e· 

N -ada qu' ê dreto és ca ta creba 
o?i; 

T -em que desmascarãi~ci%~~~~ª~~~0 
E  - du ta pÔs na sés lugar. 

Marcelo Q. Baptista 

... / ... 
CITAÇM 

A vigilância significa: 

Selecção rigorosa dos amigos, 

cuidado e luta permanente contra os 

inimigos (externos e internos), neu-
tralização ou liquidação de todos os 
factores contrários ao progresso. 

Amílcar Cabral 

np R  E S 8 E11 

Disseram-me ó Deus 
Que rescuscitaste os mortos 
Disseram-me ó Deus 
Que aos cegos deste a viàRa 
Disseram-me Ó lieus 
Que puseste aos paraliticos o andar 

Tu óDeus se fizeste tudo isSo 

Porque não rescuscitaste o corpo de 

Para que ele possa cantar 
Cantar com o seu povo 
O Hino da Liberdade 
Para que ele possa ver 
O ê~to da sua obra 

O Deus, se és aquele Deus 
Deixa o povo Africano 
Escolher o seu destino 

Cabral? 

Porque desprezaste os Negros? 
Porque roubaste ij vida de Cabral? 

Eu acreditar-te ei 
Eu adorar-te ei 
Se Cabral me trouxeres 
Para com o povo cantar 
O BI!ill DA INDEPENDENCIA; 

~ 

MANA n NHC N'TONE 
O que no ~jâ pa quel cara 
Intchido de tristeza e de ruga 
O que no odjâ pa quel rapa 
Intchido de tchapa ruba' l tcbapa 
O que no spiâ pa sêe odjo fundo 
Intchido de tchoro e de fome 
Du ta sabê quem qu' ê Mana Pé NhR 

N ' Ton~ 

Coitado Mana! 
El ta andâ dia a dia 
De note e de madrugada 
Dibaxo de sol e de sucuro 
Ruba de sê pé ta tchunculem 
Cu sê xaile marrado na patoiga 
Fel djobê zimola pa sês fidjo 

Coitado Manai 
Duente sima el é 
Sê corpo ca ta xal trabadjâ 
E na festa de San Djon el ca ta 

cantâ 
Antan el ta andâ de casa em casa 
Cu sê trocha pa zimola 
Pamó êquel qUê sê passadio 

Marcelo Q. Baptista 

... / ... / .. ./ ... / ... / ... / ... 
MINIM BANDONADO 

'N ob! um tchoro na ladera 
~ um minim qué staba la 
Trás de quel barranco 
Bistido de branco 
Quel fidjo de ninguém 
Sperâ um arma bibe 

Note tchigâ face 
Sol dja stabª longe 
' N birâ ca t§ od~â camim 
Sucur cubça preta 

O mai que largâ fidjo 
Bandonado na mundof 
--Undé djâ bu cambâ? 
Und~ , amor de mai? 

Um bento forte la longe 
Gritâ n'gustiado: 
"Lebam nha fidjo pamó n ' ca 

tem que dal" 

(João de Deus B.Galvão) 

CAMARADA! D}: A TUA COLABORAÇJ\0 

NESTA PAGINA DO TEU JORNAL, 

OFERECENDO POESIAS,ANEDOTAS,AD-

VINHAS, PALAVRAS CRUZADAS, JOGO 

DE PALAVRAS ETC. 

AGRADECEMOS. 
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PÁGINA DESPORTIVA 

O VOLEIBOL E O SEU VALOR 
EDUCATIVO 

10 

·. 
Entre os jogos colectivos, todos A rotação que obriga cad~ jogador •. 

ricos em virtudes sociais, o valei- a passar por todas as posi'ioes no c~-~ 
bel ocupa um ~ugar de excepção. po e  a desempenhar as funçoes especi-· 
Atendendo a mecanização da vida ficas de cada uma dessas posiÇÕes, 

profissional, extremamente esneciali-combate o vedetismo e conduz a uma 
zada,  e ao sedentarismo provocado melhor ~ comprensão do panel que cada 
pelos progressos da civilização, ter-um cumpre desempenhar em benef:ÍIDio da 
na-se cada vez mais necessária a prá- equipaa:. 
tica de modelidaà.es desportivas que _ Desp<;!:rta as mcl:t;.ores qualidades que 
proporcionam uma exercitação f.Ísica sao essenciais na vida em comum e qus 
salutar e um cdmtacto com a nattrreza. ajudam a formar, naturalmente,  a per-
O voleibol é~p. sem dÚvida uma das mo- sonalidade,.. e  o C{tracter. 
delid~des desnrrtivas que melhor sa- A obedienci~ as re~ras do jogo e 
tisfazem estes objectivos, apesar de a disciplina sao exigencias do uolei-
t~r sido criarlo para se jogar em gi- b2l qqe eduCali) e denvib.lv:em qualidades 
nasio. nao so necessarias ao bom desportista 

CoJ:I181: equipas completas, 0 velei-mas também indispensávels na vida em 
bel pode ser nraticado por indi viduos sociedade, na frunilia ou na acti \!ii.lfra.de 
de ambos os sexos e de todas as ida- profissional. 
des, qesde que as formações sejam Como consequ~ncia, os jogadores de 
homogeneas. voleibol possuen ~ noção do qu~ deve 

O esforço que requer é sempre ser a justiça, de tal forma que e 
pronorcional ~ capacidade ele resistên-frequente assistir-se, em jogos de 
cia dos individu6s que o praticam.Há voleibol, atitudes verdadeiramente 
portanto, uma perf:emta harmonia en- cavalheirescas, como por exemp1-o, 
tre o esforço que o jo@"o requer e  o quando um jogador acusa !(Xpontane~en-
esforço que os jogadores podem desen- te qualquer falta que o arbitro nao 
volver. teve possibilâdcde de ver e sancionar 

Sob o aspecto psicolÓ~vo , a 
Por outro lado, pra ti c ado na pra- coragem a vontade, a decisao a com-

ia o~ no campo, é o jogo ideal para batividade e  o raciocinio são quali: 
B@ ferià.s, podendo com pequena adapta-dadee que se exige, aes jogadores de 
çao nas regra~, principalmente no que velei ~o1- para agirem com velocidade 
diz respeito a altura da rade e às e eficiencia, qualidades que , natur-
dimensões do campo, preencher perfei- al.mente, a prÓpria prática do jogo 
tamente as necessidades,de recreação desenvolve e aperfeiçoa. 
de, nor exemnlo uma família .. O valei- O voleibol é essencialmente um 
bol de um contra um;  o voleibol de desoorto de atenção, concentrada 
dois contra dois, aquinas mistas; são permanente sobre a bola e sobre os 
out~s formas recreativas que podem ajdovgaerdo8at;re~ 0, 8c.ompanheihros de equipa e ser praticadas por individuas de am- ... 
bos os sexos, e de t.odas as idades. Podemos, assim afirmar que o 

Sob o aspecto social, é no velei- voleibgl, pelas qualidades físicas, 
bel, como jogo colectivo, que encon- psicologicas, oorais e sociais que 
trames o ... verdadeiro signifivado de por sol i tar, desenvolve, é uma das 
coopera2ao. ... , ... r.10delidades desportivas mais completas. 

Impoe-se restri~oes a acçao indi- É, de resta por isso que esta Q• 
V1dual e exise ao maximo a colabora- modalidade ocupa um lug~r d~ excepçã~ · 
çao, a eficiencia, a honestidade e  a nos programas de Educaçao Fisica es-t 
lealdade de cada elemento componente colar da infância ,e aqolescência e, · 
do f.a"Upo. modernamente, esta ate a ser utiliza-

dz, em mui tos pai ses, para salucionar 
problemas de deliquência juvenil • 

. . . / 


