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Considerando: 

I N I 

- Que todo o processo pol1tico desenvolvido actualmente em Angola, nao e 

mais que a continuaç~o sob outras formas da politica colonialista levada a cabo 

pelo regime fascista de Salazar -Caetano; 

-Que as forças militares, para-militares e militarizadas, com es ecial 

"relevo" para a PIDE/DGS, foram e são os fiéis executores da política colonial-

~imperialista do Governo Português; 

Que a actuação do Governo Português encontra eco em organizaçÕes ex-

tremistas (constituÍda ~or elementos brancos.), que veiculam a agress~o física 

c·onstante e bárbara ao povo de Ang ala no intui to de instaurar um clima de terror 

e insegurança com o objectivo de transformar a luta de Indepencencia Nacional nu-

ma luta rácica; 

-Que mais uma vez toda a : olÍtica levada a cabo pelos colonialistas mate-

rializou-se nas recentes chacinas efectuadas em 11 e 12 do corrente pelos tlchauf-

feurs" de táxis, camionistas e comerciantes brancos dos musseques cem a colabora-
N 

çao activa da P.S.P., a saber : 

~ias depois do 25 de Abril, as forças reaccionárias extremistas tentam a 

primeira acção de força através de acçBes provocatÓrias ju~to d a s populaçÕes afri-

canas. O Comando Chefe finge-se indignado e põe os musseques a serem patrulhados 

pelas Forças Armadas. Seguem-se bárbaros assassinatos, agressÕes violentas pela 

PolÍcia de Choque, proibiçÕes a todos os níveis enfim, humilha~ão, opressão e ex-

ploração. Bntretanto, todo o apoio e estíwulo era dado às fcrça3 rea~cionárias no 

sentido de se organizarem. Assim, um ex6rcito secreto era formado, tendo co:'o tes-

t .as de ferro táxistas, camionistas, e comerciantes dos musseque:::. 7udo preparado, 

aguardava-se a todo o momento a  oportunidade para passar à acção: -ssa orortuni-

dade surgiu na madrugada de 11 de Julho à 1 da manhã, quando u~ têxista é encon-

tra d o morto, por estrangulamento. ~eis horas depois, sem estarem ainda apuradas 

responsabilidades quanto ao incidente, uma mani festação tem luGar na Avenida Bra-

sil, ponto chave para agressão, ~, ois numerosos trabalhadores têm tie por lá passar 

para ir para os seus empregos na cidGde. Todo o negro que por lá passasse era in·-

sul tado, a;,1eaçado1 e hurülhado, Informadas as autoridade:> à.o que se passo.·ra1 (Gor,-

verno Geral e Comando-Chefe), nada foi feito para que se pusesse termo a tal ati-

tude. Esses indivÍduos (cerca de 600 -note-se ~ue em Luanda não há mais de 250 

táxistas), dirigem-se ao Paláci o do Governo em manifestação ruidosa com a 
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participaç~o activ~ de forças da P.S.P., onde todo o ne~to;~ue era apanhado era 
agredido vinlont~mente 1 resuJta~do disso dive~sos.·feridos. Fni ~gredld0 inclusi-
vamente um elemento negro él.a P. S. P c., As autorif· ade:s reraute :i.sto l i::li taram-·se 
a aconseÚ~-a::- calma nada fazendo l~C ccncreto. 

Um g>:'u:po <'0 ce:rr:::!. de 50 pesso~s 6irige--se er..tao aos :-''s·:,Úd.:os l.Jorte, pro-
priedade da r~dialista 3ebastiio Coelho onde, .derois de atredir ~ma empregada 
destroem tuc.o -

1
u ·.r.to h2.vi.a·li. der-t.rc, ;,visadas as autorúb.des dn que se passav.:a, 

mais uma vez a roEpo5~a foi ... ·Calma. ~p6c estes lsctos se tere~ veri~icadn, em 
frente :J.O edifÍciO; são ultÜJud;;-;;-S rr')pa:rettiYOS I't:..ra OS E18.SSgC ~." eS Ü.a ta:r.de des-
se dia. Brigadas de t~xis coo 5 ~l~mentos cada, fort~mente armados1 exibindo 
descaradamente ~s suas arQas, percorrem a .ciél.ade, mais uma vez com o a]oio t~
ci.to e :!_Jarticipaçf.:o d-a PolÍcia·. , s C:;:;m::;.is autoriü.aeles <le novo inforr.uc~D.s elo q_ue 
se passava ~ nada fa~ec nu. sentido de tom~r oedidas ef ctivas ~uc rssolvessem a 
situaç~o. ~s ~~~s di taid~, tr~s t~xis intercepta~ uw ~utoc~rro, ~ue ~ 
~t~c ~do pelos ocupanteR d~queles, a tiro e ~ grana~a,m~taLd o v~rias pessoas e 
fazendo diversos feridcs. A resposta da3 autoridades continua a ser a ~esma : 
mo é boa~0 1 quer~!'DOG l)TC'Va~ tenha;n Cél)~n.~ 00 p~di<l~S de pro 00 ·~';~~0, de repre-
SSB O da desordem ·c riminos~ e ela a~ressac f~cica nao & ~ o ~tendidon pelos respon-
só.veis :..pese.:.' d0 s:1berem mui Júc bem .j que Sü passava e  o c_uc ·Íl'ia passar·-se, 
uma Ye;: que oc ex-::.remiste,s há r.mi te que não e~;coLdiarn :=.s St'O.~ intenç.Ões a nin·-
guém. · 

Os insultos, as a.'ne2..ç.as e os assn.r.s"i.!1atos sucede:rar:1-s3 -6 c.l ' ~s '-::nibúrbio.3 
da cida<le. ~s lC d~ ffia~-~ d~ dia seguinte, lO mortoR e _~ 5 feri~oR er~ o balan-
ço provis6rio de. agresn~o, alélli ~e nume~~sos de~aparecidos. Como nenh~ma medida 
efectiYa fosse tomada(por falta d~ prova~ !); familiares d~c pe s~ ~as assassina-
das e feridaR 9 dawa{s populaç;o ~na sua maioria mulheres e cr~anç~s), co;n os 
cadáveres nos braços, dirigem--se em manifestação silenciosa ao 2a:~~ic do Go-
vernador Geral. Sem ecperar UQ miwt~O 9 diante dos olhoJ ~c Gen•ral s.s.Marques 
· e de ais m~mb=os d o GoYernc; ~a~se-t:tcs, bai~netas, gasos lacrimcg&nios c ti-
ro·s abatem-se v.:olent:c.mente , · u~- :::.; c. po1gulaç~o incl.efesc:.i disJ?ersané'..o--a, Eá mor-
tos e feridus. Face nos apeJo~ feit·3, s~o prometidas medida s ~cnde~~cs a aca-
bar com a situaç~ur Os crimes continuam at~ &o cair da nQita, altura e~ qua 
surge uma nota prcihindc a circula\Zc de veiculo~ motorizadc3, e~c~pto os de 
transportes co~ec tivos . J uanto a0s tixistaR, esses, evidentGm2~te, ap6s irem ao 
seu 3i~~icato solicitar uma autorizaçio do ci~cl!lnç~o ~ue lhe~ ~ ~ a ~ada pron-
t~mente sem qualque~ tipo de discriD~n~ç;o 1 ~u~eram cantjnuar a "ir~ular a~~Gar 

da proibiç~o, ~~sim, cerc~ de 35 t~xis transportando cerca ~e l7S -~:rroristas 
brancos prosseguem a sua acç;o criMinosa. 

:ace a est ~ s acontecimentoz, os ~ngolanos resi~entes an1 Portugal, om cum-
prürento das alÍneas c) e d) do ponto nº 4 da ~- ecla:-·o.cã o elo rrii1c~:_p:'..cs da Casa 
de · n~ la, decid&m: 
1- eSJ:'onsaLili'-ar n ._Tur:t:1 de ~alvaçao II" . ..:ional e rJ.s ~orças '•olÍticc.s c u c .:::ons-
tituem o GoY;rno lrovis6rio ele Loda a situaç;o existen~e em ~n;ola. ~ 
2--:Jesmascara.:: a rosição dos esnos c.:_uanto à l olÍtica colonial em conluio com 

o Imp ~ rialis~o Inte~uacional e ~s forças reac cion~rias em :naoia cone tendentes 
a perpetuar a exploraç;o e a hu~ilhaçio do Povo .~go~~no, Jas outra3 col6nias 
e da Rep~~lica da G in~--B issau, · 
3-Interpretar as posiçÕes assumidaspelas entiJades acima rof~ r1das como ten-
tativa de boicotar a luta do Po~o ~ngoiano, na sua 9nrcha irrcYo=sÍvJl para. a 
Independencia ~otal e comp~eta. · 
4--O silêncio cúmplicr, rlas auto.Ti '1.:,es . ortugucsa::;,como rJai::: .ma ~a:n.obra pa:r::a 

a im:::lanta ç ~o c o ne8-CCl-,onialis.~o cm ,.ngola. 
5-ii.cpudiar o apoio táct:!,oo do Governo Português a.;; "partidos" fantocb.es ssur-

gidos em ~ngola. 
6-Re~firmar a posi~~o inequÍvoca deK solidari0daCe com o Presidente Agostinho 

Heto e de apoio to tal o incondiciona.l ao HPLA7 ·:angnarda r~'-ro lm:-;_on..i.ria de, Po--
vo /lngolano' seu eeí tino e Único representante' 
7-Exigir o reconhecimento imediato e de forma inequivoca da Independ~ncia 

co;·,pleta e in:::ondicio'lal das colÓn-ias . 
~ASA DE ANGOLJ~ ..... .,. __________ __ 


