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~õeiMé~to Popular de Libertacao de Angola. 
O E C L ~ R ~ C A O 

O Primeiro fftinistro Portugues ~1arcele Caetano, acaba de proferir mais 
um discurso caracterizado p2la sua habitual demagogia e falta de respeito 
à verdade que deve ao seu próprio povo. 

Cifra-se a sua alocucao em 4 pontos pri~cipais: 

a  -Persistencia colonialistra em Africa. 

b  -Abusiva ãuto-atribuicao da representatividade dos povos das colónias. 

c  -Ridículas alegacoes sobre a auto-suficiencia portuguesa em matéria 
económica e militar. 

d-Falsas promessas de abertura ideológica em Portugal. 

O f'1.P.L.A., em norr.e do povo ang1oano em armas, e no de todas aqueles que 
em qualquer condicao, saa vitimas da opressao colonial declara: 

1  -O sr. Marcel~ Caetano e  a sua equipa composta na maioria, de ex-
governadores militares accionistas e comparsas da Africa do Sul em Angola, 
nao só nao conseguiu nos 2 enos da sua enfatuada e engalanada continuidade 
do fascismo salazadsta, vencer a guerrilha conduzida pelo M.P.L.A., como 
nem sequer impediu que as nossas forcas armadas atingissem os planaltos da 
Lunda, r~1a1angc e Bié, onde continuam a desfel~ir golpes mortais aos soldados 
colonialistas mercenários. 

Em consequencia, a persistencia colonialista de Caetano, constitui na rea-
lidade, o envio premeditado para a morte, da juventude mais modesta de 
Portugal, uma vez c.ue os filhos dos seus sócios e amigos viajam pela Europa, 
esbanjando o dinheiro roubado pelos pais ãs colónias. 

2  -O sr. Marcelo Caetano, que ainda em Abril passado se confessava racista 
dizendo nao poder exprimir-se a auto-determinacao por meio de quadradinhos 
de papel colocados nas maos dos selvagens das savanas, nao pode atribuir-se 
a representatividade do povo angolano massacrado pelas suas tropas colonia-
listas. 

Uma simples observacao do número de angolanos mortos, peia liberdade; do 
número de angolanos presos p~la PIDE; do número de angolanos armados que 
nao consetem a presenca da soldadesca colonialista em terra libertada de 
Angola, demonstro ã saciedade que o sr, Caetano lucubra ao falar de povos 
coloniais pretensamente confiando em Portugal. 

3  -Quando o sr. Caetano afirma que Portugal nao recebe ajuda da NATO ou 
de outras aliancas3 naturalmente que ninguém o pode tomar a sério -um 
premeiro ministro nao deveria ridicularizal~-se tanto. Sao sobejamente con-
hecidos os investimentos estl'·anjeit·os ameacando, se é que já nao tomaram 
a própria independencia de decisao portugu~sa. 

Sa variadas as fontes que informam sobre o m0ntante de material belico 
fornecido a Portugal pela República racista da Africa do Sul, Estados 
Unidos, Alemanha Federal, Franca, Inglaterra, It§lia, etc. 

O M.P.L.A. já téve ocasiao, repetidas vezes de apresentar a opiniao pública 
diverso material recuperado ao exército colonialista -armas, municoes, 
restos de avioes abatidos, materi3l de equipamento -de fabrico nao por-
tugues, 

4  -Caetano prometendo enfim uma abertura às diferentes correntes ideoló-
gicas, igualmente nao engana. 

Se bem que a manobra seja de carácter puramente interno, com o qualnós 
arJgolanos nada temos que ver, o M.P.L.A. considera-o no entanto um indica-
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tivo de fraqueza do regime colonialista portugues. 

Com 559.000 portugueses em mais de 50% nas condicoes de incorporacao 
militar, refugiados em Franca, outros tantos na Alemanha, Escandinávia, 
Bélgica e Holanda, fugidos à querra, à miséria, ao subdesenvolvimento 
e ao regime assassino e polivial, Caetano, nao tem outro remédia senao 
fazer promessas aos que se opoe~ sempre mais à guerra colonial. Promes-
sas que ano cumprirá para nao correr a risco de um golpe de estado 
militar. 

O M.P.L.A. considera portanto que o discurso do sr. Caetano nada tráz 
de novo, nada resolve e apenas agrava a noss oposicao directa. 

Dentro de poucos dias serao julgados em Lisboa 12 angolanos patriotas. 
Para esses angolanos, cujo crime é um anseio manifestadamente pacífico, 
de liberdade para o seu país -Angola - o sr. Marcelo Caetano nao teve 
palavras públicas. As suas palavras sobre eles fora~ transmitidas 
directamente aos torturadores da PIDE para neles despejarem o adio a 
impotencia de 10 anos de guerra perdida contra o povo angolano e  o 
M.P.I.A. seu Movimento de vanguarda. 

CAO DO M.P.L.A.: Fack 104 
Telefone: 

A VITORIA E CERTA 

O COMITE DIRECTOR DO M.P.L.A. 

, pela REPRESENTA 

201005-6 
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