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ESTA MENSAGEM é destinada aos 
soldados portugueses, àqueles soldados 
que vieram de longe, de muito longe, de 
um outro continente, invadiram a nossa 
terra e estão a matar o nosso povo, a 
queimar os nossos campos, a violar as 
nossas irmãs. 

SOLDADO PORTUGUÊS, queremos 
dizer-te que o que tu estás a fazer é mal 
feito, é cruel, é desumano, é criminoso. 
Pensa bem: Se nós saíssemos da nossa ter-
ra, da África, e fossemos invadir a tua 
terra na Europa, como é que tu sentirias? 
Se nóro Moçambicanos fossemos destruir 
os campos que os teus pais e tu próprio 
com tanto esforço e carinho cultivaram, 
se queimássemos as tuas casas, se pilhás-
semos os teus bens, se assassinássemos os 
teus filhos, se violássemos a tua mãe, a tua 
noivr e as tuas irmãs, se nos instalássemos 
como donos de tua terra -tu ficarias de 
braços cruzados como um poltrlo? Acee 
tarias tu ser humilhado, batido, roubado, 
acorrentado st=rn te revoltares? Não, tu 
não agirias assim. Tu havias de pegar em 
armas, e lutar contra o mvasor. Os teus 
antepassados fizeram isso -quando f~ 
ram invadidos pelos Árabes, pelos espa-
nhóis, pelos franceses, eles lutaram heroi-
camente para defenderem a sua indepen-
dência, recusaram submeter-se a um po-
der estrangeiro. E  é isso precisamente o 
que nós estamos a fazer. 

SOLDADO PORTUGUÊS, tu lutas 
contra nós porque nunca pensaste no que 
estás a fazer. Foste apanhado no campo, 

-.de tranquilamente ajudavas os teus a 
•Jitivarem a tua terra. Meteram-te em 
barcos e desembarcaram-te em Moçam-
bique. Meteram-te uma arma na mão e 
disseram-te: ((Vai combater os terroristaS». 
E tu foste, como um autómato, como um 
instrumento, sem pensares se essa guerra 
que te mandavam fazer era justa ou 
injusta, sem saberes para que lutas, 
contra quem lutas. 

É tempo de fazeres um exame de cons-
ciência. Tu és homem como nós, tu não 
nasceste criminoso: São aqueles que te 
mandaram para a guerra que te tornam 
criminoso. O povo português, o teu povo, 
é honesto e trabalhador, não é um povo 
de assassinos. Nós sabemos isso. Porque 
então tu vens matar o nosso povo? Tudo 
o que queremos é viver em paz, na nossa 
terra africana, como donos da nossa terra. 
Temos esse direito. E é precisamente 
porque esse direito 6 A negado que nós 
lutamos. lutamos coatra ti. soldado por-
tuguês, porque és tu 4IIUI te opões à paz e 
progresso no nosso ptis. Se não fosses tu, 
se em vez de estares IK!Ui a lutares contra 
nós, tu estivesses na tlla terra a cultivar os 
teus campos, nós não teríamos de kJtar, 
não haveria guerra na nossa terra, pode-
riamos em paz construir os nossos lares, 
amar as nossas mulheres e os nossos filhos, 
desenvolver a nossa riqueza. Mas isto não 
será possível enquanto tu aqui estiveres, 
com as armas apontadas contra nós. 

E para que é que tu lutas? Disseram-te 
que tu vinhas defender a tua Pátria -mas 

Armamento capturado pela FRELIMO em Cabo Delgado. 

a tua Pátria é Portugal, não é Moçambique 
nem Angola, nem a Guiné. Cada um des-
tes países é uma pátria diferente da tua, 
com um povo diferente, com costumes, 
tradições e História diferente. Viste algum 
Moçambicano, ou Guineense, ou Angola-
no, ameaçar a tua verdadeira pátria que é 
Portugal? Não, não viste. Quem te ame-
aça é  a Pide, são os oficiais que te 
apanharam, te tiraram do teu trabalho e 
te trouxeram para aqui, para lutares con· 
tra o nosso povo. Eles inventaram essa 
mentira de que a tua pátria está ameaçada 
para te mobilizarem, para justificarem a 
guerra. 

Porque de facto, a única razão que 
leva os dirigentes do teu pais a fazerem 
a guerra contra nós, é que eles não que-
rem devolver-nos as riquezas que nos 
foram roubadof há já muito tempo. Tal-
vez não saibas, soldado português, mas a 
"ardada é que P~é Geue11 ada.,.,. 

uma minoria de 27 famílias. Essas 27 
famílias controlaM todas as riquezas -de 
Portugal e ~ colónias. Elas são donas 
das terras, das fábricas, das minas, do c~ 
mércio. O resto, a quase totalidade do p~ 
vo português, vive na miséria. Não preci· 
samos de dizer-te, tu sabes melhor do 
que nós. Camponeses trabalham em Por· 
tugal de sol a sol, e  o que ganham mal 
lhes chega para comprarem a broa. A fa-
mília vive em palhotas, os filhos estão 
rotos e esfomeados, quando alguém ado-
ence não há dinheiro para os remédios. 
E entretanto, esses grandes capitalistas 
vivem rodeados do maior luxo, tâm vários 
carros para eles, para as mulheres, para os 
filhos, enviam os filhos para a Univeni-
dade para serem senhores Doutores e 
amanhã tomarem o lugar deles como ge-
rentes, ministros, directores dos bancos. 
E não roubam e exploram s6 o povo Por· 
tuguês: eles estendem esse roubo aos nos-
sos povos, a Moçambique, a Angola, à 
Guiné. E agora que os nossos povos deci-
diram dizer BASTA à opressão e explora-
ção, eles enviam-te a ti soldado português, 
para defenderes para eles as riquezas da 
nossa terra. 

Porque de facto, o que é que tu 
lucras das riquezas de Moçambique? Na-
da, absolutamente nada. Dos nossos miné-
rios,das nossas culturas,do nosso petróleo 
alguma vez recebeste algum? Não, são os 
grandes capitalistas que aproveitam. E 
eles não vão para a guerra -ficam em 
Lisboa ou Lourenço Marques, em segu-
rança, a receber o produto da exploração, 
a frequentar os casinos, banquetes, re-
cepções-e mandam-te a ti para o mato 
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onde a morte te espreita em cada arbusto, 
e171 cada esquina do caminho, em cada 
posto. Milhares de companheiros teus 
morreram já desta maneira -numa em-
boscada ou numa mina, sem glória, só 
para salvaguardar os interesses dos gran-
des capitalistas. 

SOLDADO PORTUGUÊS, é tempo de 
reveres a tua posição. O colonialismo 
não vai durar muito, ele é condenado em 
todo o mundo. A própria Organização 
das Nações Unidas declarou já que o colo-
nialismo Português é um crime contra a 
humanidade. Muitos países criticam aber-
tamente o governo português por causa 
da sua politica colonial. São muitos os 
países e organizações internacionais que 
nos dão apoio, moral e material. Assim, o 
desenvolvimento da nossa luta vai pro-
cessar-se em ritmo mais acelerado. E se 
fores apanhado neste processo, nesta luta, 
serás morto pelos guerrilheiros da FRELI-
MO: e terás morrido para nada, nem se-
quer terás a glória de teres morrido 
heróicamente. Pois sabes que o teu gover-
no preocupa-se mais com o material do 
que com as vidas humanas? Depois da 
ofensiva que lançou contra as zonas da 
FRELIMO, o ano passado, quando foi 
forçado a retirar-se, o vosso comandante 
Kaulza de Arriaga declarou que "o pior 
foi o material destruido, que custa muito 
dinheiro. Os soldados mortos podem subs-
tituir-se fàcilmente".Já vês em que estima 
os teus superiores te têm. É mesmo isso: 
para eles és pura e simplesmente carne de 
canhão, um instrumento menos valioso 
do que uma G-3 ou um carro. 

SOLDADO PCfliUGUES, r.6s não 
queremos influenciar-te a tomares uma 

decisão. Tu és homem, tens consciência, 
tens capacidade para fazeres os teus pró-
prios julgamentos. Se achas que estás a 
fazer bem fazendo a guerra, assassinando 
o nosso povo, então continua. Mas se, se-
gundo a razão e  a justiça, compreendes 
que a luta que estás a travar é injusta e 
imoral, e queres pôr termo a ela, então 
deserta para o nosso lado. Já vários sol-
dados portugueses desertaram e acolhe-
ram-se à protecção da FRELIMO. Por 
exemplo, LUIS MACHIAL, AMÉRICO 
NEVES DA SOUZA, MANUEL DE JE-
SUS SANTOS, MANUEL DA SILVA 
LOPES, EUSÉBIO MARTINHO DA SIL-
VA, JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA UA 
MATA, JOSÉ AUGUSTO LOPES. Dois 
outros renderam-se durante um combate 
JOÃO BORGES GOMES e FERNANDÓ 
DOS SANTOS ROSA. Foram todos con-
fiados pela FRELIMO ~ Cruz Vermelha 
Internacional, que os tomou ao seu cui-
dado. A maior parte quis ir para a ,França 
ou Algéria trabalhar - e estão lá hoje, 
livres da guerra, trabalhando em paz. Só 
um soldado que foi feito prisioneiro 
pela FRELIMO num ataque ao posto de 
Nambude em Cabo Delgado, João Borges 
Gomes, preferiu voltar para Portugal. Ele 
foi ferido e rendeu-se durante o ataque, 
os guerrilheiros trouxeram-no para as nos-
sas zonas, trataram no e quando foi entre-
gue à Cruz Vermelha disse que queria 
voltar para Portugal. Foi-lhe feita a von-
tade -mas depois de voltar para Portugal 
não mais ouvimos falar dele. 

É esta a nossa politica: acolher como 
nossos irmãos, como nossos aliados, os 
soldados portugueses que desertam e que 
por esse actc, mo"tr\im vpôr .n; ã ..,v:rt;"'a 
colonial contra o nosso povo. 

SOLDADO PORTUGUÊS, é possível, 
é natural que tenhas dúvidas, hesitações 
em dares este passo decisivo para a tua 
liberdade. Nós sabemos a propaganda que 
os oficiais portugueses espalham entre os 
soldados -dizem-te que todo o  soldado 
português apanhado pela FRELIMO é 
morto, torturado, dizem-te que somos 
terroristas, assassinos, e outras coisas se-
melhantes. Mas fica certo disto: os únicos 
que massacram, torturam, assassinam, são 
as autoridades colonialistas portu9uesas. 
ou os soldados por ordem das autoridades. 

NUNCA nós malt;atamos um soldado que 
deserta ou se rende ou mesmo um prisio-
neiro. Numa reunião com o povo, há 
poucas semanas, o Presidente da FRELI-
MO disse: "se algum de vocês maltratasse 
um soldado português que desertou ou 
se rendeu, isso seria um crime t~o 1rande 
como matar ou maltratar um ct 1arada, 
um irmã0 vosso." Também nós nunca 
defin mos o inimigo pela côr da pele, 
ou pela origem ou nacionalidad,. Há 
brancos, portugueses, que trabalham e 
lutam connosco, no ·nosso movimento. 
E há pretos que lutam contra nós, ao 
lado dos colonialistas. A côr da pele 
portanto não pode ser critério para a 
definição dp inimigo. 

Isto quer dizer que todos os receios 
que possas ter são absolutamente infun-
dados. A nossa orientação é profunda-
mente humana e justa. Todos os soldados 
portugueses que desertarem da tropa co-
:o~:iü!, (.l:J ~-c :;:n::!::em, sz:-:o ~m · .... :nd·J' 
à FRELIMO. 

O Presidente da FRELIMO, camarada Samo(a Machel, conversando com 
soldados portugueses desertores e prisioneiros em Moçambique livre. 



3

:lENSAGE~.: DA FRELE.!O AO.·' SO~. ADrS POR~C:~~:~S 

ARQUIVO HISTÓRICO D~S CLASSES 

TRABALHADORAS N.o ------
INSTITUTO DE Gi~;JCIAS SOCIAIS I 
ARQUIVO DE HISTÓRIA SOCIAL I 

N:'.J~.L-~-~-º-· clas .. r~-{=1:@ 

Esta Qensa;em ~ deatins~a aos so:0a~o: portu~uescs, kquel~s sol~~ · ~s que 
·;i~rv 'it. ::.cngc, de :1:.:.j.to :ont;e, de ur:. o~'!;:o C:)ntinen+e, invaC.i:.·a:: 2. : • .:-sõ<:. :'=rra 
e .:~ ~~.J t:. mat2 .. r  o nosso povo, a quei~ar v~ nos~. o.: c.;ar:tpcs, e. v:_olc.:' e..: !_o ·s~s :r-

~·):_:AJO PO:lTtGLIES, queremos due::-te .~..<'? c, .ou<= t·.: ~stás e. faz<?r ~ ...1a: f ' · 
" , ., ,- o • - , ( -

te, s ~esuJano, e cr~e~, e cr1~1noso. Pens~ ~e~: se ~os sa1sse~o: ~2. ~c~~a tGrra, 
la !:rica e fessemos invaair a t~a terr~ na Europa,couo ~ que t:.:. te se~tiri~s?. 
Se '".v:::, ::o;.;:.r:.'::licanos, f ossemos destruir os ca,..lJOS que os teus pais e t~ fropr:.o 
ooc t~~to esfor~o e csrinho cult~va~~~, ~e queim~ssemo s as tuas casas, s~ ~ilhas
aeuJe 0s teus be~s, se assas2inassemos os te~s filhos, se viol~ssemos a tua mãe, 
a tu~ .!oiva e as tuas irmãs, se nós instalasstlmos como dono da ter!·a -t:1 .:ica-
ri~s ~e braços cruzados ~umo u~ polt~ãJ? Aceitarias tu ser tunilhado, bat~~o, ~ou
ta-G, acor~enta~o, sem te revoltares? JIO, tu Lão agi~ias assim. Tu havias de pe-
gar em armas e lutar contra o invasor. Os tdus antepassados fizeram is2o ou~P · o 
.: or~~ invalides pelos irabes, pelcE 9Sp~nhÓis, pelos fr&nceses, eles lut&ram he-
roica~ente para defenderem a sua indepsnd5nci.a, recusaram submeter-se a um poder 
estr:.:1geirou E é isso precisamente o que estamos a faz,.n·. 

SOL!JADO PORTUGU~S, tL: lutas cont::.'a nós porque nunca pensaste nc, que estás 
~ fa2er. Foste apanhado no campo, onde tranquila~ente ajudavas os teus pais a cul-
tivare::: a tua terra. Mete:..1a.m-te e:n bar<.:os o2 des8mbarcar~:::-te em Moça"11i ~ue. 1lete-
ran-tE· uma arma na mão e disseram-te: "vai com·oater os terr.Jristas". E tu foste, 
co.co U:!l autóma-t;o, como um instru1.:e:.to, sem pensare!:ó se ess~t gue:--·e que te :nanda-
v~ ~a~er era justa ou injusta, se~ sa1er3s para que lutas, contra quem luta~. 

t t:;mpo de ~azeres um exaJ.Je de con"'ciência. TLt és homem co.:::.o nós, tu não 
nescest€ ~:iminosos são aqueles ~ue te ~and~ra~ para a guerra que te tornar.: c~i
mincso. O povo portug~ês, o teu povo, é hoLcsto e tr~ba~hador, não é um ?OVO de 
assa2sinos. N6s sabemos isso. Por~ue então cu vens matar o nosso povo? Tudo o 
que queremos é viver em paz, na noss~ terrs africana, como donos da nossa tJrra. 
Te~os e~se ~ireito. E ~ precisamect~ ~orcue esse :ireito nos ~ ne=ado que n6s 
lutancs. Luta~os contra ti, sol~ado portucu~s, porque és tu que te opões à paz e 
progresso ~o no~sos país. Se não fos··es tu, se em vez de estares aqui a luter con-
tra nós, tu estivesses ~a tua terra a cultivar os teus campos, cós não ~o_·ía~u8 
de lu~ar, não haveria euerra guer~·~ na COSSé terra, puderia20 S em paz CúCStruir 
os ncs~os lares, ama~ as noss~s oulheres e ~s rossos filhos, desenvolver a nossa 
riqueza. !·.ias isto não será possí \·el enou&.nto til aqui es ti verc~s , co:'1 a::: ~r . :.El.S a_)on-

t~1as contra nós. 
'<'para que e' rue t u 1·1+ac-? '"'l·ss"'r~"' te qu~ t" ,..;n'hac '1er.,,...·er ~ ... ~ D:.tr.;a - ·: .:.. '.J ...:; • ..; :. O.l~,- _ ._ ..._v_ .. ._ U. ---~ ... ::.. ..,J.ü. • ...:. -

ma~ a tila pát:r-~s. é Portugal, não :.ro~:-·.tiq..;.e , neo Ali.bola, :-~eo a  Guiné. C::. .. & :.J.n <i9s-
+es al' <>-, 1M" T•;+-·!r ''f t ,.l + · r ' ... 'r',,.,.. .... . , .. ,-. c.L,., • J..~a , p s~" eu ........ ~----"--'- tl eren e _a ,i.la, co . .1 ur.. !·"vo u.l_er-... •·c ~O; ..... J~· uu •. ,e.:., "J. -
di~3es e histÓria à.iferentes. Viste algum :,:oçs.rrbicano, ou. Guir.:..ense, ou An~olano 
a~~aç~r a t~a verda~eira p~tria que é Po:tu~al ? Não, não viste. ~ua~ t~ a~e~ça ~ 
a PIDE, s!o os oficiai~ ~ue te a~~~'h~r~~, te tirar~o ~ teu trab~:ho r t: t~o:.l.xeran 
para 2.qui, par~ lutare~ ~ontra o Los~o povo . E:es i~ ventara~ e~2a ~e:1tira ae oue 
a tua pátria esti awe~çada pr:_ra te mobilizr:.:'e!!l, para ~ u sti.:.-~ce.rer.: a .,_:J.e.'.·a. 

p ~ . ., .. e .... e t <;li , ..... ~ ,. r" .... . o;t ..... '1 .. . '~ .- c· t4 i ~ .. -,.... + t ,.... .:. - ,.., ~ • p t",.. . 3 .... '-, .... o_r. .... e a 1 g o,_ u .... cc. _c.. .• ~u c_ •• e .1. ·..:..o~ _,_r.:.~e .. ~-~ .. . ~ ::.._;:;;- -~ ·~ ---.. c. 
"t'e··•r•<> '·ntré' "'U~" e Q"e "1-"'~ l';. t~'" >".,.."'"il rlo•~ol.r:::.r-"'0' "'' .. ,.;"tJ·· ~. ~, ., • 't o . - -ÇL .... -.; .;.~ ._ , -'"" \,; ç;; ..J 4.C.... -- v ............. ~ ...... - v - .  - ... . o_} '""'- - - \,.. ..... --·- • • • - -· 

"'"" ..... -... .-;r-C"'"-"'·' ;: .... l;t-t.:. ''O 1'~:vr'7 .... !"" • .. -..-;,..,Q .. "' ':l..::,....-"' -...t·· .. - ~=- ,.. · !:: "'-· : .. :'l .... • •. . ~. •. _ . '-" . ·-•. _ v ~ m _. • ~ . • .. . _c.. v _ c. _ '·' .... s ,  s '-_ . • ~ J ..:-o_ .... ._ ..1. _ ~ , me.. ~ _  .  . . . - -
,  p ... 1  , . .  .  d ,.,.., .. , l  . ,... ?'7 .. , . e c:_:..e J~ .c:;c. e gover~:auo por .. ,:".a r:n::-.orul. e .· .. :J.::lJ.._l.as • .:.ssas -, .E.-·:._l.as ..;':t'.-
J;l·olar. toú.as as riQuezas à.e Por"cut;"::..:.. e ... c..:; c::Jl6nü .. s. Elas ..::ão dorla~ ... ~~ .. : . ·a::.; 
das fib~icas ~as nina:, do cor~rcio. O resto, a quase totalidaCe ~o pov· pcrtu-
~uis vive na mis,riau N!o pre~is=~o s ie di~er-te, tu sabes ~e!hor do c~ ·· L6s~ 
Cs.1-::;o!1esea trabe.lhs.n e !:I F0rtucal de ::):i. a sol, e o que ganha!:: n~o lhes ~he0a para 
conp~er~~ ~ broa. A fs.mÍ!ia vive e~ p~lhotas, os filhos estão rotos e esic=ea~os, 
qua~C...) algué..u adí:lece n~o hi J.L!!1eiro pa::::-a os ra:~.édios. E ent:1et.;:n'!;.), e 3Ses gran-
des cepitalistae vivo~ roiea~os à.o ~aior lu=o, t~n 7irios carros p~rL ele~, ~a~a 
as nulhcres, p&ra os filhos, enviam 0s filhos para a Universida~e para sere~ 
senhores DoQc1res e a~anhã tom~rc~ o lugar del8s como gerentes, ~inist~~s direc~ores 
dos bancos. E nlo roubam e explora~ s5 o ;:~o port~cuês: eles esten ( ~ . - esse ro~bo 
a os ncs~os pov~s, a !fuçsnbique, a A~~ola A Gui~~ M E aGora oue os noszo: povos 
da~id~ra~ ii3er 3AS~A i opras~~o e 2~~ : ora~!o, el~a e~vi~c-t: e ~i, ~c- ~~~ ~or
ta~:6s, psre. de~en~eres ?~ra eles as riquezaE da co s s~ terra • 

. . -· ·--···------·---------~ ~·--- .. ------··-·-·--·--------------------- -·-· ··---------=-
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Porque de facto, o que é que tu lucras das riquezas de Moçambique? Nada, absoluta-
mente nada. Os nossos minérios, das nossas culturas, do nosso petrÓleo, alguma vez re-
cebeste algum? Não, são os grandes capitalistas que aproveitam. E eles não vão para a 
guerra ficam em Lisboa ou em Lourenço Marques, em segurança, e mandam-te a ti para o 
mato onde a morte te espreita em cada arbusto, em esda esquina do caminho, em cada posto. 
milhares de companheiros teus morrem já desta maneira -uma emboscada ou uma mina, sem 
glÓria, só para salvaguardar os interesses dos grandes capitalistas. 

SOLDADO PORTUGU~S, é tempo de reveres a tua posição. e colonialismo não vai durar 
muito, ele é condenado em todo o mundo. A prÓpria Organização das Nações Unidas decla-
rou já que o colonialismo português é um crime contra a humanidaàe. Muitos países cri-
ticam abertamente o governo português por causa·da sua ~olÍtica colonial. São muitos 
os países e organizações internacionais que nos dão apoio moral e material. Assim, o 
desenvolvimento da nossa luta vai processar-se num ritmo mais acelerado.E se fores apanha-
do neste processo, nesta luta, serás morto pelos guerrilheiros da FRELIMO: e terás morrido 
para nada, nem se~er terás a glÓria de teres morrido herÓicamen·te. Pois sabes que o teu 
governo preocupa-se mais com o material do que com as vidas humanas. Depois da ofensiva 
que lançou contra as zonas da FRELIMO, o ano passado quando foi forçado a retirar-se,  o 
vosso comandante Kaulza de Arriaga declarou que "o pior foi o material, destruido, que 
custa muito dinheiro. Os soldados mortos podem substituir-se facilmente". Já vês em que 
estima os teus superiores te têm. É mesmo isso: para eles és pura e simplesmente carne 
de canhão, e instrumento menos valioso do que uma G-3 ou um carro. 

SOLDADO PORTUGU~S, nós não queremos influenciar-te a tomares uma decisão. Tu és ho-
mem, tens consciência, tens capacidade para fazeres os teus prÓprios julgamentos. Se 
achas que estás a fazer bem fazendo e guerra, assassinando o nosso povo, então continua. 
Mas se, segundo a razão e  a justiça, compreendes que a luta que estás a travar é injusta 
e imoral, e queres port: termo a ela, então deserta para o nosso lado. Já vários soldados 
portugueses desertaram e acolheram-se á protecção da FRELIMO. Por exemplo, LUÍS ~~CHIAL, 

AMÉRICO NEVES DE SOUSA, MANUEL JESUS SANTOS, ~lliNUEL DA SILVA LOPES, EUSEBIO MARTINHO DA 
SILVA, JOSÉ ANTÓNIO FERREIRA DA MATAp JOSÉ AUGUSTO LOPES. Dois outros renderam-se durante 
um combate, JOÃO BORGES GOMES e F'ERNADO DOS SANTOS ROSA9 Foram todos confiados pela FRE-
LIMO á Cntz Vermelha Internacional, que os tomou ao seu cuidado. A maior parte quis ir 
para França ou Argélia trabalhar e estão lá hoje, livres da gt\erra trabalhando em paz. 
SÓ um soldado foi feito prisioneiro pela FRELIMO num ataque ao posto de Nambude em Cabo 
Delgado, JOÃO BORGES GOMES, preferiu voltar para Portugal ele foi ferido e rendeu-se du-
rru1te o ataque, os guerrilheiros trouxeraD-no para as nossas zonas, trataram-no e, quan-
do foi entregue á Cruz Vermelha, disse que queria voltar para Portugal. Foi-lhe feita  a 
vontade mas depois de voltar para Portugal, não mais ouvimos falar dele. 
É esta a nossa politica: acolher como nossos irmãos, como nossos aliadoa, os soldados po~· 
tugueses que desertem e que, por esse acto, mostram opor-se á politica colonial contra o 
nosso povo. 

SOLDADO PORTUGU~S, é posaivel,é natural, que tenhas dÚvidas, hesitações em dares esoo 
passo decisivo para a tua liberdade. NÓs sabemos a propaganda que os oficiais portugueses 
espalham entre os soldados -dizem-te que todo o soldado português apanhado pela FRELIMO 6 
morto, torturado, dizem-te que somos terroristas, assassinos, e outras coisas semelhantes. 
Mas fica certo disto: os Únicos que massacram, torturam, assassinam, são as autoridades 
colonialistas portuguesas, ou os soldados por ordem das autoridades. NUNCA nós maltxatamo2 
um soldado que deserta ou se rende ou mesmo um prisioneiro. Numa reunião com o povo, ha 
poucas semanas, o presidente da FRELIMO disse: "se algum de vocês maltratasse um soldado 
0ortuguês que desertou ou se rendeu, isso seria um crime tão grande como matar ou maltrataP 
um camaxada? um irmão vosso~ Tambem nós nunca defenimos o inimigo pela cor da pele, ou pel 
origem ou nacionalidade. Há pretos que lutam contra nós ao lado dos colonialistas. A cor d1 
pele, portanto, não pode ser critério para a def~nição do inimigo. 
Isto quer dizer que todos os receios que possas ter são absolutamente infundados. A nossa 
orientação á profundamente humana e justa. todos os soldados portugueses que desert~.rem da 
tropa colonial, ou se renderem, serão benvindos a FRELIMO. 


