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No· dia 10 de Dezembro de 19569 fundava-se em Luanda o Movimento 

Popularcde Libertacã.o de Angolao Um longo processo historico se de-
' 

senvol veu anteriormente, uo "'til 1iimo século da coloniza9ão portuguesa, 

em que o nosso povo ·~esistiu de armas na m~o à penetracão dos colo-, 

nialist·a;s nas diferenteS regiÕes do. nosso país .. 

Os compatriotas da gera9ão anterior à nossa, empreenderam ~ c] 

ma activid~de politica de grande importância, especialmente' nas 1 
cidades onde os intelectuais comandavam a acyão, propondo formulas~ 

ra se encontràr uma solu9ão pacifica do problema levantado pela pre-

senca dos colonialistas e para terminar a exploracão descarada das 
1 r 

nossas riquezas naturais ou a opressão violenta do povo angolano. 

Mais tarde, Já ·nos nossos dias, varias organiza9ões de diferente 
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carácter foram fundadas, no sentido de desenvolver uma actividade po 

lítica clandestina~ ferozmente reprimida pela policia politica do go 

verno colonial fascista português. Mas a repressão policial não imp~ 

diu que várias organiza9Ões polÍticas fossem formadas, especialmente 

nas cidades e muiro particularmente na capital angolana-a cidadeoo 

Luanda. 

Foi do agrupamento de várias organiz~9oes clandestinaR1 que ee 

formou o MPLA, que até hoje vem dirigindo a ac9ão politico-mili ~ 

tardo nosso povo. Agindo consequentemente, o MPLA não podiadei G~ 

xar de utilizar as formas .mais adequadas de luta e não hesitou em or 

ganizar os primeiros grupos armados a partir de 1960, ap6s ter chega 

.~o à conclusão que s6 pela violência se poderia modificar a tese po~ 

tuguesa, de que Angola é uma provincia de Portugal. 

Foi assim que na madrugada de 4 de Fevereiro de 1961, se efectu 

aram as. primeiras ac9ô'es armadas, com conteúdo revolucionário e des-
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tinadas a abrir o caminho para a insurreipao geral de todo o povo a~ 

goiànci. 

'·A ac9ão iniciada nas cidades, transferiu-se para as zonas ruraif) 

onde sob a 'direcyao do MPLA, os operários agrícolas, sujeitos ao tra-

balho for9ado, têm constituído a base da guerrilha que se estende ho-

je em nove dos quinze distritos de Angola. 

O MPLA, tem portanto um justificado orgulho ao celebrar estas du 

as crltas glo;iosas na história do nosso povo; datas que mar~~- trans-· 

forma9ões qualitativas na resist~ncia seculàr contra a ocupa9~0 

portuguesa. 

O nosso inimigo, o colonialista português, não tem outro remédio 

senão aceitar o facto da guerra, que tem dizimado centenas e cente·nas 

dos seus filhos. Os dirigentes fascistas, auxiliados pelos seus alia-

dos, os imperialistas da OTAN, tendo à sua frente os Estados Unidos dá 

América, a Alemanha Federal, não deixam de ter cada vez mais dificul-

dades dentro do seu pais e nas suas relaccões com os países da OTAN. 
I 
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I 
Em Porrugal9 pa~s pequeno e pobre q'le tem de gastar, metade do seu 

oryamento para as despesas de guerra, o povo sofre cada vez mais o e-

feito da guerra9 sustentada, não somente contra o povo de _Angola, mas . . . .. 

também em Mopambique e na Guiné-Bissau, Muitos portugueses, os portu-

gueses que sofrem na sua carne os efei-tos· da guerra e aqueles animados 

por ideias politicas justas, compreendem que a teimosia do governo de 

Caetano é destinada apenas a manter os lucros dos grandes capitalis-

-tas portugueses e de outros paises. Esses portugueses manifestam-se 

contra a guerrao 
.. . 

No seio da OTAN desenham-se divergências sobre o apoio adar 
' 

a . Portugal na sua repressão armada contra o nosso povo • . E  o mais 

dramático para os ,obsoletos colonialistas portugueses 9 é qu~ eles mes 

mcs reconhecem a imposs;i.bilidade de ganhar a guerra. Eles confessam 

várias vezes a imposs.ibilidade de obter uma vitória militar contra os 
_· . ·,-' . \ .  . 

_patriotas decididos q,ue defendem com certeza na vitória, o nosso di-

rei to a Independência. ])izem os carrascos colonialistas, que esta lu-
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ta nao pode s e r g_anha c?m tiros, mas s i m ganhando .a população civil. 

Aqui é q~e reside  o seu drama.  A populaoão do nosso país, de modo al 
I . 

gum pode a c eitar a domina9ão P?rtuguesao Angola, n6s todos o  acredi-

tamos, tem de ser ~overnada por angolanos • . 

E se o inimigo confessa ~á. a sua derrota, i sto s ignifica que ·a 
·~. : . : ' 

nossa v~tória é c erta, vit6ria de q1;1-e nunca duvidamos~ 

Temos recebido durante estes, dia:;:;, de.z enas de mensagens de todo 

~· m~n~o apoiand.o  a 11ossa causa. Ist.o  .significa qu e em, todo  o mu_g 
1

,.-

d~ há homens, mulheres~ organiza9ões, gov ernos, que apoiam a nos ~ 

sa .luta e estão sJ.ando uma contribui9ão inestimáve l no pl ano politico 

para que o nosso povo sej a livre , Est~ apoio é um encorajam~nto que 

nos ajuda a  vencer os maiores obstáculos" Este apoio internacional é 
. o 

tanto mais importante neste ano de 19701 em que se comE?.IDOI:a o 10-a-
·"' 

niversário da ])eclar a 9ão para a Independência dos Povo::; c oloniais,p"' 
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la Organizaoão das 1Vacões Unidas. 
, I I . 

-· 

A nossa guerra e' necessariamente longa. A acção revolucionária 

pela Independência Nacional empreendida pelo MPLA1 para atingir os 

seus objectivos fundamentais~ necessita de um trabalho profundo,que 

vai não somente das formas adequadas de organiza9ão, como também do 

trabalho politico e ideologico que transforma o comportamento social 

dos homens desejosos de ver o fim da explora9ã0 do homem pelo ho-~ 

mem. A nossa organizacão zela também pela preservacao desde agora\2.} 
I I 

da independência de qualquer tutela estrangeira, seja ela qual for, 

sem que isto queira dizer que estejamos contra quem quer que seja 

que combata ao nosso lado contra o imperialismo e contra o colonia-

lismo ou contra os regimes racistas dominando ainda uma parte dons 

so continelll.te. 

As múltiplas facetas da noss a revolu9ão, vão até o combate con 

·· tra a conoep9ào muitas vezes defendida de uma maneira simplista, de 
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luta contra  o branco1 porque o colonialista e' branco. O MPLA r ecusa-

se a adoptar · esta fórmula9 porque ela no fundo contém essência  contra 

-revolucionári a . Da luta contra o branco, em vez de luta contra O i_g 

justo sis'tema colol'lial1 passamos mui  t o fá:cilmente para o tribalismo, 

c.om todas. as suas consequências divisionistas. De  t al concep9âo da 

luta·,··passariamos facilmente para o chauvinismo e para a  tendência ao 

estabe l ecimento das r elacyões injustas com outros povos e rapas. 

Temos definido muito claraQent e , que o trabalho em profundidade 

feito pelo MPLA durante a luta de libertapaO nacional, trabalho 

mul tifacético pela sua pr6pria natureza, ·.destina..:.se à mudanca , 

=ii r 1. 
radica l das relaccões entre o povo português e  o povo angolano9 Pre-

' 
tende a união de todas as forç:as dentro e fora do nosso paí s 9 para o 

combate contra o si.s tema colonial. Pretende a modifica9ão ·da cansei~ 

cia dos homens, pelo esclarecimento politico, pela transforma9ão das 

condi9Ões de vida  e da maneira de conceber a existência. Nos combat~ 

·mos aontra a explora9~o e pelo desenvolvimento normal do homem e da 
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nacão angolana, na via do Progresso. 
I 

, Por isso também combatemos com todas .as fors::as o tribalismo e os 

·grupÚf:1GUlos fantoches organizados sobre bases tri ba.,is, que fazem .. a 

sua.,_apqriyão principalmente nos países vizinhos. Esses grupos1subor-

dinando-se aos; intere.sses de certas potências estrangeiras, procuram 

provocar a confusao, procuram convencer o mundo de que eles são ver-

dadeiros patriotas. Mas a sua actividade nem mesmo consegue atingir 

os limites tribais. Elee são repudiados pelo nosso povo. @ 
Pretendendo ser ultra-revolucionários, esses grupúsculos vivem a 

pregoando a sua violência, _aliás violê-ncia dirigida contra. os verda-

deiros patriotas, agrupados <no seio do MPLAa No entanto e les._ esquec~ 

-se que nem sempre a violência e revolucionária. Há a violência re.'&\,S 

cionil:ria. E nÓs. sabemos distingui_r uma da outra.· Entre Hitler e  .Ho 

Chi Minh nós nâo podemos estabeleeer qualquer espécj,e de confusão. 

Neste m,omento em que celebramos o . nono. ÇLni versário da nossa luta 

armada, podemos dizer que 'já acumulamos uma certa dose de experiência, 
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pelos factos vividos durante a luta. Essa experiência servir-nos-á pa 

·ra podermos v encer as dificuldades de qualquer ordem que nos surja. O 
,., 

nosso povo, os militantes do MPLA costumam dizerg A VITÓRIA É CERTA 1 

Excelências, 

Camaradas g 

Permitam-me que exprima a nossa s impatia pelos povos que lutam p~ 

la sua liberdade do nosso continente, nossos al~ados na batalha comum 

por uma 'Africa para os africanos, especialment e os povos da Guiné-Bi~ 

sau sob a direc9ão do PAIGC; de Mo9ambique~ sob a direc9ão da FRELIMq 

do Zimbabwe, sob a direccão do ZAPU; da Africa do Sul conduzidq pelo 
I 

ANC e saudamos também a lu ta do povo da Nami bia. 

Saudamos os povos dos vários paises j á independentes da ~rica , 

que constroem a sua economia, a fim de se tornarem totalmente indepe~ 

dentes. 

Saudamos a luta de todos os povos do mundo lutando contra o  impe-
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· rialisrno9 corno no Viet-Nam9 no M~dio Oriente e noutros pontos do no~ 
• 

so continente : Saudamos também os paisGs socialistas e as organisações • 

progressistas dos países ocidentais pelo apoio que conce dem a nossa 

causa o 

Fermi tarn-me  ainda agradecer em nome dos militantes e do Comité' 

Directo r do MPLA às autoridades zambianas que tornaram possíve l  a 

realizayâo desta cerimóni a , com que nó~ quisemos assinalar o dé:--imo 

t erceiro aniversário da fundaCão do: MPLA,. e  o nono ani verséirio do 
I . 

inicio da lu ta armada. 

Neste momento reafirmamos publicament e  a nossa firme determina-

çao de prosseguir na luta at~ à conquista da nossa Independênciac~ 

pleta~ da Democracia, da Paz e da Felicidade para todo o povo angolE 
I 

E no. Para o Povo angolano e para. o MPLA .  A VITÓRIA 
I 

CERTA ~ 

Lusaka9 8. 2o 70 
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E D  I C À O 
I 

DEPARTAMENTO DE INFORMACÀO E PROPAGANDA DO 
' ·- D. I. P o  -
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