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DE INFORMAÇÀÕ 

E AMIGO: 

-.. r:1onse:nhor Manuel J. Mendes das Neves ,morreu na prisão ,depois de ·ce..c 
s.:.ê::> depo:rtado,devido aos :txx "bons tratos" que a PIDE lhe dedicou. 
2 ~R . !~anuel Franklim da· Costa,deportado para Portugal ,depois de passa r 
&l[:t...rr. tempo preso ;mais tarde foi-lhe fixada residência em Portugal. 
).J. . :~artinho Samba,o mesmo que o anterior ••• 
4-R~Joaquim. Pinto de Andrade:esteve com residência fixa em Luanda,para logo 
9. :;;e:.guir' ser preso, e depois· ser deportado para Portugal. · · 
;'.'J:.. novamente preso ent.re Março/Abril de 1970,depois d·e a PIDE lhe· ter fi-
·c=.:..o residência, prim.eiro ao Norte de P~rtugal(Porto, V .N. de Gaiéi) e depóis 
~ ·em LiSboa. · 
ioi em consequência da sua primeira prisão~em Luanda,que o M.P.L.A. o. desi 
_;nou como Presidente Honorário. ' · · · 
5 .·R. Vicente José Rafael ,deportado ••• 
6.Dr R, Alexa;ndre do .Nascimento,deportado para _Portuga·1 ... · • 
. 7.R.Lino Alves Guimarães,preso,deportado para Portugal,e quando oficialmen-
te o g\re;rno· colonial ·o permitiu regressar ao seu país ,es~a mesma força colo--~ 
nial ·o· assassinou, como ~a. sua apregoada moral evangel-izadora e civilizadora • . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . 
- No presente momento,o ·exército colonial,já não utiliza "em combate", 

os seus método.s arcaicos e antigos de pacificação col·onial, como a decapita_,... 
ção simples de prisioneiros .ou da população civil( termo tão ao gos·to. das 
guerras levadas a cabo pelos imper~listas em todo o globo),como esp~ctácu~ 
lo quotidiano do teatro do opressor-e oprimido,explorador e explorado,do 
reaccionário e do REVOLUCIONÁRIO • • .. .  .  . . 
Não, hoje o ~Qlonialismo português auxiliado por toda.s as forças imperialis-
tas e reaccionárias do mundo,ganhou. requintes;especialmente treinados para 
· dete.·rminados "trabalhos" ,ó soldado colonial(indo do simples soldado ao ofi-
cial) é um· instrumento precis·o da repressão: 
a) Violações constantes de moças jovens. . . 
b )A to·rtura ganha requintes de sadismo ,indo desde· a perfuração· dá. vagi-
na ou do anus com diversos instrumentos(um pau, uma cana de bambu,um 
ferro,instrumentos cortantes,violações públicas,para se chegar i ao 
fusilamento geral da população) 

, ~A castração do·s n·ome:n.s ••• simulacro de fusilame·nt<;> ••• o arrancar as unhas 
••• o assassinato escondido ••• o linchamento em praça pública(o Último 
de que ti v e notícia, foi em Marimba ,ao· pé de Malange, onde 7z africanos 
foram enfo·rcados na praÇa d·o povoamento ,por serem africanos ••• ) 
d)As d'ecapi:t;ações continuam .... nos. grandes· campos de concentração escon-
didos em Angola... · 
e)Roubos 'contínuos,em gado,criação etc, às populações africanas que viJ. 
vem no interior ••• 

~ )Un: dos Últimos actos de barbaridade do exérdü to colonial português 
que se tem evidenciado nestes tempos,é a prática dum acto que nada 
fica a dever a quem os ensi·nou: -Quando um destacamentop português apa:: 
nha um guerrilheiro do M.P.L.A.,depois da pretensa fase de interrogaçA6 
,.ele é liquidado(s.e-persistir nos seus propósitos-dizeres verídicos dum 
oficial português) .Depo·is é-lhe arrancado o coraçãq _,pois os cadáveres 
§ão abandonados,pelo que não será difícil verificá-lo(NA MATA) 
Se o guerrilheiro é_ferido em combate,não se e~pera a sua m~xz±morte, 
PORQUE TRAT1-LO ENTAO? ••• 
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