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O l·:.P. L.A. veio a esta Conferência com a e..ê. 
perança de que nela .se tomem resoluções capazes 
:1e nos permitir- uma maior mobilização da opiniâo 
pública munr:ii•l contra a do::linaçd.o colonialista 
CJ.ue o ragiwe português exerce na~ suas colÓnias e 
também centre. os regimos racist:~.s da .\frica Aus-
tral. 

~Jtcs ol:jectivos fora~ atingidos pela ConfJ! 
r.:.nci::.. To:nc.r.~-e;, d0cisôes c  a sua aplicaçdo s~-

i 

:..·~ certamente fei tn. devido ao entusia mo que ver_i i 

fic.::.'Jos por p9.rte de todas :!.s del ::geçôes que p<lr- ' 
ticiuaram na Corú'e~ncia . Foi a -orimeira vez que 
vário: povos da ;sia, Âfrica, Eurooa c .Unérica I[! 
tin'l ePvien:.tl! represent.:mes seus a Kartum, U8B. 

~idr:rle da .::rrica, par.1. rcaliz:r uma conferência 
rle 11poio à luta do~ povos das colónias portugue-
:-'88 e da ~ffrica Austral . Este facto tem a sua. im-
portJ.ncia devido à s ... tuaçto que prevalece hoje no 
nosso Continente em que o imperialismo, :'...:rvindo-
-se dos racistas su~-africanos e rodesianos, pra-
tica a politica de discriminacâo em todos os sec-
tores da vida daqueles países cuja populaçâo é , 
na sua grande maioria, africana. 
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no que respeita às colonias portuguesas,  é 
evidente que, hoje, as lutes de libertação estâo 
bastant e desenvolvidas tanto em Angol a como em 
Pioçambique, como r.a Guiné- Bissau. Por outro lado, 
é também evidente que as dificuldades aumentam c~ 
da vez oais para o governo colonialista, nâo so-
mente devido à carência dos meios materiais para 
continuar a guerra, mas t~bém pela resistência 
do povo português em continuar a oferecer-se como 
carne de canhâo em defesa dos interesses do::~ mono 
'PÓlios portugueses e estrangeiros. -

A Conferência de Kartum tem, portanto, esta 
particularidade em relaçâo às colônias 'POrtugue-
sas: mobiliza a opinião nÚblica mtm0ial contra o 
regime fascista e colonialista e, ao mesmo tempo, 
salienta a aliança e"istente ent:re as forças dem.Q. 
cráticas portuguesas e os TJovos "Ue lutam nas co-
lOnias pela sua Libel"'Cacle e Indeuenilência. De fa.Q_ 
t ; , as du.::.s lutas nâo são in~ ::.nen~entes. O povo 
portug~1ês, que luta pelos seus Clireitos e pela 
sua liberto.çâo do fascismo, e os oovos das colO-
nias, que lutam pela sua indeoonr'ência, sâo for-
ças aliadas qu.:l lutam pelo 'llesmo o bjectivo e têm 
por isso todo o interesse eiJI coo:rCcnar essas for-
ças, em uni-las de maneira que possibilite uma a~ 
çâo comwn contra o governo fascista português. 

A acçâo oue no plano internacional se exer-
ça contra esse governo reaccionário, será benéfi-
ca. Tanto para conseguir a instauração de um regi 
me democrático em Portugal, como pnr a transformar 
o sistema colonial num sistema em que os povos 
das colónias portuguesas adquiram o direi to à in-
dependência e  o direito a dispôrem de si próprios, 

Penso que~ só temos de regozijar-nos por ter 
mos realizado esta Conferência com êxito. Espere:-
mos que todas as resoluções sejam postas em práti 
ca para o avanço da nossa luta. -
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O esforço. fu.."ldaméntal, nesta ba.talhll, terá, 
Rem dúvida, de ser realizado pelos povos dos re.§_-
pectivos JX!Íses. Todas as vitórias que possamos 
alcançar no terreno da luta têm um significado 
p~rticnlar, sôo a base da grll.flde vitória que fi-
nalme::ltc a.lce.nçarenos quando o inimigo fôr compl~ 
tamente dcrruOO.do. A mobilünçâo da opiniêo públi 
ca inte::-:.:.ecic..nE-1 é um'l ajuda imprescindível, n:as 
ql:.a de menair.:. DE' . .in.llJ;l!l çonsti tti o essenc:..:ll nes-
ta batalha que cstaTJJos u tr~vnr pela nossa libcr-
dac'e . .eh Portugal, COI:\~ na Guiné, Angola ou !11oça,m, 
t>ique. o principu! deve ser feito pelos povoe de.[ 
ses }J3.Íses e é e~'3a acçdo que servirã de bese à 
op~.niâo público. internacional para ex3rcer pre'3-
sâo no sentido de apressar a independ3ncia e  a li 
bertaç1o dos povos colo:1iz.:ldos e oprinidos pelo 
fascisoo. 

oooooooooooooococcooooooo 

'000000000000 
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DR, ED!I\ ROO llONDELANE 

-Presidente da FR.!!.""""Ll1.:0 -

A Conferênci a de Karturn é a primeira do seu 
género em toda a histOria das lutas de libertaçllo 
nacional elos Povos Africanos. Há já dois anos que 
os 11lide:res11 dos movimentos de libertação da Áfri-
ca Austral se esforçavam incansàvelment e no senti -
do de organizareo esta Conferênci a , para através 
dela reunir e cbar.ar a atenção, pelo :nenos dos pai 
ses e nações ruaigas, sobre a necessidede de expli-
car os progra.ruas da luta de libt:!rtaçdo necional 
nas colónias portuguesas e na África Au.stral. 

Finalmente encontrãmos em Kartu..m essa possi-
bilidade e todos nós sentimos satisfeitos por ter-
!Dos tir1o a ocasião de nos reunirmos aoui. 

Os traJalhcs da Conferência foram excelentes 
as uosiçôos tomadas muito boas, e as conclusões 
conntrutivas. Es))er2.mos mui to rlos Trab.::.l os que 
aoui so desen,•ol veram e estamos C'~rtos c'le que os 
oaíses amigos comecod.o agora a trEbalhar muito 
~:ds intensamente no apoi0 oue têm vin~o a dar. 

Por outro laro, as organiz2çôes novas que nf! 
c1a fizeram no passa··o -oara arranjsr umn base muito 
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mais racionzc.l e objective., t e rão agor a dados para 
executn-o trabal ho necessári o . 

Qu...ndo viemos para Kartum, receávamos que 9.§. 
·t a Conferênci..! se viesse enquadr a r na rotina de al 
gumas conferôncias realizadas anterionuent e . Io!as 
depoi s de circulannos aqui durdnte os primeiros 
dias, sentirJos que o clica. era diferente. Estamos 
já no fim d.:: Conferência e as posições tonadas por 
todas as co..:issêes indicam que o interesse era 
reaillente prático, e que isso produzira trabalho 
que vai im!_:lulsionar á luta na África Austral . 

COJ-Tio todos sabeo, o II Congresso da FMLIM"O 
teve lug2.r 5 ar..r;oa Oepojs do I Congresso, quando d~ 
vi.::~. ter sido realizado :; x:.-,.;; C . ,ais. Conscquente-
m:3nte a. realüaç~o deste Congresso era já u:na nc-
ceasidnde p"Jrque juridicaoente ele deveria ter ti-
do lugar em 1965. ~·a~-, devido a rlificuldadcs que 
surgho.m, ~ ta.mbérn pelo desenvolvirn-::nto da luta a.!:_ 
mada, n~o f ai possível realizá- l o . · Por outro lado, 
dueranta. esses 5 anos houve mui tos probJ emas q.e 
surgiraJ:J. e se desenvolveram na estrut!L:":!. polÜica 
.:interna da F'JELHIO, nos trabalhos de organizeç.1o 
das populc.çôes, no desenvolvimento dos trabalhos 
de prq:9.raç1lo da acçâo militar, e da própria luta 
armada, a pcrtir de 1964. 

Consequentemente, era necessário retmir as 
massas, os rcrresl3nt .. mtes do povo, ]Xlra se discu-
tir oo problemas e vennos qual seria. a linha mais 
corTect-no desenvol vi.mento do tral:elho. :!: foi por 
issc qu~, qu ... ndo nos reW1imos em Jtrnho, o peva es-
tava preparado para compreender os objectivos Cios 
dirigentes da FR~LntO , CCillO est.:..va preparado para 
compreender os problemas da propria luta armada. 

Por ex0':lplo: um dos problemas que se coloca-
v~ ao povo, era o de saber se a  luta que esto.vnmos 
travando s •rJ. Uli.a. luta de longa duraçâo, uma guer-
ra prolo~,.;,.da , ou Ulll.'i1 luta a curto prazo. 
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E a nossa realidar'lo é esta: o povo nâo ostá 
acostumado s guerras prolongadas . A nossa História 
foi sempre marcada por e ucrn:.s curtas. L\eore. que 
está empenhado nUIJS. guerra que já dura há 4 anos e 
que, possiveillente, durará 5, 10, 20, 30 anos, ern 
preciso criar w:a linha polÍtica par a interpretar 
esta situação e enna.r o nosso povo convenientemen-
te, desde os cClil.poneses aos burgueses das cidades. 
Consequenatenente, entre os pontos a discutir na Q!' 
deo do di a , teve que se discutir o tipo de guerra , 
o tipo de luta que travamos. Há um outro aspecto 
que nâo esouacemoa e que foi alvo das nossas preo-
cupaçôes durante o II Congresso. Trata-se dos pro-
blemas econÓ!:licos e soci ais que preocupam os povos 
das ragiôes libertadas e seni lil:ertadas, como dos 
povos que pela luta cstâo em contacto como o ini.t:li 
go. 

Por exemplo: a completa retirada élos com&r-
ciantcs inclü:.nos e portugueses nas regiões litert~ 
das e semi- libertaclas, criat:t problerra.s económicos 
e socil:is relativrut nt13 aos artil:;os de amplo cons.!!_ 
mo. 

Há falta. (I e missões co. tOlic ~: protestantes. 
hEi falta d~ hospitais e ~c esc.olas, o  turlo isso 
foi r_ecassário eyplic3r !3.-:l povo, r"unnto o Conne~ 
8"', como foi no:cessário e ?liee.r r>uc est1vamos tra 
Nl.lha.n.Cio par.::!. ureenc; c r ast;:_s l.ncun:::.s cria(!ns e q_; 
toda a polÍtica que r·ro os nossJS :orop:ramas se o-
rienta nesse scntic1o . 

É claro que a solu ·~o clestes pro blemaa a'Tlre-
aenta dificuldudes, con-o nor exemplo, o alojrunanto 
das nessas, inclui n~o o das :nulheres, probhma (lue 
implica  o raspeito por certas traCi :ôes e costwnes. 
Particulcr..aante no Norte de r-.oç.9lllbiQue, onda a re-
li"l:illo ruulsUlilena. é profesSD.da, a mulher nS.o parti-
cipa direct<.UJt:nte no trabalho pol:Í.tioo ou militar. 

r 
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Aqui a activide.de da mulher está subordinada 
ao lar e aos filhos . Nós a .)o! imos estes conceitos 
e pôcos em prática uma política baseada na nossa 
concapçdo de. pessoa hl.Elana, em que a mulher ocupo. 
o seu verdadeir o lugar . Ora tudo isto era necessá-
rio explicar, de modo a levor todo o povo a coop~ 
andar a rezão da nos&!. insistência 01:1 qu0 toda a 
gente, homens,mulh0res J crianças, deve partic.!_ 
par no luta. 

ii. noss.). ~titude em relação aos pafses nfricn 
nos,  e ao seu comport<illlento pc.ra connosco, foi tru:d 
bén um probleme. do cuja discussão nos ocupÚmo:.;. 

J!:nconh·auo-nos fa.c0 ll face com a Tanzânin, 
um país ruJieo e revolucionó.rio. Per outr o  lado, te 
mos o P.!D.le.wi, cuja política é reaccionâria e colo= 
nia.lista, ond.:: uo hoD.cm como Banda, que foi r:lili-
tante nfricano no pl.Ssado e de queo eaperúvlll"."!OS 
muita coise., está hoje ao lado do ioJhlrialisl?l.o . Há 
tau.bém os que:; assWJen posiçôes interoédias, cano é 
o caso da Z<mbfu • 

Conseqmntau\;lnt ç , era necessó.rio explicar: o 
qu~ é c. Africr. Livre? Que sistare.s políticos il. do-
min8!J? Por que é que existeJJ homens coco Tshon:.bé? 
Qtnl a r.J.z~o C:os golp3:s de Estado sucessivos? 

~ presença do pnpel que o il;~Ja rinlisr.lo de-
secpenhn eo t odns estes si t wçôes, e r a necessário 
traçar a orientnçll.o política a seguir e aquilo que 
se podo es~:ror de p:.Íses e povos proe,ressiS.;as da 
J!:uropa, da ~\sic. e da América Latim. 

O povo que luta, especialmanto no Norte, ne-
cessita de saber quem nos ajuda. O seu contacto 
Cliário coe materiais, com amas, ::::tedic.:.wçntos, ro_!! 
pas o alii:!er,tos, obriga-nos, como é nosso dever, a 
demonstrar- lhes quais sâo as nações noss.J.s aoiga.s 
e qoois c.s razões polÍticos porque paÍses tl!.o dis-
tantes dn nossa Pátria se interessm.~ pelos proble-
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mas do nosso povo e nos ""restaJ!I we ejuda desinte-
ressada. Tudo isto foi éliscuticlo, defini:ra.m-se po-
aiçôea, tornar. m-se resoluções e estabeleceram-se 
as r iractrizes poli tice nu~ -.e:rn!i ticlo ao novo Co-
mité Central, eleito durente-o Congresso, seguir 
no decurso de~tes quf!tro ·anos a lin..."la saceura atie-
ouada à si tuo.çâo. O povo p?rtu;::ruês tem l1l!l ·pa:pel im-
portante a desempenhar na r~solu:-âo ro problana co-
mum aos povos das col6ni~s e C e Portugel. 

NÓs, povoa d,~ ~loçs.mbiou-õ' , Angola e Guiné, en-
contr!!.mo-nos uniclos ao p'JVO r'e Portu~al pela iden -
tidat1e da noss:l luta centre. o fascismo po1 tueuês, 

Nós, que vi vemos em Po1·tural, conhec m~os o 
povo, que se Ciferencia r os colonos; élequeles que 
t!§m interesses comuns com os iaoerialistas através 
das facilidn.des e privilé ,ias económicos, e que 
s1o a minoria eovewante das colóni.D.3. ~· 

NÓs,que compreeniaJJos tudo isto, faremos t]:! 
do o que nos fôr possível, através Ca aplicaçâo da 
nos&~. linha política pua iLiputs.r us responsabili-
dades dast~ guerra, nntes de tudo ao eovereo port.Y, 
~ês e à sua estruture político-militar, bem como 
à convivência e cooperação coo interesses económi-
cos e governos cc.pitalis~ss d fascistas do 9ciden-
te. Este panorruaa que nos vemos do nosso n~vel de 
direcção, esforçer-nos-er::~os por uplicá-lo ao nosso 
povo, para que ele o possa compreender. Entretanto 
para ilustmr qLW.l é c posiç§.o elo nosso povo, quero 
assin'llar que cada vez que soldados portugueses se 
rendem ou desertam, é o prOprio povo que os encc-
minha para as nossas bases mil i t ares. Eles sabem 
que o povo português não luta contra nOs por sun 
orÔTiria vontade , mae coapido pele força. 

Nós confiamos na posbtlo PP. luta rlo povo po.r 
tUP,uês contra o fascismo e esta confiança aumenta 
..-,elo facto t!o conl.tecernos os 11lidercs" do povo por 
t•.tF,UÔS. -
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Sabeoos que a F . P .L .N. luta numa dura clan-
destinidade em Portueal e que à sua frente Sl:l en-
contr.::un dd;o.ocratas e hOI!!ens progressistas, que qu~ 
reiil um Portt~ novo, um Portue-al democrático. 

O povo português d eve cOI!lpreender que o povo 
moçumbi.cano 6 um povo ii'!Ilâo. Nós, moçcmbicanos, 
nada tamos contra o povo portueu~s , neo centro a 
cultur'l portu.gues~ . Pelo contrário. O portugu~s é 
a lingue fi<.lo.dn em todas us noss~s escolas do Nor-
te, no.s reeiôes libertaras, e bom assim é a lingua 
portUff'.<eS:. que se ensim nas escole.s que tanas no 
e~:~trangeiro. 

Temos mais escolas no Norte, nas zonas libe!. 
ta~as, do que o numero total das que já existiam 
em Moçaobique. fiesmo as missôes cc.tólice.s e prote..§. 
tentes, nu."'!.Co. tivoram t antas escolas e um numero 
tâo elevo. do de altmos, como nós temos. 

NÓs querer:1os cooperc:.r com os deawcratas por-
tueueses n..'"l. t.:J.refa da libdrtnçâo de Moçambique e 
de Portu,:c.l. Quereoos colaborar coe1 eles na cons-
truçâo C.e Ul!1 i·;undo novo; oonter coo ~les um inter -
c&:~bio de ex};Elriãncias e C.e cul tw-a. 

Desejo -'.inC.o acrescenta mns nlffl.ID<l coiSél. 

Hã problemc.s que te&lOS de enfrent.:J.r no inte-
rior de I~!oçnubique resultantes ,1o caracter b<Írb:lro 
dos bo::!lx:.rd-:Jn.Juntc s e do conportamento de nleuns 
soldados portuguases instiec.dos pelos fnscistoa.~ 
tes probletw.s criru..1-nos preocupcçôes ercv.;s da ca-
racter mor:ll, mahrial e huunno, relativarJante oo 
soldD.:.lo portueuês que lute no interior. 

i.'u reufinno: o povo moço.obicano ntlo é unti-
portueuêa, r.ns sabe distillffUir quem é que dalibe-
rodDJ"Jente atentn contr~ a SUll vide. e contra a sua 
liberdade. 
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O comportamento a nue nos referimos leva-nos 
a a'Oelc.r para o sol<'oro OOYtugJ.ês, oara ou~ mc.nte-
nha wn:J. conduta correcta. na luta oue se trava 
quer voluntàriat:l.mte ouer ocrque s isso é forçado. 
É preciso que o soldado nort·..tgU&s com.,reend::~. isto. 
E é pr::~ciso que snibu tombém q 1e se o_uizcr deser-
tnr será bem acolhido, como tantos outros que já 
recaber.:tos entre nós. 

Espero qua em breve 11A RADIO VOZ DA LI:::l.ERlt\-

DEn transmita d~clilraçôes dtt soldaclos portugue -
ses qua est~o connosco, alguns há maia t1e um ano. 
Às suas femi.li.as e a todos qu~ os escutaram,  eles 
darâo o testeounho de qual é  o conportero.mro dos 
seus irmãos negros, militc.nes da luta pela libdrt~ 
çSo c! o seu pais, 
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Ei'1G0• Jú!ILCAR CABRAL 

Secretário-Geral do P.A.I.G.C. 

A Conferêncic. de KortUD marco, quanto a nós, 
uma etapa dn nossa luto. ew relaçâo à opiniâo ptibli 
cu inte!Tl2.cional. Até agora nâo t inha ainda he.vid~ 
u..-n rciuni&J deste géner o coo o objectivo de infor-
mar os repres~ntf>.ntes de opini.1o anti-colonialista 
noueadOL!entc dn fi:uropo. e da k..~é rica, sobre o avan-
ço das nosS<:".S lutas, sobro as si tuaçôes concretns 
dos nossos pc.Íses e sobre c. ~tittrla nagativa, di!@ 
mos wes:.:o, cri.r:Jinos&, do governo coloni<.!lista por-
tuguês. 

E:sta':los convenci 'os de que atineeremos os 
objectivos visados pela Conferência. A partir des-
te moucnto, a opinifto pública internacional, mais 
ber:1 informada, poderá tonar L');;'ldic'ias Eais concretns 
no sentido de nostr3.r n sua solidariedade eu rela-
ç!!o à lutL:. doo povos afric·mos das colónic.s portu-
guesas. Claro que nós, no. Guiné o E:c C.:lbo Verde, 
damos às Confcrôncias o valor que realrn.ante têm, o 
por isso, nlio esperamos de:W.s osis do que ;lquilo 
aue podJm C:ar -nos porque ocrer'ita!!los que cada povo 
de~ esforçar-se c b:lter-se para r.::conquiste.r 
suo. é1ignidoc1c C e povo sobert:no e dono dos seus dds 
tinos. -
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T~ridO isto presente, considexamos que o 
apoio internacional é muito imPortante, designada-
mente neste caso em que o  governo colonialista PO.!: 
tuguês é o braço da engrenagem imperialista que 
quer sufocar os movimentos de litertaçlio africanos. 

Relative.mentê à libertaçâo--d.e prisioneiros d:! 
guerra efectuada pelo P.A.I.G.C. , quero dizer 
que para o nosso povo na Guiné e em Cabo Verde, @ 
ra os nossos comb<:itentes em geral, o facto de ter-
mos li'Jertado na altura do NataL mais três prisio-
neii·os de .;uerra portugueses, nâo constitui nada 
de novo e está na linha da nossa politica. Nós se!!!. 
pre afirr.:ámos calramente que nunca confundimos  o 
povo ·de Portugal col'I o colonialismo portugt;.ê3. Já 
em !~arço (!e 1968 tín emos libertado 3 outros pri-
sioneiros de eu<1rra e ac!: 'mos f'Ue valia a pena na 
quarlra do Natal, libertar mais trb. Este gesto J;!_ 
ra com o povo portw,.lês cl"'"ronstra tewbém ao !•fundo 
oue o  governo coloni.-lista fie P rtugal mente quan-
do afim:a que nôs· sol!los ban~i(los, terroristes e P.Q 
vo selvagem. 

Aos três Prüion~iros oue.libert$1DOS manife.§_ 
t~mos o nosso desejo Oe o<.Ie enr'')ntrass~Jm as suas 
famílias e  lhes felaese:n de nós p:::.ra, de qualouer 
mo~o e apes.::.r C.9s crimes Co go\·e.:no colonialista~ 
se manterem os lt~.ços entre o noE>so povo e o povo 
de PortugaL. 

Evidentemente que quando um governo chega à 
sitUJ.ÇAo em que está o governo portueuês, tem d!:: 
mentir e de mentir muito. Isto cm:~preende-sc mas 
nê o pcd e aceite l'-Se . 

Se os comunicados de gterra do govemo fas-
cista, querendo esconder a existªncia de prisionei 
ros, afin:tlãiD. que morreram ou desapareceram solda:-
dos que depois 11milagrosamente11 aparecem, uma con-
clusão há que tirar de tal mentira. E que o gover-
no português nâo too consideraçâo nem pelo seu po-
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vo,  a quem mente grosseiramente nem pelos jóvens 
que à custa de sacrifÍ cios e da pr6pria vida se ~ 
tem na nossa terra, inglOriamente, n\llila guerra cri 
minoaa.. 

Consideramos que um prisioneiro de guerra me 
rece respeito, pois esta danrlo a sua vida, quer aã 
fenda ou nâo uma causa justa. Por isso chamamos ã 
F.tançâo do povo e dos patriotas portugueses para 
gua forcem o governo a respeitar o povo que está 
governando e  a respeitar o mínimo de nonnas inter-
nacionais que regulam a situeçAo dos prisioneiros 
de guerra . 

M2.s mui t a gente pensou que o desaparecimen 
to polÍtico de Salazar significaria pel o oenos, ~ 
ra o governo de Portugal, uma modificaç~o no qua-
dro do rcspaito pelas leis internacionais e sobre-
tudo d.l defes ..... dos interésses do povo português. 

Salazar, pela sua ruento.lidade obstizw.dru:;.ente 
fechada às realidades do mundo de hoje, conduziu 
uma polí tic.:. que  o precipi tau no buraco treoendo 
da guerrn colonial. 

l'lo.s nada teria obrigado i·1arcello Caetano a 
entrar no t:esr::o buraco; é consci.;ntenente, nUDa ati 
tude verd.::u'!.eircr.~ente crininosa, que ele prosse:-
gue c. politica colonial de Salazar. Par.:t se justi-
ficar, poré:.!, d~Jssa atitude, ~iarcello Caetano teo 
de inventer :'histÓrias do arco-da-velha", cano se 
diz em Portug<ll. 

A história lie que nós estamos a lutar para 
fazer da Guiné uma base de assalto a Cabo Verde a 
fim de entregc.nnos Cabo veroe aos comunistas, si-
gnifica que r:o.rcello Caetano julga que ainda pode 
enganar o povo português. Estéllilos convencidos de 
que o povo português n.io se deixe engc.ror e nós e 
os patriotas portugueses, cá estamos paro pôr as 
coisas no seu devido lugar. 
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Nós lutamos para libertar de facto a Guiné e 
Cabo Verde, a fim de que os nossos povos tenham a 
possibilidade de decidir dos seus próprios desti-
nos. 

Se fomes capazes de pegar em armas para nos 
batermos cont~ o colonialismo portugu€::;, contra a 
dominaçâo estrangeira na nossa terra, P~o é para 
depois iiuos entregá-la ceja a quel!l fôr. 

Repetimo.s o que mcit~s vezes temos afin;IS.do: 
nós queremos libertar a nossa terra para c:de:-
nel a u:na vida nova de tr:.1balho, justiÇa, p.z e pr.Q. 
gresso, em colnboraçâo com todos os povos do mtmdo 
e muito perticulal"!lente cou o povo portug1G:s . 

. O que ·~arcello Caeteno, teme é que o povo po1: 
tuguês sa"ibe. que a Guiné a Cabo verde serâo ;:arce-
~as de uma Africa Livre e Independente e q·.:::ll,e3r 
delas -abertas a uma colaboraçâo fro.nca e  leal com 
o povo português. 

na tendo-nos até ~ li ~)·Jrt,:;.câo to tal da nossa 
t erra, nâo perdemos ~e 'is ta. U'll obj'~ctivo oue con-
si~<>:ramos de importêncie "">era o noseo P!Óprio po-
vo a colaboraçâo e a. cooneraçâl') fr::: terna com o 1'.2. 
vo de PortugaL 

QuanOo Ma.rcello Caetano di z que há-rle defen-
der a Guiné 'Custe o nua custar, p-OJnS'i na vida dos 
jóvens portugueses Que ele vai obrigar 3. morrer 
como tantos gue ja" niorreram ou ficaram mutilados. 

Consta-nos que o governo colonialista de Po.r 
tugal vai enviar para a nossa terra mai s 10 mil, 
15 mil ou mesmo 20 mil homens, segundo chegam a di 
zer. Seja qual fOr o seu numero,  o governo portu-
gu~s nâo fará mai s do que enviar homens para a mo.r 
te. 

A isso o povo de Portugal deve opôr-se, como 
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deve exigir o regresso dos seus filhos que morrem 
por uma causa injusta enquanto na sua própria Pá-
tria faltam braços jdvens para trabalhar  a terra, 
par a construir Portugal, para, como dizem os poe-
tas, redescobrir a sua terra. 

Hós sabemos,  e eu fal o como técnico, que Fo.!: 
tugal tem condições para oferecer uma vida digna a 
todos os seus filhos, Esta é que é a Pãtria que os 
portugueses têm de defender  e engrandecer com os 
seus esforços e sacrificios, e nel a amanhA de cer-
teza, colaborarâo connosco, na Guiné e em Cabo Ver 
de, pare juntos dannos as mdos fraternamente, ba= 
seados na História, baseados na amizade, baseados 
em tudo quanto nos une. 

A propósito das tU ti.mas manii~estaçôes cvntra 
as guerras colo!lieis, decorridas em Portugal, deve 
mos dizer que 83 encaramos com mui to apreço e quã 
as seguimos com a miar atençâo. Sempre disseCJ.os 
ao nosso povo, aos nossos combatentes, que o povo 
português é um povo digno, que o povo portuguªs já 
deu, atrevés da HistOria, uma transcendente contri. 
buiçâo para a evoluç§.o da Humanidade. 

Queremos afümar-vos que a atitude dos estu-
dantes e do povo nas suas recentes manifestações 
quer na Igreje. de S. Domingos, quer por ocasiâo do 
enterro de ANTONIO SZRGIO, sâo para vós motivo de 
coragem e mais do que tudo uma confirmaçâo de que 
nada existe de contradi tório entre o povo de Portu 
ga.l c o n:osso povo, de que nâo h8, mmca houve ne; 
nunca haverá nenhum conflito a separà:-los, e que 
sejam quai s forem os crimes dos colonialistas, os 
nossos povos amanM. hâo-de dar-se as m.1os para UCJ.a 
colaboraç.1o f r.:!te::-na. 

?-!arcello Caetano, ao suceder a Salazar podia 
e nâo quiz acabar com as guerras coloniais. t:ssa 
missâo confiamos nds que a lev<..ra a cabo o povo 
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português, através dos seus operários e campone-
ses, da sua Juventude, dos seus intelectuais pro-
gressistas ou anti-colonialistas, de todos aqueles 
em suma, que respeitam e amam de facto Portugal e 
que sabem que lutar contra a gu3rra colonial é sa):, 
var Portugal do sofrime:1to, da ruína e do per:tgo 
que essa guerra cria r..ar.J. a sua própria indety;:J.dên. 
cia . . . 

·X >I ·***************** 
*************************** 
**·f·""*l<*****"******"-'********* 

Estas declarações for.:un recolhidas 

para a VOZ DA LIBl!.'RDADE em F:<lRTut•;, c_~ 

pitcil da RepUblica do Sudâo, dtt.""an-l:n 

a Conferência de Solidariedaãe ac:; ~q_ 

vos das Colôni.;;s Portu.:,a'J.:'3sas, rer:.lü~~~ 

da d ~ante o m&s de Janeiro óe ! 969. 

O Dr. EDUIJIDO 1."QNDE:LANE ao r~ssa r 

a  Dar-es-...,·üam seria ,_i tims de um vil 

atentado, Pu'.Jlicamos, tr•rtanto, as lD:_ 

til!'.l:l.s pel 1rr s "Ue o ·'iri.•ente ela lu-

ta do literta~âo naci::Jnal (h novo de 

'oçarubioue C!irigiu B') po·10 C e PortugaL 



19



20

~~==~--=-- . 1ll 
[ _ FPLN·13,l'UO :~L;~~·~]; 


