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-SOLDADO PORTUGUÊS-
\470 

O sacrifício da juventude portuguesa na nossa terra 
estará sempre ligado à criminosa opressao coloniali 

aos crimes bárbaros dos colonialistas portugueses con .... 

tra os nossos velhos/ mulheres e crianças i aos crimes 

contra o nosso povo. 

Sacrificio inglório de tantos milhares de jóvens/ do 

qual é responsável um punhado de colonialistas/ os 

mesmos que dirigem o exército  em que te encontras/ 

os mesmos que te mandam para o cri me e para a morte 

Soldado português: 
Os colonialistas portugueses, teus patrões, estão perdidos na nossa terra, 

onde se ei~contram na trágica situação c;l.e acumular derrotas, e de acumular 
crimes. Crimes como os com.::tidos em IADOR e TAMBICÓ, aldeias pacíficas 
da nossa terra onde, no dia 2 de Fevereiro e no dia 30 de Março, respectiva-
mente, cairam bombas assassinas, lançadas por aviadores portugueses contra 
as nossas escolas. 
Em resultado desse cobarde bombaràeamento houve um total de 15 crianças 

mortas e 25 feridas. Ao lado desses corpos não estavam caídas espingardas, 
bazookas, ou quaisquer outras armas. Estavam, sim, livros rasgados, cadernos 
queimados, lápis e canetas. Não foram combatentes nossos que morreram no 
ataque, mas sim crianças; crianças das escolas primárias que foram consciente-
mente alvejadas pelos aviadores colonialistas. 
Em T AMBICÚ e lADO R houve mais um bombardeamento bárbaro, dirigido 

iatencionalmente contra as nossas crianças. Foi mais uma tentativa, inútil, de 
intimidação pela selvajaria, própria dos criminosos que te dirigem. Incapazes 
de parar a nossa luta vitoriosa os colonialistas portugueses, em derrocada, e 
em reacção às derrotas que sofrem, respondem com a destruição das nossas 
escolas  e com o assassínio das nossas crianças. 

Soldado português: 
Como sabes nós pegámos em armas porque, durante séculos, fomos vítimas 

de opressão selvàgem, com todo o seu cortejo de crimes, da parte dos coloni-
alistas portugueses. Pegámos em armas para libertar a nossa terra africana 
da dominação colonial portuguesa. 
Em resposta ao nosso desejo justo de liberdade, os colonialistas portugueses 
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fazem-nos uma guerra, à base de actos bárbaros. Mas esses actos,. longe de 
nos intimidarem, aumentam cada dia o nosso espírito de luta e  o ódio do nosso 
povo contr.~ a opressão. 
Ao longo desta guerra os colonialistas, usando as tuas mãos, as mãos de 

todos os soldados portugueses, mataram crianças, mulheres e velhos. Habitua-
ram-nos a esperar deles, sõmente o crime vergonhoso. O crime que tem as tuas 
mãos sujas de sangue. 
O bombardeamento das escolas de T AMBICÓ e IADOR é mais um desses 

crimes. Ele justifica mais uma vez o caminho que escolhemos e reforça a nossa 
determinação na luta. 
Por isso a nossa luta continua, sempre com maior força, com emboscadas 

mais mortíferas, ataques mais violentos aos quartéis e com mais minas a explo-
direm debaixo dos camiões e dos pés daqueles que nos fazem uma guerra in-
justa e irremediàvelmente perdida. Guerra em que tu nada tens a ganhar e só 
corres o risco, cada dia mais grave, de perder a tua vida ou ficar inutilizado 
para sempre. 

Soldado português: 
COMO HOMEM CAPAZ DE PENSAR, COMO UM SER QUE POSSUI 

UMA CONSCIÊNCIA DO BEM E DO MAL, DEVES RECUSAR A TUA 

COLABORAÇÃO A ESTES CRIMES BÁRBAROS QUE NÃO LIVRAM OS 

COLONIALISTAS PORTUGUESES DE UMA VERGONHOSA DERROTA 

NA NOSSA TERRA. 

PARA EVITARES A MORTE OU A INUTILIZAÇÃO, A VERGONHA DE 

COLABORAR EM ACTOS CRIMINOSOS COMO OS DE TAMBICÓ E IADOR 

E TANTOS OUTROS SEMELHANTES, SÓ TENS UM CAMINHO: 

ABANDONA, POR QUALQUER MEIO AO TEU ALCANCE, A 
TROPA COLONIALISTA! 

NÓS NÃO LUTAMOS CONTRA O POVO PORTUGUÊS, CONTRA INDIVI-
DOS PORTUGUESES, OU F AMILIAS PORTUGUESAS. 
PEGÁMOS EM ARMAS PARA LIQUIDAR NA NOSSA TERRA A DOMI-
NAÇÃO COLONIAL PORTUGUESA, QUE NUNCA CONFUNDIMOS COM 
O POVO DE PORTUGAL! 

pI A. I. G. c. 
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mesrnos que dirigem o exército em que te encontras/ 

os rnesmosque te mandam para o crime e para a morte 
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da dominação colonial portuguesa. 
Em resposta ao nosso desejo justo de liberdade, os colonialistas portugueses 
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fazem-nos uma guerra, à base de. actos bárbaros. Mas esses actos, longe de 
nos intimidarem, aumentam cada dia o nosso espírito de luta e  o ódio do nosso 
povo contra a opressão. 
Ao longo desta guerra os colonialistas, usando as tuas mãos, as mãos de 

todos os soldados portugueses, mataram crianças, mulheres e velhos. Habitua-
ram-nos a esperar deles, somente o crime vergonhoso. O crime que tem as tuas 
mãos sujas de sangue. 
O bombardeamento das escolas de T AMBICÓ e IADOR é mais um desses 

crimes. Ele justifica mais uma vez o caminho que escolhemos e reforça a nossa 
determinação na luta. 
Por isso a nossa luta contimn, sempre com maior força, com emboscadas 

mais mortíferas, ataques mais violentos aos quartéis e com mais minas a explo-
direm debaixo dos camiões e dos pés daqueles que nos fazem uma guerra in-
justa e irremediàvelmente perdida. Guerra em que tu nada tens a ganhar e só 
corres o risco, cada dia mais grave, de perder a tua vida ou ficar inutilizado 
para sempre. 

Soldado português: 
COMO HOMEM CAPAZ DE PENSAR, COMO UM SER QUE POSSUI 

UMA CONSCIÊNCIA DO BEM E DO MAL, DEVES RECUSAR A TUA 

COLABORAÇÃO A ESTES CRIMES BÁRBAROS QUE NÃO LIVRAM OS 

COLONIALISTAS PORTUGUESES DE UMA VERGONHOSA DERROTA 

NA NOSSA TERRA. 

PARA EVITARES A MORTE OU A INUTILIZAÇÃO, A VERGONHA DE 

COLABORAR EM ACTOS CRIMINOSOS COMO OS DE T AMBICÓ E IADOR 

E TANTOS OUTROS SEMELHANTES, SÓ TENS UM CAMINHO: 

ABANDONA, POR QUALQUER MEIO AO TEU ALCANCE, A 
TROPA COLONIALISTA! 

NÓS NÃO LUTAMOS CONTRA O POVO PORTUGUÊS, CONTRA INDIVI-
DOS PORTUGUESES, OU FAMILIAS PORTUGUESAS. 
PEGÁMOS EM ARMAS PARA LIQUIDAR NA NOSSA TERRA A DOMI-
NAÇÃO COLONIAL PORTUGUESA, QUE NUNCA CONFUNDIMOS COM 
O POVO DE PORTUGAL! INSTITUTO DE CJ~NCIAS SOCIAIS 

ARQUIVO DE HISTORIA SOCIAL 

P. A. I. G. C. N. "-·--------·--·--· C I as··------------


