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SOBR~ A LI 6tKTAÇAo N-A C(Q!'JAL l:JE 
AN&OLA 

C .AMARADAS: 
A Casa de Ango.la convocou UIJL comÍcio n: sobre a liberi;açí'to nacional 

para dia 14 às 21 e 30 horas no Pavilhã6 dos Desportos, solicitando para o e-

fe-.ito a solidariedade militante de organizaçí)es anti colonialistas consequentes. 

Fomos posteriormente avisados telef6nicamente de que o Comício não se deveria 

realizar-alegando-se 11 falta de segurança do local-"·· 

Hoje, através da RTP e de um jornal vespertino, tivemos conhecimento de um 

comunicado do Estado Maior das Forças Armadas e Governo ProvisÓrio, por-inter-

médio do Hinistério da Comunicação Social, proibindo-o terminantemente:. 

CONSIDERANDO: 

l) Que o pedido de cedênniã' do,Pavilhwfora feita por escrito, e at~ es-

~e momento não termos recebido comunicação oficial 

2) Que a alega.ção de :!:alta de segu:rm.nça. do local, carece de justifica.çã.o 

correcta, visto n~ao ser a primeira vez queno pavilhKo de Desportos se realizam 
, . 

c..om~c~os 

3) Que as. forças por demais c..onhecida.s tentam isolar o a.poio ao M.P.L.A •. 

vanguarda do povo Angola,.no, Único obstfculo às manobras de implantação do nEro-

-cilonia ismo em P~gola 

4) Que o ComÍcio p~rn hoje convocado, tinim o objectivo de informar e 

esclarecer a populeçã..o Portueuesa sobre a realidade político-econÓmico-social 

em Ancola, que tem sidb mistificada pelas forças c.ontra-revoluciomirias 

5) Que contr~riamente ao decidido pelo Estado Maior d~s Forças ~rmadns e 

pelo: Governo ProvisÓrio, a Casa de Angola. co.mo promotora do Comíc.io. considera 

a realizaç~o do mesmo oportuna, dado o. momento polÍtico que se vive em Angola. 

A CASA DE A:HGOLA DELIBERA: 

l  -Repudiar a decisã.o eman~da do Es:tado Haior df.'.S Forças i~rm~das e Gover-

no Prár.visÓrio 

2) Apelar a todas as força.s pro~ressist ~. s ~nti-coluni alist::-.s e anti-im-

perialistas consequentes u solidarizarem-se mais uma vez cow [1. lut~ do Povo 

Angolano, desmascar~. ndo todos ~quel_es que, intitulando-se progressist:1s tentam 

impedir um processo irreversível: A IUDEPEND:H;HCIA TOT.AL E COMPLET!. DE A.HGOLA. 

COM O M.P.L.A. a VITORIA ~ CERTA 
CASL DE JJTGOLl~ 14/7/7 4 
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