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Sob proposta do Comitd Cdndral
do Partido FRELIMO a Comiss6o
Permanente da Assenrbleia Popular:
criou a moeda nacional, Metlcal"

Esta oecisAo do nosso Partido e
Estado representa mais uma conquis.
rta do nosso Povo. A eliminaqdo do
Escudo, 6 a el iminacAo de urn dos
instrumentos que caracterizaram a
exploragAo o a opressfio a que fo-
ram submetidos os trabalhadores
mogambicanos na 6poca colonlal.

Era atrav6s do Esr:udo que o Es-
tado 6oloniat tambdm exercia a sua
soberania, o manifestava o seu ca-
r6cter agressivo t, expansionista.

O Escudo deixa de existir e nasce
o Meticai, rro Vig6simo AniversArio
do massacre dz Mueda. Esta deci-
s6o € tambem rrma homenagem
C q u e I e s patriotas mogambicanos
gue, no dia 16 de Junho de 1960.
souberam heroicamente dizer n6o ao
colonial isrno portugu6s, e demons-
traram palo seu sacriffcio que devla-
mos pegar ern ar,nas para derrubar
o inimigo que nos massacrava, tor-
turava, explorava.

O Metical str ige no' lnlclo desta

96p"0" Ca vitOria sobro o subdesen-
?oilvlmento, elo $urge em plena ofen-
alV& polftica e organizacionaf, desen.
cadeada e cll, ' igida pessoalmerile
pelo nosso queriJo camarada Pregi-
dentg Sarnora Mois0s Machel.'  

A'ofensiva pol l l ica g organizacio-
naf, 6 pafie integrante da luta de
clasdes do ;onrbate entre a revolu-
a4o s ?. reaeQdo. O Metical que lr-
quida ntl,'na acgAo raplda o Estudo,
desfecha um golpa contra as mano.

Paffe6ffi€B
\

bras econ6micas da reacq6o. O Me.
tical 6 a moeda que apoia o nosso
desenvolvinrento socialista.

Cabe, em primeiro tugar, aos 6r-
gAos do Partido, ds C6lulas, aos Gru-
pos Dinarnizadores, aos militantes,
desencadear acq6es polfticas no sen-
t ido ds garantir e consol idar mais
esta grande vit6ria do nosso povo.

Assinr, no periodo que decorre
de 16 a 18 de Junho, os membros
do Partido, organizados pelas suds
cdlulas nas fdbricas, nas empresas.
nas cooperativas de produgio, nas
machambas estatais, nas Afdeias Co-
munais, nos hospitais, I.tas escotas,
nas FPLM, na PPM, no SNASp, nos
bairros, nos servigos p0blicos, nas
lojas em todos os locais de traba-
lho e do residdncia, devem:

1. Enquadrat as estruturas dos
trabalhadores - Conselhos de pro-
dug&o, Organizaq6es Democrdticas
de Massas, Grupos de Vigildncia, Mi-
licias Popufares - de forma a ga.
ran,tir que o processo de substituiqio
do Escudo mogamblcano pelo Meti-
cal decorra de uma forma discipli-
nada, organizada, rdpida e eficiente,

5. Promover outras ac90es devalorizagio da criagilo Oo-'frleiicif,
tais como:

- 6psl{ecet: os temas das notas

criaf cang6es, dangas, poe-
rnas, pinturas, etc., alusivos
ao significado do, Metical

- luta( energicamente coDtra
quaisquer boatos da reacqAo
para desprestigiar: o Metical

- dslgpciar ao posto de Troca
qualqueq manobra de que se
t en h a conhecimento' (por
exemplo, trocar dinheiro que
nAo lhe pertence) e apoiar-as
investigagdes necessdiias; de.
ve-se agir com prudOncia, de-
licadeza, cortesia, de maner-
ra nenhurna maltratar as pes-
soas, evitar qua sejam mal,tra-
tadas; quando nec6ssdrio, de-
ve-se procurar chamar a ppM,
ficando o cidaddo em causa
A nossa guarda

- expliCar ls popufagdes que
n6o se deve oscreyer nas no-
tas, dobrd-las demasiado, quo
se deve evitaf Do mAximo rBS-
gar as notas, e muito menos
ente116-las.

- seosibilizar.se as populagOes
para depositarem Dos Ban-
cos, onde os houver, as notas
de que nio tenham necessi.
dade imediata de utilizag6o,
logo. ap6s a. operagao Oe iroi
ca. As popufagOes devem ser

2. Coordenar esta acq6o com
as direc96es das empresas, seguin.
do as orientag6es emanadas das Go-
miss6es de Troca de Notas e dos
responsAveio dos Postoe de Troca.

3. Estudar as leis sobre a cria-
gdo do Meticaf, procurando tirar as
d0vidas qua surjam nos postos de
Troca.

_.4. Explicaq o contefdo e o slg.
nificado desta conquista patri6tica,
como forma de a valorizar-
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ensinadas que, se deposita- nos hospitais ou nao, a pessoas de
rom Do Banco, este paga As idade avangada, a deficientes ffsicos,
possoas juro pelcs seus d+ a pessoas analfabetas, e quem de-
p6sitos, isto 6, o Banco al6nr vem ser dados, com a miixinra deli-
de guardar o devolver o di- cadeza, os esclarecimentos c ii aiju'
nheiro Oo pra:zo do dep6sito da que necessitem.
ainda de mais dinheiro.

6. Estar sempre prontos a solt.l. Para que estas ac96es sejam co.
cionar de uma lorma dedicada, Go,r- roadas de sucesso, para que decor-
recta o delicada as situaq6es impre" ram de maneira organizada, correc-
vistas que possam surgir, p'rocuran- ta, planificada, as direc96es admi-
do para o efei,to receber orientag6es nistra(ivas das empresas e serviqos.
e coordenar com os responsdveis responsAveis pelo processamento da
dos Postos de Troca.

7. Estar disponiveis para em
qualquer altura prestar ajuda aos ci-
dadSos que tiverem diticuldades, ern
particular no caso dos cidadf,os que
necessitam de ajuda para o preen-
chimento dos bolet ins de troca e es-
clarecimenro de dtiviclas.

troca, deverdo reunir na manhA do
dia 16 com os Secretariados das CF
lulas do Part ido e dos Grupos Dina-
mizadores, com os Secretariados
das organizag6es democrAticas de
massas - Gonselhos do Produg6o,
OMM, OJM, ONJ, e os deputados das
Assembleias do Povo que trabalhem
nessas empresas g ser:vigos.

Nessa reuni6o:

8. ser os primeiros no 
T,Tfli 1. Deve ser expticado o proces-

me.nlq oxemplar das disposigOgr so e'eJtudadas as formas de mobi_
contidas nas leis sobre a criagSo. 

9: li;a;ao-e organizagao dos trabalha-
Metical o sobre a troca do Escudo l^,I .-
pelo Metical,  servindo Ce modelo a "- ' :" '
iodos os outros trabalhadores. 2. Devem ser informados sobre

as horas de recolha de notas antigas
g. Manter sompre aguda a vigi- 

dos trabalhadores'

llncia de maneira a det6ctar, isolir: 3, Devem ser explicados os pro.
e neutrallzar as eventuais aca6es cedimentos - da operagSo de troca
que o inirnigo possa desencaig3r psra.. os trabalhadores e agregados
dom vista a desvirtuar e sabotar s.1x familiares.
vit6rla do nosso Povo, considerando
a experidncia que iA temos neste Todas as aca6es a realizar exi-
campo (por exemplo, o inimlgo pro- 9em de n6s, membros do Part ido,
curarA incutir a ideia de que i troca 6rgAos polfticos do Partido, um ele-
6 para se fazer uffi? "<confisca9flo,,1. vado ..espfrito. de responsabilidade,

um alto sentimento de organizagao '

10, Organizar e mobilizar os &ra- e de disciptina.
balhadores de forma a eue a produ- Ensina-nos o Presidente do Par-
gf,o sa mantenha f,o seu ritmo hor- tido FRELIMO, camarada Samora
mal; om particufar, sensiDilizar os tr& Mois6s Machef , que a vit6ria prepa-
balhAdores para QUe, findo o aoto ra-se, a vit6ria organiza-se. A cria-
de troca, retomem imediatameDte os g5o da moeda nacional, o lv{etical,
geus pos'tos de trabafho. 6 mais uma grande vit6ria, prepara-

da e organizada de forma a tornar'
11. Ainda nc quadro da emufa' -se mais uma conquista hist6rica do

96o soclatista, mobilizar os trabalha. nss5e Povo-
dores para que ultrapassem as me' Saibamos fazer do Metical nosso
tas de produgtro estabelecidas, caso valioso instrumento para a vit6ria da
as, condiq6es o permitam, como for' d6cada sobre o subdesenvolvimento.
ma de valorizar 'esta conquista do para a vit6ria do socialismo no nosso
Povo, Pafs.

12. Organl:ar outras ac96es de A LUTA CONT;NUA!
emulagdo socialista dc acordo com
as condig6es especiflcss de cada lo' O Secretariado do Gomitd Cen-
cal de .lrabalho, QUo apoiem a cria'1;31 para a Organizag6o do Partido
eeo do Meticaf, como pof exemplo, FRELIMO.
timpeza e embelezamento das f6bri:
cas, arborizag6o das Aldeias Comu'
nais, criagio de jardins, e'tc.

13, Prestar atengeo muito Par'
ticular a pes tcas doentes internadas
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,{,o abrigr; dos pc'dercs confcriclos
pela Lei 3/b0 e Para csecur;is clo di ' ' ,-
posto no Artigo lt,l stl'bt'e o cuccrratrlell'
io de fronteiras, dcternrino:

l. Duragao do ellcerralucuto das
lronteiras:

-dae 10.00 horas do dia 15 clc

Junho dc 19i j ( t  ) :  l ' i ' t i t j  l totau
do dia 19 de furrhci  ds tgSU.

2. Qte fica autorizada a ctrtrada
e sa{da eru tcrrit6rio tracional tlc:

a) Aeronaves ctn voos regulares.
Outras aeronirves dcverio soli'
citar ulna atttorizacao cspccial
ao \l inistlo da Scgttrauca s ttao
poderio ar.(:l'l'ar ou dcx;ulat v:tu
conce.rsio tir- atttt-rt izaliti lrrdvia.

b) Cornboior iurt:rnacion:rts rlu ntcl-
cadorias;

c) Comtroios itriet'urciortllis dc p3s.
sa[eiros;

d; Navios e barcos pesqueiros (lue
nio t(xararn uenhurn porto
apot a cttruunic;r(io de cncet't l-
tnelr[(t

3. A enuada c iaida do l 'ais de
quais<1uer viaturas i su.ieita a
autorizaEio prclvia do ilIiuistro
da Jregurarrqa.

i. Os ltosto5 dc froltelra plocerlc-
rao :l url (-oll trr\le rnais rigo-
roso que o habirual dos pa$sa-
gelros e carga\.

E. As autoi'izagr:es esper:iai:; etris
nrcncionedas scrlo .rolir: iradas.

a) por r ia relcx para o telcx
o."  b-508 t) l ' l 'L ,L- t f ( ) .

b) por via exrlta para:
Ivfinistro da Scgurange
Av. Ahrned Sekou l-our6 8lU
I\{apuro.

Illaputo. 16 de Junho de tg$0r.

o tluv$l'Ro Drt sEGUli.i-\(;A
Jdcinto Vcloso
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