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o nosso PartIdo FRELlMO, 0 DOSSO Estado de
Presidente Samora Moises Machel, Coma dante-emfe d a 5 For 5
operanos e camponeses, todo 0 Povo m09ambic8no
Po ulares de Liberta GO de Mo~ a'm bique, di rigiu ontem, durante 0 de file mili- do Rovurna a Maputo, Incllnarn·~e com veneravua porante as seus her61s - 0 hero is , 'ivos e aquet o e ,Maputo, a segul te.exorta ao aos combotentes do F.P.. M.:
Combatentes des Fon;:as Pop-ulares de loerta9ao de
M09ambique.
Compatnotas,

tenles da EducaeBO, da Produc;:<io da Saud combatentes pela liber aea da mulher, comba eAtes
contra 0 o,bscurant,ismo e a superstlc;:ao.

Camaradas,

Instrumenia arm ado do nosso Partido FRELIMO, constltuimos hoje, como no passado, trinelleirs segura na confront~cao ideol6gica c cultural com 0 Imperialismo e -a burguesia.

Celebramos hoJe 0 Dia das For~as Populares de
de M09smbique e Oia da Revolu~a.o
Mo(:amblcana.·
.
l.!iberta~ao

Em 25 de Setembro de 1964, aodesencedeara confronta~ao armada com 0 colonialismo
portuglJ~St provol,;amos a ruptura. defin itive com 0
opressor afirmamo-nos como um Povo deter inad
aconquistar; a sua Hoerdade e independencla.

mos

Combat ntes as ForQ8s Pop.ulare'" de Libertayao de
Moc;:ambique,

Vivemos uma fase de cresciment

Impetuoso

las que consenllram 0 sacrificio malor. Solldarizamo·nos e apoiamos com respe·to e cannho u
fam,illas que ofer~ceram 05 seus filhospara detenderem a Patria e I'l RevoluQ80.
Comba!entes das For y 8s Populaces de L berta~ao de
r109ambique.

A consolidaoao da nossa /ndependencia, a
const'ruQ!o do socialismo no n sso . als Ilbertado,
proce sam-se numa's. ua .so em .:jue 0 imp~~I~dismo
anta cerear·nos enos agride constanlemente
ara
r;Jfraquecei-nos. Esta situa~ao exige que

A Independencla nacional, 0 sociallsmo que
estamos !1-construir, tudo aquil que conquistamos,
tudo aqUilo que somos hoje, nasceu desse primelro
passo decisivo. nasceu do 25 de Setembro.
o 25 de Setembro toi a afirmavao total da
nossa personalldade de mo¥ambicanos, de nossa
hist6ria. da nossa cultura.
Ao oriarmos --0 ?artido FREUMO, em 3 de
Fevereiro de 1977. no dia dos ossos Her6is ao
deflnfrmos 0 0 iarismo como a via do nossa delsenotvimento e 0 marxismo-Ieninismo como 8 nossa
ideologiat materializamos aquilo porque I u ta r a In
sofreram e, em muitos casos, sacrificaram a vida
as melhores fi/hos do nosso Povo, os mals destacados comj:)atentes das Fon;:as P pulares de Llbertaao de ooambique.
Hoje, tomanios como modelo para 0 membro
do Partido, para 0 Homem Socialista que quere os
construir, a dedica9B.O total a C !ll~Sa opular. a
vIda consequente de revolucionarios, 0 componamenta exemplar, a profunda ligac;Ao com as massas,
qu
sempre caracterizaram os comba entes d
luta armada, os fil os do Povo m arm as.
Combatentes das Forc;:as Populares de LibertaQao
MOQambique,

_a

nosso exercito cre"':ce tamb6m com 0 apal
fraterno . dos exercitos irmaos dos outros· parses
socialistas. cresee com a 5 lidaricdade militante
que 0 'Ine as fOfvaS. dos movimen os de libertac;:ao.
cresee com a amizade e a cooperaQao que desenvalve cade vez mais com QS exerCllos dos outros
pai5es ~a Llnha da Frente e de toda a Africa pro·
gressisla E; verdadeiramente Independente.
Combatentes des For08s P'opulares de Liberta<;ao de
.
Moc;:amblqtJe,
Compatriot as.
Camarada ,
Sa barnos manter b'e m alta a ham a glorlosa
do 25 de Setembro, nesta n va fase em qtle as nosas responsabijidades sao ainda malore:;; e eS r.ossas
tClrefas sao ainda ma!s complexas,
E!eve:mos continuamente a nossa preparaQao
combativa •. a rim de adqUirirmos uma capacidade
alnda on is etectiva para punirmos 0 inimigo que
nos agride
Estudemos pars domine.r a clenela. para
dominar a- lecnic , para dommar a rta militar. a
ftm de sermos urn exercito forte. moderno. capez:
de denoter quelquer inimigo da nossa Patria.
Eauquemo'-nos cada vez meis ho espirito do
amor ao Povo,' a patrla. ao Social/smo, saibamos

a

e

Somas hoje, como no passado. chamados a
defender a vida e os bens do Po '0 contra os crimes
do im-perlahsmo e dos seus agentes Interno .
Hole, como no passado, estamos. ns. prlme1ru
Itnha da confrontaoao armada com 0 inimlgo,
somos a arreira ond s esmagam as suas rentativas de massacrar 0 nosso Pov
de destrUir a
nossa economla, de subverter a nossa independenCl8.
Sob a direc(f80 do nosso Partido FRELIMO
junta,rnos 9je, como no passado) 0 nos 0 esfor
ao do operario, ao do ampones. ao do rntelectua!
revo(ucionario. na reconstruc;ao da casa queimade.
do caleiro bpmbardeado. da ponte destruida. '
S<;>b i:1 direccao do nosso Pal'tido FRELIMO.
par cipamos hoje como no passado, em odas as
tarefas do Povo. estamos' presente-~ com 0 nosso
entusiasmo. com a nossa enE'rgis, com a nossa
'"teligencla. em todas as frentes de reconstrU(fao
naciont'll, da luta de classes. da edlffcac;:Ao aa
Sociedade Socialista.
'•
Cumprindo as orientacdes do nosso Partido
FREIJMO, somos hoje, como no ~assado, camba-

Dies das

c----

das nossas For98s. em que milhares de Jovens se
juntam as nos;:;as fileiras.

• r: com satlsfaeBO com orgulho, COm emoyao.
que podemos hOje dlzer que constatamos em cad a
novo combatenle a mesma coragem, a mesma dedica¥ao. o'mesmo espfrfto de sacrificio que s mpre
dlstinguiram queles que flzeram a luta armada
de IIbertaoao naclona/.
Nas zonas front91riQas e em todos os tocais
onde somas chamados a defender a Patrla, 03 novas
combatentes, lado a lado com os ve eranos da luta
jlrmada, mantltm vivas as trad'Qoes glonosas das
For9as Poputares de Liberta9io de Mo~b qUe.

enhamos um cxerclto forte, modem o, capaz de
enfrentar qualqller ag r sao.
e erci 0 que estamos a construir
um exer·
cito socialist
Isto quer dizer um exerclto avancado, poderoso. disclplmado profundamente enraf·
_ado no ·Pova •• otalmente dedicado a defesa da
Patris e das olasses trabalhadoras

o

e

o nosso exerclto cresce sobre uma base salida.
Essa base €I a exper1encl8 ganha pelas For9as
Populares de l,bertac;:ao de Mooa blqtJe duran e a
luta armada de libert~cao. n8Olonal,
a us 9 o·
riosa tradir;ao de heroismo e dedicaQAp profunda
causa p'op'ular.

e

a

a

que e fusao entre 0 amor ao Povo e 0 intemacionalismo proletario.
Cultlvemos 0 heroismo consciente. que e' a
ccmbinsy30 da dedicacao total ao Povo CO.m os
conhecimentos concretos de arta mlli ar.
Mantenhamos bem alta a bandelra da discipI na, que e a· sentlne/a da nossa Iinha poHtlca e
que slgnifica sempre obediencia consciente e- .sem
resery3s, confianc;:a no comando jUSlO do superior,
iniciati 'a criadora ria execu¥ao I"tegral e com
pontualidade ds ordem recebida.
Preservemos e consolldemos 0 1"I0SS0 e5tilo de
vida simples. modesto, cortes. cultivemos e aprolundemos as qualidades do Povo a que pertencemos.
Saibamos continuar a ser forja da unidade
nacional. tumulo do 'ribaJlsmo.' do racismo, do
regionafismo e de to.d2~ as form as de·divisionismo.
Saibamos desenvolver sempre. no nosso seio, a
cultura do Povo, a cultura revolucionaria, a cultura
soc ialista.
.
Salbamos ser. em cada momento. 0 exerclto
dos op':!rarios, dos camponesas dos inte/ectueis
,te olucionarios d .Povo trabalhador mocambicano.
Saibamos sempre. virar as nossas armas contra
os inlmigo do Povo da Patria e da Revolu9ao.
Saibamos ser na frontalrs com as fon;;as mais
aaressjves do im er'lalismo e da reacyao. a sentinela de P"'z. da U berdade e do Soclalismo.
Honremos sempre a mem6ria dos nosSQs Herols.
Sejamos sempre os sold.ados do 25 de Setembro.
Viva 0 25 de Setembro. Dla das FPLM e Dla da
RevoIUl;:ao!
ivam as For~as P put ares de Libertsl;:ao de Mocamb-que, Brac;o Armado do Povo!
Viva a Partido FRE~IMO,
mov mbicanol
A Luta Continua!
A Revolu¢Ao Vencera r

o

Soclalismo Trlunfaral

Vanguarda

do

Povo

