
10/1f I~I Presidente Samora Mochel, nurn 
, . 

cornlc lo e rn 
«A partir do Distrito de Inhaminga, oa Provincia de Sofala desaJojaremos totlos os OOSSOS inimigos inliItrado8 nas e tru

turas do Aparelho do Estado». Estas foram palavrds profcridas pdo P residente do Partido FRELIl\IO e Presidente da Reptt
bliea POlmlar de lUo!;ambi!Jue, Marechal Samora i\Joises l\lacheJ no (lccorrer de urn comicio realizado oa quarta·feira em 
Inhaminga. 
. TJ·anscrevemo (1m ",eguida aquele importante disclirso: 

"H& mais de dez dias que trab.l'halJ1os :Ja 
Provincia de Sofala, essencialmenle na sua 
capilal, Beira. 

A Beira e a porta principal, pan e~porl a· 
~ao e importa~ao. da nossa ri Que~iI do nosso 
Irabalho. Um vesfido para Que .:hegue a 
Inhaminga, e necessario Que passe pela Beira. 
A sapatilha, 0 sapato, 0 pO, perfume aLelle 
61eo de cozinha, para Que cheguem a Inha· 
minga, e necessario Que passem pe1a Btlra 

A nossa panela de aluminio, 0 ilralo. it 

colher, 0 gario, a faca, para que '.heguem 
ate as noms casas. e necessArio Que ocmem 
pela Beira. A catana com que d~ibraVdmo~ 

o mato, n machado com qlJe cortijl11lls a lenna. 
Que faz ferver 0 leite ou 0 cha. Dara [(lIlnRdl 
a mapira, para c07inhar batala doc.o e d 

marrdioca, e necessario que pilssem ~Ia Beira 

o copo e 0 pralo com que no_t \efvimos. 
o guardanapo, a loalha rle mesa, J coberlfll 
o len~ol. para que cheguem as nOSiaS r.am. 
embeleze as nosm camas. e nete\sano qU€ 
passem pela Bei ra. A enxadil que Dloduz 0 

que nos alimenla, como a rnapira, 0 ,"I ~ ho a 
max<lei ra, a balata.doce •. a mandinca II bald· 
ta· reno, a ceb(}la, 0 alho. e nerma1io que 
passe ~Ia Beira. E netessario que haJa d 

garantia de que tudo cheglle a InhaminQd 

A faca para coftar 0 Pp.sco~o da galinha, 
o cabrito do mato, 0 anzoi, a l i nh~ qJe pas· 
salJl pela Beira ler~o Que ehegar a InhamlOgo. 
o caderno, 0 lapis, a canela, 0 livro. IUno e 
necessario que passe pela Beira, qUt; hclja 
garanlia.s na Beira. Mas S(I ha ladro Po \ na Belra, 
como e que as coisas vao chagar a Innamingd! 

Se roubilm a enxada. instrumenlo essential 
para a produ~ao, como e que n6s desenvoi. 
veremos 0 n(}sso. Dlslrilo de Inhamingai 

~ por iSlO Que. em primeiro lugar iOMO~ 
a Beira. Ver la como e Que as (oisas iH pro· 
dulos imporlados, que vem de outro~ Dalse~ 
para melhorar as condi~ijes do no':5O Povo 
como e que sao Iratados. • 

tinham a certeza de que veriam a ~ol novo. 
Abusavam das mulheres em nome da r i!)[, em 
nome do poder colonial. 

Quem nao perdeu um marido aqcl. Por 
causa da PIDE, por causa da OPV. quem nao 
perdeu um filho, quem nao perde'j 11m seu 
fa miliar em Inhaminga? 

Todo 0 mundo conhece os mamCles de 
Inhaminga. levantem os bra ~os Os que per de· 
ram familia res. maridos. irmaos, Whos. nos 
massacres de Inhaminga. 

Oi~am: esta alguem a choral, ~uVlram! 
Esta alguem a recordar 0 sofrimento IIClqucllB 
tempo, 0 tempo de crimes destes. qUI! oOlt, 
anoganles, pretendem destruir a nom etc 
nom ia. 

Voces no passado combatiam 0 owpanle 
estrangeim. Hoje, os voss os marid~s que sao 
PIOES. fazem paral e apodrecer 8l I~';ilelras 
aqui. sao. eles que deslroem os I.omboll)s. 
sao eles que destroem os vagoes ~o ere.; que 
fazem descarrilar as carruagens. )ao elf!s que 
desmobilizam a povo. Pnrque S6 11 ala aD~ 
nossos irm~os, dos nossos maridos, do~ IIOSl~S 
cunhados, dos nossos primos, por IS ~O l'Iao os. 
denunciamos as eslruluras competenles nao e 

Quando era 0 tempo t:olonial, voce: sou, 
beram defender.se. Se nao se defendf. 1To ho Je 
o inimigo "Vai acabar COIIV()SCO. Um I}f,j tJm, 
ouviram? Porque 0 infiltrado esla zm ma 
connosco, e [lOSSO primo, e nosso ~oorrnno, 

e nosS{) cUllhado, e nosso fil ho, e nosso marldo, 
e nossa mulher. 

Esle dislrilc ~oduz muifa comlda. Mas e 
necessariD produzir mais coisas. Es<as tOlsas 
que nos lallam nao caem do ceu. a sClgrooO 
esia nas nossas maos. Repar!m: esla ertnda, as 
duas maos a voila da enxada produlli~ ~ 0 que 
voces necessitam. P()demos ~od'IZil "Iface 
que fitl muito bem as crian~as. 

Com as vossas maos e com a ;tom cabe~a 
poderao produzir cabritos, coelhos patos, lei· 
jal}-manleiga, abobora. melancia, grao·aft·bleo. 
efvilha, tomale, pepino. Podem produzir tudo 
ISSO. 

Podem criar coopera livas ' par a d orodu~ao 
de _ ovos. Ha regioes em ql1e as mUlhpres nao 
comem ovos, sobreludo quando estao de bebe, 
porque dizem Que a crianca pode nascel de· 
feiluosa. 

Uma senhora de bebe, comendo desla mi· 
neira, lei el 0 leite necessario pard dl lme,uar 
it crian~a? 

Nos viemos aqui, precisamente po'Gue no 
nosso Pais exist em ainda elementos ~!Je nao 
compreenderam 0 que e ser mdeper,oenle. 
Nao compreenderam que a partir de 15 de 
Junho de 1915, Mo~ambique e um F.slado ~obe· 
rano. Nao compreenderam Que a parlir tie 
25 de l unho de 1915 somos nos qll'!m oeclde 
o destino da nom PMria, que somos nos que 
lemos de pensar nos problemas do nossn Povo, 
como veslir 0 nosso Povo, comD allm ·nlar 0 
nosso Povo, como eal~ar 0 nosso PO'JO. E. tam· 
bem. como educar, como levar a luvenluo~ , 
as crian~as e os aoullos a combalerc:m ene" 
gicamente 0 analfabetismo e a fgnll '4nc.IG. 

falamos d'J port9 da Beira. porQI1~ pl'eel· 
samente ha algum elemenlos na Be Ii a, da 
esta~ao cenfral. no porlo, n'l seclor 'errovlario, 
que conl inuam a ser ladrii€s. A Quem 'oubam? 

Roubam II Republica Po~ular de Mo~a",· 
hique, roubam a Povo mo~ambican(\ que con· 
quislou a independencia consenlindo os mais 

haver coexistencia enlre a revohl~ao e d 

rea(~a(). Nao podemos convlver com 0 rocons
ciencia. E reCll~iJmos agentes activo~ da' SelDO· 
lagem conlra = nossa IlConomia. 

Nao sou sanguinario. fui educad<l p?"c1 

rev~ l u~ao para ser geooroso. E lambem par~ 
Ilcreditar na transforma~aa dos homeos . Are· 
volu~ao ensina lambem a respeitar a iless: ". 
o homem, da·nos um senlido hlJmano muilo 
agudo e profundo. 

N6s som1S forles. Primeiro, sao voces, 
que e de onde vern 0 6xercito. E lemGS d~ 110S' 

sas armat Esses agentes nao pod ~m remiJr 
as armas Que expulsaram daqui 0 colonrahs· 
ta, qJe conquistaram a nossa i ndepenG~:Jc l a. 

As nassas armas IiQuidaram 0 color idlismo 
portugues. Sao estas armas que ilZerdlT, calr 
Ian Smith. sao elas que VaG impedir il mn~o 
do racista sul·africano. »aje, para cOOlolrdar· 
mos a nossa independeneia c niinUdITIOS tom 
as noms armiS nlll maos. Nao as ~nlrega'e
mas ao inimigo. 

sao estas armas que acabMam tom os 
massacres de Inharninga, sao esfas armas, 

Andei pela cidade. A cidade esta suja. 
Eu perguntei: mas is to e ignorancia ou 
que? 

Reparei muito em algum~s residencias 
e vi pane:as na porta. Na -porta daquelas 
antigas casas em que viviam os ingleses 
e onde voces eram criados de mesa. Mes· 
mo quando criados, voces sabiam limpar, 
sabiam lavar, sabiam organizar a casa. 
Agora, essas casas estao canvosco e estao 
tao sujas que parecem currais. 

Quem lavava a casa? Quem tratllvil do 
jardim? Quem tratava do quintal? . 

Eu entrei em algumas casas e enconlrei 
uma corda esticada dentro do quarto e as 
capulanas e os cobertores pendurados la. 
Numa casa d.e alvenaria encontrei panelas 
na .porta de entrada, a porta principal. 
Encontrei capulana e len~os de cabeta em 
cima da mesa.· 

Esse elementos nao podem viver numa 
casa assim. Tern que ir para 0 curral do:; 
porcos, nao acham? Esses elementos nao 
podem viver connosco, porque estao a des· 
Iruir as nossas casas. 

Andei pela vossa cidade. Fui ali.ao par· 
que, onde ha ba[oitos. Agora, e tudo mato 
e 0 chao esta todo cheio de imundlcie. 
Somos assim, nos? 0 parque nao e para 
as nossas criantas brincarem? Voces nao 
sabem como era 0 parquei como estava 0 

Ouv;mos, depois, que ha prob'~mas gfal:e~ 
em Inhaminga. Inhaminga e 0 cemlt~IO das 
divisas nacionais, e 0 cenfro da 1esliul'~O 
do nosso dinheiro, 0 melical. AQlIl. corfam dS 

arvos e depols deixam·nas apodrecei, r.CIXilm 
as madeiras ao sol. a chuva, a ~umidade para 
que 0 Disirito de Inhaminga contitltJe pobre 
e miseravel. Pobre e miseravel rXI'lue ncio 
moa os seus produtos. 

E par isso que voces esl~o sujo~. ~u ~uafldo 
olhei para os vossos pes, as vossas Web, vi..os 
sujOt 0 VOsso caOOlo esla compnd!) porqUf' 
nao ha laminas. Mas. na Belra, d~ famlneU 
estao a apodrecer Como p qlle hcl de ,hegJr 
a lamina e 0 sabao para lavar as vossas r.a l as 
cheias de gordura e sujidade, se a ma deira 
que voces produzem nao e escodjd. nao e 
vendidal 

Ha certos grupos aqui em i'¥IO~dlT. Dlqllt 
que proibem as mulheres de comel , ovos Quan. 
do elas eslao gravidas. Oizem: a crianCe) nasce 
sem ca be~a. a crian~a nasee sem r~ bp.l0, II 

crianca nasce com a ~abe~a partida ;)ut'05 
dizem que a crian~a nasee com Cdhe~a de 
galinha. Acred ltam nissa? Respon~am (IS ho· 
mens. Alguns homens nao deixam JS rr.ulheres 
co mer gal inha. Ga linha e so par" 0 humem. 
Os aV(ls. os cabritos, tudo isso ~ s6 Dara 0 

homem. 

NlI imagefll. lOll (/.~peclO do assislcncia ao coml iQ r ecliizado na quarta.jeira em. lnhamillga 

Apmr desla sabolagern loda, il p~sar das 
vossas grandes dificuldades. a belpla das mu 
Iheres de Inhaminga venr.e. (o~ ti nu c} a anlhirl 
a car a das mulheres de Inhaminga E, Clpf'..)ar 
dems mesmas dificuldades. 0 Povo die' Innd· 
minga e um Povo her6ico. 

o nosso Pais conhece () povo de InharTlnga. 
(onhece a Sua luta, conhece a sua det;:Imrnd· 
~ao . Conhece lambem a r.erleza qll;J Ale feVd 
no seu olhar, a certeza tie lJenCfH OS in1mlgos. 

Vamos veneer estes p!lqUl~nos sabolcldo re~. 
Agora sao poucos. Naquela altura erdm mullo), 
mas nos vencemos. Vencemos a PIDL POllcla, 
OPV. MNF, ANP, GES, Fl echas. tl~) e~lavam 
aqui em Inhaminga. Pohllavam como JiluthcU. 
mas nos vencemos. 

Ouvimos dizei que os anligos Oldes esidc 
em Inhaminga. E sao arroganles. hlao nc)~ 
Caminhos de Ferro, c)lguns infillwdm st lIas 
eslruturas do aparelho do Estado. tslao la pard 
salxltarem as nossos programas. os nOi SCs gran. 
des projeclos, pitra sabotarem 0 deSE'llVoivl· 
mento do nosso Pais. Em ~ intese, Pilrd sabli' 
larem II nossa economia. 

ChoQues de comboios, de~lru i~ao cie 1ragOe~. 
descarrilamenlo de carruagens. ludo I!SO e 
por acaso? 

No tempo co lonial, as OPV' s ·~n()d Vam a 
baler as portas, de naile, das palhnl~~ de eada 
um de voces. Quando anoilecia, voc~~ nunea 

Devemos dar essas coisas as nOS~d~ mulhC'· 
res. Oevemos dar as boas r.oisas as ,nulneres 
porque san elas que prodUlp.m os Iilhos, p~ r d 

que os nossos IiIhos nas~am bonilos e for tel 

Algumas mulheres ~qui nao diz.(m lIada 
potque rereiam em casa zaraqala Mas POc!em 
dizer agora Que 0 Presid~nle da Re!JObhca 
dim para as mulheres comerem ual:nha e 
ovos. 

tutamos precisamente para comil' fJlO\ bam. 
Comer bern faz parte infp.q'anle dil nova Vied 
que estamos a ronslruif. Por isso. DeqeHT,O\ l\m 
armas e combafemos 0 ('oll)nial;s:n~ .\ nossa 
missao. em orimeiro IUQar. e melhorar 3 (om l. 
da, acabar com a fome. Mas pari! 'lav!'! boa 
comida e acabar a forne. e ner.'>SSdrIO qUI! 
criem~s lodo 0 lip{\ de itrrimais. e preriso que 
comamos pei xe fresco, e prP.r is(l qUQ . nmr1mos 
todo 0 tipo de cerea is. Para tal. e preciso 
eltarmos organiza dos. Organizados COlletta· 
mente ai vao prnduzir. 

Dei uma volta e encontrei algtl'T\ciS papu
Jacoes. Numa pafh<ltinha havia ,eis au sele 
oessoas. Fntre elas. vi uma senhor d mew 
uma panelinha de barro. As ~eis 1>8;;tla ' eSla. 

va-m a espera para' comer. Vi uma outf cl pes· 
loa assar peixe seco. f mim qllP. I:ornemos? 
E assim que pode nascer uma cr ian~d forte? 
Assim pode nascer uma crian~a forte e bonita? 

altos sacrificios. Roubam da me~ma ma n~ma 
que roubavam no lempo colonial. 

Quem os p.nsi nou a roubar f~i 0 proprro 
chefe da esla~ao. que linha uma 'jUadlllhii 
ao longo da Iinha ferrea, FlO porlo. em CdC!a 

posto de trabalho. 

Sabem 0 que e uma quadrilhal Sabem 0 

que e urn galuno, um ladrao? Nao lalo no 
ladrao de gaJinh a~. aquele que val d uma 
casa e rouba uma panel a. Falo de laai5€s que 
estao organizados. que p.sfao planlficados 

Um desses ladroes rouba cem COP:l~, 10u!Ja 
mil pratos. rouba tres mi'l garfos, rOtiba tre· 
zentos vestidos, rouba dUlenlos oarp.5 de ~tI· 
patos. Nao e 0 conjunl0 dos l adrcfl~ [ aaa urn 
deles rouba isso. Enlao. duzentos ou Irt'zentos 
Ia-drijes, lodos a roubar ~uzentos pa res de sa, 
palos cada urn, ja imaginaram 0 que sera 
deste pais! 

Mal 0 que nos of en de e que eles s~ o 
mo~ambicanos . Dirao que 0 Povo 'no~oimblla. 
no e ladrao. na !) dirao que 5ao JI~uns bdil · " 

didos. 

Esses elementos niio reprp.senlam ~Oi11ent ~ 
o inimigo, 'ransformam·~e num cancro IJiIr" a 
economia naciona l. Sao elementos d ali~esel1. 
volvimenlo do Pais. Sao esses que (jfYdnlzam 
a miseria. Sao eles que orgonizo ;)1 a la\:a 
de bens essenciais pm cada urn jP. n6~ Jqw. 

Vejam s6: esta madeira I>nr eSCl)ac re pl c· 
senta 350 mil conlos, 350 milhOes !Ie mehCdlS. 
(om esse dinheir(l podefiilmos constUIr r.am 
para lodos voces viverem As loja) lerlam os 
bens de consumo, os vesticios m ai~ boni tos. os 
len~os mais bonitos. Mas nan teTllo} 15.10 por. 
que 0 vos~o dinheiro esia ali parado. 

Por isso, nao pode haver conleJr.pia~ao 
com os inimigos da nossa economia, HaQ pode 

eslao aver! Onde esla a arma do OPV, mos· 
Irem·me la. foi com 0 patrao coloniallSla, nao 
foi? 

De modo Que te mos 0 nosso exercito. cl 

nossa po/kia, temos a segum~a, tt.mo~ os 
GCUl>Qs Oinamizadores, os Grupos de V!gllancla. 
temos a 2JM e temos a OMM. 

For~a imensa, esta. E loda esta !or~a e 
organizada e dirigida pelo nosso raillCl\l. 

Por isso, hoje, dia 8 de Abril, j~Ilemll~: 
a partir do Distrito de Inhaminga, rra F juvin· 
cia de Solala, desalojaremos todos ' O~ nOssos 
inimigos infiltrados nas eslruturas do aparelho 
de Estado. 

Vamos criar postos de trabalho para 
todos, para eliminarmos 0 inimigo numero 
um. a pregui~lI. 

E islo que nos levou a Inhaminga: pres ' 
tar homenagem aos habitantes deste ' dis· 
trito, hilbitado por homens, mulheres, crian· 
tas, jovens.. . todos herois. Distrito habi· 
tado por sobreviventes dos massacres. 
Distrito que resistiu iI humilha~ao. 

Hoje, somas independenl es. Em Motam· 
biQue, hoje nao ha tr ibo, nao ha regiao, 
nao hi! ra~a. A unica ra~a nossa e sermos 
mocambicanos. Lu tamos contra 0 racismo, 
contra 0 tribalismo. lutamos (ontra a hum! · 
Iha~ao e a di sci rmina~ao da mulher. Nos 
lutamos para construir a sodedade sa. Nos 
lutamos para ,riar um novo tipo de rela· 
~oes entre homens e mulheres, entre 0 

nosso e os outros parses, entre africanos 
e europeus e asiaticos. Isto e que nos 
ga/vanizou sempre. Tinhamos a certeze de 
que a Independencia, ao vir, seria ja for te. 
T eria uma rail profunda. Nao lutavamos 
para desorganizar 0 nosso Pais. . 

parque? Voces nao sao capazes de limpar 
e de embelezar 0 vosso parque? 

Outros pensam que a piscina e tomar 
banho, lavar a suj idade do corpo. Checou 
com poeira, sujo, entrou na agua. Os pes 
estao cheios de bichos. micr6bios que pro· 
vocam a doen~a da pele. A piscina ira trans· 
fo rmar·se num reduto de doen~as. 

Antes de entrar na piscina, lavar os 
pes, /avar 0 corpo para limpar 0 suor e a 
poeira. Para tomar banho e lavar 0 corpo 
temos 0 quarto de banho,o sabao, depois 
a loalha. Na piscina nao utilizamos 0 saba~. 
A piscina e para nadar, para desenvolver 
a constitui~ao tisica, desenvolver 0 cora· 
cao, a in teligendll, os nossos reflexos, 0 

nosso cerebro. Na piscina adquirimos bea 
saude, bons musculos, um peitodesenvol· 
vido, urn corpo harmonioso e cheio de 
for~a. 

E por isso que exigimos a pratica de 
desporto, Que e a melhor forma de evitar 
as doen~as. 

Oueria dlzer·vos, meus imaos de Inha· 
minga, que no dia 8 de Ju!ho . se eu ha~ 
puder vir aqui para ver se ha mudan~as, 
hei·de mandar uma delega~ao de alto n:vel. 

Aqui comigo estao Ministros. Generais, 
Comondantes,. Directores naciona is, Di rec· 
tores provinciais. Eles hao·de vol tar. 

Nesta altura da sua interven~ao, 0 Pr~· 
sidente Samora Machel fez a apresenta· 
~iic de cada elemento da sua comitivaJ. 

Nos escolhemos 0 vosso distrito, Inha· 
minga. Agora voces devem perguntar: por 
que motivo a madeira nao sai, nao e es· 
coada? 

Perguntem aDs camirihos de ferro, per· 
guntem a todos estes, aquL Basla haver 

Inharninga 
maGeira acumulada aqui, perguntem logo 
porque. 

Temos aqui deputados do distrito. Eles, 
que represent am 0 poder popuiar, tern que 
pergunrar ao administrador porque e que 
os produt-os nao sao escoados. Perguntem 
ao administrador porque e que a cidade 
esta suja. Voces ai, que tern 0 poder, VaG 

aos caminhos de ferro aQui e perguntem 
porque e que as oficinas eslao desorga· 
nizadas. 

Voces aqui e que devem apontar quem 
foram os agentes do colonialismo portu· 
gues, quem foram as que participaram nos 
massacres, que sao os que conduziam os 
carros que levavam os Pides para os mas· 
sacres. 

Perguntem: porQue e que esses elemen· 
tos ainda estao aqui? Nao somas nos que 
devemos responder, voces e que sabem 
onde eles estao, quem e:es sao. Eu per· 
gunto, port an to, porque e que voces os 
fern aqui? 

Deputados dos distritos estao aqui. Ha 
Comite do Partido ao nivel do distrito. 

.En tao, 0 que fazem? Comer so mandiocll? 

Aqui nao existe a OMM ao nivel do dis· 
trito? Estou a ver ali escrito: Viva a OMM. 
Onde esta a OMM? Viva para fazer 0 que? 
Viva como 6rgao que tern vida. Nao e s6 
«Viva a OMM» - mas viva a OMM que 
organiza e dinamiza 0 Povo. Que enga ja a 
mulher mo~ambicana na tare fa principa l. 

A OJM leu IIqui Unlll mensagem. No en· 
'tanto,' eu 'vejo os j9vens sujos, com cabelo 
comprindo, nao hi embelezamento na cida· 
de, viva para fazer 0 que, OJM? • 

Em breve vao chegar aqui estrangeiros 
vindos de paises amigos nossos, aqueles 
paises que nos ajudaram durante a guerra, 
que nos deram a farda, as balas, as botas, 
as minas, os explosivos, as armas. E nao 
so isso. Deram·nos tambem a ciencia de 
matar para riascer a vida. 

Mas eu pergunto: tambem os OPVs nao 
tinham armas, minas? 

Mas eu pergunto: tambem os orvs nao 
tinham armas, minas, explosivos? Era para 
que? Para ca~ar gaze las? Nao, era para nos 
matar, nao e verdade? 

Para nos matar para que nao nascesse 
. a liberdade. Oueriam matar a liberdade. 
Oueriam impedir a Independencia. Essa 
palavra - Independencia. Oueriam perpe· 
tuar, neste Pais, II explora~ao do homem 
pelo homem, a escravatura. E 0 que esses 
que esfao aqui e foram OPVs pretendiar.1. 

Mas ja viram 0 resultado da nossa 
arma? Nao esta aqui a resultado? 

Agora, . voces tern 0 poder e nao sabem 
exercer esse poder. Convivem com os 
OPVs. Aquele que apertou 0 pesco~o do 
vosso marido, vosso irmao, vossa mulher, 
vosso sobrinho, vosso filho. 

Oi~am, OPVs que estao ai: as vossas 
maos estao sujas de sangue. Mataram. ~ 
preciso, estando a dormir, estando a traba· 
Ihar, estando a passear, que a consciencia 
diga: eu matei. 

Ate morrer, ha·de perseguir·te esse 
corpo que mataste. Esse cadaver esta cons· 
tantemente sobre as tuas costas. ~Iao apo· 
drece nunca. ~ urn cadaver Que esta sempre 
fresco • . 

Ouviram, irmaos? Mantenhllm sempre 
presente que a OPV matou. OU,e a rl~E 
matou. Que os GEs mataram. Portanto, nao 
ha contempla~ao para com os criminoso!), 
Sao criminosos, esses. Eles eram crimino· 
sos enos combalentes da liberdade, defen
sores da justi~a, construtores da igual. 
dade. Homens que matam a morte. 

A morte lambem morre. J6 matamos i 
morte. Por isso, somos independentes, 
Estado soberano, Estado demomltico, Esta· 
do popular. Com 0 nosso Parti do forte, 
sem Iribos, sem regionalismo, sem racas 
mas sim com mo~amb icanos. 

Estamos hoje unidos do Rovuma 00 

Maputo. Conqulstamos II unidade nacional. 
A nossa for~a e II un idade nacional. 

Agora, trabalhamos em Iiberdade, somos 
independentes, somos homens lines. 

Cultivemos, por isso, toda a nossa ener· 
gill, toda a nossa inteligencia. todo 0 nosso 
esfor~o, todos os nossos talentos. Uti lize· 
mos tudo isso em beneficio do nosso Pov,) 
para construirmos urn Mo~ambiQue forte, 
prospero, feliz, on de todos tenham 0 bern· 
·estar. 

Muito obrigado, meus amigos». 

NOTiCIAS, sexta·feira, 10 de abri l de 1981 - ------------- - _ ____ _ __ -:--_ __________ ________________ """'-_______ ____ 
Jhigma Ires 


