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o Presidente do Partido Frelimo e Presidente da Republica Popular de Mo~amblque, Mare
chal Samora Moises Machel, dirigiu na manha de ontem as crian~as de to do 0 nosso Pais pala
"ras de apre~o por ocas/ao da Conferfmcia Con'stitutiva da organiza-rao <cContinuadores da Rewo
lut;ao Mot;ambicanal •• Proferindo um d/scurso qu e marcou a abertura solene da Conferencia, 0 

camarada~ membros do Bureau Poli
tiCO do Comite Central do Partido 
Frel imo, 

Camaradas mllmbros do Comite Cen
. ral, 

Exm.09 membr06 d:: Comisslio Perma
ne-nte da Assembleia Popular, 

Exm,"· membros do Conselho de Mi
nistros, 

Exm,' · men;bros do Corpo Diploma
! ico, 

Estlmeaos O'nvidados, 
Queridos Continuadores, 

Ha milhoes de crianc;as que nee
cam, crescem, choram e riem, estu· 
dam e brincam em cada provfnci e 
CI nosso Pais, 81)1 cada dislnlo f! 

localidade, em cada bairro ou aldeia 
comunal, na cidade ou no campo: .. 

Mif~,oes de criancas que Irazem 05 
olhos cheios de esperanc;a, pen6ando 
em veslido1' , calc;as, nuns sapatos, em 
11'11'05 e lapis num lambor. numa bola 
que sonhan ter um dia 

Mllh l5es de crianc;:as que, certa
mente. gostar iam de estar aqui, saben
do que pOderJam contrlbulr para nlll
Thorar af suas proprias condl90es de 
Vida e tornar possive! uma maior fell
cidade parn todas as criancas de Mo
vamblquB ... 

Mas toram voces os escolhidoe para 
vir a esta sala representar l odos esses 
milhues (1f; Continuadores. Foram 
voces que r6ceberam a ·hOnr06a. t.arefa 
de Vir aqui lalar em nome deles 'todos, 
contar os vossos problemas e neces
sldades, discutir e esludar os docu
mentos que servirao para orientar a 
vossa' viea ~a Organlzacao E grande, 
por ISSO, a vossa respnnsabilidade. 
Mas quand" regressarem a vossa 
escola, i' vossa fl ldela 0 f cldade, leva
rao convosco a alegria, a grance ale
grla de poderem dizer aos colegas, 
pais e proiessores, que jtt estiio orga
n Lados, que agora pOderao aj udar 
rrelhor vos propno$ e todos os oulr06, 
a iornar malS bela e grandlosa a PEI
tna que ta;llo amamos. 

Voces sao a~ mals belaS lIoree qu e 
germlnaran1 da;; sementes lane ad as oa 
1erra fj;epar8da duranta os dez anos 
da Luta Atmada de Llberlal(ao Naclo
nal. 

combates contra as forcas do colonial
-tasclsmc porlugues. Muitos mo(;ambl
canas morreram nas prisoes da PfDE, 
nos campos de concenl rac;ao e no," 
campos d e balalha. 

T;Jdo isto aconteeia ate 1975. Clata 
da n06sa Independencia. Tudo ISto 
aconteeia durante 0 tempo dos que 
sa ' hoje os vossos avos, paiS, tltIOS, ' 
Irmas e irmaos m3ts velhos. 

As crJanc;as desse tem~o, 2S crian
cas que vlvram no campo, enQuanto 
duroll 0 colonlalismo, eram obrigadas 
a ajudar a mae a eultivar na pequena 
machamba da sua caSa Sem qualquer 
apeio, procuravam produzl r um pouco 
de mandloes, de mSp lra, de milho, 
B1J1endoim, dbobora ou batata-doce 
para nao mOrferem dF' fome 0 pal 
era obrigado a ir para as grandes 
plantacoes cultivar 8Igod1\0, sisal, eM_ 

sores com<) forma de pagamen10 dos 
Geus estudos. 

E sat-eln 0 que e que se aprendla 
nas escolas desse tempo? Sabem 0 
que se aprendia tanto no campo como 
na cidade? - Aprendla-se a decorar 
tod06 os riQs de Portugal, com 03 
seus afiuentes e subafluentes. Todas 
as linhas ferreas portuguesas com as 
suali eslacOils e apeadelros. TOdos os 
produto:; agricolas de Portugal, It .. 

suas arvores de fruto, as suas flores, 
C5 seus paf3sar lnhos_ 

E de Moc;ambique 0 que tl que S8 
aprendia? - Apenas que existia 0 no 
ZamtJeze, porque ele e tao grande que 
era impossivel ignoril-lo, esconde-Io. 
e 0 Rio Limpopo, porque nas suas 
margen;;, de terras muito ricas, tinham 
organizado uma grande machamba a 
qUE charna1'am 0 .. colonato do Lim-
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Chefe do Estado mo~amblceno deu as nossas crian(:as uma verdadeira aula de patriotismo, ollde 
na~ faltou a evocat;l!io da hist6rla recente e mais antiga do nosso Pavo. foram as segulntes as 
palavras que proferiu: 

Queridos Continuadores, 

Este e um momento de luta, mo
mento em que iremos contrlbuir para 
a solucao dos nossos problemas, Por 
iss 0, os Continuadores devem estar 
organiu<1os para pOderem cumpr:r 
as suas tarefas na RevoJu9lio' mo
cambicana, 

e6crlto nas leis desse tempo, sarvlam 
para " condu'lIr gndualmente 0 inal
gen de vide selvagilm para a Vlaa 
civlllzada». Mas havlam outras esco
las para serem frequentadas pelos 
fllhos d o~ colonos, Essas eram ao 
escolas b O!l3, coni as melhores pro· 
lessores, onde se prepar:\Va 0 aluno 
para mais VIr a ser exploraclor. 

Quando outros palses "fr icanos 58 
tornaram Ind ependentes e as colonia
Iistas portuguer;es llcaram com meao 
de perder as suas eol6nla5, comec"
ram entllo a delxar os filhos de afguns 
trabaihadores mocambicanos Irem para 
algumas es coles do'S colonos. 

as isso s6 era possivel depois 
dos pais desses ,neninos Ilearern «as
milados)). PRr u. mocambicano ne
gro ser conslderaoo {(asslmTl ado)) era 
preciso ter no ml imo 18 anoS de 

nlio podia continuar a sar tilo humi
Ihado e desrespl;llado. Que a doml
na~ao e a eXjJlora!;ao colonlallstas 
lInnam que acabar de uma vez ;>"ra 
sempre. Foi assim que alguns des
ses jovens se junt(,ram e organlza
rem a FRELIMO e, pegando em ar
mas, iniclaram a lula Armaaa oe 
Liberta~ao Nacional. Este grupo de 
valentes guerrilheiros, que eram a 
vanguarda do Povo mO(;ambic811O. 
decidlu fazer a guerra contra 0 colo
n;&ilsrno portugues. par<l I,oerta: a 
nossa terra e a nosso PO'IO e ;>ara 
qlle nunca mais as criancas mO\fGnl 
blcanas nascessem como €:.crava;:; 
na sua propria patria. 

Duranle OS daz an os da lilt 1 Al
mada de li berta«ao Naciona' , os 
guerrilhelros da FRELIMO. crl,,"am 
todas as condi~oes para q'.lC es 
criancas nas zonas libertadas Crt,S
cessem livres de qualquer tlpo (e 
opressao e exploracao e fOSS'!"l ad
quirlndo uma nova maneira de pen
SElr e agir. 

Na nossa retaguarda, na Ta,1Z.lOia, 
a,poiados peJo '1ov6 Nyerere e pelo 
POvo tanzaniano. reunlmos as nOi;U;'S 

criE.ncas em Tunduru , Baqamoyo, 
Dar-es-Salaam e comec~mos a- educ8-
-las pa ra a edi ficaCao duma nova Pa; 
tr ia, sem d;scr 'mlnac;ao nem a explo
rac;ao dO Homem ;Jelo Homem. 

NoS zenas titJertadas, 10rgOS cons
trl/indo creches. lnf antilr ios e centros
-"itoto onde as cr :anCas cresc lam 
l ivres, onde a sua edu ca~i3 o e a sua 
sRl'de eram cll'dadas. onde as crian
C;~s rrO(" r mbic8nas podiam ser crian
,~s , indepeflclenlemen:e da sua cor, 
"renC R ou Qrigem soci al. 0 que nun
ca acontecera no tempo colonial. 

Nns zonas libertadas, as nossas 
,."i~nces apre nd:am a razao da nos
<q luta, 0 sent:do 02 un idacie nR" IO
nal , 0 val er da clJltura moc~m"ic~ na 

Nas zonas lIbertao< s, as n ssas 
cr:ancas eprend lam o~ nomes dtls 
nossas terras, dos ncssOs flOS e mOil 

. tn!S" M:!:Sas. beIas ;lraias; a ... ren 
diEm G oan9ar e a oSI~ r (10 t~;jt

C;Q, da Makwayela, da Mgenda, e cie 
oulras (lallQ8s e C~ nl ar 8 S cfe to das 
as provinmas mo<;ambicanas. 

Nas zones I'bertadas, as 

Amlzl!de, Luta. Guerrnheiro, Solid a
rlecac!..... Liberclade, 

Enqt.:..nto durou a Luta Armada de 
liber:a<;ao Nac:onal, dedlcamos as 
criangEs todo 0 nosso saber e co
nhec ,mento para dal estender'llcs 
ao Povo inteiro, as ricas experien
eias que se eo!h~ram no campo da 
educecao nas zonas Iibertadas. H')Jtl, 
em to'::Io 0 Pais, mlthoes de c:r'a~t
cas podem ir livremente a escols 
sem serem discriminadas, sem sereln 

Davem dedlcar-se com afinco aOIl 
estudos, com todas as suas energias 
e forca da vontade para serem os 
nossoS futuros e bons carpintelros. 
agronomos, serralheios, veterinarios, 
electriCistas, engenheiros, enfermei
ros. medicos, professorss. dirigentes 
de aldelas comunais, cooper~.tivas, 

A~pe " ~o da sessao de aberlura da Con:er€mcia, vendo se 0 Presiden'e Sa
m;)r!l Mache: no 'ISO da pa'avra. A a!e~r a d~s c;iang8s, pe'a eons!.~u gao 

aa sua orgal1iza~iio 

humilhadas; uma Vida nova cresce 
em 10 •. 0 0 te rro .orlo 113., .. >oal. 

HO le, estudar e um d,relto e um 
de.jer de too a . a cnan<;a inoc;ambi· 
catta . Hoj e. esluc!a r. aprenael e para 
seI'V lr c pove, oS p<lra serVfr a PAtna, 
e pa-a desenvolver 0 Pals. 

a -Pam v FI;3Itl<'tr !'os rnQ5-
Irldo 0 car' lnho para, Juntos. cons
tm.tmOs lIma Pll tri a liVre e pr6spera. 
Neste combate, os Contlnuadores da 
Revolu <;ao MCcambl cana tern iambem 
um<i\ grande mlssao. a cump" r. 

empresas e fabricas; bons soldados, 
sa. yemos, OnClll lS, bons ;:>ollc"s, I
lolos, allisl;;.s, Daspurustas; " i'era
r.os cada vez ma,s esoecla;izc.oos, 
campolleses com conhecimenlos pro
fundOS cia .na tlJreza, dO,S t,menos. dos 
adllbos_ tractor.slas e maqulnls1as de 
..ambolOS e .g.I.1 ,~I q.d 
;.s !lOSS as cm:rl\;3S :JEt hOI~. S,:, .. 11 
a gllranlfa dO progresso e bem-estar 
de amanha. 

Voces sao ja as frutoe que ere!
(;em, Ilvres e saud:ivels, na grandlosa 
iirvore 0 ; IndependiJOcia Naclonal que 
cobre ~od o 1 Pais. 

• 0 Pre:idan!e Samo;a Machel, ladeado de crianc;as. quando se d:rig'a a ConferenCia Cons:ltu:iva da «Contlnua
dares da Revolu"iio Mocambican3» 

nossas ' 
cllanc;as comeqeram a cont1ecer os 
hero IS do Povo mo<; arnbicano , a aflr
mar 0 valor e a grandeza d~s nossas 
tradl90es, da nossa Historia e da 
nossa , Cult ura. 

No nosso Pais, sao alO j a mllilos 
os p,o blemas que enlren lamos . 

Allida miD temos en fermelros, me
d.cos ern quant'dades suftclenteS: os 
centros de saude, os hOSPitalS nlio 
sao ainda bastantes . As nossas esco
las amda sao poucas e mUltas ,nao 
t -m car alras, nao' t~m matenal es· 
COIM p"ra todos. os p rof6ssoras, que 
temos n20 cheg-arn para ensin ar to
das as cnan c;;as que est50 em jdaJe 
esco!ar. 

Nos. oS rnais Valilos, 0 nosso F-~I
l ico Fre ilEno. 0 nossa Governo tudo 
farao para que lanham, . dl~- a'(111, 
mel tlores' cond . ~ OI'lS de Vida nos vOl;-
5 0 S lares, nas vossas escoias, r,o 
vosso PaiS, para que ganhem eaaR 
vez mals amor a familia, ao estUdo, 
a patna. 

Voces sa" pi. ? certeza do nosso 
amanha, os Conlinuadores do grande 
eonho de Mondlane, Josina, Manvan
ga, ' Mag1lia. I<ankhomba, Romao Fan
nha e Ian os outr"'s que, com 0 sacn
t lcio das suas vidas, deram-nos 0 
exemplo de amor ao Povo, de luta pela 
IIberdade. exemplo de entrega lotal 
no trabalho de construC80 da nossa 
P;;'t ria. 

Por iSso, em vos, com profunda ter
nura, neste momento importante da 
vida da Nac;:ao, em que vamos oticia
IIzer " cnac;ao da organizac;ao dos Con
tlnuadores, saud amos lodas as crian
cas moc;ambicanas, do Rovuma ao 
Maputo, qUE' sao e serao sempre a 
prlondac -' nllmero um da Revolll,olo 
mocambicana. 

Foi pelR voss a paz, pela vossa Ale
gria, que PI3, amos em armas. 

A yassa Paz, a vossa Aleg ria, sao 
a nossa Paz e a nossa Aleg ri a. 

Infel lzme l'l te , ha crianc;:as que ja nao 
poderao vlver este momento de ale
grla. Sao crJ'lnCae que loram barba
ramente assasslnadas pelos band idos 
arma<1os, esses crimmosos que, dia
-a -<:lla, f'iamente, liram a vida a cri an
cas Inocentse oomo voces , a professo
rllS, a c idadaos indefesos e destroem 
as vossas escolas e hospita is. Ma6 os 

cana-<l€-a ~ ucar , arroz, para enriqu€)cer 
alounG .::olr·nos estrangeltos e poder 
pa o<: r 0 Imp06 o. 

Os pais Ira bafhavam todo 0 d ia, 0 
qu" receblam nao dava poh a pagarenl 
as eoisqs q:J- se vendiam nas car,ltinas. 
Tambem -0 que produzlam nas peque
nas machombas nao era suficiente 
para S8 troc ar por tudo 0 que precl
savam da canlina. 

DeGta maneira, quase todas as crI<Jn
c;:as des~e IAmpo nao pod lam " ~ 
escola e nem sequer tlOham tempo 
para ser ctlan<;:as como voces e lOal
t~rem a corda, brincarem a neca , ao 
ehist lco, CO::1 bolas e be rhndes, e 
oul ras brlncadeiras como vocee lazen, 
hoje. 

As escolas eram muito poucas la 
no carr.po e as populac;oes vlviam 
tOd.as espalhadas, pOlS nao eslavl\ in 
organizarJa6 em aldel 8s comunalS. t: 
quando algumas Crl ancas conseguiam 
I r. as esco las, elas er3m obrigadas a 
andar mUltos quilomEltros para pode
ram estlldar. Descalcas e esfornaad.;JE , 
apanhavam sol e chuva, para fr equen
tarem .. esco!l's para ind lgenas., apren
derem apenas a ler, esc rever e con
tar. 

A a'egria das crian"as, pela conslitui"lio da sua crganizac;ao 

seus dl·as estao contados. · Todo 0 
n06S0 Povo esta empenhado na I1qui
dacao desses malfel tores. 

a s vossos pais, litios e IrmaOS, que 
hoje fazem parte das FAM-FPLM, vflo 
acabar com os bandos ass8ssinos qIJe 
semeiam a. morte, a destruic30 e it 

mis-eria e'1tre 0 nosso Povo, 

Queridos Conlinuadores, 

Completclmos em 1985 dez anos oe 
IndepenC'encia. Muitos · .de voMs flas
ceram ja num Mocamhi(1ue livre. num 
MoCamtlique eem a verqoll'la do colo
niallsmo E, r·ara que tsto "conte
cBsse, 101 am . necessilrlo~ muitos sacn
f f.clos, foi preclso travarem·se (l'lultos 

Para qua nao aprend~ssemos mals 
do que aqu ilo que lee q lleriam, 03 

colO!1lalisl as preparavam para 1nS, pro
f~ssor es mccamblC3nos com poueos 
oonh eclmenlos. E s s. 6 s professoree 
eram fOJ'mados em cent ros pr6prlos 
que se chamavam "Centros de Habi
Jilacao de ProlessorBs Indigena6". 

Os coioniahstas n~o nos detxavam 
~prender mUlto para nao conhecermos 
os segred os da t9cnica ~ d ~ ciencia, 
para cont inuormos ignotanles, na mise
ri , . domln8dos pelo obecuranllsmo ~ 
asslm derendermos das ~smolas e da 
v'ontaoa deies. E mesmo nessas ssco
las, que na sua maioria ficavam n ~~ 
missoell , as cnanC;as eram obrigadas 
a cultlva. as machar'nbas dOS protes-

popo" . Estas terras tinham sldo divi
didas e dadas aos campones es po,;,,
gues'1S que, ao chegarem a Mocambi
que , paS6av3m a ser chamados 8gn
cult ores e eram ensinados a tratar 
os mocambic o·nos 'como infedores. 

Tambem enslnavam nessas escolal< 
do tempo colon ial os ncmes e -06 cog
nomss, d~ras de nascimento e da 
morte, a .vida de cada um dos mUlto. 
reis que gcvernaram Portugal. Ate se 
chegava ao ponto de nos obr,igarem 
a deoorar 0 numero de mortos, e pri
Slone lfOS dalgum as batalhas travadas 

'pelos exercltos desses rpis, 
Mas dos nossos reis', dos n05SOS 

guerreiros e chefes que se opunh?nl 
e lutavam contr a a presenCa estran· 
gel ra, contra a dominaCao colol'lfal, 
enslnav&m nos que eles eram 0 5 "re
voltosos", "infH!!is", «cafres e selva
gens •. 

Dlzlam-nos que eramos portuguesee 
por em p r~silmo , que os hom ens de 
rao;;a branca aqu i nascldos eram por· 
tugueses de 2: ' classa, que Mo"ambl' 
que so era Mocambiq ue porque era 
Portugaf Obrigavam-nos nas ' scofas 
a da nca r e a cantar 0 . V lia do Mmho», 
o .. BailJnh o da Mad&;ra" e 0 "Malhao" 
que sao do Povo porlugues, e pro l
b am-nos de execu tar as nossas dan
c;:as e c:1n tares tradicio nais. 

NaG cldades. as cn anC;as moc;anl
b;canas negtOls moravam com os seus 
pais nOG suburblos em bairros de 
c&nic;o e madei ra-e-zinco. Nas cldades 
de cimento, nos predJOs, nas vlven
d~s, vi'liam as cclonos. Nos quin talS 
das residenc:as dos patroes, dos colo
nos, nas dependenclas, dornllam ir
rr,20s ne~sos a que cllamavam "nlOllI
ques n , 

Vale a pena ,contar-vos a hist6rfa 
dos "moleques" Os mol eques eram 
jovens contratados pelos pat roes para 
tomarem conta dos f llhos dos COI,)
nos, para c07lnharem, lav;; rem a roulJa 
e faz<lrem a !impeza da cas a e do 
:u:nlal. ~·Iuitos deles er<1m trazldos do 
c3rnpo para Il cidede. Eram coloc'a
d 1S em armazens onde as mulheres 
d06 colonos os vinham escolher. Esco· 
h:am, como elas :tlz lam, os mais gor· 
j :nhos, os mais espertinh05. 

Pagavam por eles as companhias 
irans!,>ortr.coras um prec;o bastantB 
baixo e le\<lvam BEises jovens para 
casa onde Ihes davam uma camisola 
intenor e um calc1\o. 0 seu trallalho 
era muito mal pago e os descontos 
eram demaslados. Descontavam-Ihes a 
roupa q~e Ihes tinlla sido dada, des
contavam-Ihss 0 CdstO do contralo, e, 
se, por acaso. parti ssem uma chavena 
ou um prato, descontavam-Ihes 0 prec;o 
de um jogo completo. 

MU ltas vezes levavam .p8lJcada sem 
nada terem feito mal.· Alguns deles 
erarn enviados para S. Tome, como 
escravos das plantac;6ee de cacau, 
qua ndo as senhoras iam apresenta' 
queixa na Adminlstra"iio, . por , qualquer 
erro cometido 

Mas vottemos ao sistema das asco
la*> . do cOlonialismo. 

As escolas que haviam nas cida
des p<)ra os fllhos dos trabalhadores 
moc;ambicanos eram chamadas «ssco
Is:. i l'ldlgenas~ '1ue, con forme f lcou 

idade, certldao da 4, classe, lalar 
co r rectalll~nle a lingua pOllug U<lSd.; 
tlnha de mos!rar que se aiaslou d a 
CUl tura dO seu prOPrio povo e ler, 
co mo saus, as IlclQIIOS e ·a mane.' <l 

de viver dos eUlopeus. IStO , l,nna 
oe deixar De sec mo~"molcano ;J<1: " 
se parecer com urn portugues, mas 
nunca um po,lugues Gom a calegofl a 
deles. Como veam, 0 colol1lalisrno 
era uma colsa ma e vergonhosa. 

Nesse tempo, IS Cldade de \,1aputo 
cl1amava-sa lourenc;o Marques e, 
quando se Chegou a eSl3 fase dos 
assi mllaoos, ela I cou c<>m as CiJ1JS 

escolas divldidas: as OC Balno da 
Polana, Central, Cllr'eira de Ti ro, para 
os fllhos dos colonos: para os fllhos 
dos trabalhadores moqambtcanos fl 
caram as eSQolas cia Munhuana, XI
pamanlne, Bturro Indlgena e algumas 
co Alto Mae. Por 1880 e que, quando 
fo i conSlrUlrla a Escola Secundana 
Franc .seo Manyang que nesse tem
po 5e ci1amou L1ce l! AntoniO Enes, 
e come~ou a junClonar com alguns fl' 
Ihos de tr"balh<l<forjls mocamblc(l' 
110S, OS colon ,alistas dlziam que era 
o ( Li ceu da Capulana»). 

Na cidade e no campo. as cr ian
cas moc;embicane.$ niio IinhBm 0 dl
relto de nascer am boas condlC;6es, 
Quando as miies rnoqambicana s que 
estavan; a espers de bebe linllam a 
sorle de sefsm lecebidas nos hos
pitais, davam entrada em enferms
rias de 3.' classe. em maternldades 
indigenas, onde 50 hBvia estelras 6 
muitas vezes nem ISSO. Nas malern l
dades onde "'avll! as melhores con
dicoes de alojeml1nto, e cuidados e 
tralamento. so podiam entrar as mu
Iheres dos colonos . Ass,m logo a 
nascenca. a · crian~a mOlfambicana 
f icava " conhecer 0 drama da disc,,· 
mJnacii o rac'al e social. 

Mas, aoesar CIa tudo islo , a mae 
mOr;amblcana nunca se deixou ven· 
cer. Era ela quem linha sempre uma 
palavra de conforto, dO encorajamen
to para 0 filho que desanimava. Era 
ela qUf'm sabia enSlnar ao fil ho 0 
valor da· dlgn ldade, do orgulho de 
ser mocamblcano. 

Era ela quem prevenia ao filho dos 
perigos e que com a sua experien
cia 0 aludava a tomar 0 melhor ca· 
minho. 

Era ela quem em historias muito 
bonitas 6 simples contava para 0 fi
Iho a· importancla da nossa cultur~. 
o periQO da divisao, 0 herolsmo dos 
qUA It/tavem contrl! os colonos. 

Era ela que, a noite, aroda 09 
foqup.ira, dllie ao tllho que oS por!u
Queses eram estrangeiros e que a 
terra e nossa, 

Queridos Continuadores. 

Muitas aouelas crlancas que vi-
verarn esse tempo de humilhacBo A 
v .. roonha_ ao se tomarem ~ls ere!;
cictas, toram, por i:;so. oanhantlo 
conscj~ncia de que 0 nosso povo 

Nas zonas libertad as, as nossas 
crianc;:as ccmeceram a aprencler e a 
sentir a pa lavra Pais. a palavra Mo
C3mblque, a pa lavra Povo, a palav ra ' 
Pa!ria, a p"lavra Nagao, a palavra In
dependencia. 

Nas zonas Ilberta das as nosse.s 
crlancas aprenderam a lutar conlra 
o obscurantismo. contra a supersti
Gao, a conhecer a natureza e como 
a transformar. FOI nesta ex;:>e riencia 
de vida colectiva que n:luitas c[l~n9as 
da vossa idade aprenderam .;;: se'r 
professores de outras crianras e ' mo-

Para vencermos estas e Ian las 011-
tr"s di!icu idad 2s lod os 1)05, crianGas 
e aduitos. telT.los que ser organiza
dos e dlsClplinados. temos que apren· 
der mUlto, temos que trabalhar e sa
ber Irabalhar bem. 

Uma das deJegadas, seguindo atentamente 0 d:scurso de «papA Samora» 

nitores de Alfabetiza<;ao e Educa<;80 
tie Adullos, as vezes dos seus pro
prlos pais, irmaos e avos_ Asslm, 
ensmavam a soletrar. II ' eSC rever e 
a respeil ar pal llvras como Paz, Amor. 

o que ja temos e 0 que vamos 
ler no futuro tem de ser 0 resultado 
do nosso esfor90, da nossa imagi
naCao, do nosso tre.balho, e do nos
so amOr a PAtrla, 

Que 8prendc:m a re's~ ei tar os r-o
vas de tod o 0 Mundo e se' s .. ltam 
impelidos a aJu dar os outros, de'lUol 
do espinlo in larrlaclonallsta. 

Que sintam pra;!)r em desenvolver 
e reeria r actlvlddes arlisticas. cui 
tUlllis e desportIV"s, Ilas voss as as
col as. ba :rr os aloelas comUnals, fa
bricas, e ou tros centros de vida co
muo·ta ria orQanlzad l\ .• 

Que S9 s l nl~m crlan c;: .. s· em toda a 
aCf-pC,ao del palavra . 

Que possam brinCar. estuctar " 
cri ar Be ,eza em I .Z, fal izes e ale· 
g10S. 

Que se s:ntam orgu lt10S0S de tr,a
zer eo p,;sco~o u 1"''''1,) vermeilio 06 
"OIIIIlI Uauor ., U vu:><>u Dart) emble
(JOi;! 110 pe llo. ~ qllanllo no~ sa.uQ ar;,m 
lte pUrino ergUlQu, q'ue nos possamus 

vet brll il anou flOS vOSSOS olhos a 
Cfl ilnl" V, va a d nossa Pat fl a !:)O CI~IJS' 

tao 

Uma vida nova val comec;ar para 
vOs. Uma vida org"n izada, onde pos
sam expnmlr a vossa Imaglna<;iio, a 

vossa capaC;ldade cnati~a, 0 vosso 
talanlo: onde ' possam desenvol~er ° 
senllclo d a response bill dade, da ami
zade e da sa camaradagem; onde se 
possam tornar crian"as que sejam 
Illotivo de orgulho dos vossos pai s_ 

Conflanle no vosso fuluro, pensa,,
do no amanha certo, para que yo· 
ces, crian<;;as moc;;amblcanas, possam 
part iclpa r na cna<;;ao desta reallda
de, e com emQC30 que, em nome 
do Comlte Central do Partido Frel l-
mo, declaro solenemente criada a 
organizacao das nossas criancas 
que toma 0 nome de CONTINUAOO
RES DA REVOlUCAO MOQAMBICA
NA. 

Queridos Contlnuadores 
da Revolu9ao Mo,ambicana· 

Esta organizacao que cnamos, san· 
gue quente e palpitanle, correndo nas 
velas da nac;ao, tem de ser um O~£la
nismo ViVO, tao aleg re e dmamico 
como cada um da v6s. 

Que cada um de vos, Continuado
res, sinta, em cada momento, que 
onde quer que esteja, estara a vossa 
organ iz·ac;:iio. 

CamlOhem seguros e decidldos, 
Continuadores orgulhosos, senhorel 
dO Vosso destino. Estaremos 10 vos. 
so lado. Os passos do vosso futuro, 
serao de todos n6s_ 

Viva oS Continuadores da Revolu~~o 
Mo"ambicana 

Pel os nossos Continuadores, 
A Lu1e. Continual 
A . Revoluc;;ao Vencer6! 
o Socialismo Triunfartll 


