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PopLl'a�a.o de Maputo: de que it gue vamos fal �? 
Qual a nossa agenda? 

RESPOSTA DA POPULA�AO 

BANDOS ARMADOS ! 

PRESIDENTE DA REf'OBLICA 

� essa a agenda? 

RESPOSTA DA POPULAyAO 

SimI 

PRESIDENTE A REPLlBLfCA 

Obrigad . 

. . 

Ja temos agend : vamos falar dos bandos 
armados. 

Viva 0 Povo Moc;;arnbicano unido do Rovuma ao 
Maputo! 

Viva a Republica Popular de MoCambiquel 
Viva a Unidade Nacionajl 
Obngado. 

fNTFlOO UC;A 0 

A nossa agenda e. como voc6s disseram: tan· 

dos arm iJdos. Eu vou acrescentar mais um ponto� 
romper com a burguesia, em particular, com os aspj· 
rantes it burguesia.

· -

I Nos temos sido generosos, temos sido muito 
compreensivos. bons de mais, para eom a pequena 
burguesia. Mas ela violenta·nos com as armas_ 

Para I iqu idBr os bandos arm ados. 0 combate 
CQntra estes bandidos, exige neoessariamente que 
coloquemos a pequena burguesla ns defensi1l8 
completa. 
Vamos historiar: um pouco. 

NOs fomos um povo colonizado. 
Fomos vendidos como escravos, fomos humr

Ihados. fomos brutaiizados. Fomos considerados 
animalS de carga. 

No entanto, resistimos. 
Resislimos ;'} chuva, a.:l sol . ao frio. 
Resl$timo.s a baioneta, as correntes. as algemas. 
Chegou a altura de . as rebeJarmos. de prosse-

guirmos o {;ombate dos 1105S0S antepassados. Em 
1962, criamos a Unidade Nacional, criamos a FRE
LIMO, nosso instrumento de luta. 

A primeira vit6ria do Povo Moc;:ambicano foi a 
Unidade Nacianal, fo; 0 s.parecimento da FRELIMO. 
em 25 de Junho de 1962. Quando criamos a FREL IMO 
estavamo-nos a libertar. Foi um acto de libertaclio. 

Esta to; a prlmeira vit6ria do F!lovo MOQsmbi. 
cano. 

28 de Julho de 1982 

T'VA NTE 

UESIA 

llDAR 

Presidente Samora Machel 

de Junho em Maputo 
Quando criamos a FRElIMO cairam a� algemas 

que nos aprisionavam. 0 Povo Mocambicano inteiro 
transformou-se numa vontade (mica. que se materia
lizou na determina�ao de lular, pels Indep'endAncia 
Naclonal, para restituir ao Povo 

• a sua dign idade. 
• a sua personalidad • 

• a �ua cultura 

Desencadeamos a luta e dlssemos entlo: mals 
vale vlvar uma hora livre e Independente. do �ue 
sar escravo 100 anos. Querlamos dizer que quando 
sa frata da luta de Libertal(80 Nacional. os sacrifi
cioS' nunes sao demais. 

o 25 de Setembro surg iu aomo 0 desdobra
mento da nossa polftica e da nossa estraMgia, que 
se transformaram em tactica. For assim que ataoamos 
o inlmigo. 

A partir dai definimos 0 coloniallsmo como 0 
inimigo principal a sar abatido - com as nossas 
armas. com as nossas balas. 

Tlvemos a partir: dal varies frentes de combate: 

Gn.ternacional. E n65, quando crjamos a guerra, Mo 
t inhamos nada. nas mAos. 

Levavall1os, por�m, a nossa convic9ao, 
a nossa vontade, 
a nossa determmacao, 

de libertar a Patria do 
juga colonial. 

avanco da luta libertou largas zonas de Mo
c;e.rnbique. 0 nosso pais ficou assim dividido em 
duas grandes zonas; a da FRELIMO e a do mimlgo. 

Havia ainda zonas qUe sram de contestacao, 
outrll5 de refugiados e outras de campos de concan· 
traclo, 

. 

\I OBJECTIVOS DA REUNIAO 

Um dos princip is objectlvos darsuni,§o de hoje 
e aprofundarmos a nossa ruptura com a burgues i a . 

Isso signlflea, em primeiro lugar. consolidar il 
flOHa capital como zona libertada_ 

o que quer dizer zona IIbertada? 
Durante Lu a de Libertac;;ao Naoional dlSSe-

• frente pontics: para (lonso ildar a Unidade 'os: a zona Jibertada nal) sa caracterlza epenas pel 
NaClonal.' . f ao in- i o --*,.ftt���.':"u"'"'s""""ncla iSIGa (fo ocupBr'iTe es angeiro, 0 coW-
var ao mundo a Justeza de nossl!l luta; 1'1I1/ist . 

• frente dlplomatlca: para difundlT a corre�-
teza da nossa causa, a Justeza da nossa A zona libertada caracteriza·se pelas novas msti-

guerra e para isolar, 0 inimigo no plano 
internacional; 

• frente economIc.: para aUmantar a guerra; 
• frente social: organizando a educaoAo. � 

saude; 
• frente cultural: porque 0 combate qtle 

fazlamos era um acto eminentemente 
cultural, era a forma mais alta de um 
"ovo para se dignificar; 

• frente milltar: era a nossa forma prlncfpe' 
de luta. liquidando as foryas v ivas do 
inimigo. 0 suporte do si!tema colonial. 

A luta produziu her6is, mas tambem produziu 
traidores. 

Apareceram traidores no seio da FRELIMO. no 
s€io das For�as Populaies de Libertacao de MOQBi1'1-
bique. Apareceram cobardes, medrosos. Apareceram 
boateiros e intriguistas. Apareceram aquales que 
subestimavam ou sobrestimavam ° inimigo, os opor
tunistas de esquerda e os oportunistas de direita. 
Todos se juntaram contra a FRELIMO. 

Comec;:amos a sentir, a medida que a guerra 
desenvolvla, que havia infiltraCfAo no nosso selo. 
ComeQaram a aparecer; organ lz8yOes fantoehes Ii 
soldo do imperfalismo. 

Mas a guerra foi-se desenvolvendo. 
o sup-orte do coloniaJismo foi 0 lm�ria.lismo 

tuh:;ftes_ pelo F!loder Popular. pela demooracfa ravo
luciorutria. "elas novas relacoes de produ«eo. pelas 
novas relaQOes que existem entre os homens. 

. 

As zonas libertadas sao zona s que forarn fiber
ta(f� dos v;cios e de defeitos da sociedade doentia, 
da aociedade capitalista, do nosso inimigo de clssse, 
dos vfeios e defeilos do colonialisrno. do capitalismo. 
do imperialismo. Das zonas libertadas asses deteitos 
e vicios foram varridos 

A zona libertada caracteriza·se: 

• p$la H�uidaQao da explorsQao e da 6pres-
sAo 

• palos metodos democraticos de direcc;;ao 
• palo amor que e devotadoas crjanQ8s 
• pela l iberia!(so da mulher 
• pela amlzade e fratemidade 

Ali se organiza; 

• II salida ao sel'Vi� dO Pov6 
• a eduoaoAo ao serviQo do Pov6 
• a jUStiQ8 ao servivo do Povo 
• 8 prodUQM "ara satisfazer as nect!ssida

des do Povo 
• a vida colactiva, 0 trabalho colectivo 

Nas zonas nbertadas mata·se a manUra que 
caraclenza: 6 sistema capitalista. No capitalismo ate 
se cria 0 dia da mentln�. Oiicializa-se a mentira. 

'Nas zonas libertadas mata-se 0 boato, a catU
n,a, a intriga. Nas ZOnAS ;ibertadas liquida-se: 

• 0 individualismo. a indisciplina 
• a desorganizaQso 
• a pregui9a 
• a mediocridade 

Nas zonas Iibertadas matam-se as ideias conser
v*doras, 0 obscurantismo e a supersti�io. Nasce a 
ci6neia. 

Nas zonas libertadas matam-se: 

• os complexos de superioridade 
• os comple>:os de inferioridade 
• os recalcamentos 
• as 6dios 

Nas zonas libertadas os problemas de um s�o 
J problemas de todos - sao problemas de toda a 

sociedade. Por issa mone 0 individualismo, morrem 
os problemas mesquinhos, secundarios. 

Nas zonas libertadas nao ha droga. nao M pros
tltuiy a o . marginalidade, neo M doencas venereas. 

Nas zonas libertada:s organiza-se: 

• como matar a morte 
• como fazer g uerra a guerra 
• como fazer a guerra revolucionaria con· 

tra a guerra reaccionaria 

o objectivo central da nossa reuniAo e pois 
consolidar. a nossa capital como zona libertada. 

o �ue queJi isto dizer? 

Libertamo 'a c i dade da o c upaCBo ffsjca colonial. 
Estabelecemos um Poder mocambicano, um 

GOverno mOQambfcano, estabelecemos um Conselho 
Executivo moyambicano. um Exercito moc;ambicano, 
uma Policia mocambicana. 

E s tamos aqui l1a Praca da Independ.§ncia, e JC�. 
nao esta ali a estatua de Mouzin ho de Aibuquerque. 

Estamos em Maputo e nao em Lourel190 Mar· 
ques. . 

0 que era LOlJrenQo Marques? 
Lourenco M arques era urna cidade carregada 

• de tribalismo, 
• de regionalismo. 
• de raoismo, 

• de complexo, 
• de humilhac;:ao. 
• de diserimina9B.o, 
• de afienacao, 
• de despersonal,zacao, 
.. de odlos e recalcamentos 

Lourent;:o Marques era 0 centro de come/'cJali
zacao da mulher, centro da prostltuiC(80 mais degra· 
dante 

re �M r tt. ra ad de ptostlit,l 8 ,  ra 
cldade que utifizava a mLllher como Instrumento de 
propaganda, 

Era LourenQo Mar�ues de Makloklomana, 

des Lagoas. 
• da Malanga. 
.. da Rua Araujo, 
• do Ll.lso. 
.. do Pinguim, 
.. do Quaresm.a, 
.. do Aqw1rio. 

. Em Lourenco Marques ter doenv8 venerM era 
)'Mtivo de orgulho. A pen i cHina era requisitada para 
curar doenQas venereas, em vez de curar a pneumo
nia. Uma caracteristica dos. homens e mulheres dAs 
cidad.es era que quem tivesse 20 vezes doencas 
venereas, era considerado campeao. 

Alguns ate se orgulhavam e diziam: eu, .. Lou
rel'lQo Marques.>. Quando iam ao espelho, admlra
vam-se e dfzi�m: «sou eu, Lourenc;:o Marques." 

Lourenc;;o Ma(ques eta a cap i lai do crime. era 
o centro que orgenizava a m o rte dos moc;:ambicanos 
- como chicotear, como torturar, como enforcar 0 
mC7cambicano. 

Lourenc;:o Marques era a. capital do assassinato, 
do roubo, da degrada¢ao moral. 

Eram estes valores ql,le faziam Lourenc;o Mar· 
ques ser aquilo que os coloniallstas chamavam de 
«oidade . C6smopolita,�. 

Llberttlmcs Lourenc;:o Marques da explorsc;:aO 
e da ·humilhacao coloni al. 

Os velhos lembram-se muito bem como toi cons
trufda a catedral. Os trabalhadores m ooambicanos 
subiam· andaimes com as pernas acorrentadas, para 
construir a «Casa de Deus", a casa da civilizac;:ao 
ocidental. 

Ja se esqueceram- da caderneta indigena? ;; 
Jei sa esqueceram que depois das nove horas 

nao podiam circular sem passe? 
Ja se esqueceram da prisao por nao pagar 

imposto? 
Jfl sa esqueceram dos homens e mulheres a 

puxarem os cilindros como animais de carga a cons· 
truir estradas? 

. 

Ja se esqueceram do calvAo de ganga ou da 
serapilheira de estiva? 

Jfl se esqueceram dos salarios miseraveis que 
recebiam e dos restos de com ida de Que se alimen
tavam? 

� impossfvef terem-se esquecido. Mas alguns 
ficaram marcedos. as suas cabecas continuam ainda 
hoJe a ser oentros dos vfcios do colonialismo. Esses 
guarda.m com saudade nas suas cabec;;as a recorda
<;:8,0 da h umil!1 a<;:ao . 

Como la nao encontram em Mocambique botas 
para lamber� logem para a Africa do SuI. 

Fogem para ir lavar as retretes dos boers_ Como 
se nos nao tivessemos retretes! 

Vejam ate onde vai a mentalidade escrava ao 
inimigol Fogem para a Africa do Sui para ssrem 
bandidos arm ados. 

Fogem para a· Africa do Sui para serem assessj
nos, criminosos, para estranguler 0 povo d a  Africa 

do SuI que clama libeFdade, independ�ncia e igual· 
dade. 

Dlz-se no Ocidente que a Africa do Sui e a pars 

pllgina cinco 



mos· def,-nit 
mais desenvolvido. Sim, a verdade . 

r= desenvolvido no assassinato, 

• nos crimes 
• na discrim ina�ao racial e humilhaQao · do 

homem 
• .  nos massacres 
• no enforcai'nento de' prisioneiros p,0litic:os 

, . no assassinato de crian((as 
• nos metodos de ,tortura 

A Africa, do Sui e tao desenvolvida que fodos 
os ·anos bate 0 recorde mundial de assassinatos ( de 
patriotas e de prisioneiros nas ' cadeias_ . 

0 que e interessan.tl:#, e que aqueles que fazam 
da 'Africa do SuI 0 seu mode lo . lanQam 'os boatos 
mais incriveis contra os paises socialistas. 

Toda a nossa . guerra foi Bpoiada pelos paises 
socialistas. 

Deram·nos 

• farda 
• medical'nentos 
• armas 

Vieram medicos, trabalnaram' COrihosco-curando 
a, �opu lacao, os comba:tentes, as criancas. . 

De ,que lado estavam a Africa do SuI eesses 
que sao contra os pa ises socialistas? . 

A Africa do Sui tem 0 apo io incpndicional do 
imp.,e(ialismo porque discrimina. 

• porque assassina crianvas 
• ' porque optime 
• porque e.scrav iza 

• por.que violenta 0 ROvc;, sul·africai'iO 

Com o epolo e cumplicidMe do Ocidtmte, a 
Africa do Sui possui fabricas ,de armamento, para 

permitir a minoria oprimir, a maioria. 
. 

E n6s, na Republica Popular, de MOCfamb ique, 
porque estabelecemos a iguald-ade, a justic;;a, respei
tamos os direitos do homem, ficamos na lista negra 
de alguns palses capitalistas. · 

Nos paises imperialistas discriminam pretos, 
bran cos, aSiaticos, mas dizem·se «clvilizados •• , dizem 
que pratjcam a ·,democracia ... E como n6s nao pra· 
ticamos a discrimina<;ao. somos- acusados de viola· 

, dores dos direitos humanos e da democracia! 
Ja podem ver quem sao os bandidos arm ados! 

f: gente sem consciencia. sem moral. sem orgu· 
Iho. Sao ager:ttes da Africa do Sui racista. 

Alguns, porque sao ignorantes e obscurantistas, 
difundem que os comunistas comem crian98s. Essa 
propaganda tem como base as cabecas de afgluns 
de v6s - agentes que ficaram ca para fazer. 0 tr8-
balho do inimigo_ Quem come cr iancas: e a Africa 
do Sui ou sao os comunistas? 

Os bandos arm&dos sao criac;:ao do imperialismo, 
e van vollar para se apresentarem aos seus patroes 
com um balde na cabeca, furado e cheio de fezes! 

Alguns, 1'10 entanto, nao veem isso. Nao sao 
capazes de reconhecer '0 inimigo. E tambem nao 
sao capazes de ver as nossas conqu istas . 

Quando proclamamos a independencia acaba· 
mos, neste pais, com 0 comercio de cadaveres_ 

A escola passou a ser um c'ireito e nao urn prj
v i l�gi0 _ Na altura da ind ependenc ia havia, em todo 
o territ6rlo nacional, apenas 500 mil alunos. Na Uni· 
versidade de Lourenc;:o Marques. havia 4500 alunos, 

, mas apenas 40 eram pretos. 
A saude passou a ser ur,n direito de to do 0 povo. 
Mas voces nao veem ;sso. 
Alena estava nas maos de urn punhado de pes· 

soas _ Voces viviam nos subUrbios colTl 0 burro das 
tripas. Agora estao na oidade do cimento. Mas ja 
n�o vao as reunioes, nao participam em nada, ja nao 
podem varrer 0 quintal da vossa casa. · . 

Alguns naoparHcipam nas actividades pollticas 
do pais, permanecem nas casas. ficam alheios a 
Revoluyao que Ihes c1eu 0 que tern. 

Nacionalizamos os predios que construimos e 
onde hoje podemos habitaLVocesnao podiam habi· 
tar, nao s6 porque nao ,se podiaalugar a pretos, mas 
por causa do custo da renda. Neo estavam em con· 
diyoes de as aluger. N6s acabamos corn a disci-imi
J1a«ao e estabelecemos rendas que os traball'ladores 
podem pagar. 

III INIMIGO INTERNO 

Quando dissemos que famos declarar guerra ao 
inimigo interno, muitos nao compreenderam. '.' 

Quando declaramos guerra ao. inimigo intern 0, 
nesta mesma pra«a, dissemos que tinhamos agi:mado 
a rabo do leao, e que iriamos ate ao tim. Muitos nao 
compreenderam bem 0 alean-ce e a essencia de 
Of ens iva. POI' isse ha confusao quando talamos do 
inimigo jntern o. 

. 

Quem sao esses inimigos?' Sao : 

• as espi6es ·que vandem a vida dO ' povo 
e os segredos do Estado 

• ·os traficantes de dinhelro 
• os raptores 
• os lanca·rumores, os-Ianca'panico e in

tra nquil idade 
• os boateiros, os intriguistas, os que ·tefT! 

Ifnguas comp.ridas para lanyal; rumores 
· talsos 

• os tr aidores a Patria 
• os infiltrados 
• os agitadores 
• os agentes provocadores 

Vamos tomar medidas severas contra lodos ales. 
Nao libertamos a cidade para cr.iar intranquili· 

'dade nas pessoas. 
Compramos ja aparelhos para detectar aquares 

, qua fazem telefonemas an6nimos , sobretudo a noite. . 
Todo� os que fazam ·tel efonemas an6nimos aos 

�uadros, aos militantes, ao, R()vo em geral, para 

semear a intrariquilidade" passara,o 'palo TrIbunal 
Militar Revolucionario� 

, 

o mimigo interno sao. tambem: 

( 

• os sabotadores, das tAbricas. das empre· 
sas, das IOjas" das cooperatives. dos 
machimbombos 

. 

• aqueles que roubam dinheiro e bens do 
povo . " 

'
. os comerciantes desone.stos 

· os :que retiram as' pTodutos dos c ircuitos 
normais para vender. na candonga. espe· 
culando 

• as candangueiros. Ele, tambem vao ser 
levados ao Tribunal· Militar Revoluc iona� 
rio. Nao vao ao Tribunal. Militar Revolu- ' 

cionario apenas aqueles q� andam a 
qhaci n ar crlanRas: as candongueiros sao 
tambem, bandidos: sao 0 protongamento 
dosbandidos armados e. e por isso Que 
vao para 0 Tribunal MUiter Revolucionario 

\ " . . 
T odos estes vAo al imentar as nossas armas. S.§o 

formas de bandit ismo armada, ,sao·o prolongamento 
dos bandidos, armados . 

Idkas 

• 

sia ente com .a burg 
Os nossos in imlgos sao: 

• os l adroes, porque �erturbam a ordem 
social 

. .  

• os violadores das nossas filhas, os vlola
dores de menores 

• os que corrompem a nossa juventude, os 

nossos fi Jhos 
- . 

Todos estes pasS'araotambem pelo Tribunal,Min· 
ter Revolucionario. 

Sao estes que pululam, pela cidade. como mos
cas, que infestam a nossa sociedade. 

Elas sao cOnio mosces que nos' incomodam. 
E n6s passivamente,', nAo arranjamos mata-rhoscas 
piua as matar. Elas poi sam em n6s depois de terem 
andado por; todo olado. E n6s nao as matamos. 
Deixamo�las Ror ai e dizems «e a· generosidade da 
Revoluyao>,. -

NOs nao tlnhamos isto nas Zonas libettadas. 
Mas quando chegamos ' a cidade, encontramos 

a burguesia. os aspiraotes a burguesia . E· tjzemos 
algumas concessoes. 

. 

as aspirantes ' a · Durguesia, quando chegamos, 
olharam para nOs, com a nossa 'farda e a nossapis
tola, e disseram: .. Sabe, Sr. Presidente , a 'farde MaO 
Ihe fica bem. NAo e elegante. A gravata •. 01alo, esseo

tam·lhe muito.bem... : , " " 
EnOs tiramos as ,p'istolas. ,Ganhflmos a «e l�an-

cial> e eles· ficatarn com as_ nossas arm as. 
Etes disseram aos camaradas: 0 que e isso de 

cam uilagem? ' 
, .., 

A gravata, os fatos ficam·vos bem! 
E n6s. ficamos com as gravates. e eles com a 

hossa camuflagem . 
Perdemos a sensibilidade de detectar as, mano

bras do inimigo quando ainda estao no ovo_ 
Perdemos tambem a sensibi lidade de detectar; 

as varias facetas em que se manifesta a reac9ao, em 
que se manifesta a inimigo. Por isso, p'erdemos. 0 
sentido do: inimigo. 

Cometemos esse erro. Mas nao vamos comet6-lo 
de novo. Voltaremos a usaI' as nosses pistolas. 

Esta e uma cidade libertada, temos que defend�
-Ia fortemente. Nao pode haver Itlgar para esses ban· 
didos que vialam a moral revoluciom'lria. a ·  m or a l 
soc ia lista. ' 

Acabemos COni eles. 
, Se nao fazemos isso a quem queremos agradar'? 

Quetemos agradar a reacCfao? Para com a -reaccao 
nfio ha contemplavoes! 

Ha ainda os impacientes. 
Querem que a crian�afaca doutoramento com 

7 aoos. A nossa independ�ncia s6 tem sete anos. 
Mas esses querem que Mocambique·sejaja como 
os paises altamante desenvolvidos. 

Sao gente sem orgulho, habituados a viver sem 
patria. Quando Ihes dizemos: «a Patria esta aqui!,.. 
fogem, nao a aceitam. Felizmente, sao uma minoria 
infima, uma minoha de perturbadores. 

Ha outro prob lema, 0 dos chamados desertores, 
dos lambe·botas,cujo nome verdadeiro e regressa
dos. Regressam para junto dos seus pais espirituais. 
para junto dos seus patroes para dizerem: missao 
cumprida! 

Jorge Costa nao fugiu , regressou para os seus 
patroes para dizer: missao cumprida. 

-

Mas, estejam onde estiverem,. pairars semp.,re 
sobre eles a forca e 'a ameavu da justic;:a. 

o tratamento contra 0 i nimigo interno, e· como 
a hist6 ria do j acare . 

Quando alguem captura um' jacare ' sardo ' do 
ovo, acha-o um verme interessante. Mas e um verme 
que come carnefresca. ainda com sangue ,quente. 
E vai crescendo. 

No entanto, a dono nao toma conscienciaque, 
arnedrdaque este verme interessante vai crescendo, 
vai tendo mais ' exigencias, precisa de mais, coniida. 
Um jacare crescidocome um cabrito inteiro, em dois 
dias ecapaz de devorar um vitelo. Mas, como 0 dono 

'nao toma consci�ncia, da·lhe a mesma raCao, conti-
nua a dar·lhe a mesma Quantidada todos os dias. 
Entao, porque a comida ;a nao lhe chega, 0 jacare 
come 0 bra90 do dono, ou masmo devora-o inteiro. 

� como a burguesia. 
Se a deixamos crescer corrompe as flossas ins

tituivoes, a POl icia, 0 Exercito, a Seguranca, todo·o 
nosso Aparelho, de Estado. 

A medida que vao crescendo, torn am-sa instru
mentbs cada vez mais fieis do imperialismo. 

Os nossas ·jacarE�s ainda estao· no estado de 
vermes, sao ainda aspirantes a burguesia. AiMa nao 
tem poder econ6mico, nem capacldade intelectual, 
nem capacidade tecnica. 

Sao caixa de ressona ncia de ideias e culturas 
estranhas ao nosso povo_ 

Tem a mentafidade escrava 80 estrangeiro a 
desprezam tudo a qua e nacional. tudo 0 que se 

., identifiea com 0 Povo. Nao t�m personalidade' mb
c,ambicana. Sao representantes mentais do impe-
rialismo. - , ' -

Mas se nao Iiquidamos estes verm es, se osdei� 
xamos crascer, tomar·se-ao mais' per.igosos. 

Porisso este nosso combate. 
-

IV 'A VlTORIA PREPARA·SE,: ORGANIZA.SE 

A vit6ria, na batalha pe Ja consolidac;ao da nossa 
capital como zona libertad a � prepara-se, organiza·se. 
Como? 

, - , 

• conhecendo 0 in imigo, sabendo camorate 
age, quais as seus objectivos, �ual'o seu 
comportamento; , 

• conhecendo as nossas foryas. Tendo 
detectado as manobras do inimigo, os 
seus metodos e objectivos, estabele,ce
mos a n ossa estrategia e definimos a 
tactica, correctado nosso combate. 

Organizamos entao as nossas foryas. damos 
fatefas concretas 130 Pova. 

Quando combatemos nao e para perder. 

V CONHECER A NOSSA FOR«;:A 

A nossa forc;:a sempre fO!, e' e seril pre sera 
a Povo. 

E forva imensa e invencivef. � uma muralha 
de '890.· 

Somos quase 13 milhOes do Rovuma 80 Maputo. 
Na cfdade de Maputo somos cerca de 900 mil habi· 

. t.antes. 
Mas, s6 existimos como Povo quando estamos 

unidos e organizados. f: como 0 cimento : e um p6 
que'se . dispersa ao vento, a m ais pequena brisa_ 
Mas, quandoesta misturado com agua e areia, forma 
a muralha mats solida . 

Cbm ele pode·se organ tzar.; um abrigo que reslste 
a mais poderosa bomba_ 

t assim 0 nosso Povo, 
o Povo , para constiturr ums for<;a tem de ester 

un/do e organizado. Unidoern torno da Patria e das 
rdeias do nosso Partido_ Organizado no seio da 
OMM, da'OJM,dos Conselhos de ProdUyao, n8 Orga· 
nizacao dos Professores. na Orgarliza«ao dos Jar· 
n'alistas e em outras Organizac;:Oes Democraticas de 
Massas . . 
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o mos· dei ii 
Povo organizado com 0 sau p'oder. atraves dos 

Grupos Dinamizador.es dos Bairros e dos Conse
Ihos -Executivos das Aldeias, Povo organizado para 
sa defender, nos Grupos de Vigilancia, M il icias 
PopulaJ:es, organismos de Pol icia e Segur.anca. nas 
Forc;:as, Armadas. 

,Hoje temos connosco todo 0 Povo MOQambi
cano, mesmo a_queles .Que estiveram ligados a com
promissos com 0 r.egime colooial, ulJido do' Rovuma 
ao, Maputo. I 

Todos temos 0 coml![ornisso, de defender - a 
Pat�ia, 

• de desenvolvel) - asestruturas do Partido 
e .,s ideias do Partido 

• de construi r 0 bem-ester; e a felicidade 
do Povo, 0 p r.ogr.esso do Pais. 

VI CONHECER 0 NOSSO INIMIGO 

o nossa inimigo permanente e 0 imperialismo, 
.'fue em toda a Pflrte combate a liberdade dos povos, 
prooura criar condiQoes para eXp'loralj e o p'rtmir, os 
ROVOS. 
- E 0 Impetialismo que apoia os regimes ditato
riais, fascistas, sanguinarios: Todos estes, regimes 
sao cada vez mais agressivos, cada vez mais sangui
narios, e tern 0 benepl acito do Ocidente. 

Onde e �ue a Afr ica do Sui arranja a bomba 
at6mica? 

Onde esM a moral, a civiliz3((aO, a cultura dos 
parses que apoiam a Africa do Sui? 

Mas alguns nao veem isso. Tern as cabec;:as 
viradas para ,Ia. Esses sao 0 prolongamento dos 
bandidos' armados. Infelizmente sao ums minoria 
infima. Temos tambem de esmagar,esses agentes 
jl:lntamente com, os baodidos arm adOs. Sao nosso� 
ini m igos. 

o impefi alismo utiliza diversos instrumentos, 
diversas formas de actuac;ao. 

Ate 1975. 0 colonialismo portugu�s era 0 nosso 
inimigo principal. 

-

De 1975 a 1980, 0 imperialismo ataeou-nos com 
a mascara do regime, minoritario e racista da Rode· 
sia do SuI. 

A partir. ,de 1980 usa como ponta de lanc;a 0 
regime nazi·fascista do «ap-artheid". Mas, por baixo 
dessas pmturas todas - do colonialismo" do tas
cismo, do "apartheid», da tebeliao rodesiana 
encontramos semp-re 0 imperialismo, as suas armas, 
o seu dinheiro para oprimir: 0 povo, para prom over 
o gangsterismo, para fomentar , 0 crime. 

Mas 0 imperialismo. para agir, necessita sempre 
des seus agentes. que sao os bandidos armados, os 
mercenarios. Precisa dos pequenos feiticeiros que 
abrem asjanelas por onde entra 0 grande feiticeiro. 
Aqui esta a origem dos bandidos armados. , 

Os seus agentes locais sao: 

• a burguesia, ou meltlor. os aspirantes a 
6urguesla. 

-

'05 nossos aspirantes a burguesia querem 
ocuper 0 lugaIj de burguesia colonial e capital ista 
que abandonou 0 nosso Pais. Querem ser patroes 
como eles, querem ser exploradores como eles. 

-Querem ser corruptos como eles, querem pro· 
mover 0 amantismo, a prostituicao, a orgia. 0 bacanal. 

Os seus agehtes locais sao tambem os margi· 
nais, os ant i-sociais e os bandidos arm ados. 

A plataforma que os une: 

• til a ambi«;:ao do Poder, a ganAncia de 
dinheiro e conforto, 0 gosto pelo vicio. 
Sao tend�ncias .quelevam, a vender. e a 
trair: a Patria; 

.. e 0 servi lism o; onterri lacaios do colonia
'Iismo. dos racist as rOdes,ianos, e hoje, 
lambe-botas e agentes dos na2i-fascistas 
sul'afl'icanos; 

a e 0 anticomunismo que sempre 0 coJo· 
nialisrno utilizOu e que hoje raaparece 

sob uma forma mais primaria, porque os 
nossos aspirantes a burgtJesia sao' igno
rantes e nem sequer: sabem papaguear: 
aquilo gue os seus RatrOes ensinam . 

A p'lataforma ,que os une �oderesumir·se: 

• riO 6dioao Povo; 
• no 6diio ao Podell Popular; 
• no 6dio a Revolucao, a transfoi'mac;ao. 

Jativemos ocasiao. no passado, defalar dos 
margineis, des anti·socials e da -burguesia. Aqui em, 
Map-uto, a inda nao tivemos oportunidade de tafar, 
dos barididos e quem eles sao. , 

Ha quem tale deles como' oposiQao, ' reacQao, 
contra-revolu�ao_ Sao termos im pr6prios. ' 

Urns oposic;ao teln de ter uf"la plataforma poli
tica, uma direccao. Tem de representar uma corrente 
de opiniao, mesmo que seja de pequena expressao. 
Tern de ter como base uma camada socia l, por mino· 
ritariaque seja. Tem organizac�o, estr.uturas. Tern 
de ter urn program s on de define a sua pOlitica, os 
seus objectivos cu ltu�ais, socials, econ6micos . 

Estes que peg am em crianQas e mulheres e 
Queimam-nas nos machimbombos, QIJe mutilam as 
nosses maes. que vlolam menores de 9 anos, que 
violam as nossas filhas, que roubam a nossa com ida, 

'que pllham os nassos bens, que raptam os nossos 
fijhos. estes sao oposic;;ao? 

Porque � que estes agen tes nao dao publici
dade a estas aCQoes criminosas? 

Eles atacam os gra n des projectos de desenvol
vimento ecornSmico no nosso Pais. Sao projectos 
que estao integrados no nosso desenvolvimento pia
nificado para os pr6ximos dez anos-. E 0 nosso 
desenvorvimento ne decade. 

Estamos, em primeiro lugar. a inventariar os 
hossos recursos naturais. que nBo conhecemos, para 
os podermos transformar em riqueza, am felicidade. 
em bem-estar. 

Temos 0 proj ecto de incrememar a produ9lio 
de algodao para acabar. com a nudez. para construir; 
tabricas para fouRa. 

-
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Temos 0 ;Jrojecto de producao de Rape l e madei· 
ras, para ex p ortarmos. 

Estamos a fazer prospecQoes no subsolo para 
descobrirmos os recursos minerals gue temas: 

• petr6leo, 

• carvao. 
• ouro, 
• cobre, 

• asbestos, 

• ferro, 
• tantalita. 

A Africa do Sui tem conhecimento disso. Sao 
esses os lugares 5lue os bandidos armados VaG 
atacar. 

N6s ,terrios cooperacao com paises socialis1aa, 
com paises nordicos e palses doOcidente_ Temos 
cooperantes desses parses aqd. Celebramos COnl 
eles acordos de desenvolvimento economieo do Pals. 
Por isso 0 alvo dos bandidos sao tambem as coope· 
rantes_ 

He portanto varios projectos de desenvolvimento 
que devem ser: feitos pelo homem mOQambicano. 
E contra esses projeetos que os bandidos agem . 

Para que nao avancemos. para continuarmos dep"en. 
dentes de Africa do SuI. 

Os bandidos atacam estradasque nos Ilgam ao 
Zimbabwe; atacam as Ifnhas terraas, a p ipeline. 

A Africa do Sui ataca tambem 0 Zimbabwe, , 
Botswana, a Zambia _ 0 MalawI 0 Zaire. para que 
estes paises nao escoem os seus prod utos atravGs 
dos portos m09ambicanos. 

o Imperialismo quer que nao 110S desenvolva
mos, que continu-emos dependentes, que continue
mos amar rados a Afr ica do SuI. 

Os bandidos nao tem urna d irecc;ao mocam
bicana, uma politica assente nos interesses duma 
camada a inda que pequena , da nossa popu lac;:ao. 
A sua direcqao sao os servic;os secretos sui· 
-africanos, a sua politica e a de Pretoria, os seus 
interesses sao os da Africa do Sui racista. No seio 
dos bandidos encontramos moc;ambicanos anti
-sociais, drogados, traficantes, lad rOes, os amantes 
da moral decadente da burguesia. 

No seio dos b andidos. encontram os tambllm 
antigos auxl liares de Muzorewa, ' marginais sul-africa
nos, oficiais do exercito e da policia sul·africana, 
mercenar ios. 

Sao os Serviyos Secr.etos da Africa do Sui que 
Ihes deo ordens, definem objectivos e alvos, pagam· 
-Ihes salarios, fazern-Ihes propaganda. sao ales que 
Ihes red igern, desenham e imprimem os panfletos. 
E a Africa do Sui que os recruta, financia, trei n a. 
arma, transporta, abastece. Mas, quando sao feridos 
e mortos, ja nao rnteressam aos sul-africanos. Nem 
seque[ tern um tumulo. 

Em resumo, sao uma forc;a auxiliar, nao autO· 
noma, do exereifo sul-africano. 

Ha quem pense que eles sao fortes, poderosos. 
Uma cobra e perigosa pelo seu veneno. mas nao 

e forte nem poderosa. 
Forte, e ooOeroso., com mais de ' uma centena 

de mi lhares de homens, com aviav80, marinha , art 1-

Iharia, era 0 colonial ismo portugu�s. Mas tOI derro
tado pelo Povo, pela FRELIMO. 

Forte e poderoso, com muitas dezenas de milha
res de homens. com artilharia e aviacab modern as. 
era Smith. Mas foi derrotado no Zimbabwe pelo 
Povo Zimbabweano, e em MOyambique pelo Povo 
Mo<;:amblcano. 

Quem nao se lembra :,oje das fanfarronadas do 
Kaulza, de Marcelo Caetano, de Smith? Qnde estao 
ales? ' 

No Zimbabwe esta 0 Povo do Zimbabwe com 
a ZANU e 0 seu Gove rn o. AqUi esta 0 Povo Mo«;:am" 
blcano com a Frel imo e 0 seu, Governo. 

Em menos de 20 anos. em dues g uerras, darro
tamos dois dos maiores exercitos agressores da 
Africa. 

Em menos de 20 anos, em dues guerras, con
tribuimos para a queda do fascismo em Portugal e 
do racismo na Rodesia. 

Que podem entao os bandidoscontra n651 
A (mica forca dos bandidos vem da Africa do 

SuI; mas a Africa do Sui nao e mais forte que a forya 
conjunta dos Povos da Africa do Sui e de Mo((am
bique. 

Os 3ul-africanos tentaram entrar l1a Ponta do 
Ouro. Mas vooes- sabem 0 que Ihes aconteceu. Os 
cadaveres Vl9ram ate aqui. Tiveram que pagar para 

n a bu 
• 

I 
o� levar. 'Pagaram as balas que gas\amos para malar 
os soldados_ 

Estou certo de que todos sabem que tivemos 
uma reuniao com os eompatriotas, com os ex·com
prometidos 'com 0 reg ime colonial. Tivemos u ma 
reuniao tambem com os combatentes da Luta de 
Liberta�ao Nacional. 

Foram encontros para organizar melhor as nos
sas forc;as. 

Voces, populay80 de Maputo, sao uma popula
cao com tradi90es exoelentes, tradit;:6es combativaS. 
Deram exemplos d isso no dia 7 de Setembro . Deram 
Hcao aos portugueses que provocaram disturbios. 

Em 21 de O ut u b ro tambem houve distUrbios 
provocados, por Uin grupo de comando�, e voces, 
em menos de 3 hor.as. esmagaram·nos sem contem· 
placoes. 

Uma populayao combativa, como voces, nunca 
tera medo, nunca se deixara to mar pelo panico. 

Mas alguns querem lancar 0 panico. 
Dizem: «.ahr os bandidos, estao ali, vao chegar ... 

Vao chegar. vindos de onde? 
Esta e a Republica Popular de Mocambique. 

uma Republi ca que nasceu forte,solida. Esta rnde
pendenela foi conquistada foi arran cad a! 

Neo e 0 band, do armado que val abanar 0 sis
tema socialists do nosso Pais, que vai mudar Mocam
bique para 581; racista, para ser, caRitalista. �ara p"fO
duzir exploradores nacionais. 

MoCambique sera sempre 0 tlimulq do imperia· 
l ismo, dos exploradores, dos racistas! 

Nunca nos -esquecemos que 0 imperialismo e 
o inimlgo permanente dos Povos. A (mica p reocupa 
cao do imperial ismo e explorar, e oprimir, e agredlr. 
e massacrar os Povos. 

-

Porque nao f�m fabrieas texteis. fabricas para 
roupa? 

Porque nao promovem a pro'duCao de com ida? 
Porque nao promovem a construcao de rega· 

dios, estradas? -
Porque nao fazem escolas, hospitais, casas, ma

ternidades? -
Porque nao promovem a constru cao de fabncas 

de medicamentos? 
Pelo contrilrio, s6 andam a armar os bandidos 

para destrufrem as, poucas infra-estruturas que no'" 
deixaram. 

Pelo contnirio, a lguns paises oqidentais andam 

a aperfeic;oslj cad s vez mais 0 seu armamento para 
oprimir os povos. la onde 0 povos clamarn Rela 
liberdade e pela Independencie. 

Sao esses paises que apoiam os governos fan
toches , os governos neoco lonia is e sobretudo as 
ditaduras fascistas e 0 governo nazl·fascista do 
«apartheid,.. 

No Chile, quando 0 povo triunfou e houve tiber· 
dade, 0 imperialismo interve io para destruir essa, con
quista e coloear no poder. ° seu lacaio, 0 sanguina
rio prnochet. 

Pinochet m assacrou 0 povo chileno. chacinou 
criancas com as armas do imperialismo. ' 

Hoje. �m EI Salvador , 0 povo clama per demo· 
cracla, 

• justiQa, 
• independencia, 
• Jiberdade. 
• igualdade. 

Eo imperialismo apoi a a ditadura que organiza 
os massacres e a repressao contra 0, povo. , Mas 0 povo saira vitorioso desta luta_ 

Os palestinos I utam , para ter terra, para ter a 

sua Patria. 
Mas la esta' oimperialismo para impedir os 

pa lestlrios de conseguir ests seu objacthro e para 
desestabilizar 0 Ubano porque apoia os p alestinos , 
o imperialismo apoia Israel para destruir um Estado 
soberano, p ara promover 0 genoc idro. 

Na Africa do Sui cresee anualmente 0 nCimero 
de sul-afr icanos, de patriotas que, querern a sua 
terra, que lutam por ela. QLtando dizemque sao sul
-africanos, sao mortos ,' sao en10rcados, com 0 apoio 
do imperi alismo. Querern que eles digam que sao 
zulus, thlozas, que sao chan ganes - portanto, que 
sao tribos. 

E: esta a civilizacao a Que esse minona aspira: 
esta civili�acao de mass"lcres, de divisao, de discrj
minacao. 

Os seus agentezitos estao aqu; entre voces. Sao 

os boateiros. os intr iguistas , os propagandistas do 
imperialismo, os saudosistas do regime colonial. 

Alguns de voces recusam-se' a enterrar. 0 cadaver 
podre, nauseabundo e em decomposicao do colo-

, , nialismo . - -

Muitos de voces, quando ve-em estes predios 
todos , dizem; «ah, 0 colonialismo trabalhou!». Nao 
sao capazes de compreender que 0 colon ialismo 
construiu para a burguesja. Nao constru lram estes 
pn§dios para voces. 

A alguns de voces, que tem saudades do colo-
n ia l ismo, podemos perguntar: 

' 

Dnde esta a fabrics de fechaduras? 
Onde esta a' fabr ica de chapas? 

de tintas? 
de chavenas? 
de pratos? 
de panelas? 
de col heres? 
de facas? 
de garfos? 
de loiya sanitaria? 
de cobertores? 

Onde asta a fabr ica de machados, de catanas, 
de enxadas. de foices, 
de tractor.es? 

Nao existem. 

Para a nossa fabrica de b icicletas funcionar im. 
p'ortamos tudo e apenas fazemos a montagem aqui. 

Nao temos fabricas de adubos, de fertilizantes. 
Foram deixadas palo colonialismo na Republica 

Popular de M09ambique apenas quatro fabricas de 
tecidos, que nao -tem capacidade para vestir: 0 Povo. 

Entao, 0 que fez 0 colonialismo? 

� preciso que pensem nestes problemas todos. 
que sao problemas de todo 0 povo. Para alguns. 
Maputo e todo 0 Pais. Veem Maputo como todo 0 
Pa is. S6 Maputo e que conta para eles. 

Voces lembram-se de que para sar carvoeiro, 
em' Mocambique colonial, na nossa Pat ria coloni· 
zada, era preciso ser portugues? 

Ja se esqueceram de que para ser vendedor de 
estacas, de caniqo. de pregos; era preciso ser POy· 
tugues? 

Ja se esqueceram de que para ter taxi, vender 
ovos, tinha que se ser portug ues? 

Ja se esqueceram de que para vender petr61eo 
de 2$50, 61eo de 1800, para vender camarao e peixe 
no bazar, tinha que se ser portugues? ' 

Se este Pais nao fosse um Pars soc ialista, 0 
Pres'ldente da Republica seria 0 maior accionista 
destes predios que estao aqu i . 

Marceli no dos Santos seria 0 chefe dos 
Transportes; teria a maior frota de carros; 

Alberto Chipande seria 0 maior accionista 
dos H off:is; 

Jacinto Veloso (omana oonta da pesca de 
camarao e pelxe. . 

Outros seriam ate donos de prostrbulos, casas 
ende as prostitutas vivem e depots pagam 0 aluguer 
ao patrao. 

Eo essa a moral da burguesia, do mundo capi. 
talista e dos paises neocolonizados. �. a moral da 
ganancia, do dinheiro, do conforto, 

Nao 'fazemos isso, porque servimos 0 povo 

VII OS OBJECTIVOS E MeTODOS DO INIMIGO 

Para poder. de novo. explorar e nosso Povo 
para poder, de novo, plillar as nossas rfQuezas. para 
prolongar a vida do 'Iapartheid». 0 ini lmgo deseja 
destruir 0 nosso Esta do P opular. 

Por isso. ele combina meios arm ados --- nomes· 
damente agressoes na fronteira. acc;:oes de b a n dos 
armados - com sabotagem economi ca; divetdo 
ideologiea e subversao ideo!ogica. 

. " 

o terrorismo dos bandidos. a sabolagem eoon6· 
mica, a diversao ideo log iea e a subversao polftica 
t�m os seguintes objectivos; 

• dividir a direecao do Partido e do Estedo, 
• m inar a des acredi tar a confianQa do Povo 

no Partido e no Estado , na sua direccao , 
• separar 0 P avo dos seus a liados. 

Desde 0 in ic io da guerra de Iibertac;adi 0 iDi. 
migo sempre procurou provocar divisao entre 0 
nosso Povo e os nossos a liados externos. 

Os paises socialistas, em especial a Uniao 
Sov ietica , Cuba, RDA e Bulgaria, sao os alvosprin. 
cipais da campanha do inimigo no nosso Pais. 

Os' cooperantes' dos paises socia li stas. p ar mu i t. o 
competentes que sejam. sao sempre apresentados 
como Incapazes e incompe\entes, 

• Em certas zonas, procura'ndo explorar 0 
obscurantismo, chega·se ao ridlculo de 
acusa'r os tecnicos interrlacionalis18.S, de 
comerem ctianc;;as. 

.A.final de contas. esse 6dlo aos parses 
soclalistas, ao apoio fratern al que nos 
dao, nao e nada novo. Conhecemos isso 
desde 0 tempo de Salazar e Caetano. 
o curiosa e que a .. VOl da Quizurllba», 
e os seus altifalantes internos. nunca 
acusaram os "boars», que m3sSaCtarn 
o povo, de serem chupa·sangue, e nunca 
afirmaram que os racistas , que fizeram 0 

massacre de Nyaz6nia. comessem gente. 

Sao anticomunistas ignorantes, analfabe· 
tos DoHticos. S�o su persticiosos e ob$· 
curantistas. 

Essa RrOpaganda contra os palses ocia-
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amos 
Hstas vem dal i onde esta sem p re escur6. 
ali onde 0 Sol nUMca nasce. all na Africa 
do SuI. 

Nesta acoao, cornplexa e perfida. ., inimigo 
semeia minas no caminho da Unldade do Pov6. 
Vej amos algumas dessas minas: 

a) classitica�ao de passoas no seio da direc· 
" Oao do Partido e do Estado. 

o ini l'nigo sempre nos procurou c lass ifiea;, 

em bons e maus,- em competentes e inca
pazes. 

Procurou·nos classilicar en'! funv80 da ori-. 
gem stniea, religiose e ragional , de cor tla 
pele de cad a um. 

A .grande c rise que a FRELIMO atrsvessou . 
a partir. de 1967 , eomecou por acc6es de 
racismo antibranco, seguidas imediala
mente por accoes de regionalismo e triba· 
!ismo. 

Estas acc;oes culminaram com assassi n a
tos de dirigentes e com a tMtativa de usur

. par a dil"eC990 pelo gr:upo de traidores 
encabe<;:ados por Lazaro. Simango e Gwen

. gere. 

b) Em 1'972, resultante de grande infiltraQao de 
PIOE em Cabo Delgado e para proteger a 
rede da PIDE foi lanQada a acciio diversio
nista do loca lismo. em que se chegoLJ ao 
ponto de procurar saber qual era a a ldeia , 
dentro do .distrito, que tinha mals repre
sentente$ na direc<;:ao de urn sector ou na 
provfncia. 

Em 1974/5. procurou-se classi f i car a dir�c
«130 em competentes e incompetentes, em 
maus e bans, Elm duros e realistas , em mill
taristas e civis, em doutrinariose pragma· 
ticos. 

A mesm� pessoa era sllcessivamente ape
lidada como pertencente a um grupo e a6 
oposto. 0 boato. a calunia. eram frequan· 
tes contra as m embros da direccao. 

Ult imamente, os especuladores politicos e 
amb iciosos de sempre, cornecam a tecer 
oonsideracoes, de novo, sabre representtl
tividades racials. etnicas, tnbais, rell�iosas , 
do Conselho de Mi nistros e do Governo da 
Republica Popular de Mo�ambique. 

Desde 1967 que conhecemos e viven'los 
,asta man obra. que sabem05 0 qu si�nifiea, 

como se desen'lolve. Quem a ali menta. 
quais as seIJs opjectivos. 

c ) degradaoAo de costJ.Jm�s, 0 a leoOl i mo, a 
droga. a prostituiclo, 0 amantisl11 o, a ;n51a
bilidade da famma, 0 suborno, a corrupcao 
material e moral , despeda�am a tecldo 
moral e social. esagregam a sociedade, 

abram 0 caminho a -
en1alidade es'lrangelra 

e burgues$. Slio fOrmas oe subversAo ideo-
16gioa, cultural e social. 

d) A desorganizacAo, 0 desl�jxo. a ilidisciplir 
na, a fa lta de pontualidade. 0 burocratisnio, 
a indiferenva face aos problemas do Povo, 
aos problemas socials, preparam 0 am
biente para a sabotagem econ6mica. a 
pililagem dos bens do E;stado e do P ovo. a 
especula«ao desenfreada e a desestabilizs
Oao do Estado. 

e) Como minas principais quotldianas. parR 
sabotar a confian¢a do Povo no sew Par
tido a Estado, util/za-se 0 boato e a intriga. 

o centro prin cipal do boatc sao as cidados. 
em particul ar a Cldade de Maputo. . . 

Os boat os sislematicamente visam prover que 
tudo a que 0 110SS0 Estado faz e mau, 

Dizem: «as Empresas Estatais sao mas. As em· 
rrasas privadas sao boas ... Quando sao a les �r6-

prios que sabotam as Empresas Estatais. 

D lzem: «todas as l10ssas instituicoes fUl1cionam 

mal. . Mas antigamente iuncionavam bem... Quando 

s!o eles que perturbam as nossas i rtstituic;oes. 

Dizem: « agora falta tudo". Como se dantes 0 

Pavo vivesse em abundancia. Dizem: .. faltam casas ". 
como se antigamente o� mOCfambicanos v ivessem 

110S predios_ 
Dizem: «he. bichas no Hospital", como se dentes 

o mocam ioano fosseao medico ou a /11aternidede 

o boata l1asoe por falta dFJ generos. 
E verdaae q ue M fa lta de generos. A luta ("on· 

Ira a falta de gi meros e uma liJt8 complexa e Ion i'I 

que come�a pelo traba lho que se fez na machambA 

individual, no desenvolvimento das cooperativas e 

das £mpresas Estatals, . 

A luta contra a faits de capulan�s. p contr:! os 

preQos exorbitantes, coms98 na ptdduc;:�o do al�o
'Ijlao. come«a com a disc ip l in e M ptodu<;:ao. 

A luta contra os pre«os e levados e 0 ac;:ambar
Cemento, e longa e comp l exa (:) comeea com . vigl· 
lancia popular que denunCI9 e neutr2ltizA os espe-

c uladores, os candongueiros. . 
. 

A cabeca da dlvlsAo, (. sau comandante em 

11efe, desde sempre � 0 trlb8l 1emo� e 0 I'egionalis-

010, 0 rae/smo, a elltismo e a ambiQao - irmaos 
gemeos, unidos ao servil;:o do imperialismo e da 

reacQao. 
Todos eles procuram dlvidi r 0 povo, classificar 

as pessoas. Ian oar um grupo contra 0 outro para 

que no seio da confusAo e divlsao 0 inimi�o possa 

agir livremen:e , confundir 0 amigo com 0 Inlmigo. 

crisr al ian�as sem princlpios e contra a natureza. 
Em resumo, pretends,,, abrlr eaminho ao triunto 

• 

I 
de interesses estrange i ros e de um punhado de 
l acaios naciona is. 

Esta BCCaO e desen volvida particularmenle por 
elementos da burgues ia . negros ou orancos. que 
procuram promocao rapids para melhor serl(ir 0 
patrao imperialista, e a sLia sede de conforlo e poder. 

Em cerlos sit ios ha brancos .. estilo Jorge Costa, 
que par um lado, procuram assustar a populaoso 
branea nac;ona l ou estrangeira e por outro eriam 
grupinhos de apaniguados, norma lmente da mesma 
cor, para promoveJ' interesses s6rdidos. Verdadeiros 
reaccionarios , procuram camullar-se com u m falso 
radlcalismo . 

. 

Noutros sitios. hB. grupos que exploram as am
br<;6es frustr�das de ste ou aquele que queria 
embora nao as mer-ecesse - uma promoQao ou um 
salario mals elevado para lazer campanha contra 
privileg ios imaginados do chefe que e branco. 

Sao estes elementos. agtndo au nao sOb ordem 
directs de Pretoria au de oUlras cen lrais irnperialis
tas, que tendem a fugir, sempre cjue come<;:am a 
sentir 0 cereo a apertar·se. . 

o destino desles lacalos do imperialismo, des
tas lambe-botas do raeismo, e triste. 0 Bomba nunca 
pi lotara, I')Uhca sera oficial da FOfQa Aerea sul-atri
cana, nunca pilotara sequeruma avioneta da Foroa 
Aerea sul-africana. 

o Rocha nao sera Primeiro Secretario de Em
baixada de ninguem. talvez nem 0 ace item como 
continuo de Ernbaixada . 

o Jorge Costa nao va; sequer dirigir uma sec
Cao da Potlcia sul-africana. A sua misseo de espiAo 
terminou quando desertou. 

Que tujam os lacaios! 
Que fujam 05 lambe-bolas do racismo ! 
Aqui nao ha lugar para vende-patries. 
Mas tambem nao vao eneontrar lugar em parte 

nenhuma. 
Quando ja nao prec isarem deles, nem para lavar 

retretes servirao. 

VIII ESTABELECER A ESTRATEGIA 
E A TACTICA DO COMBATE 

Conhecemos a nossa forc;;a, conheoflmos a ini
mlgo, os seus objecti vos, os seJJS metodos. 

Sabemos Que ° Povo organlzad . unido e dlri
gldo pelo nosso Partido Frelimo e urna forQa inven� 
cive!. Em menos de 20 anos, em dues guerras, 
verificamos isso . . . 

A nossa estrategia e, e 'sera sempre, unir 0 
Povo, organizer 0 Povo em torno da bandeira do 
Partido, para defender a Patria e os interesses 
populares; e tornar operacional a Unidade do Povo, 
recha«ar as inv.asores. m anler inviolaveis as fron
tetras da patne. 

Para isto. devemos reforc;:ar 0 papel dlr'igente do 
Part ido no seio do Estado e de SOCI ade; I 0 
signfflca : 

-

• criar calulas do Partido onde ainda nao 
existem; faler crescar 0 Partido com 

. novos membros em todos os loeais em 
que as calulas estej am organ izadas; 

• en grossar as fileiras do Partido com os 
co;nbatentes da L uta Armada de Liberta
Qao Nacional e antigos prisioneiros poli
'licos e militantes da cl andest inidade, 
que, nas horas mals duras, provaram 0 
seu espfrito de sacriffcio, 0 espfri to 
patri6tieo e de servir 0 povo; 

• refon.ar as fileiras do Partido com mi li. 
tantes das OrganizaQ6es Oernocraticas 
de Massas. com trabalhado(es honestos 
e patriot as que demonstrem 0 espirito 
de servir 0 Povo; 

.. garantir que as postos de direCv80 nos 
loeais de trabalho s.ejam sistematicamen
fe ocupados por mi litantes do Partido e 
priorizar a 10rma9ao tecnica dos militan
tes do Part ido, para que eles possa m 
dlrigir pol ltica e tecn icamente nos locais 

de trabalho. 

Devemos desenvolver as I'IOS805 instrumento$ 
na luta de classes. Isso significa: 

o apoi ar as cooperativas de consumo, as 
cooperatives de produ�ao agrrcola. de 
artesaos, de pesca, para resolver os pro
blemas imediatos do abastecimento do 
povo, e combater as candongueiros e 
eomerciantes desonestos e gananciosos; 

• apoier a produ<;:ao familiar e 0 desenvol
vlmento das Zonas Verdes; 

• p6r termo ao exodo do campo para a 
oldade, a vind� incontrolada de gente 
para 1'1. cidade; 

• no saia des O rganizao�es Democreticas 
de Massas, integrar camades cada vez 
mais amplas do nosso Povo. 

Toda'Via. como tareta principal e imediata para 
o combate contra a burguesia, a marginalidade e 0 
banditismo. temos de desenvolver a n ossa rep res
sao de classe. 

Muito Govemos carram porque sa recusaram 
,. dar arm as ao pavo. HOje, vamos distribulr armas 
para 0 patruthamanto da Cidade de Maputo. As Milr
das, as Grupos Oinamizadores, nas fabricas e em
oresas. reoeberao armas para defenderem os seus 
I IS de trabalho. 

. 

E preciso garanllr que a zona cfoscooperanles 

e 

• 

I 
e das sedes diploinat icas seja ca l ma G segura. 
E preciso defender os ediffcios do Estado e a Cldade 
em gera ! . 

Por isso, vou comevar por distribuir armas pelos 
o ficiais parafazerem patrulha na Cidade. Depois sera 
equipado todo a pavo de Maputo. para limpar 

• os ladr6es, 

• os bandidos, 

.. as violadores de mSliores. 

• os traficantes, 

• as drogados, 

• os marginais, 

• as assassinos. 

• os criminosos, 

• as boateiros, 

• os intnguistas. 

• os ag itadoras. 

Em tres meses temos de 11m par a nossa cidade 
desta gente. 

Em breve vamos estabelecer a hora maxima de 
circula<;:ao . na Cidade de Maputo. Vamos travar a 
cnda q ue vem de Gaza, de !n hambane, de pessoas 
sem trabalho que pagam 0 autocarro 56 para virem 
difundir a propagan da do ini migo na Cidade. 

Devemos deter, julgar e pun ir os boateiro.s, 
intriguistas, especuladores, canpongueiros, margi
nais, lad roes, violadares de mulheres e crianoas; 
devemos evacua-Ios da cidad e e po·los a eumprir 
pen as. trabalhando. 

Neste combate. M que prosseguir a luta impla
cavel contra os infiftrados no seio da Pol 1c ia. da 
Seguran9a e das Forc;:as Armadas. Ainda que sejam ' 
um punhado infimo, ha policias eumplices do con
trabando nos aeroportos e noutros postos da fron
teira, 

Ainda que poucos, ha policies e elementos da 
Defesa que' fazem p-arte de bandos de malfeitores, 
de ladr6es e arrombadores. 

Ta mas que prosseguir a Of ens iva d a ' L �galidade, 
apolar a grande maioria de poifcias e so ld ados ho
l"Iestos. patnotas, desalojar os intiltrados n as For<;:as 
de Seguranc;:a. na Polieia e ne's ForQas Armadas. 

Neste combate. ha que desalojal' os burocratas 
e tecnocratas, elementos antipartldo nos postos de' 
direc9ao , na economia. e nas ins,tituiyoes sociais, e 
nao Ihes deixar campo para se refugiarem no sector 
privado e n a candonga 

S9 quiserem Ir-se embora, as portas estao 
a b ertas ' 

Se quiserem ser facuperados. tornarem-se frs
billhadores activos, honestos e patriotas, deremos 
todo 0 apo io! 

Desaloja r os inimigos do Pay signi f i ea reforcar: 
os Gru pos de Vigllancia, dinamizii-Ios, dar taretas 
concretas as suas centenas de milhares de membr 
na luta contra a subvers§o, 

• contra a reaCQAo, 
• pela segural1Qa nos locais de ti'abaIM. 
• contra acidentes no trabalho. 
• na organ i z a Q ao dos trabalhadores, 
• na protecc§o civil contra os aCldentes, 

incendios e calamidadBs. 

OesalOjar e reprimir os inim!gos do Povo,neu
t.-allzar as suas amea�as, preservar a ordem, a 
tranqu il idade e a paz publica, implica 0 refor¢o e 
armamento imediato das miH eias populares, " seu 
rapido crescimento. 

A Milfcia Populare a forma principal de orga
n izacao do Povo na defesa dos seus loca is de 
trabalho, na luta contra 0 banditismo, contra os 
mar�inais e os per1urbadores da ordem publica. 

S6 0 milicia pode integrar as milh5es de patrio
tss do nosso Pais, no campo e na cidade. 

S6 ele tornara intransitaveis todos as caini nhos 
e ruas, no campo e na cidade, para qual quar inin'ligo 
do Povo, qualquer perturbador da o.rdem socialista. 

Os milicianos e as mi licianas sao trabalhadores, 
com actividade normal de produc;;a.o. que voluntaria
mente e gretuitamente consagram urns parte do, seu 
tempo as missoes de protecc;;ao e patrulhament6 dos 
seus locais de trabalho e res id6ncia e que comba
tem, sempre que necessario. 0 inim igo que penetrar 
ou agir na sua zona de acyao. 

Nem sempre sera possfve l dispor de fardt!. e 

armas modernas para as Millcias. mas a nossa tra
diQao e combater com as a rmas de que dlspomos. 

do canhao ao foguete. da catana ao canhangulo-. da 
metralhadora a azagaia, da bazuca a 1IeehID,. . 

Em spoio ao IV Congresso do Partido, flO mo
mento das ce l ebrac;;oes do 20.0 Aniversario de Cria

Cao de FREL f MO e 7_° da I ndepend�ncia Nacionsl, 
em todos os locais de trabalho, devemos desenv61-
ver um amplo trabalho de formaQao de Milfcias 

Populares. 
Definitivamente, declaramo - nos prontos para 

esmagar qualquer tentativa da reac.y80 de perturbar 

a nossa Revoluc�o. de perturbar 0 nosso desenvol

vimento econ6mico. social e cultura l, de imped i r. 0 

nosso bem-estar. e a nossa felioidade. 

Nao queremos mais boatos nas escolas. . 
nos hosp ltais, 
nos machimbombos. 
nos locais de trabalho e de resid&ncia. 

Esmagaremos qualqusl' tentativ8 de 8git8960 e 

de confuseo. 

Fa�amos da nossa cidade uma muralha de a¢o 

contra a reacc�o , oontra os perturbadores da ordam. 

Fa�amos de Maputo, a nossa capital, a cap�tal 

da Republica Popular de M09ambique. verdadelra

mente 0 tUmulo da reaccao. tltmulo dos invasores , 

dos marginais, dos bandidos, .dos anti-sociais. 

Rompamos definitivamente com a burguesia, 

para consolidar M ap uto como Zona Libertada! 

A- LUTA CONTINUA! 

28 de Julho de 1982 


