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A 1 DE A G
D E G RA N DE F
* Discurso de Marcelino dos Santos n ene·errame
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DEV
E
I
STA P OP ULAR
do 4.a Reuniiio do Conselho Coord,enador do Recenseamenl:

. Terminou na noite de anteontem ci IV Reunicio do Conselho ,CoordenacLor do Recenseamento, que desde segunda-feira decorria nas instala~oes do CEDIMO, em Maputo, sob o rien ta~ cio de Ma rcelino d o s Santos, membro do
Comite Politico Permanente, Secreta rio do ' Comite Central para a Politico EconomicQ do Partido FRELIMO e Presidente do eCR. No sessao de encerromento, Marcelino dos Santos proferiu 0 seguinte discurso:
Senhoras e Seohores
Membros do (onselho (oordenador
de Recenseamenfo
Terminamos hoje a IV Reuniao deste Conselho, ultima reuniao antes do Recenseamento
Geral da Popula,ao a fer inicio em todo 0
Pais no proximo dia 1 de Agosto:
, Esfivemos aQui reuDidos durante fres diilS
Que significaram um grande saito qualifativo
no conhecimento das condi~oes concretas exlStentes em cada provincia, tres dias que conslitui;am urn campo fertil para a trota das
diferenles experientias vividas ~r cada um
de nos durante a prepara~ao do recel}leamento.
Qual e a fase actual nil prepara,ao do
Recenseamento Geral da Popula~ol
Alica distussao havida em torno dos relai6rios apresentados pelo Gabinele Central e
(Gabinetes Provinciais de Recenseamenl0, permitiu-nDs conhecer claramente 0 ponlo da
situa~ao' do trabalho realizado ate esie momento e capaciloY-nos para tra~ar as linhas-mestras que devem dirigir 0 nosso trabaiho
futuro.
o grande esfor~o de forma~ao des~nvol·
vido ao nivel central, provincial, distrital e de
cidade, eriou as condi~Oes para alargarmos
cada vez mais a pBrticipa~a organizada de
todo 0 nosso pGVD nit realiza~ao do Recellse.mento.
Este estor£o permitiu que, com base n3
experiencia vivida desde Maio pelas estruturas distritais e de cidade de Recenseamento.
e.stejamos em -c~ndi~oes de no pr6ximo dlil .,
consfituir em todo 0 Pals ao nivel das locahd
bair os l - toOl~nijtq(
Orgaos Executivos do Recensea.menlo.
Ahtrgamos assim a parficipa~ao na orga·
niza~ao do processor criamDl as tonal~Oes
para que 0 conhecimento do dia a dia das
rel1idades concrelas de Cil a circD/o, celula
& aldeia do nosso Pats, S8 reflicfa directamente
na direc~ao do Recenseamento da Popula~o.
Serio assim c{jados em todo 0 Pais certa
de 434 Orgios ~ Localidade e 127 0~aos
de Bairro.
•
o trabalho desenvolvido na crla~ao Oe
zonas e quarfeirQes e na oomea~o dos seus
respons6veis, signHica urn grande passe 00
senfidci da organi~ao local da ' popula~o, e
em particular no seu enquadramento para 0
R~enseamenfo.

A cria~ao de zonas e quarteiroas, com
aprOximadamenfe 60 familias cada, poSSlbtlita
urn conhecimento mais profunda entre a popula~ao, permite um contrale mais rigoroso da
inclusao de foda a popula~ao no Recensesmento, e uma utiliza~al) mais racional dos
meios humanos e materiais a nossa dIll»
si~ao.

ConstalAmos contudo que existem aiooa
distrlfos e cidades do Pais onde esla trabalho
nao esta conelurdo.
Sentimos tambem na divisao efectuada,
em zonas e quartelroes; em alguns ca~os naG
se utiliwam mefodos politicos correct!»,
levando a que em certos locais, esla organ!za~aG nao seja ainda do conhecimenlo oa
popula~ao.

A divulg~ao dos novas Ilmifes das cidades por toda a popula~G e a solutio de
problemas locais que este novo tra,dClo
levaJrta, nao fo; ainda complelada em tGcio
o Pais.
E pois urgenfe que S6 lance 4!m fod~ os
di$trilos e cidades uma ofensiva organizaoCl
no sentido de ultlmar esta tareta,
Coordenando com a campanha de moblli.
za~ao para 0 ~ecenseamenfo em !:urso devemos garantir que ate 15 de Julho toda d
popula~iio conhe,a perfeitamenfe 0 clislrilo ~u
a cidade em que vive; a lotalidade OIJ balrro
e 0 eirculo, celula ou aldeia a que perlence;
o qualfelriio ou zona em que es1a enquidrada
bem como 0 seu responsavel.
Deve·se tamMm terminar a numera~ao de
tOdas as casas das cidades, de forma a petmltir urn melhor contr61e e coberfura durante 0
Recemeamenlo.
Na re8l1za~ao destas ac,oes devemos ter
sempre presente a realidade diS novas AssembleiiS do Povo crilldas no prOCe.5S0 eieitordl.
o engajainenlo dos deputados das Assem·

bleias nesla farefa garantira 0 sucesso de~ld
e eriara a5 condi~oes para uma
organiza,ao local mais solida.
.
Na oltima rcuniao deste Conselho deftnimos claramenle a importancis da reaiiza~ao
da i r)Veotaria~aD local.
Ela permife 0 conhecimento antecipado
de certos aspectos da realidade em ,ada dIS·
trito e cidade, de forma a que certas medicci~
de organiza~ao sejam lomadas, e que passa·
mos calcular radonalmente 'as ne::t.Ssidaoes
humanas e maferi&is necessarias e balan('8Ei·Ias com a sua existeneia em cada 10Lai.
Os resultados obtidos desta
inventaliacao.
r
•
bem como as estimativas existentes ~m algun~
casos, permilem-nos ja ter, duma forma mals
exacta, dad~ basicos para 0 noSSO lTabalho.
Na' analise havida des relal6rios 'Constaiou-se que a organiza~ao final do Recenseamel110
exige um conhecimento mais pormencrlZaoo
da realidadedo que 0 qUe e possivel obler
do inventario realizado.
Assim. uma das taretas principais Ccll
estruturas provincia is, dislritais. de cidade. de
localidade e bairro de Recensearnenlo oave
*r aprofundar e completar esle invenlarlG.
A realiza~ao do Recenseamenfo impilta
grandes desloeilkoes de pessoas e IT'.alena1.
Deve,se.. pais garBnfir os meios de trir,\·
pCrie indispensaveis 11 rea1iza~ao des tirefas
no prazo de tempo dispol'rivel.
Naanalise dos zelat6rios dos Gabinetes
Pr.ovinciais constatamos que existem iocal·
menle Os meks dr. transpor\p, l')eceSlanos aD
Recenseamenlo.
E pots ahsolulamente necess8no que se
coordeAe principal mente a ultima~ao de via·
W.
- j
a-ge rn.a
viatura por Orgio Exetutivo de localidade do
Recenseamenlo.
Deve-se iguatmente organizar a distnbul.
~ao por todo 0 Pais de combustivel necessa·
olio para a realiza~iio do Recenseamento.
A cria,ao dos Orgaos de base do Recenseamenlo eria as condi~Oes para Inli:iarmuS
a grande ofensiva de forma,ao de 4000 agen·
tes centroladores e 16000 agentes recenseadares, entre as dtal 15 e 28 de Julno.
Estes ' elemenlos devem ser seleccionados
de entre professores, alunos, funcionarros do
Partido. e Estado que em regime voluntario
desenvolverao as suas fa Jifas.
Na sua- forma~ao devemos ter sem re pre· .
sente que eles serao embaixadoresda Eslado
jUnto cia popula~ao.
I}() seu comportamento, da sua dedica~ao,
depende em 'grande medida a imagem que
o nosso povo vai 1er do , Recepseamenta da
Popula~ao. .
Para a form~ao desta grande tOi~a poli.Iica consliluirao um cor po impOrtante cecu
de 1000 professores e estudantes da Univer·
sidade Eduardo Mondlane, formados a nivel
central que come~aram j~ a Junlarem·se
aqueles protessores e alunos d a ~ escolas
secundlirias e oulros trabalhadore~ formaoos
estrutura~iio.
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necessidade de controle mais efeclivo, 0 GablRete de Recerueamento da Cidade de MtllMO
deve sei refortado e pa'nar a depender direetamente d~. Gabinele Cenlral de Recenjea·
menlo.

desej a~ol saudar a p.irlicipa~ao de lodos nos
Irabalh.1 desta fase da Prepara~ao de Rec~ll
seamenio Geral da Popula~ao.
Desejamos saudar todo 0 nOSSa Povo qJ8
5e mobilizeu e se organizou e asia IJlilmando
os preparativos para a Grande Fesla do dia t
de Agosto.
Saudamos as esfruturas do nosso Partido
FRElIMO e de £Stado a~s diversos escaloes,
que assumiram as, suas respOllsabllidades,
mobillzando, organizando e dirigindo toda oj
popula~ao, nas provfnc;as, nos distrilcs, IUS
cidades, nas localidades, nos bairros, fslas
mesmas eslruturas do Partido e de htado
estao nesle momento mUltiplicando enoNlie·
mente os seus esfor~os para que ej!a fase
final e decisivi que precede 0 R~censeameRfo
seja um SUtesso completo.
Oesejamos saudar cs membros des GCR.
assim como dos GPR, de Distrito e de Cralae
que com a maior determina~iio e dedica~io
fern enfrenlado fodos os problemas e enconfrado. e inventado as solu~iies qne permltlram 0 desenvolvimenlo e os sucessos ·DOS tra·
balh-cs destit' fase da Preparatao JO Rece".
seamenfo.
finalmenfe desejo )audar 0 engaJamento
e a partitipa~ao de todos os membros do
tCR. A vo~sa dedicacao, cs sacrifkids que
fizeram e 0 reflexo da consciencia que aS1!J·
mimos da imporfancia do Recenseamel'lto
Geral da Popula~ao, e sobretudo, do 1." Re.
censeamento Geral do Povo e para 0 ?ayo

a nivel provintial e distrilal, e que Irttu todos ·se-h ~eslacar brigadas dlrigidas par respGll- Senhoras e Senhojes .
Membros do (onselha toordenador
ser afectildos a 'odas as 10caUdades e baiHo}' saveis provinciais Que, com base nurn progra·
ma de trabaiho uniforme. garanfirao 0 necesde RecenselM1lento
Senhoras e Senhores
sario apo·io e conlTOle dos Gabineles Dislntais
As resolu~oes apr~vadas. neste Conselho
Membros do Conselho Coordenad~,
e de Cidade do Recenseamenlo.
!ituam
os principais problemas senMo~ na
de Recenseamen10
A concretiza~ D deslas aC~Qes exige que
dos relat6rios e definem solu~oes liar a
o lan~amenlo da opera~a de Inquerito malerialjzemos definitivamente a con.cep~ao Osanalise
mesmos.
a popula~ao em todo 0 Pais no penodo oe do Recenseamento da Popula~ao como um3 .A discussao e Iroca de experieJ)cias havl15 dias, exige um electivo c0/11role da SOd la~efa nacional prioritaria.
permliliu·nos aprcfundar as larefas Que
o Recenseamenlo e uma larefa deflfil.aa da,
lealiza~ao.
lemos para realizar e precisar os seus prazos
Ulilizando os melodos \ocajs de comunrco· pelo III (ongresso da fREtIMO, com objectivos de im plemenfa~ao.
~ao e os eics letnicos dlsponiveis oeve·se politicos claram,ente definido~.
o rograma para as meses de Julho.
A sua realiza~ao no primeirt) ano da dec;a· Agosto e Setembro aprovacb ne~ta reuniao
criar um sislema de comunita~iies da Dase ao
da de 1980·90, situa-o clar ameTlte no QUi!- consfilui um guia de ac~ao obrigalorio, define
topo, rapido e permanente.
oapoio e controle a cada nivel das esh u dro do tombale contra 0 subdeseRvolvimenio liS tarefas priorilarias e os seus prazos de
turas subordinada1 exige melodos eficientel pela conslru~a() do Soeialismo,
o Recen5e3mento da Popui a~ao e POlS uma realiza~ao.
de trabalho, exige ..Que concebamos de uma
A rigMoSil jmplementa~ao destas resoluforma mais operativa a composi~ao dos Gabl- tarela eminenfemenle polilica na qual , toOOl ~Oes e 0 cumprimento do programs ira~ado
netes de Recenseamento a todos os niveis. nos devemos engajar.
sao pois (jondl~Oes indiqJens6veis para a lea·
A complexidade d a s grandes tidaaes
As eslruturas de Recenseamenlo a ca6a
\iza~io do R.ecenseamenlo da POllula~ao_ .
nive\ devem garantir a afecfa~ao permane,lle exige que se lenha em conla met:~ns parlj·
de um elemenl9 de apoio a cilda uma oas eulares de controle dos Gabinetes de Rec~n· Senhoras e Senhores
•
Mernbros do tonselho (oordenador
eslruturas subordinadas a partir do dia 10 seamento de Cidade.
de Recenseamento
•
A cidade de Maputo, capItal da Qossa
de Julho.
Do debale havido nesle (onselhG con~ Republica, dada a sua dimensao, foi' conlenda
A nbssa hisl6ria mostra·no.s que 0 segredo
tala-se a imporla-neia da organiz~iio de brio pela direc~ao do Partido e Estado 0 ....statuto da vitorii teside sempre na rorma como enga·
de provincia,
gadas temporarias de apoio e confr6le.
jamos o nosso Povo n3S fartfas que temal
RespondendD a est a realidade e dada ii • para reilizar, na forma como tonsegulmos
Assim, ao nivel de cada provincia lleverenquadr~r a sua imensa capacidade criadora. mo~ambicano.
Yam.a.s continuar a nossa missao. As tare-Devemos pais nos meses de Julho e Agosto
tn
'tIue
>femos para realizar sao afnaa Arduas
aesenvolver uma ampla tampanha de mobili··
la~ao e informa~i o da popula~ao em torno e diffceis. Estl!jamos fodos sempre e ltinda
do! alijectivos do Recenseamento de Popu- mais conscientes de que, do nosso tngajamento e da mobiliza~ao de todo 0 nosso Povo,
la~io.
o dia 1 de Agos!) em toda a RepUblica do cumprimenlo das tarefas definidas, resulPopular de Mo~ambique deve ser uma grande tara, obrigatoriamente, a suceSlO dos nossos
testa po~ular, deve ser urn acto que reflicla trahalhts.
-.".
o .assumk ~.UIIda. da .jmP!ldjnCla poll
Dtse~ ,..
urn 1JOIIt.~He<t-\
tica do lecenseamento.
aDs VOSSDS postos em fodos GS 6rgaos, tanto
56 na medida em que consigamos atlRglr a nivel Cenlral como Provincilt, pata intan·
estes objectiv~s, teremos construido 0 pnn- sificarmos os nossos esfor~os nesta fase final,
cipal pilar da nom organizil~ao e que e a cam vis1a a fazermos 0 Recenseame~fo Gerll
mabi'\ila~io e'a (·rganiza~ao de todo 0 nosso
da POpUIB~io para veneer t) subdesenvolVlPovo, do Rovuina a Maputo.
o engajamento de fodos:homens, mUlhe- mento' e c(lnsolidar 0 Socialismo, e semple,
res, velhos e Fvens, tara do Recenseamento sob a nossa pillme. de ordem:
urna vitorio~iI ofensiva de classe, uma ofen·
vFa~amos do RecensamentD da PopUla·
siva organizacional, uma grande festa popuiar.
~ao uma vitoriosa ofeM iva de clmell.
Senhoras e Senho(u
Membros do Conselha Coordenador
A lUTA CONTINUA!
de Recenseamenlo
Muito Obrigada.
Aa terminarmo$ esta IV Reuniio do C(R

