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<.8 preciso que, pelo trabalho que a cdlula desenvolve e pelo trabalho que cada um dos seus membros
desenvolve o Partido cresga. 0 que queremos dizer
com isso? Que pelo trabalho que cada um dos membros desenvolve n6s estaremos em condigdes de ganhar mais rnembros para o Partido> - afirmou
Marcelino dos Santos, Membro do Bureau Politico e
Seeretdrio da Politica Econrimiea dp Partido Frelirno
ao explicar a II Tese no programa A VOZ DA
FRELIMO.
O Partido

Em primeiro lugar, n6s devemos
reconhecer que somos ricos e somcs ricos em tanto qus Povo, porque soubemos criar as raizes da
unidade do Povo mogambicano.
Construfmos a nossa unidade na
luta, unidos e com base nos interesses das classes trabalhadoras e
quando dizemos que n6s construimos a nossa unidade, queremos dizet que vencemos grandes obstSculos, como tribo, regi6o, raga, cc,r
da pele, sdo combates que n6s trav6.mos, simultaneamente, Do pr6prio processo do desenvc,lvimento
da Luta Armada Revoluciondria de
Libertagdo Nacional. E por isso,
que n6s dizemos, 6 na luta armada
revoluciondria, pcrreu€ sabemos
vencer, Iutar contra essesobstdcuIos. E o que o CamaradaPresidente
Samora costuma, muitas vezes, dizeri <foi necessdrio matar a tribo
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para .tazet viver a NagSo>,e, isto
n6s devemos saber valorizar. O
povo mogambicano deve saber que
muitos problemas que existem em
outros muitos paises aqui no nc,sso
pr6prio continente, sdo resultado
de ndo se ter realizado este combate, destas contradig6es n5o terem sido resolvidlas at6 hoje e por
isso, n6s declaramos que somos ri-

dlrige as Assemblelas do Povo ao nivel de todos os escal6es. Na lmagem
nm asueeto da II Sessfio da Assemblela Provlnclal de Gaze

As C4lulas elo Partldo nfro devem somente dlscutlr problemas quotidlanos dos seus loeals de trabalho ou de resldOnela mas tan'
lfm Jrroblemas internaelonals, como, por exemnlo; a sltuagflo da SADCC. Na lmagem- a Clmelra da SADCC em Zlmbabwe

cos, porque soubemos criar as raizes da unidade do Povo mogambicano e essas raizes situam-se nos
interesses das classes trabalhadoras.
Foi o aprofuhdamento da consci€ncia daquilo que sao os interesses das classes trabalhadoras que
nos levou i formag6o do Partido
Marxista-LeniPartido
Frelimo,
de contirinica
forga
capaz
nista,
nuar o processo de consolidq$So da
e do desenvolviIndepend€ncia
mento da liberdade no nosso Pafs.
Isto, naturalmente, obrigc,u a organizarmos a sociedade em termos
novos, mas manteve-se sempre o
car6cter popular da DirecgSo da
FRELIMO, agora do Partido Frelimo, a natureza socialista da RevolugSo Mogambicana e a participagSo popular, massiva e organizada em tq{as as frentes, nomeadqmente na frente da produgSo na
frente da cultura. da defesa, defesa
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da Pdtria, da soberania, e da defesa de todas as conquistas da RevolugSo.
O PARTIDO
E 4cRANDE cABEqA
DO POVO MOQAMBICANO
Os objectivos do nosso Partido
sdo a sfntese daquilo que sorlcr3
hoje e das nossas esPerangas,quer
dizer, n6s temos que construir um
futuro pr6spero e temos que estar
claros da realidade, da qual Partimos, todc,s n6s estamos bem claros, que, o Partido dirige o Estado
e a Sociedade.O Partido dirige e
orienta as Organizag6es Democ r d t i c a sd e M a s s a s . A s O D M s
sdo bragos do Partido no contexto geral de manter unido o
Povo moqambicanono Partido Frelimo. O Partidc. dirige as Assembleias do Povo, dirige a Assembleia
Popular como dirige a AssemProvincial, a Assembleia
bleia
do Distrito, a Assembleia da Cidade,-a da Localidade.Portanto. o
Partido dirige as Assembleias nc,s
seus diversos escal6es e o Partido

dirige tamb6m o Gov€rno que 6,
instrumento
u m
precisamente,
principal de realizagSo dos objectivos do Partido.
N6s poderfamos dizer, com uma
linguagem muito simples, que o
Partido 6 a grande cabega do Povo
mogambicano, e pcrrQue o Partido
r5 a grande cabega do Povo mogambicano, 6 portanto necessdrio que
esteja sempre forte e vivo. Agora
c que d que 6 preciso Para que o
Partido esteja sempre forte e vivo?
Se e.stiv6ssemos a tazer o relacionamento com o corpo humano dirfamos que era precisc, qus cada
uma das suas cdlulas tamb6m estivesse viva e forte. Alids, n5o 6 Por
acaso que nds temos como c,rganizagdo de base do nosso Partido
Lrma organizagSo com o Dcrlrle de
C61ula. E precisamente, para mostrar que 6 realmente um corPo
vivo e fundamental. Portanto, 6
necess6rio que as c6lulas estejam
permanentemente vivas, Pois. 6 nas
c6lulas QUe cr m'embro do Partido
se identifica na batalha politica do
dia a dia.
Aqui 6 importante sublinhar que
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todos os membros do Partido devem militar numa c61ula. Ndo hd
membro do Partido que 16membrc,
sem ter celula. E mentira, mesmo
no caso dos rnembros do Bureau
Politico, Comit6 Politicc Permanente, membros do Comitd Central
at6 um simples membro 16 na base.
Mesmo c membro do Bureau Politico tem que militar numa c61ula,
pcrrque 6 ali na cdlula eue um
membro se identifica. que todos
n6s identificamo-nos. N6s sublinhamos este aspecto porque, muitas vezes, temos tenddncia de dizer que como membros do Comite
Central, membro do Comit6 Provincial jd 6 membrd'muitas vezes,
porque s5o directores nacionais ou
provinciais jd n5o precisam de militar em nenhurrtg c6lula.- pc,rtanto
j6 n6o vdo irs reuniOes discutir os

E NA cELULA
QUB SE DTSCUTEM
TODAS AS QUESToES

s6o tem de ser feita precisamente
nas c6lulas. L6 na cdlula n6o discutimos somente os pfpblemas que
s5c, a nossa realidade da nossa viE na celula que se discutem to- da, no lugar de trqlalho, no lugar
das as quest6es. Discute-se c, de- de resid€ncia mas tanibdm as quessenvolvimento dc.s trabalhos no
tdes i nternaci onai s, ' com o
por
sector, quer dizer se 15uma c6lula
exe.mplo, a situaq6c, da SADCC, as
quest6es da CoordenagSo Econ6na unidade de trabalho, Do lugar
de residdncia, discute-se as reiamica entre a RPM e crs diversos
g6es que hd entre as vdrias estrupaises da zona da Africa Austral.
turas. Se estamos numa unidade de Discutimos tamb6m o problema do
trabalho hd sempre uma direcgSo, SAHARA, os massacres dos sionis
hd os Cc,nselhos de Produgdo, os tas no Libano. Portanto, d assim
que as c6lulas podem permanecer
Conselhos de Controlo de Produtividade, hii a OMM pode haver a ccrnstantemente vivas e que os seus
OrganizagSo Nacional do Professc,r membros possam, eles pr6prios,
e 6 16 tambdm onde se discute co' permanecer activos e desenvolmo 6 que a cdlula do Partido se Ver€rr:-se. Isto implica dedicagSo
relaciona com as diversas outras
determinagSo, espirito de sacriffcio
estruturas que existem. E na cr6- e muita pacidncia por parte de calula que se avalia c, trabalho. de- da um dos membros, porque naturalmente, o membro da celula faz
viver a c6lula. E isso significa
ser capaz de se d,ebrugar sobre os
prc,blemas. Quer dizer,. o Secretariado da Cdlula.tem que dirigir os
membros da Cdlula, dirigir tambdm
as Organizag6es Democrdticas de
Massas e orientar os demais trabalhador,es na solugdo dos problemas
que t6m na vida quotidiana.
E evidente gue, para que isso
acontega, tl necessiirio que a c6lula
esteja colectiva e individualmente
preparada para qu'3 os seus membros vivam e conhegam os problemas que existem. Quando dizemos
que d preciso viver e conhecer os
problemas do pcvo, nltnca perdemos ,3m vista que cada membro do
Partido tamb6m 6 povo, tambdm
f.az parte da populagSo. A celula
deve estar inserida e enraizada e
deve estar dentro dos problemas da
populagSo, e isto tanto nos lugares
A cmanelpagao da mulher nrereceu sempre rtma ateng5o espeelal durante a Luta
de trabalho como de r,esid6nci.a,6
Armada tle Libertaqfio Nacional. Hoje, eontinua a ser tarefa das Cdlulas do Partldo
a dinamizag5o das Organizaq6es Democr6ticas de Massas. Na foto um aspecto'da 3."
assim que o Partidc, se enraiza nas
Confer€neia da OMM
massas.
Isto implica, muitas vezes, que
senvolvido por cada membro. Por- seia '.eeess{rn discutir, variadas
problemas da c6lula do Partido,
tanto 6 lii que a cada membro lhe
terem tarefas em tanto que memvezes, com todos os membros da
6
dada uma tarefa g depois tem
e4l rrl r ql i sprrti reom todc s os t r aba:
quero
bros da cdlula do Partido. E,
que prestar contas. E l5 tamb6m
l
ha.l ores do l ugrr onde se encondizer eue €u, por exemPlo, sou que se discute o trabalho das Orga'
tram, para, finalmente, chegarmos
membro do Comite da C6lula dos nizag6es Democrdticas de Masa rrma elar:ezr sobre os problesas; 6 l5 onde se discute ccmo nos mas e sobre as solug6es desTrabalhadores na Sede do Comit6
Central e participo nas reuni6es. devemos organizar para a defesa sf.s nroblemas e. finalmente pan:r luta contra os bandos armados. ra o processo de materializagSo das
Pa rtant o, apr ov eit o e s ta o g a s i S o
Pois 6 um problema que temos que scJ-ug6es encontradas, E evidente
para deixar, bem claro que, todos discutir nas nossas c6lulas.
que tambdm implica Uma direcgSo
os membros do Partido tdm que
O Povo mogambicano tem que clara e firme da c6lula, e preeiso
ser rnembros de uma c6lula do discutir e, em primeiro lugar, os oue o secr'etariado seja capaz de
naembros do Partido e essa discus- dirigir os membros, quer dizer, disPartido.
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cutir, saber encontrar os problemas, dirigir toda a cdlula na formulagSo, na definigSo das scJug6es.
Mas como n6s sabemos. todo o
trabalho de definig5o das solug6es
e do processo de materializaqSo n6o
6 tarefa a ser feita, somente, pelos
membros da c6lula, 6 preciso que
a c6lula saiba incorporar tcrCos os
trabalhadcires no lugar de trabalho
e toda a po.pulagSo no lugar de residOncia e em particular, e preciso
que a c6luia saiba incorporar as
Organizag6es Demcr:rdticas de N{assas que sdo a fonte de revitalizaqSo
permanente das c6luJas e do crescimento do Partido.
ODMS SAO FONTE
DE REVTTALTZACAO
PERMANENTE
DO PARTIDO
A formagSo da sociedade nova
exige uma atengSo muito especial
a ser dada b nossa juventude, quer
dizer as novas gerag6es devem conhecer bem o seu passado e em
particular ccnhecerem bem a hist6ria da resist6ncia, da ocupagdo
estrangeira, e a hist6ria da Luta
Armada Revolucion
d ri a de

L i b e r t a g d oN a c i o n a l .
Este con h e c i m e nto 6 necessdri o para
que o jovem assuma correctamente, o presente e a independdncia. E preciso que assuma o que 6
esta coisa de podermos ir ir escola,
podermos, quando estamos doentes,
ii: ao mddico sem problema nenhum. Porque ndo e sd resultado
da independdncia mas e o resultado tambdm da nossa revolugSo.
Esta natureza socialista da nossa
revolugSo n5o caiu dc, cdu mas foi
construfda cc,'n sangue e com sacrificic e porqlre a direcqSo 6 clara
a dirigir todo o processc' revolucion d ri o . E i nrportante que a nossa
juventude saiba isto para poder
assumir a independdncia e entSo
Para poder avangar e garantir a
defesa dessa nossa independdncia,
das nossas ccrnquistas,assumir portanto o passado e o presente, para
de uma maneira consciente. secundar o futuro.
E, tamb6m, importante a libertaE5o economica, social e politica da
mulher. Todcs n6s sabemos que
esta tarefa foi encarada muito seriamente durante a prdpria luta de

formagf,o d a soeledade nova cxlge. uma atengio espccial a ser dada ir iuventudc.

Libertag6o Nacional, pois que a
ONIM nasceu"durante a luta, na
pr6tica, quer dizer, quando consquistdmos a independ6ncia a OMM
j6 existia. Isto 6, mostra portanto
c, papel e a importdncia que o Partido deu d emancipagSo da mulher
e e necessdrio que esta tarefa continue e que o nosso Partido vd
continuar. realmente a realizar esta tarefa.
PAjnA QUE O PARTTDO CRESqA

n pnncrso QUE

OS S E U S ME MB R OS
cR E S QA M
E evidente que para que o Par'
tido cresga e consiga realizar a sua
tarefa de dirigir o Estadcr€ & Sociedade 6 necessdrio que os seus
membros cresqam constantemente
e intensifiquem a formaqSo polltico-ideol6gica no seu seio. Tambem e preciso dar formag5o t6cnico'cientf fica e a este ponto devemos dar r3nfase,pois irs vezes temos

Queldlzer,

geragoes devem

nheeer bem o seu passado ...1)

u2
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on{c $e dlscut€ qDrno 6 que r C6luh ,io Prrddo rc r.hclonr
E nf, C6lirlo qrrc se 4lssuterh tod$ ar questte$. E 6 l! trftbdn
com os allversns outras cstrut[ras que exlstem - Conselhos dc Produceo, Conselhos dc Controlo de Produtlvlirde. et . Nl
lmagem asgecto do 3,o Plendrlo dos Conselhos de Produceo

tend€ncia de que so basta a formag5o polftica, mas esquecemos que o
nosso Pais vai crescendcr e os eXigOncias tornam-se cada vez maiores
e tambem estarmos conscientes de
que a frente principal nesta fase,
ti a frente econdmica. Ora isso, exige que os membros do Partido tenham conhecimentos tdcnicos e
cientfficos cada vez mais amplos.
E isso d mais importante quando
sabemos que o DC,ssoPais 6. com
a histdria que teve, um colonialismo fascista superdesenvolvido. a
que hoje ainda somos um pafs com
grande nfmero
de analfabetos.
Pc,:tanto essa tarefa de desenvolvimento tdcnico-cientffico d uma exigdncia muito grande e que deve
constituir uma preocupagSo quotiTEMPO-24/10/82

diana para todas as cdlulas e todos
os merribros dc, Partido.
E,'preciso que,pelo trabalho que
a cdlula desenvolve e pelo trabalho que cada um dos seus membros
desenvolve. o Partido cresga. O que
queremc,s dizer com isso? Que pelo
trabalho que cada um dos membros desenvolve, n6s estaremos em
condig6es de ganhar mais membros
para o Partido. Portanto, desenvolver o Partido significa desenvolvd-lo em qualidade dos membros mas
mas tambem significa desenvolver
em quantidade, isto e ganhar mais
m e m b ro s. O recrutarrrento dos
membros deve-se fazer, como e
6bvio, o b s e r v a n d o rigorosamente
os critdrios do Partido.
Devemos fazer com que sejam
membros
os melhores traba-

lhadores, aqueles que s5o mais
disciplinados, aqueles qus s6o mais
dedicados, mas que por urna razl,o
ou por outra ainda n5o sdo membros dc Partido. Isso e trabalho
que exige muito trabalho e muita
paci€ncia. Deve-se explicar o que
significa ser membro do Partido e
6 preciso que todos os mcr;ambicanos tenham como vontade e tenham como perspectiva assumir
no nrais alto grau as qualidades de
cidaddc, e de patriota. Concreta:
mente, quero deixar bem claro que
querer ser membro do Partido 6
querer estar na l i nha da'f r ent e do
combate pela defesa da Pdtria do
combate
mento
lismo.

subdesenvc''.vicornbate pelo Socia-
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e do
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