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Coman

Quem nao viu a sua familia, humilhada, espezinhada, chicoteada
"
"
..
"
..
"

pelo
pelo
peto
pelo
pelo
pelo
pelo
.. pelo
pelo

dante-em-Chefe das For�as Armadas de Mo�ambique (FPLM), il'Iarechal Samora Moiscs

l\i(achel, em reunioes realizadas com oficiais e quadros das nossas fort;as llliHtares,
durante 0 mes de Abril id ti mo
Nesses encontr os 0 dirigcnte maximo do Partido c do Estado real�ou 0 papel
importantissimo que cabe as FPLlH na frente e con omi ca atribuindo-lbcs tarcIas con
cretas uesse campo .
t 0 seguinte 0 texto· do documenlo:
_

,

,

o nosso Soldado, 0 nosso Oficial t�m uma ori

geni social bem determinada:
*
*

0 Soldado,

0 Oficial sao filhos do operario;

0 Soldado, 0 Oticial sao filhos do campones.

Quem nao se lembra de ver regrassar um fami
liar das minas da Africa do Sui ou da Rodesia tra
zendo consigo apenas quinquilharias?
•

Ao vermos fardados os filhos do nossos opera

+

•

- chibalo onde, vasUdo de saco, tralJalha
nas machambas ·de arroz;

do sofrimento,
" do sacrificio,
" da humilhac;:ao,
.. da expiOray80,
* da opressao.
*

- chibalo em que nao pode ter 0 minima
de atraso, 0 minimo desfalecimento;

Quando sofriamos 0 colonlalismo, quando com

- chibalo onde a farinha podre e os
amendoins cozidos em agua eram 0

slimen ar 0 colono,

Porque
.. sao os camponeses que cultivam 0 alga·
dao donde sai 0 tecido que produz a
farda,

.. sAo os camponeses que apascentam 0
gado para produzir a pele para as nossas
botas,
.. sao os mineiros que extraem da mina 0
ferro que constr6i 0 capacete,
• sao os operarios que produzem a rac;:�o
que nos alimenta para 0 nosso combate,
sao os estivadores que nos seils ombrC·3
transportam a mercadoia eli:) exp rta<;13o
com que vamos comprar as ["lossas armas,
os nossos tanques, os nossos aviOes de
comb ate,
.. s§o os operarios das fabricas de cimento
que nos dao 0 material com que construi
mos 0 nosso quartel, os nossos abrigvs,
as nossas fortificayoes.

Quem n a o se lembra de t"do isto?
Quem na::l se lembra dr;· (1'Je tudo iste era para
nos recusarem a vida?

•

* na epoca colonial nao viviamos,
.. nao eramos considerados seres humanos.

- chibalo onde mesmo doente e obrigado
a trabalhar;

o nosso suor e 0 nosso sangue eramos. obrigados a

que da a farda com que se vestem os
nassos soldados, os nossos oficiais,
• que da a bota para que 0 nosso soldado,
o· nosso oficial, possam marchar para
todas as frentes de combate,
.. que da 0 cllpacete que protege 0 nosso
soldado, 0 nosso oficia!.

" indemnizayao que 0 colono, a explorador
achava demasiada para pagar a vi. da
nosso pai, vida que pa. ra n6s nao tinha
prec,:o;
• indemnizar;:ao que,
na maior parte dos
casos, desaparecia no balsa do colono,
na gaveta do administrador.

E 0 pai que ao chegar a casa nem sequer
tinha tempo de abrir a mala porque 0

-.,. chibalo para 6 meses de trabalho na
plantayaO do colona;

que vem

cooperativas, nas .fabricas, nas machambas, nos com
plexos agro-industriais, nos portos e caminhos de
ferro,
*

Quem nao se recorda ainda do desprezo e humi
Ihayao que sentiamos quando recebiamos a miseravel
indemnizayao pela vida perdida pelo nosso pai na
mina da Africa do Sui?

sipaio 0 vinha prender, algemar, acorren
tar, para ir para 0 chibalo?

rios e camponeses, ao vermos 0 campones e 0 ope
rario fardados, soldados e oficiais das Fon;:as Arma
das, nao podemos esquecer: 0 seu passado, passado

sipaio,
regulo,
PIDE,
O.P.V.,
comando,
G.E.,
G.E.P.,
chefe de posto,
administrador?

� 0 nosso Povo - operarios e camponeses
COni 0 seu trabalho, nas Aldeias Comunais, nas

Tudo isto 0 nosso soldado, 0 nosso oficiRI nao
pode esquecp.r.

" no corpo dos nossos pais estalava 0 chi
cote,
'" as maos dos nossos pais inchavam ere·
bentavam com a palmatoria,
" os pes dos nossos pais eram amarrados
com correntes,

o nosso soldado, 0
integrante de tudo isto:

•

•

•

•

noite,
.. 0 posto erguido com 0 sacrificio dos seup
pais.

�nlco alimento que Ihes dava a pouca
forya para produzirem 0 algodao, 0
arroz, 0 acucar, 0 sisal, 0 cha para 0
colono.

•

Nao

h8. ninguem

" que nao tenha conhecido um pai, um lio,
um irmao, um familiar morto na mina,

.. que nlio tenha na famIlia, nos seus entes
mais proximos, a morte de um familiar
com tumulo anonimo longe da Patria,
.. que nao conheQa a mulher que, espe·
rando 0 regresso do marido das minas
do Johne e da Rodesia, recebe repen·
tinamente a noHcia da .morte do marido,
que n30 conheca a noiva que ve a sua
esperanc;:a de constituir um lar desfeita
pela noticia da morte do noivo,
.. que nao saiba dos filhos que cresceram
sem conhecer 0 pai morto na mina.
•

HOTlelM, sabado, 9 de maiD de 1?81

•

" limpar as estradas para pagar 0 "imp sto
brac;al>, com que 0 colono constnlfa as
suas casas, as seus hospitais, os seus
clubes, as suas piscinas;
" limpar as estradas por onde passavam os
camiees dos colonos com as riquezas que
nos produziamos com as nossas maos;
•

limpar a estrada enquanto os iilhos, obrj
gados a ficar s6s, passavam fome.

" de ver 0 seu pai ser

sem urna perna,
que nao tenha visto 0 seu tio regressar
com os pulmoes corroidos pela tuber·
culose.

•

Quem nao se lembra ainda de ver a sua mae,
durante a ausencia d9 pai nas minas de Africa do
Sui ou no chibalo, ser acorrentada para ir limpar as
estradas?

•

vendido para

as

para que as machambas, as fabrica-s, os
portos, produzissem riqueza para 0 povo
e nao para 0 colono,
para que as eseolas, as hospitais, os pre
dios construfdos pelos nossos pais ser
vissem 0 nosso povo e nao uma minoria
de colonos,

para que a estrada e a ponte que causa
ram a morte do nosso pai deixassem de
transportar a opressao e a humiihaC;:8o e
transportassem a liberdade e a paz.

•

estao libertadas,

esta o ao servico do

sair 0 c.arvao que nos vai dar energia,
do pai que na fabrica de cimento nao
pode parar um minuto para que des sues
mEWS saia 0 produto que vai construir a
casa onde nos abrigamos do sol, da
chuva e do frio.
o soldado, 0 oficial das nessas FrOy8S Armadas
de MOQambique (F.P.L.M.) veem 0 seu pai cam
pones,
,. c:olhendo 0 caju para poderem comprar
a agulha, 0 sal, a capulana, 0 petr6leo, a pulseira, 0 fosforo, a esteira, 0
cobertor, 0 len Co, a sapatilha, 0 caleao,
apascentando a man ada de gado para
que possamos comer carne, para que
possamos beber leite,
.. apascentando com todo 0 cuidado a sua
cabec;;a de gada para obter a enxada, a
charrua, a catana, a bicicleta, 0 aQucar
para 0 cM, 0 radio.
�

povo.

Hoje,
*

as escolas,

o soldado,
das, nasceram,

os hospitais,
as creches,
,. os predios,
•

•

*

*

Quem nao viu 0 seu familiar ser obrigado a tra
balhar como estivador vestido de camisa dE? ganga,
de caleao de ganga amarrado com fio de sisal, com
um pedaQo de manta, rota, rasgada, com que nao
conseguia proteger-se nas noites de frio?
,. para carregar 0 navio que levava as rique
zas que nos eram roubadas,
,. para carregar e descarregar 0 vagao com
a carga que tinha custado 0 suor, 0 saeri·
ficio e mesma a vida do nosso mineiro.
Quem nao se recorda que 0 seu pai, 0 seu tio,
o seu irmao, 0 seu cunhado, 0 seu primo foram chi
coteados com 0 cavalo-rr.
matoria e 0 cassetete, algemados com pesadas
correntes enferrujadas, sem nunca terem cometido
nenhum crime?

servem 0 povo.

nas estradas,
nas pontes,
nas linhas terreas,

•

•

HOje,
a
a
* 0
" 0
,. 0
,. a
* 0

castanha de caju,
madeira,
carvao,
algodao,
cha,
copra,
camarao,

sao riquezas qua

vendo a mae contando metical por meti
cal para que ao longo do mes, em cada

vendo a mae descalQa sob 0 sol, sob a
chuva, sob 0 frio, corpo vergado semean·
do 0 amendoim, transplantando 0 arroz
que 0 vai alimentar,

.. vendo a mae nas man has frias, descah;a,
com a l ata a Cabey8, ir buscar a agua
ao rio,

passam os camioes, os comboios, que transportam
a liberdade, que levam 0 progresso e 0 bem-estar
para 0 nosso povo.

*

0 oficial das· nossas Fory8.s Arma

dia haJa alguma coisa para comer, para
que ao fim do mes se posse pagar a
conta da loja, da cantina,

Hoje,

"

locais de trabalho,
do pai que passa horas na mina quantas
vezes exposto a perigos, para dela fazer

*

estradas,

•

minas de Wankie, para as plantac6es de
cha, de tabaco na Rodesia?
,. de ver 0 seu tio ser vendi do para 0 tra
batho das minas de cobre na Rodesia do
Norte?
de ver 0 seu irmao mais velho ser vendido
para ir trabalhar nas plantac;;ees de milho
e de eM da Miassalandia?
de ver 0 seu eunhado ir trabalhar para
as plantaQoes de sisal no Tanganhika?

(F.P,L.M.) lutaram durante

Hoje, as nossas machambas, as nossas b ar
ragans, as nossas fabricas, as nossas pontes e

�

Quem nao se lembra

.. que nao tenha perdido ou 0 pai, ou 0
irmao, ou 0 tio na Africa do Sui ou Rode
sia,
.. que nao tenha visto 0 pai regressar sem
um braQo.
que nao tenha visto 0 irmao regressar
sem um olho,
" que nao tenha visto 0 primo regressar

e ss e trabalho, esse sacrifieio foi feito com

" do pai que logo de manha cedo se tem
que levantar para conduzir a locomotiva
que vai levar as passageiros para os seus

Foi contra tudo isla que 0 nosso povo, que as

nossas For9as Armadas
dez anos,

�

h8 ninguem

esse trabaltTo, esse sacriflcio 10i feito com
o martelo pregando 0 prego na cadeira,

Crescem alimentados pelo trabalho arduo

*

Neo

capacete,
bota,
arma,
camiao,
a raQao de combate,
o quartel.

a enxada semeando 0 milho, a mapira, 0
feijao, a batata,
,. esse trabalho. esse sacrificio toi feito com
o machado destroncando a arvore que
vai ser trensformada em mobilia.

Quem nao viu 0 seu pai ser vendido para as
planta�oes dos colonos, do Gurus, de Mafambisse,
do Buzi, de Xinavane,

a morte .

o
a
a
o

o nosso soldado, 0 nosso oHcial crescem, sao
educados it custa do trabalho, do sacrificio do pai,
da mae e muitas vezes de familiares;

pais,
.a estrada alcatroada com a vida dos seu.
pai .
.. a lintla ferrea cohstruida pelos seus pais,
sob 0 sol escaldante, sob a chuva torren·
cial, sob 0 frio cortante da manha .e dp

•

parte

a farda,

" a ponte cimentada pelo suor dos seue
pais,
.. a barragem moldada pelas macis dos seus

.. Os nossos familiares partiam na aspe"
ranya de ganharem alguns meios para
poderem casar; para poderem· organizar
o lar que nao tinham,
mas nas minas ·ganhavam um salario de
miseria, minas onde tinham que enfrentar.

sao

o nosso soldado, 0 nosso oficial, nao seria soldado,
nao seria oficial, porque nlio teriam

Tudo isto foi vivido na infancia pelos nossos
soldados, pelos nossos oficiais.
Quando entram para as For<;:as Armadas de
MOQambique os nossos soldados, os nossos oficiais
nao pod� m esquecer 0 que significa:

Qtlem nao viu 0 seu pai, 0 seu tio, 0 seu
cunhado, 0 seu irmtw, ser vendido para as minas
de ouro, carvao, ferro, diamarites, para as tabricas
de industria quimica e siderurgica da Africa do Sui
e da Rodesia?

oficial

.. sem 0 ferro extraido pelo mineiro,
" sem 0 algodao colhido pelo campon�s,
• sem 0 trabatho do carregador do porto
que exporta a nossa mercadoria,
• $em 0 pastor de gado que nos da a pele,

" as costas dos nossos pais suportavam 0
peso da machila,
" a honra e a dignidade das nossas maes
eram diariamente humilhadas e espezi
nhadas.

para trabalhar no algodao que nao nos
vestie,
• para colher 0 cha que estimulava a ener
gia do colono para mais nos roubar.
,. para cortar a cana que ia produzir 0 a9u
car para 0 bolo do filho do colono e que
nbs nao podiamos comer,
para cortar 0 sisal com que 0 colono
fazia a corda para melhor amarrar as
nossas maos?

nosso

vendo a mi§e regressar da fabrica de des
cacSque de caju com os dedos queimados
pelo acido da castanha que descascou.

.

pertencem ao nosso POVQ,

�

este 0 nosso soldado, � este 0 nossa oficial
•

+
..

nascidos

do sacrlficio,

nascidos do trabalhc arduo,
arinho, batido com a pal
nascidos do sofrimento.

(Continua na p4gilll �egujftle)
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o nosso soldado, 0 nosso oficial nao podem
esquecer este sacrificio, este sofrimento, este traba·
Iho arduo.
Quando dizemos que 0 soldado, 0 oficial sao
filhos do Povo fardados e absolutamente necessario
que 0 soldado, 0 oficial estejam conscientes do valor
destas' palavras.
Quando dizemos que a tarefa das nossas For((as
Armadas de Mocambique (FPLM) e defender intran
sigentemente a nossa P�tria, significa:
.. nao permitir que as nossas fronteiras
sejam violadas pelo inimigo,
nao permitir que grupos de bandidos
raptem, mutilem e assassinem campone
ses e operarios, prodlitores das nos�as
riquezas,
nao permitir que 0 inimigo destrua os
nossos cOmboios, os nossos camioes, os
nossos machimbombos, as nossas pontes
*

•

e estradas,
* nao permitir que 0 trabalho e 0 sacrifieio
dos nossos pais seJain destruidos,·
.. isto e, nao permitirque 0 herOisma e: a
dignidade do nosso Povo. sejam ofend�o�

Quando dizemos que as Foryas Armadas de
Mocambique (FPLM) defendem intransigentemente
a nossa Patria, signifiea:
*

0 seu engajamentototal' na
liquidar

tarefa de

-a
-a
-a
-0

fome,
nudez,
miseria,
obscurantismo,
- 0 analfabetismo,
-isto e, 0 seu engajamento na liquidacao do subdesenvolvimento no nosso

Pais,
- 0 seu engajamento total na .defesa da
nossa economia, participando activa·
mente no seu desenvolvimento.

•

. Para' isso; as Forcas Armadas .de MOQambique
(F.P.L.M.) devem continuar a manter bem. alto. 0
espirito que nos guiou durante a Luta de Libertac;:ao
Nacional:

r

•

•

.. a escola,
o hospital,
.. 0 aeroporto,
.. 0 porto.

•

*

" a Aldeia Comunal,
.. a cooperativa de produQ80,
a cooperativa de consuino,
a machamba estatal,
.. . a floresta,
" a salina,
a pedreira,
a estac;;ao dos caminhos de ferro.
•

*

•

•

Os nossos soldados tem que assumir a batalha
do Plano, compreendendo que tudo isto assume
uma interdependencia intima; quer dizer
,. que a barragem nao funciona sem 0
camiao, nao funciona sem 0 tractor;
.. que 0 porto nao funciona sem 0 camiao,
sem 0 algodao, sem 0 caju, sem a ma·
deira;
" que 0 aeroporto nao funciona sem 0 ma
chimbombo;
.. que 0 armazem nao funciona sem a ponte
e sem a estrada.
Em' particular, o. nosso soldado, 0 nosso oficiar,
tem que assumir que a batalha econ6mica se trava
essencialmente no campo, porque
.. e no campo onde produzimos a comida
com que nos alimentamos;
.. e no campo onde se encontram as nossas
grandes riquezas minerais, agricolas, flo
restais, pecuarias;
e no campo onde ainda vive a maioria
do nosso Povo;
* e do campo g ue nascem as cidades.
to

POr isso, 0 nosso Partido determinou a criacao
das Aldeias Comui1ais como espinha dorsal do nosso
desenvolvimento, a estrategia principal da socializa·
((aO do campo.
.. Aldeia Comunal onde liquidamos a fome,
a miseria, a doenc;:a, 0 obscurantismo;
Aldeia Comunal onde liquidamos 0 triba
lismo, 0 re.gionalismo, 0 racismo'
" Aldeia Comunal on de liquidam s
su
perstiyao, 0 vicio, 0 boato;
Aldeia Comunal onde vivemos organi
zados

� �

•

as ForQas Armadas continuam na van
guarda deste combate.

para que as nossas crianyas tenham
escola,
-para que possamos alfabetizar os anal·
fabetos.
.. Aldeia
zados

nossa
nosso
nosso
nosso
nosso

onde

vivemos

organi

cooperativa,
hospital,
armazem,
mOinho,
poc;:o.

" Aldeia Comunal onde podem chegar
- a picada, a estrada,
luz -electric a,
- 0 machimbombo,
-a ambulancia,

•

da nossa existencia,
cOl1solidam 0 poder popular,
garantem a vit6ria do soeialismo.

Comunal

- com a
o
o
o
o

Engajadas nos sectores produtivos, as Forcas
Armadas
cumprem a sua missao de defender intran
sigente'mente as n'ossas conquistas,
contribuem decisivamente para a elimina·
Qao da fome, da miseria, da nudez,
" respeitam a dignidade, respeitam 0 he
roismo, respeitam a·coragem, respeitam 0
trabalho dos nossos 6peraribs, dos nos
sos camponeses que sao a tazao de ser

- a

•

onde podem chegar as noticias do Pais.

o nosso Exercito nao e uin Exercito de easerna:

o soldado, 0 oficial devem assumir que s6 liqui
daremos a fome, a miseria, a nudez, a ignorancia,
quando 0 nosso campo estiver organizado em Aldeias
,Comunais.

exercito de caserna nao e um exercito
. popular,
exercito de caserna e um exercito de
parasitas.

Por isso, 0 soldado, 0 oficial, em qualquer local
onde se enoontrem, devem participar na mObilizayao
:politica do nosso Povo para se organizar am Aldeias
Comullais.

o nos$o Exercito e um Exercito para produzir.

Por isso 0 soldado, 0 oficial, em qualquer local
onde se encontrem, devem participar directamente

'

.

*'
•

•

*

produzir no seio do Povo,
-. eonsolidar a Unidade Exercito-Povo.

do escoarhento dos produtos estrategicos
para a exportacao,
" do abastecimento de produtos €strate
gicos para 0 Povo.

•

Falamos da madeira, madeira com que fazemos
o nosso mobiliario, madeira preciosa que exportamos
para obter divisas:
" ela e cortada nas nossas florestas,
.. ela passa pelas serracoes onde 0 tronco
da arvore se transforma em tabua, em
travessa,
ela e transportada em camioes para a
estacao mais pr6xima dos caminhos de
ferro,
ela e enviada em camiao, em vagoes para
o porto, onde vai ser exportada,
.. ela passa por estradas, por pontes, por
linhas ferreas .
to

•

A madeira exige 0 trabalho do madeireiro, do
operario da serrac;:ao, do condutor do camiao, do
construtor de estradas e dos caminhos de ferro, do
maquinista da locomotiva, do estivador. Com a ma
deira, que exige tanto trabalho, fazemos
as mesas em que comemos nos nossos
quarteis,
as coronhas das nossas armas,
.. os bancos dos camioes militares,
.. a guarita onde montamos sentinelas,
.. as carteiras onde aprendemos a ler. e
escrever.
*

*

Com a madeira. esta riqueza da nossa terra,
que exportamos, obtemos os meios financeiros, 0
dinheiro em divisas, necessarios para comprar:
..
•

�

Nao concebemos as nossas Forc;:as Armadas sem
o seu engajamento nas tarefas do desenvolvimento
econ6mico.

*

As Forc;:as Armadas tem tarefas concretas na
defesa;

•

Hbje, quando edificamos 0 socialisrno, quando a
batalha economica e a tarefa principal,
*

sem que participem directamente na bata
Iha da economia,
que contribuam actlvamente para
* sem
que todos os sectores econ6micos e
sociais produzam 0 que foi estabelecido
pelo Plano,
.. sem que lodos estes sectores sintam no
dia a dia, permanentemente, a presenQa
fisica das Forcas Armadas que asseguram
a sua defesa, a sua seguranc;:a, a sua tran
quilidade .

•

as nossos soldados tem que assumir a batalha
do Plano, compreendendo 0 que significa:

.

,

a

*

as nossas ForQas Populares de Liberta
eao dol Moeambique estudavam,
as nossas ForQas Populares de Liberta
Qao de Moc;:ambique combatiam,
" as nossas Forc;;a s Populares de Liberta
Qao de MOQambique produziam.

e Moo
alai a economic

as

5

a

arma com que n'os' defendemos,·

As ForQas Armadas tem que assegurar que
essas madeiras chegarao aos seus destinos nos
prazos devidos;
,. nenhum obstaculo podera justificar qual·
quer atraso, qualquer desvio.

o soldado deve assumir que a madeira e tam·
bem sua, e parte integrante da sua vida.
Falamos do algodao que veste 0 nosso Povo,
algodao que produz as nossas fardas, algodao que
exportamos.
.. Ele e cultivado pelo campones,
,. ele e carregado pelos trabalhadores nos
camioes para as fabricas de descaroca
mento,
*

*

*

.. outros milhares de trabalhadores nas fabri
cas fazem mover as maquinas que trans
formam a cana em ac;;ucar;
.. sao centenas de operarios que nas fabri
cas, com 0 seu trabalho abnegado, trans
formam 0 melaco de cana em alcool.
•

a nosso soldado deve assumir a grandeza do
aeuca,':
o aeucar que deita no cha quando logo
pela manha se prepara para iniciar os
seus treinos;
.. acucar que deita no seu cM para Ihe
dar vigor no intervalo de uma marcha:
" ac;;ucar para os bolos e rebueados de que
tanto gostam as nosses. crienc;:as:
* ac;:uca- que exportamos para outros pai
ses para podermos comprar 0 arroz e 0
milho que 0 soldado come e que nos'
ainda nao produzimos 0 suficiente para
as nossas necessidades.
Quando falamos do ac;:ucar, fahimos do
alcool
.
que extraimos do seu melaQo:

0 alcool que 0 socorrista leva na sua
caixa de socorros para poder tratar 0
soldado que se feriu durante. a marcha;
0 alcool que e imediatamente aplicado
para desinfectar 0 bisturi na operaQao do
soldado que da entrada urgente na sala
de operaQoes:
.. 0 alcool que nao deixa que 0 micr6bio
se instale no nosso corpo.
•

•

Por tudo isto, 0 soldado tem 0 dever de saber
acarinnar 0 aQucar, defendendo·o,
"
"
..
..
..
*

ele e descarocado e do seu carooo 0 ope
rario produz o 61eo com que temperamos
a nossa comida,
ele e transportado para as nossas fa.bricas
texteis e nelas transform ado em tecido
que necessitamos,
ele embarca nos nossos portos para que
com as divisas obtidas com a sua expor
tac;:eo possamos comprar os camioes, os
traetores, 0 tanque, a escavadora.

As nossas Forcas Armadas, os nossos soldados,
devem assegurar que todo este processo que envolve
o algodao decorra normalmente.

nos
nos
nos
nas
nas
nos

campos onde e cultivado,
armazens onde e guardado,
transportes onde ele e carregado,
pontes e estradas por onde ele passa,
tabricas onde ele e produzido,
portos onde e exportado.

Falamos do carvao.
Carvao que milhares de operarios mineiros
arrancam das profundezas da terra, sacrificando a
sua saude, sacrificandO ate a sua propria vida:
" os nossos mineiros descem as minas e
enfrentam os gases t6xicos;
*

a bota que ainda nao produzimos,
as munic;;Oes com que aprendemos a ma
nejar as armas para melhor nos defen
dermos e nos permitem desencadear 0
combate.

.

os nossos min'eiros heroicamente traba
Iham nas minas sabendo do perigo de
uma inundacao, de um desabamento, de
uma explosao.

Os nossos mineiros assumem conscientemente
tao
importante para criar 0 progresso e 0 bem-estar de
todo 0 nosso Povo:
o valor desta riqueza nossa que e 0 carvao,

.. carvao que nos da energia para alimentar
as nossas centrais de energia;
" carvao que alimenta a maquina dos com
boios para transportar os nossos .produ
tos, os nossos passageiros;
" carveD que alimenta as caldeiras das
nossas fabricas para produzir 0 vapor que
vai fazer trabalhar a maquina transfor
madora;
" carvao que nos liga a muitos paises para
onde 0 e.
ladas;
* carvao que para chegar as nossas fabri
cas, aos nossos portos exige que nos
transportes sejam empregados milhares
de trabalhadores;
carvao que exige para 0 seu transporte
centenas de vagoes, dezenas de locomo
tivas, de maquinistas e fogueiros;
carveo com que obtemos 0 dinheiro para
comprar 0 combustivel que faz andar os
nossos camioes, os nossos tanques,. os
nossos MIG's.
*

•

Por isso 0 nosso Soldado, 0 nosso Combatente,
sem estarem ligados intimamente com a defesa das
minas de carvao, com a seguranca do transporte
normal do carvao, nao poden� ter as condiQoes
materiais para cumprir a sua tarefa de defender
. a
Revoluc;:aa.

to

Os nossos soldados t@m que essuinir a batalha
do Plano' compteendendo 0 que significa:
" a madeira,
• 0 carvao,
o caju,
o eimento.
.. 0 algodao,'
• 0 cha,
a copra,
.. 0 camarao,
.. os citrinos.
•

Os nossos soldados t�m de assumir a batalha
do Plano, compreendendo 0 que significa:
*

a pon·te,

,. a barragem,
.. os caminhos de ferro,
* as estradas,
as linhas d� electricidade,
.
'
,.
0 camiao,
.. 0 tractor,
.. a alfaia agricola,
.. 0 barco ' de pesce.
•

Os nossos soldados tllm que assumir a batalha
do Plano, compreendendo 0 que significa:

*

o armazem,
a loja,

na destronca do terreno para a Aldeia
Comunal,
.. na limpeza do campo onde vai nascer a
cooperativa,
na construeao das casas, do armazem, da
escola, do hospital, da Aldeia Comunal,
na abertura da picada da Aldeia Comunal
•

*

•

- para sa escoaco produto para a estra
da principal,
- para se receber 0 transporte que nos
vai trazer a agulha, 0 sal, a capulana,
o f6sforo, 0 petroleo, 0 61eo que 0
campones precisa.

Porque e das Aldeias Comunais
.' que ha-de vir mais algodao para as nossas
. fardas, para os nossos casquetes;
.. que . ha-de vir mais feijao, batata, arroz,
ayucar, cM, carne, peixe, para os refei·
torios dos nossos quarteis;
.•• que ha-de vir mais pele para fazer as
nossas botas, os nossos cintos, as nossas
polainas;
•. que ha-de vir a madeira para fazermos
mais camas, mais mesas, mais cadeiras,
mais carteiras.
Em sintese, 0 soldado, 0 oficial, tem de assumir
que as pr6prias Foryas Armadas nao podem exercer
as su as tarefas

*

nao podemos permitir que um grupo de
bandidos ataque e queime esta nossa
riqueza - 0 algodao.

*

-bota,'
-farda,
-camiao,
-arma,
- aviao de transporte e de combate,
--jeep,
-escavadora,
-tanque,
-comida,
-medicamento.

o soldado, que v�· a sua farda descosida, que
va a sua camisa desbotada e as suas meias rotas,
a primeira coisa que deve pensar e que 0 algodao
e parte da sua vida;

•

,. consequentemente. ele deve estar inte
grado na defesa do campones que produz
o algodao,

.. na defesa do camiao que, pelas estradas.
transporta 0 algodao para a fabrica de
descarocamento, para a fabrica tllxtil e
para a fabrica de 61e05.
Quando falamos do ayucar, falamos de uma das
nossas grandes riquezas nacionais:
•

milhares de hectares de terra no nosso
Pais esteo cultivados de cana-de-ac;:ucar;

muitos milhares de trabalhadores dedi·
cam as suas energias, 0 seu suor para
que a cana cresQa forte;
,. milhares de tractores, de cami5es, de
catanas, de enxadas tem que ser utili
zadas para que os campos de cana-de
•

-aQucar produzam;

.. milhares de litros de combustivel sAo uti
lizados pelas maquinas que trabalham os
campos de cana-de·ac;:ucar;

porque sem 0 carvao 0 soldado nao tem

Falamos do caju, produto estrategico de expor
ta((ao.
a nosso Pais e actualmente urn dos maiores
produtores do mundo de castanha de caju.

Muitos de nos habituamo·nos, ao longo dos anos,
a ver 0 cajueiro crescendo e espalhando-se pelos
nossos campos.
Vemos que eles sao aos milhares, aos milhOes,
mas :1aO nos apercebemos das suas riquezas que
derivam do fruto que 0 cajueiro nos da.
Muitos de nos nao conhecem quantos produtos
se podem tirar do caju e da sua castanha, nao conhe
cern 0 trabalho imenso que e necessario ter para
tratar 0 cajueiro:
*

do fruto do caju pode·se fazer fruta em
calda, pode-se fazer 0 sumo que nos re-
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As or
deyem

•

..
*

..

,.

•

c i m ento que temos que exportar para
dele obtermos as dlvisas para comprar

as muniQoes para as l10ssas armas,
- a ambulanclB para transportarmos OS
nossos doentes,
- a aparelhagem mMica para os nossos
hosplta i s ,
- as peQas sobressalenles para os nos
sos camioes, tanques e avioes.

o nosso Soldado deve compreender 0 processo
que leva a produQ8o do cimento:
*

e na pedreira que 0 trabalhador; coloca

o explos i vo parafazer saltar, a pedra;

.. e na pedreira que 0 trabalhador caleja as
suas maos quando com a picareta e 0
mac;o parte as grandes padras para que
elas mais facilmenta sejam transportadas;
.. e na pedreira que 0 trabalhador carrega
a pedra para o camiao ou vagao que a
vai transportar;
e da pedreira que partern 0 camlao ou
o comboio para levar a pedra pa�a a
*

�

fabrica de cimento;
e na fabrica de cimento que 0 operaTio
transforma a padra em cimento, sujeito
as poeiras noeivas ao seu organismo;
e da fabrica que sai 0 cimento nos
camioes para os locais onde 0 operario
da construQao civil ergue novos quarteis,
novas casas, novos hospitais. eseolas,
pontes, barragens.

rente a todo este p�ocesso que envolve 0 oajue iro .
0 alcool extraido do fruto do
oaju, 0 sum o feito do fruto do caju.

Vemos assim que 0 e imento e precio so para
anossa vida,

h osso soldado nao pode perma necer indife
patante a apanha do caju, 0 combate as quei
madas.

o

rente

*

•

v ida do povo,
vida do soldado, pOYO armado,

Per isso, na pedreira. no transporte da pedra,
!'fa fabrica. na obra, os nossos soldados devem esta�
presentes

o nosso soldado deve estar eonsciente de que

a s u a vida, as condic;:oes materiais que 0 tornam
a�to a defender; a Patria tambem dependem do oaju.

atalha econo
Defender e protager 0 trabalho e a vida de todos
aquelas que debaixo do sol, e da chuva nEw poupam
esforc;os para desanvolver a nossa economia, e tarafa
das Forc;as Armadas, e tarefa dos nossos soldados.
•

• 0 caju e parte i ntegrante da vida do

�

soldado .

*

F alamos da madeira, do algodao. do seOcar. do
oarvao. do caJu, do cimanto. da tantalite a de outros
minerais:
" produtos para os' quais loram estabeleci
das metas a cumprir,
, produtos que constituem bases das nossas
exportac;oes para obtermos divisas de
que temos necessidade.
Falamos agora dos produtos esssnoiais para 0
abastecimento do Povo.
Produzimos al'roz, arroz que ainda nao e sut;
clenta para as nossas necessidades e que ainda
temos que importar:
•

•

*
•

•

Falamos do cirnento:
as condic;:6es dos nossos quart�is;
cimento com que construimos novos dar
mitorios, novos refeitorios, novos arm a
zens de armas nos nossos quarh§is;
.. cimento com que eonstruimos os abrigos
que oSJ)rotegem, os hangares e as pistas
para. os nossos avioes;
ci mento com que temos que COristrui�
- casas para 0 nosso povo .
-novas escolas para as -nossas cria n yas,
- novos hosp-itais p'a�a tratar; os nossos
doentes,
- novas pontes. hovas estradas, novas
barragens,
-rriais t ptesas, mais obras de "regadio
para irr.igar as nossas terras, para se
tornarem. mais ricas e J)rodutivas,

Temos que ter consciencia clara de que defesa
e eCOl1omia sao duas pecas da mesma arma.
�

•

mas 0 seu desenvolvimento faz J)arte do
nosso Plano.

Para podermos tirar p'roveito da explorac;ao
destes minerais, tamos brigadas de investigaC;ao que
andam por, montes e montanhes, fazendo marches
de quil6metros por dia em regiOes onde sa j:!rev6 a
existencia desses minetais.
�

I: n essas regi6es onde 0 inimigo tamoem
procura lanc;:ar aeQOes contra essas bri
gadas para que elas nao facam 0 trabalho,
-que vai criat; tiqueza para to do 0 povo,
- que vai dar; condic;oes ao nosso Estado
para poder melhorar a vida dos j)r6
Drios soldados.

exigem 0 ttabalho e 0 sacrif fc jo

o nosso Soldado, 0 nosso Oficial, devem estar
conscientes de que a arma que empunham
+

•

a sua pToduC;1io,

.. 0 seu transporte.
*
0 seu escoamento,
.. a sua transformac;ao.
a sua distribuicsQ.
*.

tem 0 m e sma valor que a enxada do
campon�s
...... que
- que
- que
- que
- que
- que
-Q ue

a charrua do campon�s.
0 martelo do carpinteiro,
a pa do pedreiro,
a picareta do mineiro,
a rede do pescador,
a seringa do enfermeiro,
0 livro do professor.

Todos estes instrumentos de combate, de pro
duC40 9 de estudo tam 0 mesmo objectivo:
.. veneer a

fome, a miseria., a ignorsncia,
a doenQa,
.. veneer 0 subdesenvolvimento,
tornar 0 nosso Pais forte, desenvolvido
e poderoso.
•

o nosso Soldado, 0 nosso Oncial, porque tern
arma, porque tem farda nao podem pensar que tem
mais valor que 0 campones, que 0 opmario. somente
porque t�m arma, porque t�m farda

+.

de

Quando
quarteis, nas nossas marmitas, 0 arroz, 0 feijao, 8
batata, a fari nha , temos desde logo que assumir
conscientemente que eles so podem chegar; a nos
se nos pr6prios, soldados, os protegermos, delen
dendo:

ar m a que vai destruir 0 subdesenvolvi·
mento,

arma que vai edifiear a vitoria do socia l ism o ,

milho que abastece as nossas populacoes,
milho que faz trabalhar as nosses fabricas
de moagem para termos a farinha �ue
comemos.

- aos locais de djstribLli<;�o,
- aos locais de venda,
- as lojas da capital provincial,
- das capitais distritais,
- das localldades,
- das aldeias comunsis,
-as cantinas dispersas pelo campo.

volvidos . nestes sectores de actividade,

•

�

*

Dos locais de produr;8.o tem q u e ser tra1lspor·
tado pare. poder chegar com foda a seguranya

• E certo que ainda nao estamos desen

.. cimento que e necessario para melhorar

A tarefa das Foryas Armadas e esssn
cialmente defender a nossa p atria. a
nossa soberania, a nossa independencia.
.. Defender a nossa soberania signifiea
essencialmente defender a nossa eco'
n omia.
porque s6 com uma economia forte, pros
pera e desenvolvida podemos ter .For9as
Armadas fortes, poderosas e modernas.

�

basieo da nossa

- de milhares de camponeses.
- de milhares de operarios.
- de centenas de camionistas,
- de centenas de comerciantes.
- dos trabalhadores da agricultura,
- dos t rebalhadores dos cammhos
ferro,
- dos )rabalhadores dos portos.

e

so desanvolvime"i',

produto

Todos estes produtos, a sua prodU/;:ao. a sua
Uasnformayao, 0 seu transports.

na defesa,
na p'rotecc;:ao,

Falamos da tantalite, fal amos de sua protecc;ao
e explorac;ao. ass i m como de outros mrnerais tao
tai s como
i mportan tes para 0 nos
o ferro. C ouro, 05 asbestos, 0 uranio. 0 cobre.

milho,

' produtos que nao podemos d i spensar,
na
.
nossa alimentayB.o.

,

•

produzimos e importamos
desperdlcado,
produzlmos e importamos
destrufdo.

o milho que produzimos nao � sufici ente para
o nosso consumo, ainda temos .que importar milho
em grandes quantidades.
Produzimos feijao, mapira. batats, girassol.
gergelim

ferreas. da fflbrica, de todos os trabalhadores
que cl dicam as suas energias para obterrnos este
produto Hio p recioso .

.. da apa nha do caj u,
•
do combate as queimadas,
do transporte que esooa 0 caju
.. da fabrica que transform a 0 caju.

0 arroz que
nao pode se�
0 arroz que
nao pode ser

Produzimos
al imentacao:

da pe d re i r a do transporte pe l s s estredas e linhas

Por isso a soldado deve envolver.-se direota·
mente na protecc;:ao e defesa:

D efender e proteger estes trabalhaderes
e 0 seu trabalhe e defender e proteger
as pr6prias Forcas Armadas.

Acabamos de anunciar algumas consideracoes
que nos demonstram que nos. soldados e oliciais
das ForC(as Armadas de Moc;ambique (F. P. L. M.),
nao existimos sem 0 nosso engajamento total .na
delesa d� Economia.

•

o tiosso soldado hao deve permanecer; indlfe

8 castanha de· oaju,

o�

-

que

e

ar

- 0 cantil que 0 soldado necessita,

Par.a obtermos tudo IstO,
limpar 0
cajueir:o;
e 0 campooes que tern que combater as
.queimadas p'sra que 0 cajueiro nao seja
destt,uido;
e 0 campones que apanha 0 caju e a
castanha e os transporta as costas ate
a l oja onde os vai vender para poder com
pr.alj 8 agulha. 0 fosforo. 0 sal, a camisa,
a sapatilha, a bicialeta, 0 radio;
e 0 camionista que fazendo centenas
e aentenas de quilometros, dia e noite,
transporta esta nossa riqueza. para a
fabrica onde ela vai ser; transformada,
para 0 porto onde ela vai seli exportada;
e 0 operario que na f<�brica se engaja
com todo 0 entusiasmo no proees so de
assar. a castanha. descasc8r.a castanha,
des pelicular; a castanha, s elec cionar. a
castanha, emb al ar; a castanha;
e 0 opera rio que queima as suas maos
l aboriosas com 0 acido qu e se desprende
desta castanha.

I

- mais f a br i cas para obtermos produtos
de que temos necessidade para a
nossa vida;

(COf1finuacio da pagina anterior)

." e 0 campon6s que tern

•

•

fresca e alimenta, pode-se fazer a bebida
alc061ica oom que podemos 1estejar. 0
nosso aniversario, os dias feriados;
.. da castanha do caju podemos o bter 0
61eo pa�a a nossa maqu ina, 0 61eo qua
tambem serve de combustlvel para certo
tipo de motores ;
,. da castanha de caju tira·se a amendoa
�ue n6s comemos e que eXp'ortam os .

e

r

5

•

•

primeiro, porque a arma. 1'1 farde do
sold ado, sao truto do trabalho arduo do
camp-ones e do operario,
segundo, porque se a arm a do nossa
Soldado, do nosso Oticial. liqui d ? a forqa
viva de defesa do inimigo - 0 exercito
do capitalismo e do imperialismo - °
instrumento de traba l ho do campones e
do operario, do professor e do enterrneiro,
e tambem arma para JiqUldar 0 inimigo
do nosso Povo que e 0 subdesenvolvi·
mento, criado e mantido pelo capitalismo
e imperialismo,
finalmente, porque defender a nossa sobe
rania, a nossa independenoia faz-se com
a arma do soldado, com a el,lxada do
campon�s, com 0 martelo do operario,
com 0 bisturi do medico, com 0 manual
do professor.

o soldado

,

0 oampon�s , 0 operario.

Que

0 professor,

o ehfermeiro, sAo todos soldados do mesmo exercit

o

.

Exereito que val esmagar. a acc;:ao do i n i m i go que
prOcura destrui�-nos,
.. inimigo que pretende que continuemos
subdesehvolvidos,
•
inimigo qua pretende que sejamos depen
dentes,
�.
inimigo que pretende que a nossa sobe
rania seja urna palavra ooa, s m conteudo.

e

Por i sso a acoao do inimigo concenlra-se em
atingir os alvos econ6micos, isto e:
impedir que as nossas madej ras preciosas
sejam cortadas,
sejam
transportadas,
sejam embarcadas nos nossos portos,
sejam translormadas nas nossas tabric:as
de mobilias, sejam utilizadas na constru
c;eo das nossas casas;
.. impedir que 0 nosso algodao seja culti
vado, seja tran sportado para a fabrica
que 0 vai descaroc;:ar, seja transforrn ado
na larda que vestimos, na meia que caJ
cam os, seja tr�msformado no teeido q ue
vai fazer as nossas· calc;as. as nossas
camisas, as nossos vestidos, seja export
tado para podermos obter divisas;
.. impedir que 0 carvao, 0 aQucar, 0 caju,
cimento, os minerais sejam produzidos,
transportados, consumidos internamente
e exportados;
.. impedir que 0 arroz, 0 mil h o . 0 teijeo, a
batata, 0 girassol, 0 gergelim sejam pro
duzidos, sejam transportados, sejam trans·
formados, sejam distribufdos para que 0
nosso povo se alimente.

'-

•

Quando permitimos que a aCyaO do inimi go des
frua e sabote os nossos produtos, as nossos equipa
mentos e inlra-estruturas e assassine aqueles que os
produzem devemos considerar isso uma olensa as
For9as Armadas de Moc;:ambique (F. P. L. M.) nao
podem permitir que 0 inimigo:
alaque , rapte, assassine 0 campones de
Aldeia Comunal. da Cooperativa,
.. destrua 0 tractor que prepara a terra,
.. destrua 0 eamiao que transporta 0 caju,
destrua 0 vagao que earrega 0 carvao.
sabote a linha ferrea que transporta os
nossos produtos e os nossos tra.balha·
dores,
•

•

*

(Continua na pagina seguinte)
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Assumir estas tarefas implics necessariamente
manter e consolidar a Unidade Povo-Forcas Armadas

•

sabote a ponte, a barragem, a repress,
as estradas,
ataque e assassine os deputados das
Assembleias do Povo, os membros do
nosso Partido FRELlMO, Partido que diri
ge as nossas gloriosas Forc;as Armadas
de Moyambique.

•

As ForQasArrnadas de MOQambique (F. P.l. M.l,
os soldados, os ofieiais, devem assumir a batalha da
Economia.
Em coordenal(80
" com as calulas do Partido,
com os deputados das Assembleias do
Povo,
com as OrganizBr:;oes Democraticas de
Massas,
oom as 10n;:as policiais, as forc;as de Segu
ranya, as milfcias populares.
* com as estruturasdo governo que di rigem
os sectores econ6micos e sociais,
em sintese, em coordenaQao com to do
o povo

•

•

Foi esta unidade a torqa prinCipal que
nos levou a esmagar 0 colonialismo.
• 0 nosso Soldado nunca perdeu a sua
identificayao

que. cada um participe na prodUI(Eto agri·
cola, na aldeia comunal, na cooperativa,
na machamba estatal,
que cada um participe na protecc;ao e
defesa do campon�s que semeia a milho.
o teiHio. a batata, que planta 0 arroz e a
mandioca,
que cada um proteja 0 armazem, a escola,
o hospital,
que cada um assegure que 0 camiao, 0
comboio. 0 machimbombo que transpor-

•

•

•

•
•

,N'
PROSSEG UI:
Caraetenzada POI

uma ampla parti
djscussao do� reJat6rios apre
sentados prosseguiu, durante 0 ilia de
omem, em M a puto, a V I Sessao Ajar·
gada do Governo da Provincia. que procipa<;ao

ede a a n;l J j se do grau do umprimenw
do Plano Estata) CelllraJ e.do Programn
Provincial de J 9 ) ne5te primeiro trl

Foi assim que 0 Povo passou aver nas suas
Forcas Armadas 0 simbolo rnais alto da Unidade
Nacional, Unidade que 0 Soldado e Oficial devem
exprimir de uma forma viva e dinamica:
no respei10 pelo Povo,
na sua discipline,
no seu aprumo,
na sua c:lelicadeza.
na sua cprtesia,
na sua· atenQao em ouvir os problemas
do Povo,
na sua preocupayao de estar sernpre na
vanguarda na soluc;:ao dos problemas do
povo,
em sfntese. no seu amor e carinho pelo
povo - operarios, camponeses e oulros
trabalhadores, aqueles que sao os nossos
pais, as nossos tios, os nossos irmaos,
·os nossos famlliares.
o Soldado, 0 Oficial, identificam-se com 0 povo
quando sabem

mestre-

•

M reee particular de taq ue , no con
junto d a s actividade
desenvolvidu�
pda direc90es provinciais, 0 relatano
de presta�o de COnlas da Direc<;Ei.o Pro
vincial <las Obras Pllblicas que. para
at6m de. ana.tiSe$ aos progr am as de
.

,las obras realizadas lie. Le periodo.
mesmo documentll

r�gistou-se um de�vio de SCle por eento.

c

moro idade

Nos crescemos do nada_
Do pouco fizemos muito.
Tudo construimos

•

•

•

•

•

As Forc;:as Armadas consolidam a sua Unidade
com 0 povo, participando na batalha econ6mica.
Batalha economica que signifiea defender:
*
•
•
•

a nossa soberania,
a nossa independencia,
a nossa Iiberdade,
a nossa dignidade de povo livre, traba
Ihador e pacifico.

nosso
nosso
nossa
nosso

esforyo,
sacritrcio,
iniciativa criadora,
trabalho arduo.

que fizemos nascer a cisterna e 0 lago
onde nos diziam que nao havia agua,
que abrimos grandes machambas, des·
troncando com 0 esforc;:o dos nossos
bracos,
que levantamos casernas com os tijolos
que nos proprios fabricamos.

Tudo isto fizemos
*
•
•

porque estcivamos unidos,
porque tinhamos 0 masmo objectiv�,
porque tinhamos conscieneia de que
representavamos 0 povo
no seu mais
.
alto grau
- de organizac;ao,
- de disciplina,
- de unidade.

•

•

0
0
a
0

Esfor90, sacrificio, iniciativa criadora, trabalho
arduo que aprendemos dos nossos pais_
Foi assim:

o So!dado, 0 Oficial, identificam-se com 0 povo
quando sabem
.. ajudar as escolas a manter a sua limpeza,
ajudar a transportar urn ferido que neces
sit a de pronto-socorro no hospital,
.. respeitar a bicha nas lojas,
.. ajudar os velhos, as crianyas, os invalidos
a atravessarem as ruas das cidades,
respeitar os bens do povo nao tocando
em nada que pertence ao povo.

com
com
com
com

Foi na luta armada de liberta<;ao nacional que
aprendemos estes valores.
E na guerra de libertaC;:8o economica, e na bata·
Iha economica, e na batalha pelo triunfo do socia
lismo que as nossas'Forc;as Armadas de Mo<;ambique
(F, P. L. M.) devem elevar a um nrvel mais alto as
nossas gloriosas tradi90es de
ESTUDAR,
COMBATER.
PRODUZIR,
A Luta Continua!
o Sccialismo Triunfanl!

CU TUR L
URSS
'NTEM A MO,(AMBIQUE

E,MBAIX,AD,A

Vila de Res�ano
Adminislra.yao dC) Pargue lmo
biJiario do Estado liDS distnlos. faz urua
referenoia. especia 1 da evqJu�ao fisica

;.

•

que devem ajudar 0 electricista que sobe
a escada para ir reparar 0 fio electrico,
que devem ajudar a apanhar 0 caju, a
colher 0 algodao na epoca da colheita,
que devem tamMm cortar a cana-de-acu
car que vai para a fabrica,
que devem ajudar os cooperativistas a
elevar 0 nivel de produc;:ao da sua' cooperativa.

•

areia,

nesle primeiro (rimestre,

*

•

recondicionumento da

ciailDeote,

*

•

CH,EGOU

PROVINC,I,II
ANALISE
P

0

que devem respeitar 0 trabalho do cam·
pones e do operario, nao sujando e ras·
gando a farda sentados numa escada,
numa esquina da rua,
que devem ajudar 0 campones a trans·
portar 0 cesto em que leva os produtos
do seu trabalho,
que devem ajudar 0 camionista a muda�
a roda de urn pneu furado do camiao
para que 0 produto nao chegue atrasado.
que devem ajudar 0 operario dos cam i
nhos de ferro a colocar a travessa de
madeira onde vai passar a linha ferrea.

o Soldado, 0 Oficial, identificam-se com 0 povo
quando sabem

'

D,1l

De acordo cOm

•

- com 0 campones.
- com 0 operario,
- com 0 mineiro,
- com 0 professor"
- com 0 socorrista,
- com todos aqueles que, com sacrificia,
trabalho honesto e arnor pela Patrie,
lutavam pela liberdade.

MAPUTO

GOVE

•

•

•

devem engajar - sa num combate sam treguas
contra c mimigo interno,
Combate de defesa da nossa economia, de
defesa d0 socialismo.
Combate que exige que cada Soldado, cada
Ot i cial, onde quer que se encontre no seu dia-a-dia,
tanham taretas bem determinadas para 0 dasenvol
vimento da nossa economia.
Isto e:

•

tam passageiros e ,produtos, cheguem ao
seu destino,
que cada um participe na producao da
fabrica e defenda a sua produQao,
que cada um defenda a p onte, a barra
gem, a estrada, as linhas de electrici
dade, as Iinhas ferreas, 0 porto, 0 barco,
o aeroporto.

(Conlinuado da pagina anterior)
•

•

devido.

es 'en

nn elaborar;iio

entrega de projeclOs aos construtorcs

indefinj�6es pOr parte dos propriet;l
I'io� da� obras, falta de eqwpamento e
acess6rios, farta de mUleriais de cOll str u
Cao, para alem dos p rob l emas orgaoiza
cionais !las empresas. bem como a falta
e



c

de quadros especializados

para 0 ramo_
Presentemenle, estiio em curso as·
obras de con str ut;ao de urn aviario, DO
distriLo da Namaacha. armazem de ram a
ua Riopele l'c.xteis, no

de

Manilil(a,

Mar racue n e ,

20

caSaS

J 981

progressos

significativos

relativa

afectado por
carencia de materiais de constru�o,
equi p arne nto e aces s6 ri os para a reposi�
c;ao em casos de avarias do mesmo» a

1980.· embora

salienta 0 docu m en to apre�ontado a VI
Sessio Ala raada do Governo da Provin

cia do Mapot

.

eLUBE RECREATIVO DE. MAVALANE

cerimonia presidida pel o Pri�
meiro Secret ;hio do Par tido FRELIMO
e Govemador da PrOVincia do N ia ss a
Coronel Aurelio Manave, a pOpulaylio
de Lichinga celebrou, tal como aconie
ceu em todo s os ponto s do Pais, com
grande entusiasmo 0 Dia Internadonal
Trabalhadores.
Apesar do mau tempo

NOVA DIMENS,- 0

que se lazia

sentir naqueJa regilio do nosso Pafs, os

tmbalhadores

integrados

Democraticas

pel

s

Conse

utras OrganizaNes
de Massas reafirmamm a

Ihos de ProduCao e

COMO ,�RTISTAS EM PALCO:

o

sua determina�ao em cumprir 0 Plano
Central paTa 0 corren te ano_e
afinnaram mais uma vez It sua deter
minacao em apoiar s povos ain da em
Estatal

·5

luta.

Nas primei ras

da

hom

manhii

d

dia I de Maio cen t enas de trabalhadorcs
dos vlirios ramos de acti vid ade de�fila

da cidad de
marrifesta�o que cui
minou na Prat,la da IndependBncia com
urn cornlcio p op ula r, O!f manifestantes
ram pelas principais ruas

Licbinga.

OIA 9-5-81 COM INIclO AS 20.00 HORAS
OIA 10-5-81 COM INiclO As 16.00 HORAS

Duma

empunhavam ill, licos que saudavam as
c>rienta�es do Presidente Samora Ma

chol.

HAVERA COMES E BEBES

acroporto de Mavalene aquela
visiLanle [oi re ebida pel
responsavel do IN C e [)eJos \l1embroo;

no com ic io de

lHtimo

.

bern c om o

IJ

de

Fevereiro

expre$saram

0

seu

apoio inconctieional a luta justa do povo
sul-at'ticano,

vitima

do

0

<lelega�ao

IContinuado da paginil 2)

do Grupo

Cultural de Cauto

e

Dauva

de Mo�ambique.

ESC. SEC_ DE LHANGUENE

o respons8vel pela delegar;:ao
artistlca sovhHlca

falando

a0S

6r9a08 d a Informar;:ao, n o Ae ro

-

porto d e Mavalane

A DjreCY60 da Escola Secunda
ria de Lhanguene convoca os en
;arregados de educac;:Eio dos alunos
da 5,' e 6: classes matriculados
neste estabeleeimento de ensino.
para uma reuniao geral a realizar-se
hOje, slibado. dia 9-5-81, pelas 14
horas_

..

Numa

dos

ABRILHANTAJDO PELO CON,IUNTO:

tal e
1131.

CELEBRA'COES 00 1 ° DE MAIO
NA PRoviNCIA DO NIASSA
,

II

,,0 Y All, :tpresent anJ. s
em diver os ponto da capl
visil[lfil Sofala e. uma aldeia cornu-

o grup

res�elagem da estr'ada Boane 

Cascata no distrito do mesmo nome "
Inuita outras em curso,
((Duma maneira geral 0 program a
no sect o r esta conhecendo neste ano de

rida deJegas;ao engloba cerca de ;;0 ar
Il tas profissionai�, prevondo -. e que per
mane�a no nosso Pais du ra n t e urn
periodo de dua semana
pectacuJo,

na

-NaOlaacha, melhoramento do aces,�o a

repre enlaTlle do MiDj�tcrja till. Cullura
URSS, lcrulo como direcLor ,lrl1 tico.
Teirnor Mirsoev q u ¢ sirnultanemel'lte
o ca nt or pri nc i pa l do coniunto. A rere
ua

•

M oamba. :m ca�'as em Michafutene, no

dislri l o

.)

NO



distrito de Mar
racuene, pavi Ihao para fiacr;ijo , edifica
Clio de 30 casas em Boane, Ul casas na

mente

Grandioso
Conv.vio Cui ural

larue de ontem a capital
GmP<' de Circo de Varieda�� da URSS, denominado ·<G
E. La VlSlta mserc-se no ambi10 do acOr
uo de desenvolvimento cultural, en
telHe entre a RPM e a URSS.
Cbefia a de lega�ao Lukinov A lexei.
Chegou na

do Pais,

regime racista

de Pret6ria,

Tomaram parte aicda nos festejos do

1.' de Maio, Dia Internacional dos Tra·
ba lhadores cooperantes internacionalis

A embaixada cultura l sovh�tica fotografada no Aeroporto Internacional
de Mavalane, momentos ap6s 0 seu desembarque na capital do PaIs

tas que connosco trabalham na recOlls

lruca,o .do nosso Pais, que exprimiram
a sua d etennina�ao de· luta contra 0
imperiaiismo, in i m igos dos povos, parti·
cularmente 0 seu agente na Africa Al1s�
tral, 0 regime da Africa do SuI.
Usando da palavra 0 Ptimeiro Secre
t:irio e Govemador do Nias. a. Corollel
-Allreli Manave, disse que era tradi�ao

DEPOIS DE ESTIIR. EM MlilVILA E

F;ernando Ganho,o

Regressou na tarde de ontem a Maputo
o membro da Comissao Permanente da' As
sembleia Popular e Reitor da UEM, Fernando
do Povo mocambicano apoiar todos
Ganhao, que esteve em Manila a chefiar
aqueles que se batem de armas em
uma delega�a() mo�ambicand que participou
punbo para liquida9io do colo niaJismo,
na reuniao doConselho da Uniao Parla
tIo gion i smo e do lIapartheidll e, parti
mentar. Apos a sua estada nas Filipinas,
cularmente, os pOVbs da Africa do Su i
fernando
Ganhao deslocou-se a Republica
e da
amibia.
Socialista do Vietname, numa visita oficial
o Primeiro Secret,irio do Partido
a convite do Ministro da Educa�ao Superior
FRELIMO na Pr ovincia do Niassa
daquele pais.
sublinbou ainda que ao aceitarmo3
falando aos orgaos de Informa�ao sobre
o combnfe
antra as agres,loes, TeIJ10.V
o encontro de Manila, Fernando Ganhao
que.
aceitar aumentar a capacidade
dim que ele teve cQmo objectiv� preparar
dejcllsiva para fJoderrrtos defender cabal
a agenda dos trabalhos da Reuniao Inter
mente as 1I0SStlS cO'nquistas.
parlamentar que se realiza uma vez par
A dado passo da sua intervenvao 0
ana estando prevista a sua efectiya�al)
Coronel Aurelio M anave fez referencia
para Setembro, em Havana.
a participac;ao d a populaoao nas Cam
Durante esta reuniao nas filipinas, os
panlJas de EmuJa� o Socialista, com
paises participantes preparar�m cinco pro
vista ao cumprjmento do PEC/S!. Neste
jectos e resolu�oes que serao apresentados'
sentido 0 al to dirigente da ProvlDcia do
na Conferencia Interparlamentar. A descoNiassa ressaltou a necessidade de impJe
. loniza�ao, problemas de indole economico,
a energia e outros de caracter social
menta�o nas emprosas e unid ades pro
constituiram 0 cenlro das atentoes do
dutivas do pcocosso de emula�iio socia
enconlra de Manila.
Iista.
..

HRNOI

ao

Pais

No Vietname, fernando Ganhao estabe
leeeu 0 primeiro contacto entre os dois
Ministerios, 0 da Educa�ao e' Cultura da
RPM e 0 Minislerio de Ensino Superior da
Renublica Socialista do Vietname, onde
'
for
Eduea�ao e assinados acordos' de coopera·
�ao cientrfica e tecnica.
Nos acordos, preyS'se, entre muitos
aspectos, a vinda de professores vietnami
tas a RPM para cooperar no Ensino Supe
rior e de alunos para aprendizagem da
lingua portuguesa.
Fernando Ganhao acrescentou que estes
acordos permitirao maior consolida�ao e
eslrutura�ao do Ensino Superior em Mo�am
bique. pois as experiencias a nivet da Edu
ca�ao no Vietname sao bastante ricas.
Durante a sua estada na Republica So·
cialista do Vietname, fernando Ganhao leye
a oportunidade de visitar uniyersidades,
institutos e uma cooperativa agricola, onde
fest ejou 0 1.0 de Maio em conjunto com
os cooperativistas locais.

NOTrCIAS, sabado, 9 de m aio de 1 �81

