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cA tarefa do Con9l'eB80 sera esta: mais uma vez Clceitarmoa wna D09a batalha. Acabou a primeira etapCL que era a tarefa da FRELIMO eondwdr 0 povo Cr IndependiDdCL 
Mas agora. na segunda etapa. a nossa tarefa e a constru�6 do socialismo. Esta e a paIavra exacta. E Isto que 0 ConQr8l8O. exiQe. ColiStru�Cio do aocIalIamo em Mo�amblqu •• 

- afirmou 0 Presidente da FRELIMO e Presidente da Republica Popular de Mo�ambique. Samora Moise. Machel. no deconer da a .. Cio de encerramento do Seminario Nacional 
de Prepara�ao do III Conqresso da FREUMO. realizada no tarde do passado ella 1 de Novembro na Escola do Partido. 

. 

Nesta sessao. a que estiveram tambem presentes Jorge Rebelo. membro dos Comites Central • Executlvo da FREUMO e mlnl8tro da Informa�Cio. e Daniel Mbanze. do Comlt6 
Executivo e vice-miDislro do Interior. 0 dlriqente m<lximo da revolu�ao mo�ambicana exortou os 80 delegad08 das proviDcias do Pais que participaram no referido Seminario. a 

empenbarem-se com afinco na plepara�ao do Conqresso. acontecimento que vai imprimir um novo �o ao Pais e tra�ar DOvas orlenta�oes ao Povo. 
No discurso que 0 Presidente Samora Machel fez. em improviso. foi definido que 0 m Conqresso da FRELIMO devera analiaar a questao da trcmsforma�Cio da Frenta d. 

I.iP�r.a�ao "de M9�QDlbJque em Partido "de vanguarda da classe operlnio-camponesa. e estudcu a apuc�ao do aociallsmo dentiflc:o para 0 deaenvolvlmento do proceuo revoluclo
nQrio eJ;ll CUlBO. 0 ConqressO ira igualmente planificar e estabelecer prioridades desta fase de luta e deaeaccrdear uma ofenslva Ideol6Qlca que conduzira a rotura completa com 0 
esquema velho da sociedade decadente do inimigo .. t 0 seguinte. na integrCL 0 texto do improv1s6 proferldo pelo Presidente Samora Machel: 

·«Pediram para eu direr algumas palavras . E nada 
direi de, novo sena o fazer ressaltar alguns aspectos 
importantes que fOr"am postas. como pontos de dis
cussao durante as vossas aulas. 

Criamos a FREL I MO em 1962. Realizamos 0 Pr i
meiro Congresso em 1"962. 0 pon to essencial do 
Primeiro Congresso da FRELIMO foi: Unidade Na
cional . Unidade de todas .as tor�as patri6ticas Uni
dade de todas as forc;a anticolonialistas. Este era 0 

ponto entral. nidade Nac iona l. unidade de todas 
os for�as potTi6ti<:os, de tOOos os for�as que odiovom 
o .colonialismo portugues, ·nosso inimigo principal, 

Portanto. 0 co l onial i smo portugues era 0 n osso 
In imigo principal. E para combotermo 0 coloniolis-
1110 portugues . necessitavamos do nossa instrumento 
fundamental: a Unidade .. Definirmo-nos como mo
c;ambicanos; definrr M�ambique como um Pars domi
nado e. assim. engrossarmos as fileiras da FRELI MO 
com todas as forc;as patrioticas de viki as tenden
<-las. E elaboramos. nessa base . os estatutos da FRE
LIMO. Que;'n deve ser membro da FRELlMO? Oeve 
sermembro· do FRELlMO oquele que e onticolonio
lista. aquele que e pela independencia de Mo�ambi
que. aquele que aceite os principios e 0 programa 
daFRELlMO. 

Esta era a nossa exigencia anticolonialista, ela 
Independencia Nacional. Ace itar OS princip ios e 
programa da FRRIMO. 

Salientamos, no programs da FRELI MO. a mobi 
In:::ac;:ao e organiza�o do pave, programa prior,farro 
que devia ser realizado. Esse programa permitiria a 
criac;ao de condic;oes para 0 desencadeamento da luta. 

LUll AlMADA: 
AGEln l<RfRlDOI DO IIOSS0 .. omso 
. Em 1964. desencadearnQS a luta armada. A luta 

armada passou a ser 0 agente acelerador do nosso 
processo. Assim. pede,"· v er que. na fundac;:ao da 
FRELI MO. 0 programa priorita rio era a rnobiliuac;ao 
e a organiza�o das massa . conscienciallzac;ao da� 
massaf'>. E. quando corne�a a luta armada . e a passa 
a ser a tarefa princ i pa l da FRELtMO, A �uerra pas· 
.. ou a desempenhar a forma princ ipa l da nossa luta 
Porque a nossa luta :-.empre fOI lima luta polJtica e 

� 4«�W'��� 
a forma uperior da nossa politIC;;). A guerra <ria 
f or&a nova nO selo da FREL I MO; desenvolve a con 
ciencra de cada membra da FRELIMO. sobretudo 
daqueie que estava na tarefa principal. A tarefa 
pr mcipa l era a lu ta armada. 

No cresci mento da futa. obse amos fenOmenos 
talvez.. fenomeno que. diriames. estranhos ao nivel 
de uma frente de libertac;ao. estranhas a um movi 
mento de libertac;:iio. Apare�eram en tao divergimcias . 
e muitos come�ram a exigir a real rUl�o do segul1do 
Congresso da FREL lMO, a tim de e olucionarem 
os problemas levantados no proces 0 da guerra.· 

Notamos dOls grupos no seio da FREL I MO . Aque· 
les que estavam na tareta prin cipal . aqueles que 
tinnam concebido a luta omo forma principal da 
no so politico. Noo era umo do!) to(mas, e ro 0 forma 
principal. na al tura . Era cons i derada a trente prin
cipal. Portanto. aqueles que estavam engajados na 
tare fa principal, identincavam�se com 0 pavo. f\ du
reze da sua tarefa. no processo da £:uerra. l e vava
-os a identific r-se com 0 pavo, mas os outros, que 
desempenhavam a tareta margina l . a tareta secun
daria. identificavam- se com os exp loradores. Aqueles 
que estavam integrados. que· B$sumiam os i n teresse 
fundamentais do povo. come�aram a conceber a 
nossa luta como revolu�ao, como parte integrada na 

luta geral dos povos oprimi dos. E ai come�mos a 

defin;r que 0 nosso combate nao termina s6 com a 
liquida�o do colonialismo. Termina. sim. com a Iiqui
dac;ao do imperialism g e  a luta permanente contra 
a exploractAo do homem pelo homem. 

EM 1968: 
SE&UlDO (OIGRISSO DA fOG 

Come�",os a es tudar 0 mecanismo que existe. 
a engrenagem do que e a explora�o do hornem 

pelo homem. Em 1968 realizamos 0 segundo Con
gresso da FREL I MO nas zonas libertadas . 

Para alguns. 0 Congresso era .para bloquear 0 

processo · revolucionario no seio da FRELIMO. Era 
para destruir as ideias que germinavatn.· as ideias 
revolucionarias. as ideias anticap;talistas, as ideias 
que nascem no processo cia luta. 

Portanto. as nossas .de i as. co nstitue m 0 produto 
da �n1tic;a. So realizand clS tarefas essenciais e qlJe 

adquirimos. en tao. 0 criterio de sele�o. jJor i550, 
Os que realizavam a tarefa pr incipal , estavam cons
tantemente na prat ica. Produziam ideias novas, ide ias 
vivas. Por isso. ha pergun tas·, as vezes «de onde vem 
as Ideias?l). As ide ias vern da pratica. 

Para interpretarmos certo!> fenomenos, e. preciso 
realizarmos a puitica. Sem a pratica nao temos no
vas ideias. Para realjzarmo� entao a pra tica. e pre
ciso estarmos em contaeto com 0 exterior. t: assim 
que a ciencia se d'esenvolve. . 

No segundo Congresso da FRaIMO. a politica 
da FRELIMO foi redifinida. No primei ro Congresso 
nao existia a guerra. Port.anto, no segundo ja tinha
mos fonte de inspirac;ao . A nossa tonte era a nossa 
experiencla. era a nossa pratica, pratica essa, expe
ri(mcia essa. que fornecia a defini�o do inimigo de 
maneira correcta. a visao do Mundo no seu con
junto. J6 interpretovomos 0 mundo, jo interpretovo
mas os tenomenos do natureza, ;6 t inhomos a nossa 
experiencio. . . 

Par isso, no segundo Congresso. a questao fun
damental foi a luta contra 0 coloniallsmo. a luta 
contra 0 imperialismo. a luta contra a exptora�ao 
do homel11 pelo homem. Mas era . nec�rio liqui-

';'Oeflnimos a ROSsa guerra· como uma guerra revoluclonitrlB prolongada, como urns guerra populer. Era necesslirio a 

particl�o m.cl�. da popul_o, de todes as camedas socials. Pol1anlo iI nossa tevoluClo nio e uma revol�iio . 
burSUI.a, 6 um. revolu�io dos oper.rios, revoluC;ao doe Gampon88eS1l 

dar as for�s vivas. � por isso que nOs chamamos 
zonas libe adas. Signif ica que n6s fornas Iiquidando 
• presen� do si$tema capitalista, do sistema da 
explo ra �o do homem pelo homem, nas xonas em 
que nos combatiamos. 9uando liquidavamos a pre
sen�a fisica, UCfuidavamos tambem as estruturas. 
Por isso e que temos dito que a FRELIMO ja era 
urn Estodo dentro do Estado. E esse pequeno Es
tado. dentro do E$tado, nasceu no p·roc� da luta 

«Come�os a esbHIar 
o mecanismo que exis
te, a eogrenagem do 
que e a explera�o do 
homem pel 0 homem. 
Em 1968 realizi_ 0 

Segundo Congresso da 
FRELIMO oas zonas Ii· 

bertadaS)l 

que MO tOI espontaneo. E ai. nao s6 Iiquidamos 
como produzimos quadros. Quadros que assumiram 
a linha da FRalMO, a defini�o do inimigo . Foi 
atraves da prat ica , foi a .participa!;ao activa , a par
ticipa� consciente. I: isso que nos permitiu defi
nir 0 nosso inimigo e as etapas da nossa luta. 

GUElU RfYOtUCIOIOJA PlOlOlGlDl 

NOs vimos que a primeira etapa. a do primeiro 
Congresso , foi 0 nac ionalismo . Quase que naciona
l ismo estreito. Todos n6s eramos movidos pela ideia 
da independtncia, todos n6s eramos nacionalistas. 
Mas no processo da nossa luta. fomos assumindo a 
grandeza da nossa �uta e fomos tambem tra�ando 
a estretegia para combater 0 nosso inimigo. � assim 
que aparecem alguns a dizer que 0 momento nao 
era prOprio para falarmos do imperialismo e para 
falarmos da explora�o do homem pelo homem 
porque.·a nossa luta, era pura e simples. Illta na
cionalista. Portanto, expulsao do colonialismo e nao 
do capitalismo. 

E n6s dissemos : mata-se 0 jacare quando ainda 
e pequeno, parque vive nas margens do rio. 0 ja
care esta no lei te quando ja e grande e, ent�o, ne
cessitamos de barCGIS para 0 irmos atacar. Isso sig
nifica, para rt6s, que se deve matar as ideias capi
talistas, ainda no OVO, quando ainda naO criaram 
tor�. quando ainda Mao se consolidaram . .: por isso 
que nOs comporamos as ideias cop ito listos a um jo
care. Mata-se 0 jacare quando e pequeno com multa 
tac ilidad e, porque vive nas margens do rio, quando 
ainda 1'1.10 tem capacidacle de estar no le lto do .rio . 

Em 1968, vo! tamos de novo e fizemos a nossa 
reuniao do segundo Congresso da FREL I MO. com a 

paitklpa�o . de muitos delegados do nosso Pals. 
Mas ai ja· eram teses revolucionarias. Discutia-se a 

estrategia da nossa guerra. 

Definimos a nossa guerra como urna guerra revO
lucionaria prolongada: corno uma guerra popular. 
Era necessaria a participa�ao macis;a da populagao, 
de todos os comodas sociois. Po rtonto, 0 nOSso revo
lu<;ao nao e uma revoluc;ao burguesa. e uma revolu
c;ao - dos operarios. revolu�o dos camponeses. 

Com a partlcipa�o de�as camadas todas, triun· 
tamos. Muitos dirao: rnas essa luta da FRELIMO 
nao pode ser uma luta des operarios, porque essa 
luta nao foi feita nas cldades. 

ADAPTAI EIPEllEIIOas DOS OUlROS POVOS 

lS COIIDltOES COIICIETAS Of CADA LUGAR 

Parece que uma das grandes qualidades dos revo
lucionarios, c:i saber adaptar as experiencias dos ou-

tros pavos, as condi�oes concretas de cada lugar. 

As experiencias nao se transplantam. Nao se faz: 
uma . transplant��o das experi�ncias ; nao se faz: 
uma export�ao tambem. Mas as experiancias de 
outros povos sao nossas fontes de insp ira�o. Inspi
ramo-nos nas. experiencias de outros povos, porque 
a revolu�o e 0 produto dos trabalhadores; e uma 
tearia elaborada· pelos trabalhadores, pe.los oper�ri05. 

na sua luta contra 0 capitalismo. Por isso, dlxem al
guns que nao pode ser revolu�ao. porque nao foi teita 
nas cidades. Foi no campo porque. ai, 0 nosso in i
migo era fraco. A resposta e essa. 

Desenvolvemos a nossa revolu�o, a nossa luta 
armada, a partir do campo. porque era no campo 
que 0 nosso inimigo controlava menos a popula�o 
e era fraco. Atacar as pa rtes fracas do inimigo e. 
progressivamente, ir atacando as partes fortes. 
£ preciso com�ar pela parte fraca. 0 inimigo Mio 

tinha exercito suficiente para contro lar 0 campo, 
enquan to na cidade controlava, de maneira f81'o%. 
era forte. estava organizado com a PIDE, com 'a 
ANP, com a policia, com a administrOC.iCio, com os 
capitalistas, enquanto que. no campo. estava desor
ganizado. era vulneravel. 

A guerra e como quando n6s comemos 0 pao, 
fatia por fatia, Comemos progress ivamente. E foi 
assim que nos fizemos. 

Eram as nossas teses. sabre a guerra papular 
revolucionaria. A nossa guerra popular prolongada, 
e esta luta que continua. Por isso, agora dizemos: 

a luta . continua. Ai, punha-se a questao: quem 
deve ser membro da FREL I MO? Era membro da 
FRELIMO todo aquele que participava na luta de 
libertac;ao nacional; todo aquele que of ere cia sua vida 
pela independenc ia nacLena! . Esse era membro da 
FRELIMO. 

o programa da FREL I MO era desenvolver a luta. 
fazer a reconstru�o "acional tambem nas zonas 
libertadas; emancipa�ao da mulher. fazer a mulher 
participar em todos os aspectos da vida naciona l ; 

lutor cont ra 0 obscurantismo, contra 0 onolfobetis-
1110; lutor contra 0 discrimino�oo social: luto intran· 
sigente co n t ro o elitismo. Ai, 0 resultado 
do Congresso provocou novas deserc;oes e novas of en· 
sivas do mimigo. contra a linha politica da FRELIMO. 

Quem sao os -que- &gueMa1"aM It RJ� 
Sao aqueles que estavam na tare fa principal. 
Portanto . nOVas ofensivas foram desencadeadas 

contra a linha da FRELIMO. para destruir a FRELI
MO. Era preciso criar a classe que ia governar. er.J 
preciso criar as quadros da segunda fase_ E dissemos: 

esses quadros para a segunda fas. da Juta. serao 0 

produto da revolu�ao. 
Portanto, fomos vencendo. fomos crescendo e, em 

1970, a nossa luta armada transforms-se em 
. 
revo

lu�ao. porque ja vinha definido no segundo Congresso 
que 0 nosso objectivo era fazer a revol�o. Portanto. 
so em 1970 a nossa luta armada 5e transforma em 
revolu�o. 

A revo lu�ao 0 que significa? Parece que isso jli 
disseram os vossos professores, ou ainda nao disse
ram? Nao saO as reformas. nao hoi reform ismo. Ai nao 
ha reformismo ia. Ha transforma�o profunda da 
sociedade, transform�oo radical do so c i e dod e 

E havia. entao, ja uma profunda transforma�ao no 
seio da FRELIMO. 0 abalo das mentalidades, sobre
tudo a mentalidade elitists e a mentalidade ca
pitalista . 

DE 1970 1 1974: 
DESElC1DEADA OfENSty! IDEOL66Kl 

E de 1970 para 1974, desencadeamos a of ens iva 
ldeol6gica. Como e passive! desencadear a luta ideo-
16gica, e. ao mesmo tempo, a luta armada? Entao qual 
era a tarefa principal? Ai, a forma prinCipal ja era 
a cricx;oo do homem novo. A nossa preocu�ao cen
tral, ja era a cria<;ao do homem novo , a cria�o da 
sociedade nova. S6 se cria a sociedade nova com 0 

homem novo. Portanto, 0 trabalho ideol6gico ja era 
fundamental. Todo aquele que fosse militante da 
FRELIMO. era preciso ter engajamento ideologico. 
Ja nao ba stava ser anticolonialista. E, assim, desen
cadeamos uma of en· siva de novo no seio da or
gani zac;ao . ., 

Em 1972 rea l iz a - se uma reunU�o do Com i te Cen .. 
tral da FRELlMO, que estuda a nossa estrategia e 

define a revolu�ao como condi�ao para· garantia do 
nosso triunfo. Era preciso fazer a revol�o, Que ja 
era uma exigen�ia no seio da FRELIMO. Mas a um 
processo, quando r.6s .estamos engajados num traba-
1110 como este, ha ideias moderadas e ideias alheias 
ao processo. Hi! ideias progressish!S, hci ideias reac
cionarias. completamente reaccionarias. hoi ideias re
volucioharias. 

Quando ha uma aproxima�ao entre as tdeias re

volucionarias e as ideias progressistas. os progressis
tos, muitas das vezes, tomam posic;:oes nos que$tees 
de pr"inc ipios. Mas sem tomarem medidos revoJucio
nari as. nao avan�am . Mas so com humanismo, sen
fimentalismo, nao se pode fazer a revolu�o. Com 
sentimentalismo t,io se pocIe fazer a revolu�ao em 
ner,huma parte.· Nos tivemos essas tendencias, essas 
ideia! todas, no seio da FRELl MO, mas 0 Com ite 
Central definiu. em 1972, que nos entr�vamo$ numa 
nova decada -quando a FRELIMO completou dez 
anos. definiu nova decada. novos combates. 

Quais eram esses novos combates? Diss.mos: e 
preciso romper com 0 conforto, pais onde h6 guer�o 
noo h6 conferto;. e precis.o otQcar a cor ru�oo ; onde 
no corrupsoo nao ho revol�aoi onde existe 0 revol�-

(CantllnB. III pigla. SIIIIIIII)· 
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(£ontinuado da pigina anlerior) 

�OO, sistematjcamente tero que ser destruida a cor
rupc;ao. E dissemos, entao: vomas desenvolver 0 revo
lu�oo. J6 definiamos, desto maneiro, a corrupc;ao ideo
l Ogi ca, a corru�ao mate ria l . a corrup«;ao politica.
todes as formos de carrup�Cio. Asslm. cham6mos' 2.0-
nes libertedQs. Liberfodas d e que? Liberto dos de to
das as tormos de opressao; libertodos do controlo do 
inimigo. Libertadas de todas as form as de opressoo, 
hurnilha<;Cio, discriminac;;iio, de triba!ismo, regionalis
mo e racismo , Em segundo lugar, dissemos : s a o zonas 
libertodas do controlo do sistema eopitalista, do siste
ma op esser; libei"todas do sistema da explor�ao do 
homem pelo homem . Esso zonas criom 0 novo homem 
e pe rgun tovamos se era oltura de realizormos 0 ter
c e 1 ro Congresso do FREL I MO ou no a? Na altura dis
semos noo. 

TAtEFM PARA A RWIZA(IO DO (OIlGRESSO 
NA UGUNDA ETAPA DA LUTA 

Para realizar um Congresso e que e necessario? 
o Cong�esso. para rever as estatutos. para rever 

o programa. para rever a nos sa linhe pol f tica , para 
estabelecer a nossa estrah�gia. para fazer 0 balan�o 
das nOssab actividac;!es. N6s perguntamos: como e que 
levamos a cabo a luta de libertaqao nacional? Tere-
mos que da r este relat6rio ao Con�resso. desde 1968. 
He cresci men to, he desenvolvimento, he retroc es$OS, 
e houve. progressos tambem. Causas e s sencia �. Mas 
o maiol retrocesso. e quando se trata, sob re tudo _ 

do desvio da linha. Este eo maior retrocesso: quand6 
existe desvio da nossa linha. 

Agora. que levamos a cabo a luta de liberta�o 
nacional. tarefa principal. iii cumprimos, tamb e m in

tegralmente. a forma principal da nossa lut¥!. Disse
mos que a luta armada e uma continua�ao da poli
tic'CI. a forma superior . a ,forma suprema da luta 
politica. A guerra a parece para remover C?s obsta 

cu l os . A n05sa luta armada removeu 0 nosso obsta· 
culo, que era 0 colonia lismo . a ocupa<;ao colonial do 
nosso Pais. 

Primeiro, fundamos a FRELIMO. e s tabelec.emos a 

nossa po l itica e nao e ncontra mos a plataforma para 

discurirmos com 0 inimigo. que recusou. Enhio desen
cadeamos a luta armada para remover 0 obstaculo. 

Liquidado 0 co lonia l ismo pOrtugues. de novo a. 

nossa politi ea tem que continue r . A pol itica . agora. 
toma a forma pr in cipa l . Portanto, vimos que 0 pri
meiro C ong res50 analisa a proce- o da klta de liber
tac;ao em Moc;amblque. 0 "iiegundo C0I1gresso analisa 
o eillusia5mo do pavo. e-m rela�ao a luta. Mas . alrora 
o terceiro Co n g r e sso e para que? Agora podlilm per
guntar. realizaram 0 primeiro Congressa pari! estu
dar q estrah!!gia de como lutar contra 0 il1imigo·
oprcvarom a luta armada. No s e gun d 0 Congressr. 
examinararn e fizeram 0 balan'Oo slntetizaram .a5 ex 

perH�nclas ·adquiridas. 0 se�ndo Congre5�0 aprovoll 
Que a linha esta correcta e agora. 0 terceiro Con-

-�������,�,���,�-,��-�� 
Nos fizemos 0 primerro Congresso para <;riarfTlos 

a � REL lMO , ums trente ampla em que todos esta
vamos I.a. A nossa t-arefa. no terceiro Congre so. tra
tara da I�ta ideologlca . De novo vamos

·-
perguntar 

quem deve ser lTI�bro da FR EL IMO. No primeiro 
Congresso entraram, mesmo. os que tinhiilm tenden
c:ias. capitalistas. entraram os cOnfuses, que foram 
sendo rejeltados pelo prOcesso da luta. Mas vamos 
perm i tir . isso de · novo. no terceiro Congresso? Depois 
da nossa experienda de quantos anos? Dez. onze. 
doz.e. treze, catorze, ja temos catorze anos. Em 72 
fizemos dez anos. nao e? Temos. c:;atorze anos. 

Sabemos que a tarefa mais dific i l que nos temos-' 
agora e a reconstru�o nacional. A reconstru�ao na· 
ciona l exige clareza ideol6gica. Portanto. 0 Co ng resso 
deve tra�ar se continuamos a existir como uma Frente. 
au pas�omos para Portido. Mas se d ec i d i r como 
Frent a . significa que continuarr)os confusos. sign ifiea 
que nos COl1tinuamos a permit ir a existi mcia de con
fusao no nosso seio. 

Nos realizamos a lguma s tarefas. realizamos� algu
",05 tarefos importantes, 00 nivel do FRELlMO, como 
Frente. mas 0 trabalho que a FRELIMO realiza, nao 
€! trabalho de. uma Frente. E Frente. enqua n to nao 
definirmos quem e membro da FRELI MO. Por exem 

plo. logo ap6s a proclama�ao da independencia. rea
lizamos tarefas important issimas. que nao sao tare
fas de uma Frente - as nacionaliza�oes. Alguns de 
voces. aqui. eram latifundiariOs. � au nao e? Nao 
tinham. porque nao vos davam ocasiao para isso. 

Portanto. muitos aqui queriam ser possuidores de 
terras. Em . segundo lugar. possuidores de casas. N ao 
fa lamas de predios . porque nao vos davam ocasiao 
para isso. Mas se tivessem criado possibilidades para 
t odo 0 m�ambicano pre to, muitos aqui teriam casas. 
teriam prediol:.. Trabalhavamos para que? Naque la  
altura, era pard isso : ter terreno de coqueiros, 00 nf-
vel de Inhambane. S6. era gente aquele que tinha 
terreno de cocos. !: ou noo e? E oqui 00 n f vel d o  
Maputo. 56 era gente aquele que tinha terras e 
casas. E voces diziam que aquele e gente grande, a 
familia de fulano e gente grande. Como e que con he
eiam que. era gente grande. era atraves do trabalho? 
Nao. Era a traves daqui lo que possuiam. 

Alguns hav iam de ter mercearia s grandes. super
mercados. alguns seriam accionistas de grandes fabri
cas. mas nao tiveram essa oportunidade. 

E por que motivo e que nacionalizamos tao 
depressa? 

f que. se tivessemos deixado tudo na mesma 
ate esta altura, �ns ja seriam sOcios aqui . mas sem 
entrar com dinheiro. 56 para que se criasse a bur
guesia nacional. Esta burguesia nacional seria 0 nosso 

. inimigo, i n i m igo da revolu�ao. Enfermeiros teriam, 
aqui, medicos s6cios nas clin icas. nos eonsult6rios pri
vados. Nos liceus privados, que estavam aqui no 
Maputo. em Nampula. na Bejra. ja haverlam muitos 
mo�ambicanos s6cios. Nas agencias funerarias. ja te
damos muitos mo!;ambicanos socios. N os hospitais 
privaclos. como de Lhanguene. Chamanculo , ja teriam 
muitos s6elos moc;ambicanos. Esses lutariam contra 
n6s. N<ls constru¢es de proo ios. ja haveriam muitos 
m�ambicanos, que sao pedreiros, que i r i am receber a 

promoc;ao de construtores. para poderem ser socios. 
E ou nao e? Cap i ta l ismo! 

Membros das fabricas de ci mento , das grandes 

cmpresas, seriam socios. Nas empresas agrlcalas. em
presas industriais. jci encontrariamos muitos m�am. 

. bicanos sodos. Mas n05 na o deixamos. Quando me· 

nm. esperavam . <leseneadeamos a of ens iva no dia 24 
de Julho. Foi ou nao 10i? Fej a grande ofens iva con
tra 0 capl tailsmo. Qual1do menos esperavam . 

Portanto. encontra mos a mesma forma que nos 
encontramos durante a luta de liberta�o naciona\. 
Ouando falovornos no necessidade de idl!ologia, den· 

ho do nosso movimento. dizlam que era eedo. Encon
Iramos tambem mujtos mo�ambicano�. quando nacio · 

naliziu-nos os hospitais. que d i ziam que era muito 
cedo. que era uma precipita<;:.ao por parte da FRE
LIMO 

Alnda nao temos enfermeiro sufIC,entes. ainda 

no!! �j . 
temos professores !'uficientes. No en tanto. estao a 
naCionalizar as escolas t' os hospitais. Vela esss gente. 

. Irresponsilvels. Ai sim. A nossa tactica. a nossa estra
tegia, e atacar a jacare. quando e ainda peQuehO. 
Esta e semp re a nOSSll estrategia. 

Agora queremos crlar 0 Partido. Mas. muifos 
dizem que. s e ainda nao hii classe operaria· em Mo
<;amb ique. que revolw;ao sera essa;> Que socialismo. 
sera esse, 0 de Mo�ambique? Vao criar um Partido. 
sem a dasse aperaria temperada na iuta. 

A ·Iuta que nos travamos ao longo de muitos 
anos, a essa luta armada nos 'chamamos a con ti n ua
C;ao da resistencia d o nosso pava, contra a invasao 
estrangeira_ Portonto, dizem agoro mais uma vez, 
que hiil precipita�ao da FRELIMO. quando fala em 
crlar Parti d o _ Mas a FRELIMO sabe 0 que vai rea-· 
lizar. Ai nao queremos confus6es. 56 serao membros 
aqueles que sao. ideologicamente . daros. Aqueles 
que se iden t i f icam com 0 povo. Aqueles que assu
memo com grande envergad ura, 0 processo revolucio
n&ri o  em Mo�ambique. Esses serao nossos membros. 
Aqueles que, na realidade. trazem no sel,J cara!;ao a 

povo. Aqueles que sao os primeiros no sacriffcio e 
sao os ultimos Quando se trata de beneficios. Estao 
ouvindo isto? Aqueles q ue , quando se trata de bene
f f eios. sao os ultimos e que sao os prime i ros quando 
se trats de sacriticios. Sao esses que vaa ser nossos 
mer'nbros. sao esses que vao realizar 0 combate actual 
que a FRELIMO vai desencadepr. Que jci come�ou , 

mas que precisa de ser consol i dado. E nao pode ser 
consolidado sem a defini�o do que queremos e 

como queremos. 
N6s dissemos aqui. que nao queremos 0 capita - ' 

lismo. 0 que queremos entao? Abaixo 0 cap i talis mo. 
Viva 0 que? Abaixo os reaccionarios. Andamos em to
das as reunioes a dizer «abaixo 05 reaccionarios). 
o que e um reaccionilrio? Um capitalista e um reac-

. donariO; um explorador e um reaccionariO. Nao tra-
balha para 0 povo. Abaixo 0 imperialismo,. inimigo 
dos povos, abaixo a capitafismo, abaixo a explora�o, 
viva 0 que, entao? Nun� dissemos. so dizemos viva 
o poder popular, viva a ecanomra popular . E esse sis

: tema ten� que ser alimef'ltado e vai exigir sacrificios. 
Nao hci· vit6rias sem saeriffcios. Constroi·se a vit6ria 
com sacrlficio. 

A MOSSA tAREfA £ COIISTRUIR 0 SOCIALISMO 
Portanto. a tarefa do Corigresso sera est •. Mais 

uma vez aeeitarrnos uma nova batalha. Batalha nova 
de criar as mil ita n tes. Agora falamos de militantes, 
nao temos militantes. Acabou a primeira etapa. que 
era a tarefa da FREUMO conduzir 0 povo a inde
pendencia. Ma�, agora, na segunda etapa, a nossa 
tarefa e a c;onstr�ao de_ soclalistno. Esta e a pala
vra exacta. � i s to ·que 0 Congresso exige. Constru-· 
�ao do sociolismo em Moc;ambique. Que socialismo? 
SO he um soclaljsma. E para c o n s t r u i r, 0 que 
e preciso? Produzir Quodros. t nossa tarefa produ
zir quadros, pora levarem a cobo esto nossa tarefa. 
A nossa m et a e fazer a revoJu¢o, fa z e r 
triunfar a revolu�ao. Qua l e a tarefa da revolu�ao. 

agora ? Na realidade, qual e? A tarefa da revo lu�ao 

e construir 0 sociolismo_ Por onde come«;ar entaD? 
Para construir 0 socialismo, criemos 0 Partido de 
vanguarda. 0 partido de vanguarda vai definir-nos 
tarefas. Estao a ver. neo e? Naa temos tarefas aqui. 

Nao sabemOs como rea l izar as nossas tarefas. Quando · 

eriomes 0 industria pesoda, e para nos dar trobolho, 
e para criarmas consciencia para produzir. Agora ne
cessitamos do homem novo , mas esse homem novo 
s6 pede ser produzido pelo Partido, para realizar 
tarefas que serao definidas pelo Partido. A .  t.kt ica 
de criam'los 0 sacialismo , 0 Partido vai definir exac
tamente. Flxa�ao dos nossos prazos e metas. e 0 

Partido. Ate aqui nao temos metas. NO temas pra· 

(cAabau a primei r a 
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ZOS e nao sabemos 0 que e prrorl tario. Quais as nos· 

sas tarefas imediatas� tarefas 8 curto e a longo prazo. 
Ha tarefas imediatas. ha taretas que devem �er rea
liz:adas a curto prato, hei tafefas que devem ser rea
lizadas a longo prazo. Po:- · exemplo . de tres meses. 
de dOl mese Qual e a tarefa principal nes-ta fase. 

a a �� 'P � t\�-taret . 
esses sa,� 05 objectivos essenciais. Mill' queremos en
nquecet 0 Congresso e. ao mesmo tempo. queremos 
que 0 Congresso eja um Sllcesso. porque e um acol1-
tecimento hist·orlco para 0 povo de M�ambique. 
50bretudo depois da IIbertac;ao total do nosso Pais. 
em que 0 pai.s inteiro participa. 

Crlar 0 seu g l..( i a . A casa. quando ql,leremos . dor
mir, construimo-Ia; a estrada. para podermos cami
nhar. para podermos chegar mais depressa, constru i
mo-Ie: construimo5 caminhos de ferro. construimos 
barcos. Portanto, nos tamb em queremos a Ting i r ob
jectivos .dares. e e necessaria construir estradas. 
Quem deve estar nas estradas. quen1 deve estar nas 
linhas ferreas, quem deve estor no mar, quem deve 
estar no forc; o oereo, e que m deve estar no moch om
bo com 0 tractor? E diremos qual e a forma pdncipal 
da nossa tarefa prinCipal. Parece que e isso que n6s 
queremos. 

Se e a produ��o de a Igodao , se e a proclu�ao do 
fei jao. se e a produ� do arroz, se e a  produc;ao do 
trigo. se e a produ�o· do milho. ou e a procluc:;ao de 

castanha? 0 que e que e fundamenta l? 0 que e que 
liquida a fome e traz divisas para 0 nosso Pais? 
o Congresso tera que definir 0 desenvolvlmento do 
nosso Pais e as rela�oes com outros parses. E voce� 
vieram aqui para dinamizarem este processo, para 0 

nasCimento de um homem forte que vai dar no· 
vos frutos. 

o que vao fazer entao? £ uma tarefa diffei\. . 

Nas provincias conhecem-se bem entre voc4!s? 
Numa prov incia . par exemplo a de Nampula. a de 
Inhambane, em cada. provincia conhecem�se bem? 

I: que, sabem. nos vamos' criar 0 inimigo do nosso 
inimigo, o inimigo principaI do nosso ini m i go. E ha· 
vera sacrificios. Quando falamos de Partido signifiea 
que ferimos 0 bUfalo e sO se ca�am os bufalos quando 
se tern a certeza de os matar. 

o bufalo noo e mou quando esto ferido) 
o bufal o mais perigoso e aque le que est6 ferido. 

Isto aqui sao especula�6es. por isso havera uma luta 

do inimigo para infiltrar-se no se lo dos eleme n tos. 
Esta e a tarefa . do· inimigo. Todos os Partidos revo
ILicionarios. 0 Partido do Trabalho. por exemplo. no 
Vietname. na Coreia, 0 dos .Traba.lhadores. 0 Partido 
dos Oper6rios, Os Partidos Socialistos dos nosses ami 
gos, 0 Partido Comunista da Uniao Sovietica. 0 Par-

. tide Comuni sta de Portugal. passaram por fase� 
muito dificeis , fases de infiltra<;pes que se pro l on gam 
ate hoje. A tarefa do capi t alismo e preparar agentes 
e. curdadosamente. infiltra-Ios. Portanto , se ha alguns 
infiltradbs. tambam aqui. nos nao vamos perdoar . e 

vamos matar porque e um t �a i dor. N6s estamos a 

falar hone.stamente. E que ele leva isto e vai dar ao 
I nimigo para receber dolares a custa da nossa vida . 

Esse e i nimigo. Caiu 0 coloniaJismo mas temos estes 
inimigos agora. Nao tenhamos ilus6es, que 0 impe
rialismo esta longe. 0 imperia lismo esta aquL A resl
dencia do capitalismo. a residencia do imperialismo. 
sao as· nossas consciencias. 0 imperialismo e o capi
talismo vivem na cabe�a de cada um_ Trata·se agora 
de combater 0 inimigo que vive nas nossas cabe�as. 
� 0 inimigo· mais diffcil. esse. De luta contra 0 sub 
jectivismo. de luta contra 0 espirito de importancia. 
de luta contra os habitos maus. hab i tos de luta COI1-

tra.a voca�o capita lista de ser rico. 0 novo rico. Por 
isso, e muito dificil a luta que vamoscome�ar agora. 
Esta luta ja pode separar 0 pai do filho. 0 f ilhe do 
pai. � uma questao de op�ao agora, nao e 56 ques· 
tao de agitar ja. E'1l todo Q Mundo. trata-se de 
rotura agora. rotura com 0 esquema. ·esquema capi
talista. rotura com as ideias reaccionarias' neste COI1 -

gresso nesso . Noo podemos co-existir agora com ideios 
reaccionarias. sera a rotura com 0 esquema v elho . 
Por isso e que dizemos que a nossa luta e d ificd . 
porque trata-se do inimigo que vive nas nossa cabe
�as e tem que ser procurado e l iquidado nas nossa!> 
cabe�as. Trata-se da nossa consciencia. porque 0 im
perialismo e 0 capitalismo fazem das nossas consclI�n
cias a sua fe de capita l . Sao a residencia do capital. 
o desejo de ser rico. 

E entao. inev i tavet m te J:r.t1i S Indiv·dUQ. tr ; 
a 110ssa Tuta. esta a aJiar-se ao nOS50 inimigo princl 
pal. 0 imperialismo. 0 nosso inimigo permanente. 

Por isso. este Seminario que voces tiveram aqui 
e um seminario decisive . Pareee que varios seeto res 
aqui. vao fazer um formulario. vao fazer isto e aquilo . 
o que e muito dificil porque vem de muitos secto
res. Tivemos aqui um curso dos grupos dinarni zado
res que eram das. el1;1presas industriais 56. Mas aqui 
vem as For�as Populates. vem os operarios. vem cam
poneses. vem estudantes. vem de varios seetores. 
o que cada um de voces pode fazer no seu sector . 

porque a nossa tarefa e que 0 Congresso seja um 
trunfo para nos. Ao nivel das empresas agricolas. 
industria is, ao nrvel do comercio, parece que a nossa 
tarefa principal. e 0 aumento da produ�o , 0 aumento 
da produtividade. Em qualidade e em quantidade . 

E. ao nivel das escolas, tambem a organiza!;ao da 
juventude se deve tornar numa for�a viva. Mas e 
preciso a juventude mo�ambicana fer tarefas defini
das. Eu nao avanl;0 mais. porque 0 Congresse vai defi
nir, assim como os trabalhadores, as operarios. serao 
materia para 0 Congresso . 

RUma das grandes qualldade. dos revolucionarlos. e saber adaptar as experi,nclas dos outros povos. as cencIIqaet con
cretas de cada luger. As experiincias nio se transplantam. Nio S8 faz uma transplantac;iio des experlinclas. Nlio sa 
faz uma expor�ao tambem. Mas as exper18nc1as de eulros povos sao nossas fontas de Insplra�o, porque • revoluc;lo 
e 0 produto dos trabalhadore., .; ume teorl. eleberada pelos trabalhlldores, pelos operairlos, na sua llita contra 0 

capita IIsmo» 

-------��� ------- -------�--__c--------------------------------, 


