
a lut contra o subdes 

- Presidente Samora Machel, em entrevista ainforma�ao estra,ngeira 
o Presidente Samora Machel co ncedeu, recentemente, d u a s importa ntes entrevistas a r nforma�oo estran

geiro, as quais publicamos parcialmente na presente edicao. Nestas duos entrevis tas, 0 dirigente maximo do Re 
volu�QO mo�ambicano responde a questoes incidindo sobre a presente Of ens iva Pol itic o e Organizational, a re· 
cente remodela�ao governamentol, os investimentos estrongeiros. no Republica Popular de Mo�ambique e 0 com·· 
bate contra 0 subdesenvolvimento nesta Decada de 80. Ulric dos entrevistas foi concedida a revista II A.frica Ma. 
gazine", que se edi ta em Londres, e a tra a uma publico�ao da cidade italiana de Reggio Emit i 0, que se t e m 

estacado, esde 0 tempo da luta armada, pelo apoio prestado a causa do Povo mo�ambicano. 
Divu�lgamos a segui r as principc:Us perguntas e respostos dos refe ridos entrevistas. 

PORQU£ 5 AGORA A OFENSIVA? 

Uma das perguntas colocadas 
pelo "Africa Magazine" foi: 

- Senhor Presldente, recente
mente fez mudan98s na sua admj· 
nlstravao, na sequencia do que toi 
descrlto como uma of ens Iva contra 
a incompetenc!l e rna administra, 
'faO no Governo e ns economia. Por.· 
que e que esperou cinco anos para 
fazer algo _sobre Iss01 Porque e que 
foram precisos cinco anos de irlde· 
pendencla para descobrlr esta situa· 
yao no Pais? 

RES POST A - 0 processo revolu· 

c lonano tern 0 seu proprio movi
mento. Nao e urn fenomeno esta· 
tico; a um processo dialectico. 

Com a Independencia Nacional, 
em 1975, term inou uma lase da nossa 

luta: a luta pel a libena980 da patrla 

ocupada, a luta pela IIberta�ao do 
homem explorado, discrlminaao e hu· 
mllhado. Uma nova tase se iniclou 
entao� a reconstrucao naclona!. Re
construir a nosso Pars slgn ltlcavct 
levar ate ao fim a batalha anticolo
nial. Slgnilicava destru i r 0 Aparelho 
de Estado colonial-fasclsta; el immar 
uma estrutura economica concebida 
para servlr a metropole e a burgue
sia estrangeira; aeabar com os me
todos de trabal ho ditatorials, com as 
relayOes de produQao de tipo cap l· 
talisja; cortar 0 cordao umbil ical com 
a anliga metr6pole, com os valores 
estrangelros e burgueses. Arran car 
a semente da assim ilaQao e da alia
nayao, i1bartar 0 povo dos comple
xos com que a colonial ismo marcou 
a nossa sociedade. 

Recol1struir 0 Pais nao podia slg· 
nifiear uma simples reforma das es

truturas. a reform ismo ter-nos-ia con· 
duzldo ao neocoloOialismo. 

Reconstruir 0 Pais teve de sign i
ficar um combate no plano de·teoria 
e organiza«;:ao QO novo Estado Po· 
pular; 0 controle da econom i8 e a 

passagem a planiHcac;:ao e�on6m.ica, 
a cl'iav80 de uma economla s6hda. 
que sirva as rnleresses das iargas 
massa's populares, que permita um 
fap ido desenvolvimento dos beneti· 
cios sociais a disposioao do povo. 

Reconstruir 0 Pals teve de sign l
ficar a implantaqao da democraci a 

popular. 0 poder popular a todos os 

nlvers da sociedade. No plano da 
produc;;ao, foi necessario substltulr as 
reil;u;:6es de producao capitalista por 
um novo tipo de relacoes. de produ· 
'faO democraticas, participativas. 

Na passagem da fase da Lute Ar

mada de Libertacao NaCional para 

a tase de Reconstruvao Nac ional, fo· 
ram realizadas profundas alteracoes 
na admin lstracao . Alguns Quadros, 
que hav iam sido bons nas tarefas 
durante a luta. nao se adaptaram as 
novas ex.JgMclas au nao assurmram 
o saIto qualitativo que a Revotucao 
entao deu . 

A uns fOI necessar io darmos no· 
vas tarefas compativeis com a sua 
experi�mci a ou. inclusivamente, pro
porcionarmos accoes formativ8s para 
as novas responsab i lidades. 

Os outros demonstraram mals 
uma vez que a Revoluo�o � como 
um rio em cheia, Que val depositan· 
do nas margens a cargA impura que 
as suas aguas arrastam. 

Apos 0 III Congresso rnlClamos 
o processo da recupera<;ao econo· 
mics e do lancamanto das bases po
Iftieas. cu lturais e materiais para a 
edifica<;ao do soclaJismo. Importan· 
tes conquistas foram consegu idas. 
As . principals manobras do colonl�' 
lismo e do imparia1ismo toram con· 
tidas. Nao obstante as aCQoes deses· 
tabilizado(as e as agressoes mllita· 
res levadas a cabo pelos regimes 
racistas, 0 poder popular consolidou· 
·se. a nova ordem econ6mica conso 
!idou-se. 

as 0 soclalismo signlfiea pro' 
gresso, desenvolvimento. dom inic da 
cienc!a e da tecnlcB. uti lizaQ80 ra· 
cional dos recu rsos humanos e mate
rials, eficiencia e competencla sem· 
pre crescentes. luta intransigente 
contra a corru!'lcao. a rotina, 0 espi
nto conservador. 

Em Agosto do ano passado, deft· 
nlmos a decada de 1980-90 como a 
decada da vi toria sobre 0 subdesen· 
volvimento. E um prOjecto amb icioso 
ao nlvel das expari€mclas viviQas no 
nOS$O contlnente. Mas e um projecto 
reahzavel. 

SO que para 0 ma.terial izar e ne' 
cessario darmos urn grande salm 
qualitativo, vencermos em n6s pro· 
prios 0 esp lr ito de co.nfomllsmo, a 
at/tude tatalista que esta latante no 
proprio subdesenvolvimento. 

Temos de definir novas parAme 
fros daquilo que deve ser oonside 
�ado como . normal no nosso pais 
Nao podemos considerar·nos satls· 
'eitos par sermos melhores do que 
este ou aquele pals 5ubdesenvolvido. 
Del/emos considerar-nos insatisfeitos 
enquanto nao tlvermos atingldo 0 ni· 
vel, a qualidade , a efioiencia dos pal 
ses mais avam;ados. 

Este salta exige que intenslfique
mos 0 combate pelo crescimento 
constanta dos novos quadros, pels 
malhoria con stante da nossa orgam· 
zavao, pela crescente efi cil�ncla da 
nossa soc ledade. 

Desencadear este combate antes 
de 1980 teria sido prematuro, tena 
significado multipllcarmos os nossos 
alvos e conrundirmos a tarefa prm
cipal e as tarefas secundarias. 

Durante estes cinco anos t ivemos 
as nossas armas viradas para fora 
do nosso pars defendendO a integrl· 
dade territorial e 0 povd que era SIS· 
tematicamente a acado. So a ora 0-
demos virar as arma para dentro, 
para 0 inlm lgo alojado no nOS50 selD. 

E quando nos referimos ao Ini
m lgo no nosso seio e bom que fique 
claro 0 que entendemos par 1550. 
Sao ineorrectas certas interpreta· 
coes que reauzem este concelto a 
presenca fislca de contra-revolucio
narios act lvos nas nossas estruturas. 
TamMm os ha, e certo, e nao de· 
vem ser menosprezados. COr)tudo, 0 
nosso com oate e mais vasto. Ele visa 
atacar os metod os, os valores, 0$ 
oornportamentos. a atitude geral pe
ranie a vIda, as ideias erradas. os 
viclos e a corrupcao da sociedade 
colonfal-capltalista e da sua Dutra 
face 'que a 0 n eocolonia lismo. 

A nova tase da nossa R evolucao, 
a Ilberta<;ao do Zimbabwe, 0 cres· 
cente domimo da economia, a matu· 
ridade ma ls elevada das massas po· 
pulares, perrnltem que levemos a urn 
estadio supenor a luta de Classes 
no nosso pars e a consequente con· 
solidaya.o. do poder da alianc;;a ope· 
rtIrio·camponesa. 

OS OBJECTIVOS DA OFENSIVA 

F-oi, a seguinte uma das pergun
tas feitas pela publ icacao de ReggIo 
Emilia: 

- Oesde 0 i nicl o dO corrente ano 
que a socledade mO'famblcana tern 
sldo sacudida, se asslm se pode di· 
zer. pelo que tem vlndo a ser deslg· 
nado por ,.Ofensiva Politlca e Orga
nizacionab, e que jei levou ao afasts 
mento de altos responsaveis do Apa· 
reiho de Estado. 

Senhor . Presidente. poderla dizer· 
·nos quais sAo os principals objecti· 
vos desta Ofensiv8, como foi ela de· 
senc:adeada, porque neste momento 

contra quem? 

RESPOSTA - A Direcy ao do Par
tIdo FRELlMO defjmu a decada de 
1980·90 como a decada da vitoria so· 
bre 0 subdesenvolvimento. Isto signl· 
fica que ieremos, nestes dez al'los de 
desenvolver um gigant�sco esforyo. 
Elim inar 0 subdesenvolvimento em 
dez anos significa. num prazo h isto· 
r icamente mUlto curto, erradlcar 0 
anRlfabe-tismo num pars onde ele atm· 
ge quase 90 por cento da popula«<lo. 
significa crlar uma agrioulture rela· 
tivamente mecanizada . nllm pais 
onde a grande maioria da populaQ8o 
pratica ainda uma agriculture de sub· 
sistencia: signlfica �ncar bases s6li· 
das para a ,"dllstr� pesada, num 
pals onde ala nunca exist tu 

SignWca ainda eliminar detlnlti
vamente do nosso Pa ls a fome. a 
nu dez . e miseria. garantlr assisten
cia sanitaria adequada para todos , 

garantir que todos usufruam do dl· 
reito a. EducaC(so. Tudo isto repre
senta uma tareta enorme, atendendo 
as condic;oes de onde partimos. A/· 
guns pensam masmo que somos de· 
masiado ambioiosos, que nos deve· 
rlamos contenta� com metas mais 
modestas, que somos sonhadores. 
Mas, a esses, nos respondemos que, 
para transformar a realidade, e pre
clso sonhar. Ha dezasseis anos, 
quando iniciamos a lutCl armada. s 
independ€mcia. a vit6rla sobre 0 coler 

relho de Estado imperava ainda a 
incompetenc i a. 0 burocratismo, 0 
desleixo, a corrupc;:ao moral e mate· 
rial. os metodos de trabalho pr6· 
prios de um Estado colonial. ou de 
um Estado capitalista. 

A Oirecq80 do Partido desenca
deou entao, no inlcio de 1980. ums 
vigorosa of ens iva contra todos esses 
males aind! presentes no nQSSo Es· 
tado. Esse of ens iva permitiu-nos diag· 
nosticar com exactidso a doen«;:a de 
que sofria a nossa sociedade e en· 

Maish Machel. Pre.Hdenle do Partido FRI:.LL\10 e 
Repliblica Popular de Morambiqt,e 

nlalismo porlugues. pareclam·nos so
nhos longlnqlJos. Tambem nessa al
tura muitos nos consideraram sonha
dores e visionarlos. Mas aSSM so· 
nhos. em dez anos, tornaram·se rea
lidade. Porque nao eram sonhos de 
um homem ou de urn pequeno grupo, 
mas sonhos de todo um Povo - eres 
correspon diam as asplravoes mais 
profundas do nosso Povo. aos setJs 
anssios mais legitimos. Por isso foi 
possivel transformarmos esses so
nhos em reatidade. 

A SltU8YB.O, hOje, e rnuito s�me· 
Ihante. Tal como sucedlB ha dezas· 
sels anos, tambem hoje as taretas 
que a nosso Povo tem pela frente sao 
glgamescas e podern desencorajar 
os ma ls fracas. Mas essas tarEilas 
correspondem as asp i rao6es, aos m· 
teresses, aos anse!os mals profun· 
dos e legitimos de todo 0 nosso Povo. 
A vontade de milhoes de homens 
e mulheres, quando correctamente 
orientada e organizada, transtorma· 
·se numa forva materia l formidavel. 
invencive]. Tal como no passado, ela 
sera. a forQ8 principal deste novo 
combate. 0 factor determlnante e a 
capacidade do Partido em deflnlr e 
implementar uma linha polltlca cor
recta. capaz de guiar as massas no 
sentido dos seus grandes objectivos. 

Este ponto introduz-nos, justa
mente. no assunto da sua pergunta. 
A forc;;a principal. para n6s, esta no 
Povo. 

Mas nao somos voluntaristas. Nao 
basta a vontade do Povo para garan· 
tir a vitOrla. E preclso crrar as condt
caes, organlzar. planlfi car a vit6na. 

. Ao derm irmos a decada de SO 
como a decada da vitorla sabre 0 
subdesenvolvimento. fizemos uma re
tlex.so profunda , ao nivel do P�.rtldo; 
sobre a capacidade actual do nosso 
Aparelho de Estado para implemen· 
tar a politica definida pele FRELIMO. 
E a conelusso a que chegamos toi 
de qua 0 noseo Aparelho de Estado 
estava ainda muito longe de corres· 
ponder as necessidades da presente 
fase. 

Constatatnos que no nosso Apa-

contrar a terap�uti ca adequada. Veri
ficamos, por um lado, ue, em mui
tos sectores·ch ave da nossa eoono
mia. ainda enoonttamos como res-
pons8veis elementos compromatidos 
com 0 colonial·capitalismo. Sao ele
mentos que transpo�tam todos os 
defeftos ineren tes a esse. Sistema , 
elementos ideologlcamente burgue
ses que nao podem compreender os 
interesses do Povo. Sao oportun istas 
incapazes de assl,Imirem correcta
mente a finha do Partido e de, oa 
pratica, implementarem as suas orien
tacoes sem desvios. Ver iflcamos . por 
outro f ado, a existencia de deiorma· 
coes estruturais no nosso Aparelho 
de Estado. Encontramos estruturas 
que ja nao correspondla m as necessi
dades da fase actual. Encontramos, 
ainda. como resultado dos dois fac· 
tares referidos. desvios de fun�ao 
do Estado. Por exemplo. ao longo 
dos primetros anos da independen
cia, a nosso Estad o  velo a contro!ar 
centenas e centenas de pequenas 
lojas esp alhadas pelo Pais e Que fO' 
ram aban(1onadas pelos ant igos pro
prietarios, antigos colonos. Como 
resurtado da faiia de uma perspec
ti ve clara, estavarn a onar·se verdI;!.' 
deiros monstros no seio d O nosso 
Estado. Criamos urna empresa esta· 
tal que tinha de gerir cerca de mil 
neg6cios pequenos e medios em tod" 
o Pais - hegocios que incluiam bou
tiques, barbearias. alfaiatarias ... 

E: facil de ver a d istorsao que ista 
representa em re laQao a fUny80 diri· 
gente que 0 Estado, segun<:lo a nossa 
concepcao, deve exercer sabre 0 
conjunto de economia naclonal. E fa· 
cit de ver. tambem, ate Que pontn 
isto represenla urns d ispersao inuhl 
de esforoos, espacialmente num pais 
como 0 nosso. onde lim dos proble' 
mas centrais e a falt,a de quadros 
qualificados. Uma empresa nestas 
condiQoes nao pode funcionar devi· 
damente e garant ir uma boa quail· 
dade de servicos a popu laqao , 

Ora. social ismo e melhorar a vida 
do Povo. 

Assim desencadeamos a presente 

of ens iva. E uma of ens iva permanente 
contra. por um lado, a infiltra�:1o de 
elementos incapazes de 8ssumirem 
a nossa ffnha poritica; e, par outro 
Isdo, contra as deformayoes estru· 
turals e os desvios verificados no pa· 
pel do Estado. 

o objectivo central elibertarmos 
o homem moC(ambicano da carga de 
fatal ismo, passividade , obscurantismo, 
que a aCy80 desumanizante do colo
nialismo Ihe incuti u. Este combate vai 
permitir dinamizar a nossa socieda· 
de e capacitar a nosso Aparelho de 
Estado para ser 0 instrumento fun· 
damental da aplicav80 da polltiea do 
Partido, sem desvios nem incorrec· 
voes. Isto significa tornar 0 nosso 
Apa.relho de Estado numa estrutura 
sa, dinamica, eficiente e operativa. 
Uma estrutura com caracterfsLicas 
verdadeiramente popula.res de onde 
sejam deflnitivamente erradicados 0 
burocratismo, a apatia, 0 deslelxo. a 
corruPC80, 8 incompetencia, a ine'i· 
ci�ncia, a indiscipline. Aquila que 
querel'l'los, aquilo de que precisamos, 
em resumo, e de uma estrutura esta· 
tal verpadeiramente representativa do 
poder dos trabalhadores, tanto na for
ma como no conteudo. Vamos edlficar 
um aparelho de Estado que sela 0 ins
trumento e 0 vefculo da enorme ener
gia criadora, da enorme eapacidade 
1e reallzac;:ao do Povo. 
. A of ens iva, embora surja como 
endo por alva principais os organ is· 
mos do Estado, estende-se a 10dos 
os sectores da sociedade. e especial · 
mente aos sectores produtivos. To
davia, s6 ating lra plenamente os seus 
objeotivos sa for conduzida a todos 
os nfvei s da vida da sociedade. No 
seu co junto, a ofensiva em ourso 
visa criar condil;:6es favoraveis, no 
plano subjectlvo e estrutural, para a 

i toria nesta nova guerra prolongada 
que 0 nosso Povo trava hoje - a 
guerra coptra 0 subdesenvolv imento. 

Quanto a segunda parte da sua 
pergunta - or us de oadeamoa 
a of ens iva agora - recordo uma ez 
rnais que ate 11 s dQ ano passado, 
a guerra no Zimbabwe absorvla a 
a major parte das ncssas energias e 
das nossas atenc6es. t:ramos forva· 
dos a c oncentrarmo-nos constante. 
mente na defesa da nossa soberania 
das nossas fronteiras, da nossa po
puls((ao, da nossa economia. 

A luta de Ii ertavao no Z imbabwe 
foi uma luta anticolonial. A oPvao 
tactica do i mperialismo ao apoiar 0 
regime ilegal (ou apolando as forces 
que apo;avam Smith-Muzorewa) inse
ria-se ainda no seu desenho estrate
gico de. com· base na Africa do Sui, 
preservar as interesses econ6micos 
que estavam ligados ao «statu-quo* 
colonial da regiao. 

Assirtl, de cento modo podemos 
co n siderar que a cumpr(mento do 
nosso dever internacionafista em re
laCao ao povo zirnbabweano se liga 
i nti mamente a etapa anticolonial/sta 
ma nossa Revo!ucAO. 0 comba¢e ar
mado do povo mocambicano contra 
o colonial ismo prolongou-se na luta 
do Zimbabwe. A nossa luta de liber
tac;ao s6 parou agora. A tibertacao 
do ZimbabWe altera e correlaca,o · de 
ron;:as na regiao e derrota irreversl
velmen,te 0 projecto do colonialismo 
de pele preta. O seu expoente sim· 
rbolico e 0 bispo Muzorewa que sa 
int itulava primeiro-ministro de um re
gime de colon os bran cos racistas. 

o imperia t ismo tem necessaria
me nile de busear nov/ilS alternativBs 
tacticas e €I, alias, neste quadro que 
se deve procurar cOl1'1preender a COh
fronta<;ao. a nlvel ao poder branco, 
que actuaf mente sa verifica na Repu
bl i ca da Africa do SuI. 

Sa tivessemo.:;. desencadeado a 
Ofensjva Politics e OrganizQcional 
enquan�o nao estava resolvida a que$-
Hio colon ial na regJao ter-no-iamos 
proposto um nivel de luta de c lasses 
destacado da realidede em que vivla
mOS. Agora a situar;ao a diferen�e. 

Com a vitoria do Zimbabwe. fita· 
ram cri adas condi(foes mui10 mais 
favoraveis ao nosso desenvolvimento 
interno. A quest�o central jei nao e 
a de reconstrucao, da recuperac;Ao 
da economia: a questao prinCipal, 
agora. e a da vitoria sobre o· subde· 
senvolvi mento. 

A forC;8 pr inci pal que se opoe 
agora ao progresso da revolucao e 
representada pelas concepcoes ideo-
16gicas feudal e burguesa, peles con· 
cepc;:5es ideol6gicas alien!;loas da 
nossa realidade naciona l, de que 0 
burocratismo. 0 d esle ixo, a corrup
c;:eo. a incompet�n cia. etc" sao ex
pressao. 

Por iSso, caracterizamos a nova 
fase de luta como ,a fase em que va
mos comeqsr a virar as nossas armas 

pare dentro e concentrarmo·nos no 
eombate poUtico contra 0 inimigo in
·erno. 

I Fazermos deste combate 0 comba
te principal quando 0 imper i al ismo 
nos invadia diariamente tena sido 
irresponsabilidade POtitiC2. 

') QUE QUEREMOS SER 

Outre pergunta da publicacao ita
' ana foi: 

ceO Senhor PresidElnte refert: repe-
idamente a corruPQ40, a incompe· 

�encia e 0 burooratlsmo que diz pre
valecerem no Estado mOQam blcano. 
Em especial no que respeila it cor
rUP'fAo, Isso nao pode delxar de sur
preender mul10s observadores do pro 
ce8SO moQambioano. Com etello, 6 
optnlio geral, mesmo entre observa
dores nlo slmpatizantes com a Opt.(30 
'TIor;amblcana, que 0 seu ais, e, eo 
:'llvel da Africa, um daqueles em que 
e menos vlsivel a corrup�ilo. Signi
ffcarolo as suas palavras que essa 
Imagem que se formou de Mo�ambl
blque no exterior nao corresponde it 
realldade?" 

Resposta: 

Penso Que a I magem e verdadelra. 
De facto podemos afirmar com satis· 
fac;:ao, 'no termo de cinco anos de 
independ�ncla, que avan<;amos mui
to mais no combate a corruP98o de 
que mui tos palses africanos indepen
dentes ha ma is tempo. Simplesmente, 
julgamos que ai nd a nao avancsmos 
o suficiente, que estamos ainda mui
to 1011ge dos nossos objectivos es
t.rateg i cos. 

No Ocidente, ern especial. formou
-se uma certa imagem dos parses 
african os. Dessa Imagem fazem parte 
a cor(up«;:�o, a desorganiz89ao, a In
competencia, 0 desleixo. Sao coisas 
ja consideradas «normais» em Africa. 
Assim, quando aparece um pals como 
o .nosso. onds ha um combate conse

�e , os Q9servado-
res estrangelros tem tendenoia a so
brevalorizar essa experiencia. Dizem 
entao Que, «comparado com outros 
palses afrlcanoS, . 0 nosso nao e as
sim tao rtlau. Pensamos que esta pers· 
pectiva e incorrecta e revela um certo 
paternalismo mesmo quando e assu· 
mida por observador�s simpatizantes 
do nosso procasso . 

o nosso termo de comparacao 
sao os palses mais avanl;:ados, mais 
desenvolvidos, onde foi const,ruida 

uma sociedade mais justa e onde es

ses males foram ellminados ou quase 

eliminados, a ponto de ja l1ao cons
tituirem urn problema sario. E: co m 
esses paises que queremos comparar
·nos e por isso nao sobrevalorizamos 
os sucessos ja alcan(fados neste do
minio. Palo contnirio, interessa-nos 
mais salientar aqulto que ainda falta 
percorrer, as grandes falhas que ain
da 1emos, As nossas metas sao ambi
c!osas. 0 nosso objectivo nao e ser

'mos um pais africano menos corrup
to do que outros - 0 nosso objeotivo 
e elilTlinar radicalmente a corrupc;ao 
do nosso pals. 0 nosso objectivo e 

edificar urn aparelh de Estado real· 
men�e dlnamico, eficlente. que esteja 
a allura dos grandes objectiv�s es
t,rategicos do nosso povo. 

Queremos demons rar, neste pro
cesso, que a corruPQao, a ineficien
cia, nao sao caracterfsticas africanas 
- sao sim caracteristicas da Ideo· 

looia d
' o 5ubdesenvolvimento. Encon

tramo-Ias em especw' naqueles pai
ses que estao ou e'stivetam rnuno 

tempo submetidos a 'regimes como 
o coIOnial-capital1sta, onde a pessoa 
humane era despojada de todo a sua 

d ignidade . Na sociedade nova que 

estalTlos a construi.r, nao ha lugar 
para a corrupcao, como nao ha luger 
para 0 des leixo, a ineficiencla , 0 

burocratlsmo. 0 nosso sistema visa 
fundamental mente crlar ccndiqoes pa
ra que a pessoa humana possa fiber

tar-sa e desenvotver totalmenle as 
suas capacidades e potencialidades. 
E este 0 nOS50 objectiv� ultimo. Ora, 
ISSO deve reflectt.r-se tanto ao nlvel 

global da sociedade como ao nivel 
do comportamento ind ividual de cada 
cidadao. Cada Cidadao signifiea cada 
operario, cada campones. cada 501-
dado, cada polieia, cada fu nc ionar io 
do Estado, cada professor, cada alu

no, cada intelectua r, cada tecnico, 
cada comerc iante , De lodos eXlgimos 
que assumam cabal ll1ente a sua fun
yac>, a sua responsabil idade social. 
Por issa 0 1105S0 processo e tao exi· 
gente. Por isso estamos ainda longe 
de nos cons iderarmos sBtlsieitos corn 
aq uilo que ja alcanyamos. Por isso 
prossaguimos e intensificamos neste 
momen-to 0 combate contra todos es
ses males. 


