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Quando somos fracos
.,r l l

o inimigo violenta-nos
r Presidenrte Sqmorei lVlschel qos trqbslhodores do Segurongo

O Presidente do Rep6blico, More-
chol Sqmorq Mqchel, recebeu, por oGo-' 
si6o do Diq do Vigildnciq Popuior, umo
importsnte representog6o de quodros'do SNASP. Entre eles, o Ministro do 5e-
guronga, Moior-Generol Jqcinto Vefoso.

No enconlro, o Presidente Somorq
Mschel usou do polovrq poro trogor im-' pofiontes orientog6es iquele orgonis-'mo de defeso dqs conquislss dq revolu-
g6o.

Disse o Chefe de Estodo mocombi-
GCnO:

Obrigado, poryue souberam fa-
, .?Er do Servigo Nacional de Segu-

ranga Popular parte integrante
da vida' do nosso povo, maneira

'de ser do nosso povo.
: ' Cabe a estes servigos uma gran-

de responsabilidade. N6o se faz a
Revoluglo sem os homens da segu-
ranga engajaCos, sem os homens
da seguranga conscientes, sem os
homens da seguranga se identifi-
carem eom os interesses da Re-
volug5,o, com os interesses do po-.vo, com os interesses do Socialis-
mo, em sintese, sem se identifica-
rem com o sistema.

Souberam neutralizar o veneno
que vinha da ex-RoC6sia do Sul.
Souberam impedir a penetragdo

'desse veneno no nosso organismo,
quer dizer, nas cabegas do nosso
povo. Tbaziam de b promessas

' vis. Traziam C,? H a. corrupgdo.' 
Traziam de 16 o atraso, o sub,Ce-
senvolvimento, a subservi€ncia, o
servilismo.

Voc€s fizeram do nosso povo,
povo orgulhoso.

E a guerra terminou, mas a luta
continua. Continua, tomando a for-
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ma subtil. A tend€neia geral 6 de
relaxamento !

A nossa tarefa, seri a tle sermos
elementos C,r seguranga. Mas 6 ne-

. cessirio que haja alguma coisa
para defendermos. Ndo se faz a
seguranga em abstracto. Todos te-
mos que estar conseientes de que
defendemos uma coisa viva, que 6
o nosso sistema - o sistema so-
cialista.

O nosso sistema socialista 6 para
a felicidade, bem-estar C,3 nosso
povo.

Mas, primeiro, todos aqueles que
s6o dos Senigos de Seguranga
Popular t€m de ser incornrptiveis.
impermeiveis is ideias do inimigo.
Repito: incormptives, imperme6,-
veis. Significa: puros nas iC,:ias,
puros no comportamento, puros no
contacto com o povo, claros nos
objectivos, n5,o confusos. (palmas)
significa: sentido agudo de respon-
sabilidaJe; cada um sentir a res-
ponsabilidade.

N6s temos um povo generoso,
um povo que od,:ia o inimigo.
E essa 6 a nossa forqa potencial,
esse 6 o nosso eapital. Ai n6o hi

bonrba, ndo he bomba nuclear...
Porque o nosso povo odeia a ex-
ploragd.o, odeia o sistema capita-
lista. O nosso povo n5,o quer ser
explorado, nd.o quer ser humilhado.

Portanto, 6 um povo generoso,
um povo determinado. E temos um
povo com uma caracteristica rara:
a combatividade - o nosso 6 um
povo combativo.

Comegando pelo tribalismo: o
nosso povo sabe que 6 um valor
negativo, que 6 instrumento do
inimigo. O nosso povo sabe que
h5. valores mais altos, puros, s6os.
O nosso povo nd,o ama a prostitui-'qio. 

N6o tem conivEncia cbm o ini-
migo. O nosso povo nio tem !

Voc6s sabem. Deu provas na es-
tmturaqio do Partido, na eleigdo
,Cos Orgios Locais, na defesa con-
tra as agress6es de Ian Smith.

Vocds sabem. O nosso povo pu.
rificou. Nas Assembleias C,: Povo
o povo denunciou os agentes com-
prometidos, os infiltrados. Para
membros do Partido, o povo, de
novo, filtrou.

H5. uma. outra caracteristica a
considerar e a cultivar, que 6 a co-
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ragem do nosso povo. O nosso
povo nio 6 cobarde. Combate o
inimigo de armas na mi,o mas, tam'
b6m, combate politicamente. Quer
di"-er: ao nivel da luta militar o
nosso povo 6 um povo her6ico.
Perante o inimigo armado, nosso
povo enfrenta-o militarmente. Poli
tieamente, o nosso povo combate.
Combate ideologicamente. Combate
a eorrupgflo. ToCas as manifesta-
g6es, todas as formas que possam
revestir a eorrupgS,o, o nosso povo
combate € Cr?nuncia.

E temos um povo que sabe obe-
decer. Um povo diseiplinado neces-
sita de organizagio permanente.
Isso ainda nio fizemos. E por isso
que he bandi'Cos no nosso pais !
Nio fomos ainda capazes C': orga-
nizar o nosso povo e definir clara-
nrente. o novo inimigo. Ja acaba-
ram as agressdes da Rod6sia. Mas
hi bandidos no nosso pais que an-
dam a destruir os bens C': povo.

Nio 6 com o tanque'que se des-
tr6i o bandido - o tanque n6o lu-
ta contra o bandido. O tanque 6
contra o ex6rcito; a espingard,e
6 contra o ex6rcito. Contra o ban-
di'Jo 6 o-povo,6 a politica. Quem
neutraliza 6 o povo.

O que 6 que eu quero ,Jizet?
Tem de haver uma higiene ao

nivel mental, dos Serviqos Nacio'
nais de Seguranga Popular. Ndo sei
se me ecmpreendem... Profilaxia,
limpeza e higiene, ao nivel mental.
(palmas) Para que esta higiene.
esta limpeza, este asseio passe pa-
na o organismo. Higiene individ':al,
pessoai, limpeza, para evitarmos
doengas, nio 6 verdade? A sujida'
de traz C,rengag ao nosso organis-
Do, n6o 6 verdadr: ? Temos que
tomar banho, pelo menos, duas
vezes por dia. 'franspiramos tan-
to! Nio 6 verdaCe? E ou n6o 6?

Quando estivermos limpos nas
nossas ideias, no comportamento,
no contacto, na linguagem, sobre-
tud'3, ao nivel das nossas ideias -
quem e o nosso mrllugo e como
combater o nosso inimigo - entlo
vamos ao povo.

Hoje queremos que as nossas
ci'Jades sejam centros da paz -
em primeiro lugar as cidades - Je
tranquiliCade, de sossego, onde se
fala de paz, de garantia, em que hi
ordem, hi lei, hi disciplina. Quer
dizer: passemos de novo i ofensi-
va activa contra os marginais,
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contra os band':Cos, contra os la-
dr6es. Agora ! Agora ! Temos que
desaloji-los ! Mas esse trabalho tem
que ser feito pelo povo.

E se h5 tranquilidade, se hi paz,
queremos disciplina ao nivel dos
transportes: transportes colecti-
vos e t.ransportes indivi,Cuais. Que-
remos Criseiplina nos restaurantes,
naF p,-'4s6es, nos hot6is, nos ca-
fr5s, nos einemas: queremos ordem,
queremos d i s c i p Ii n a, querernos
organizagio.

Queremos liquidar, ao nivel das
cidades, os acidentes que destroem
a nossa economia. E uma forma de
combate do inimigo. Os atropela-
mentos e os acidentes de viag6o
s6o instrumentos do inirnigo.

Quando n6s falamos rCe tranqui-
lidade e paz, sossego, harmonia:
em primeiro lugar as cid'ldes, as
grandes cidades. Temos :le fazer
deste trabalho movimento do povo,
m.ovimento popular, uma acgio de
massas, para conseguirmos a vit6-
ria o rnais depressa possivel. E sd,o
estes os actuais inimigos.

Para conseguirmos a vit6ria o
mpis C,:pr€ss& possivel, contemos
com o Parti,Co, o envolvimento das
estrrrturas do Partido, porque 6
uma *cal"o politica. (palmas)

Quando h5. ordem no publi eo --
a ordem pirblica -, quando he
orJem, h6 disciplina, ha respeito

e obe,Ci€ncia e trabalho nos hot6is,
nos cinemas, nos transportes;
quando he C,isciplina, quando he
ordem, n6s diremos ent6o: temos
uma conquista. Que conquista 6?
E uma conquista cultural porque
passa a ser a maneira de viver'Co
nosso povo: povo organizado, povo
C'rsciplinado, n6o violentado. E as.
sim que n6s combateremos a sub-
versi.o, que cornbateremos o boato,
que combateremos a cahinia.

Queremos valores culturais -
valores novos. Temos que garantir
que nas nossas escolas h6. discipli-
na. Que a Ci6ncia esti garantida,
esti sendo transmitid,e para a no-
va geraqio, para o Homem Novo,
para fabricar o Homem Novo. N5.o
fazer da escola centro ,Je corru-
pg6o e de difus5,o de ideias con-
fusas, supersticiosas, de Ciivislo, de
regionalismo, 'C,e racismo, de tri-
balismo. As nossas escolas nio s6o
assim.

Contemos com a seguranga. Aqui
o Partid'o. Aqui, os pais. Envolva-
mos os pais. Cada crianga que ma.
nifestar indisciplina 6 o espelho da
vida Crrs pais. NEo tomou chi de
pequeno. Quer dizer, o mais in'Cis-
ciplinado 6 o pai, 6a familia.
Uma crianga que aparece suja n
escola, despenteada, uma crianga
que n6o tem vergonha de estar
sentala, com as pernas esticadas,
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<<Querernos liquidar
sa eeonomia. E uma

ao nluel das cidades os acidentes
lorma de combate do inimigo -

te Samora Machel

que destroem a nos-
afirmou o Presiden-
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no cheo, em frente de uma estra-
d&, 6 eonsequ€ncia da educagio
que recebe em casa.

Temos que garantir essa tran-
quilidade nos hospitais. Estudar os
centros nevrS.lgicos C,r sociedade,
os pontos sensiveis da sociedaCe,
onde toca diariamente o cidad6o,
toca a vida C,: caCa mogambicano:
nas escolas, nos transportes, nos
hospitais, nos hot6is, nos caf6s e
nos restaurantes - disciplina.

Depois, passamos imediatamen-
te: mobilizagio geral para a lim-
peza das nossas cidades. As cida-
'Ces t6m Cr: s€r modelo. N6o para
a Afrir:a, mas para o Mundo, por-
que escolhemos o Socialismo.

Quando estamos a falar de hi-
giene - ao nivel mental, ao nivel
individual - queremos dizer tam-
b6m higiene do pr6prio corpo. A
limpeza do corpo, tem ,Je se reflec-
tir tamb6m nas nossas resiJ€n-
cias, tem de se reflectir tamb6rn
ao nivel da rua, da avenida, do
estabelecimento comercial.

E os instrumentos do Partido
quais s6o ?

He instrumentos violentos que
atacam o inimigo directamente: o
Minist6rio da Defesa, o Minist6rio
da Seguranga, o Minist6rio do In-
terior, o Minis^r6rio da Justiga, os
Servigos Nacionais de Seguranga
Popular. Estes t6m de ser dinAmi-
cos, nlo podem ficar para tri,s.
N5,o se transformem em carro ea a
puxar os bois. N5o pod,:m ficar no
reboque. Estes servigos nio po-
dem ser atrelados.

Temos as nossas organiz,ag6es:
da Mulher, da Juventude, do Jor-
nalista, a Associagdo de Amizade
e outros patriotas. Este pais tem
bons patriotas, O sentido de patrio-
tismo 6 agudo em Mogambique. E
esse 6 um valor: deve ser cultiva-
do, independentemente da sua ideo-
logia. Se 6 religioso, seja de que
rdigiio for, caJa mogambicano
tem de ser patriota. Todo o mo-
gambicano, deve ser organizado
para ser patriota, contribuir para
o nosso desenvolvimento.

E assim diremos: temos o nosso
Servigo Nacional de Seguranga
Popular. Porque tolos seremos da
seguranga. Seremos todos da segu.
ranga como hoje somos todos
mogambicanos: nd.o h5, tribo. n6o
h6 raga.
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E assim que queremos o nosso
Servigo: neo tem a" cor branca,
nio tem a cor preta, nio tem a
cor amarela. 56 tem uma cor: a
cor vermelha, que reflecte as nos-
sas ideias. (palmas)

Obrigado pelo dinheiro que me
deram. E para as secas, nio 6,?
E para a capaci,lade defensiva ?...
E como n6s quisermos...

O dinheiro que me deram, para
outros serviqos, seria para corrom-
per cidadd,os, para recrutar agen-
tes. N6s n5.o recrutamos ! Os agen-
tes s6o o nosso povo. O methor
agente 6 o nosso poVo. Por isso,
eu vou fazer o qu€ com isto?

Vou dar uma parte para a capa-
eidade,Jefensiva. Espingardas ain-
da s6o neeessS.rias, infelizmente,
neste nosso planeta. Sem espingar-
da o Governo nio se consoliC,l c,
particularmente, o socialismo nflo
se consolida. O nosso poder foi
conquistado pelas armas, conquis-
tado atrav6s dos canos C,ts armas
e tem 'Je ser assegurado de novo
com as armas. Voc6s s6.o comba-
tentes armados. Por isso vou com-
prar armas... (palmas)

<<Hoje queremos que as nossas cidodes sejam. eentros de Paz, de tranquilidode,
de sosseoo: Quer dizer, passemos d olensiua octiaa contra os marginais_ contra
os bandidos-, contra os ladrdes, - disse o Chele de Estodo oos trabalhadores
da SeguranQa. Na imagem uma aista adrea da cidade da Beira, onde tal como

noutros centros urbanos tem-se registado a actuagdo de marginais

Porque o nosso inmigo, i.s vezes,
quanCo somos fracos, violenta-nos.
Quando somos fracos enche uma
lata... Uma lata cheia de li*o, e,
depois. fura e manda-te carregar
na cabega. Incomoda, n5.o 6 verda-
'Je ?...  (palmas)

E para que o inimigo n6,o faga
isso, temos de comprar armas.

Quando se 6 fraco, faz isso o ini-
migo: manda carregar uma lata
furada cheia de lixo, para te inco'
modar, entrar 'Centro C,e gravata,
vestiCo. cabelo, e a sujidade vai
atl aos p6s. Uma lata furada
cheia de lixo.... Oigam Pem isto:
quando se '6 fraco o inimigo faz
isto. E o imperialismo. Por isso

vamos comprar esPingarC,es, com
parte ,Co dinheiro, vamos estnrtu'
rar a nossa caPacidade defensiva-
A outra parte vamos enlregar Para
as v i t imas das secas.  Obr igado
amigos. (palmas)
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