
Reunindo com quaclros das. estruturas provinciais de Sofala. no primeiro dia da sua 
visita· eX Beira. 0 Presidente do Partido 'FRELIMO e Presidente da RepUblica Popular de 

.Mo~ambique, Marechal Samora Moises Machel, pro fer i u de improviso, um importante 
discur80. sobre 0 siqnificado da Of ens iva Politic a e Orqanizacional - desencadeada, ha 
mais de um ano. naquela mesma cidade da Beira. 

Reproduzimos a sequlr 0 texto integral do referido improviso para 0 qual chamamol 
a especial aten~ao dos nossos leitores: 

«A ,hossa i uta economica e definida como uma Of ens iva. Queremos constatar: 0 avanc;:o, queremos 
guer~a prolong ada, dividida em varias fases. e sub- ver com olhos de ver; 0 que fizeram os quadros da 
dividem-se essas fases ern tarefas imediatas, a curto Beira, da provincia de Sofala. A cidade da Beira nao 
prazo e a longo prazo. Mas essas fases e essas tare- e a imagem da provincia de Sofala. Ir e voltar da 
fas subdivididas tern, todas elas, urn caracter perma- Beir.a, nso e ir. a Sofala, e apenas ir a Beira. Portanto 
nente - caracter; permanente nso significa caractefj nao se fica com 0 conjunto do que e a provincia de 
rotinei r.o. Cada fase introduz inovac;oes, cada fase Sofala, das suas especificidades. Viemos eom um dos 
introduz novos fen6menos. Nos queremos compreen- nossos grandes metodos de trabalho: veri fic8c;ao, 
der. 0 fenomeno de eada fase, quer.emos eom~reen- sublinhem bem, veriflcac;ao, agudizaC;ao da conscien
der: as car.acterlsticas de cada uma das tarefas. Para :cia de cada um; e penallzac;:ao. Sao duas faces de 
cada uma das taretas e necessario .que nos organi- uma mesma moeda. 
zemos, nos plaoifiquemos e definamos eom clar.eza. 0 Plano Estatal define eom clareza, com nitidaz, 
com eo:r.reeteza, a estrategia a adoptal'i e os meios 0 ,que deve ser feito em 1981 . Sao os homens que 
de que dispomos - 0 que 'significa meios humanos, devem realizar, hom ens conseiantes. Define, nas suas 
meios materiais, significa capacidade de realizaCfao, gran des linhas, os produtos estrategicos para expor· 
eficiancia, rapidez e responsabiJidade. (: necessario tac;ao. E esses produtos estrategicos existem ou nao 
que, na realiza<tso das nossas ta(efas, produzamos na provincia de Sofala? Que e feito desses produtos? 
um novo estilo de trabalho, que rectifiquemos em Temos consciencia de que eles sao os produtores 
cada momenta 0 nosso estiJo · de trabalho. (: neces· de divisas, que geralTl divisas para 0 nosso Povo, 
sario que analisemos cada passo que damos, e se para melhorar a nossa vida? Temos consci~ncia? 
esse passe e segura ou nao. (: necessario que ana· Em segundo lugar, definem os ·produtos estrategicos 
Iisemos as pequenas e as gr:andes realizac;oes: aque- para 0 abastecimento do Povo. Produzimos ou nso 
las que constituem vit6rias, para serem consoJidadas; para abastecer 0 Povo? Mas viveremos importando? 
aquelas que constituem f~acassos, para estes serem As nossas inteligencias seq para que? As nossas 
eliminados. . maos 80 para que? A nossa energia e para que? 

o Comite Central da FRELIMO. oa sua VII Ses· A nossa determina9ao e para que? A nossa coragam 
sao, definiu a Of ens iva Polltica e Organizacional e para qu6? Verificac;80. responsabil izac;ao, presta· 
como um metodo cien,tlfico, como uma conquista do CfaO de contas, penalizavso. . 
Povo moc;ambicano e que deve, por; isso. ter um Pedimos ao Sr. Ministro do Interior e Ministro 
ca~acteli permanente. Definlu que a Orensiva nso e Residente em SofaJa, para trazer os quadros. Estao 
um vento que sOp'ra e passa, '9 urn vento que sopra aqui. Come9ando pelo distrito, que foi definido como 
permanentemente. Quando sopra selecciona qua- a base territorial para a planificac;Ao da ,nossa 
dros, tem um caracter formativo, tem um caritcter economia. 
purificativo. Formativo e purificativo. Dois processos ~ por isso que estso aqui. 0 segredo estei lei no 
ao mesmo tempo - processo de IssimiJsc;ao das- distrito, e 0 conjunto desses distritos que forma a 
ideias correctas, dos metodos corre~tos; e processo nossa ProvIncia. Tem eles consci€mcia? Define-se 
de rejei<tBo das ideias erradas, das cargas impuras. que 0 camerao e um produto estrategico para expor-

Trouxemos Mui varias estruturas, para analisar. tac;ao, para obter; divisas. Quanto ao p'eixe, produ
primeiro, 0 grau de realiza9so de primeira fase da zimo·lo ou nao? 
campanha. repito, da primeira fase da campanha da Beira e beira do mar. Mas e preciso importar: 0 
Of ens iva Politica e Organizacional. Tem dUBS form as peixe para aJimentar a populacao da Beira. Hil rios 
a Of ens iva PoHtica e Organizacional: a primeira e a que provocam inundac;oes. existem 18. grandes quan
forma de campanha; a segunda e 8 forma perma- tldades de peixe, mas e preciso mportat 0 peixe 
nente. Em oertos momentos, tem uma iorma de cam- para alimentar a populac;:ao de Sofala, a populac;ao 
panha, mas os objectivos devem sar elaros. Portanto, da Beira. Ha varios distritos que tern criacao de gada 
queremos ver 0 grau de realizaCf80. 0 grau de cres- mas 'laO ha talhos. ·E na cidade da Beira nso ha. 
cimento de consciencia de cade um', 0 nivel de res- carne para vender. (: preciso importar carne para vir. 
ponsabilidade de cada um no seu sector respectivo. alimentar a provIncia de Sofala. A cidade da Beira, 
E, 0 esforvo reaJlzado na i nterdepend~ncia entre os transformou-se em paras ita. 
sector.es, no processo colectivo. T em caracterrsticas Camarao: 0 Zimbabwe independente, 0 Malawi 
bem nitidas, a Of ens iva Polltica e Organizacional: , independente, podem comprar·vos todo 0 peixe, todo 
consofidan 0 poder, politico popular, primeiro objec· 0 camarao para voces terem divisas. Podem-vos com
tivo. 0 Povo exerce 0 poder. Consolidar a Revoluc;ao, prar todo 0 sal que produzem aqui. Mas naol Estao 
consolidar, a defesa dos interesses do Povo. conso- a espera que tudo venha de fora. Temos os portds, 
IIdar na nossa area 0 Socialismo, 0 Homem Novo, temos os caminhos de ferro, grandes fontes de divi
produto da RevoIUl;ao, Cbnsolidar as transtormaC;Oes sas para 0 Pais. Utilizamos correctamente as vias 
profundas das mentalidades. Objectivo da Of ens iva: rodoviariasque ao para outros palses, vias interna
libertsc;ao economica mas, antes de tudo, acto de cionais? Cuidamos dessas vias? Nos, administrado
libertacao de cada um de nos. res, abrimos novas picadas para permitirmos a pas-

Era encontra obstaculos. Quem sao os obstaculos sagem do tractor, do camiao, que trazem as merca
a estes objectiv~s? Sao os agentes infiltrados, os. dorias e escoam os ~rodutos do campones? Fazemos 
sabotadores. Entao estes agentes transformam·se em isso? 
alvo da Of ens iva Politica e Or.ganizacional. A 0 1en- Gera-se um' ambiente de tuta intestina e abando
siva nao e um p'rocesso de perseguivao. Nos viemos na·se 0 inimigo, 0 combate ao inimigo verdadeiro. He 
a Beil:a ~or~ue e daflui que n6s desencadeamos a falta de coor,deneCf~o - coordenac;ao de todos os 

iliza~ao, naliza~a 
P'resident 5 mor ch I, na reu:niiio do • elra 

sector.es economicos e sociais. Ignoramos 0 que s~ 
passa em cada ums das eseolas, vivemos no entanto 
na Cidade, mas nflo sabemos a vida da escora. Mas 
somos do Governo. Ignorar a escola, e Inconsciem
cia, ignorar a escota ja e crime, pois e la on de esta 
o segredo do Homem Novo. E Ie onde esta a segredo 
para 0 exerclcio do poder do Povo. 0 funcionamento 
do hospital distrital, do posto sanitaria, de uma mao 
tern idade - e la onde e cuidada a nossa saude e 
tratada a nossa vida. E um todo inseparaveJ. Nfl he. 
defesa da economia, construCfao da economia, sem 
a ci€mcia, sem a escola. Nao ha for9R muscular, forc;a 
intelectual. energia. sem boa saude. NBo ha pro
gresso sem a ciencia, tudo tem de ser, organizado 
cientificamente. 

Estao definidos os se.ctores estrategicos. Mas 
conhecemos 0 seu estado actual, 0 seu estado em 
cada momento. a sua capacidade em cada mes, em 
cada semana, conhecemos 0 estado desses sectores 
estrategioos? Para controlar. e preciso dirigir pri
meiro, e para dlrigir 9 preciso conhecer. Nao se 
dirige 0 que nao se conhece, nao se controla sem 
dirigir. Estes sao os grandes objectiv~s da nossa 
Of ens iva, por isso podemos dizer. permanente. tem 
um caracter per.manente e as vezes toma a forma de 
campanha. - , 

E agora passaremos a ter inspecCfao. De tres em 
tr~s meses, inspecCfa . Cad a Provincia deve ser ins· 
peccionada para apurarmos as responsabilidades, e 
as irresponsabilidades tambem. Para descobrirmos a 
incuria, os negligentes, os irresponsavei , os corrup
tos, os colaboradores directos do inimigo, os destrui· 
dores da nossa economia. Em todo 0 nosso Pais, de 
tres em tres meses, inspecc;ao. Comeqamos agora 
e 0 primeiro trimestre, estamos a 25 de Marvo - e 
voltaremos. ' 

Por isso vieram aqui 'respons8veis ao nivel nacio
nal de varios sectores: Portos e Transportes, Minis· 
terio do Comercio Interno, Ministerio do Comercio 
Externo, Ministerio da Defesa NacionaJ, Ministerlo da 
Seguran9a, Ministerio do Interior, Minsterio da Indus
tria e Energia, Secretaria do Estado das Pescas. 

Veio tambem 0 Partido. (: preciso organizar 0 
Partido porque 0 Partido e 0 comandQ central, e 0 
cerebro. -.;: preciso organizarmos 0 Partido ao nivel 
da Pr.ovincia, ao nivel do Distrito, para dirigir 0 Apa
relho do Estado e a sociedade, para dirigir a econo
mia do Pais. Prioritariamente. organizar; 0 Partido 
para dirigi r, 0 Aparelho do Estado. 
- Tr.ouxemos a Organizac;:ao da Mulher Moc;:ambi· 

, Org nlzacao-.. da Juvenlude Mo-
Cfambicana para a Beira. 

Iremos ate ao Distrito. Cada saco que neo e eva
cuado. cada saco de algodao que nso e escoado 
alguem tern de responder, cada vagao que se perd~ 
alguem tern de responder, cada acidente de locomo
tiva, cada aCidente de viac;ao, alguem tem de respon
der. 0 girassol do cam ones que nao sai - alguem 
tem de responder. Vinte quilos de milho do campo
nes que os quer trocarpor mercadorias, mas nao e 
comprado - alguem tem de responder. A paragem 
de uma fabri9a por alguns minutos ou uma hora -
alguem tem de responder, tem de pagar por isso. 
A paralisavAo de qualquer. fabrica ou qualquer sectOIj 
produtivo - alguem tem que responder. Por Isso, 
como metodo de trabalho, todos os compal'lheiros 
que vem da estrutura central vso-se reunir; com as 
estruturas provinciais em breve para delinear pri
meiro quais sao os sectores que devem ser atacados . . 

Primeiramente, sectores estrategicos de exporta
C;Ao e produtos estrategicos para abastecimento do 
Povo, e entso veremos outros sectores economicos. 
Sobretudo aqueles sectores que dep'endem directa-

mente do Conselho de Ministros, ou dependem dlrec· 
tamente do Governo Provincial. 

Vao deli near os sectores sociais que sao consi
derados vitais, porque sao eles que produzem para 
os sectores economicos. Sem a Educa9aO nao temos 
quadros. Ha aqui sectores sensiveis, como a Lei e a 
Ordem. A legalidade revolucionaria e respeitada ou 
nao? Isto significa ver se a Constituic;:ao da Republ ica 
Popular de Moc;ambique e respeitada, em Sofala e 
em particular na Beira. Senao, ha 0 abuso do poder. 
a prepotencia, a arrogancia que leva 0 Povo a estar 
marginalizado do proeesso do exercicio do poder. 
E 0 poder fica nas maos de um punhado que, em 
nome do Governo, em nome do Estado, satisfazem 
os seus interesses pessoais, utilizando 0 nosso 
poder. 

HiI. sectores de Seguran9a do Estado. 0 Povo 
participa ou nao? Ate que ponto? Participam atraves 
das milfcias, dos grupos dinamlzadores, dos grupos 
de vig ilancia popular? 

Analisaremos 0 papel da Juventude na reconstru
cso naclona!. Qual deve ser 0 seu papel, neo s6 em 
Sofala, mas em todo 0 nosso Pals. 

Veremos 0 .papel decisivo da mulher como mae, 
como factor fundamental da sociedade. Qual e 0 
seu papel neste momento para a defesa da nossa 
economia? 

Nos declaramos guerra ao inimigo interno ma~, 
em certas zonas do Pais, ha perturbac;:oes. Qual e 0 
nosso papel? Os bandidos sao acolhldos. Bandidos 
arm ados, vagabundos, elementos que destroem a 
economia, destroem a vida do nosso Povo. Desesta
bilizam a nossa soberania, viol am a integridade terri
torial. Porque e que 61es encontram uma base social? 
Quais as causas? Temos de as ver, assim como vere
mos as causas do nao cumprimento das tarefas, as 
causas essenciais. 

. (: por isso que trouxemos estas estruturas todas. 
Reestruturar a provincia de Sofala, e a tarefa priori
taria. No centro do nosso Pais, estabelecer a tran· 
quilidade e 0 sossago, a vida normal. Em primeiro 
lugar, na capital, e depois toda a Provrncia. 

Defendemos assim a nossa economia que e 
atacada pelo imperi~lismo. A~ agressoes nso estlo 
isoJadas dos bandos arm ados que estso em Sofala 
e em Manica, preparados pelo antigo regime do 
vagabundo Ian Smith. Eles toram recuperados, hoje. -
pela Afr ica do SuI. Enquanto existia a Rodesia eram 
a ,(Africa Livre», hoje sao a "Resistencia Nacional". 
Nao he .. Resistimcia» sem Africa do SuI. Quando 
talam.os da "Reslstenci8». falamos do ataque directo 
da Africa dO SuJ. E"la e uma parte do exerclto da 
Africa do SuI. Sao bandos seus armados em MOCfam
bique. Vamos desaloja-Ios 0 mais rapidamente pos
sivel em todos os sectores, em tqdos as Jugares. Nas 
montanhas, nos rios, vamos desaloj.Hos. Por, isso 
viemos para aqui. Com todos os nossos meios de 
fogo, de poderio, com toda a nossa ciencia militar 
iremos desaloja-Ios. A partir. daqui on de estamos •.. 
Primeiro, os bandidos. A Of ens iva e contra 0 inimigo 
interno. Mas contra os bandidos armados usaremos 
todo 0 nosso poderio de fogo, toda a nossa poUtrca, 
to do 0 nosso Povo. toda a nossa Juventude, todas 
as nossas mulheres. Temos que escorraCfa·los do 
nosso territ6riol Prend&-Ios e p'unr-los severamente: 
sao criminosos! 

Foi isso que nos trouxe a provincia de Sofala. 
Viemos para trabalhar convosco, conhecermos bem 
os problemas da Provincia e resolve-los em conjunto. 
Nao podemos dizer que 0 nosso corpo esta sao 
quando uma parte tem uma pequena ferida ,a qual 
por mais pequena ~ue seja, · afecta 0 organlsmo 
inteiro. 

Muito obrigado.» 


