


VIVA 0 10 DE DEZEMBRO!'
VIVA 0 M. P. L. A. !
VIVA 0 CAMARADA PRESIDENTE AGOSTINHO NETO!
A VITORIA E CERTA!

- No dia 10 de Dezembro de 1956, foi fundado em Luanda 0

M. P. L. A., como consequencia da fusao de tres outros movimentos:
o M.I.N.A., 0 P.L.U.A. e 0 M.I.A.. Desde a sua fundacao ate hoje, ao
fim de 18 anos de Iuta heroica (dos quais 14 de luta armada, Inicrada
a 4 de Fevereiro de 1961), 0 M.P. L.A. tern encarnado as mais pro
fundas aspiracoes do Povo Angolano, em luta contra 0 colonialismo,
o imperialismo, 0 neocolonialismo e pela independencla completa da
nossa Patrra.

- Ao longo de todos estes anos de combate diArio,muitas vit6rias
.roram alcancadas, para as quais contribuiram decisivamente os herolcos
combatentes do M.P.L.A.,muitos dos quais deram a vida, para que nao
mais exista no nosso Pais a exploracao do homem pelo homem.

- Contudo, 0 imperialisrno tern desencadeado violentas ofensivas,
com 0 objectivo de destruir 0 l' ',;00 Movimentoe de the retirar 0 enorme
apoio que goza junto do nosso Povo. Mas, 0 M.P.L.A. tern contrariado
eficazmente todas as tentamvas de sabotagem de urn processo hist6rico
irreversivel: a Libertacao Nacional de Angola.

- Os textos que se seguem, sao uma pequena Ilustracao desta
longa e gloriosa luta, e constituern urn simples contributo para a come
moracao do dia 10 de Dezembro de 1974, urna data hist6rica para 0

Povo Angolano.

DATA HISTORICA PARA 0 POVO ANGOLANO

DEZEMBRODE10
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- A regtao de Cuanza - Norte na primeira regtao :
- A reglao de Cabinda na segunda regtao ;
- 0 leste do pais, lsto e a terceira regtao,

Isto representa 1/3 da superficie do pais.
A populaeao destas zonas e da ordem de 1 mnhao de habitantes.
Os mlliitantes e responsavets do M.P.L.A. chamam a estas zonas

«zonas libertadas».
Mas 0 que slgniflca Isto ?

- Nao sao zonas livres, abandonadas pelos portugueses.
Sao zonas de combate entre os soldados portugueses e os guerri

lheiros do M.P. L. A.
Mas nestas zonas, e 0 M.P.!L.A.que 'tern a inlclativa no terreno.

011portugueses estAo acantonados nos seus quartells. Eles fazern sorttdas,
mas sobretudo raldes de helic6pteros e bombardeamentoa.

o mapa n.O1 mostra-nos sets grandes distriltos em Angola. Estes
dist.riWa sao as zonas pohttco-mllrtares nas quais 0 M.P.L.A. desenvolve
a sua luta pela Independsncla.

Em 'todas estas zonas, a luta nao atingiu 0 mesrno grau de desen
volvimento e amplitude, embora em todas elas exista uma frente de
penetracao milltar e politica do M. P. L. A.

As zonas Ilber'tadas sao em n.Ode trss :

• zeN/·S lI8EPlTADAS+ SENTIOODE PENETPACAO

MAPA N.· 1

a) 0 que .lpllie •• expreuAo«ZODM8bertadM.

I) 0 QUE SAO AS ZONAS LlBERTADAS
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Como nos vernos Isso no mapa n,> 2:

A 3." regiao (a parte leste) e 'a parte rnenosdesenvolvldado pais.
:£: urna regtao de florestas, entrecortada de zonas de agrtcultura de
subststencia.

§ A 2." regtao (Cabinda) tern campos petroliferos na costa
litoral. Mas estes campos petrolireros estii.o fora da. zona llbertada.

§ A luta desencadeou-sehistoricamente na 1." regia.o (Luanda).
e uma regtao de plantacao de cafe e de producao de algodAo.:£: nesta
regtso que as zonas llbertad:as do M.P.!L.A.estao menos desenvolvtdas.

§ As cidades estao fora das zonas llbertadas. 0 M.P.L.A.irnplan
tou-se entao nas regioes menos desenvolvidas do pais. nas regioes que
foram mars descuidadas pelo colonialismo.

b) A implant~ das zonas llbertadas - eetrategla do M.P.LA.

- SAo zonas de combate mas nao s6. Porque nA.o hA s6 guerrl
lheir08. SAo zonas onde, apesa.r d's. guerra que se ltrava, 0 povo todo,
constr61 urna nova sociedade llbertada da opresall.odo colonia.li8mo.

A populacao ajuda, informa, reabastece os guerrilheiros. Os
aldeoes organizam-se. Comites de ac~o responsli.veisperante assemblela
de aldeoes sao criados. Milicias populares sao crtadas entre os
aldeoes para a auto-defesa dIas aldeias. 0 trabalho agricola faz-se
em comum (aldeoes e guerrilheiros em terras colectivas) e 0 seu produto
e dividido entre todos. Urna larga campanha e levada a. cabo para ins
truir crtancas e adultos, e despeIitar0 povo para a sua cultura nacional.

Foi criado um servtco de assistencta medica a partir c nada.
As mulheres estao organizadas e parUc1pamem todos os aspectos da h......



1960 - Abrll- 0 'M.P.L.A.participa na Confen!ncla Intereacional
de Solidariedade, em Conacry, e faz-se conhecer iDternacionalmente;

a) As. etapu da Iota.

1956- Criagiio do M.PL.A., fusao de virios movimen'tosde rests
t!ncla ou organtzacoes de luta.

II) 0 MOVIMENTO POPULAR DE L1BERTACAO DE ANGOLA
-M.P. L.A.
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M rique1JlUlexploradaa em Angola est40 por agora fora do controlo
do lI.P.L.A. (petr6leo, dlam.8IIItea,ferro). 0 mesmo aoontece em rel~o
U grandee plant~. Apesar dl880 (ct. 0 mapa I), notamos a partir
cla 3.&regtAo zonas de penetra~o de guerrllha para 0 interior do pais.
Se compararmos os dols mapas, vemos que estas frentes de penetracao
aIo dlrlgidas para as reglOese::on6mlcasestrateglcas de Angola. 1Iluma
nova etapa de luta que se desenvolve.

o M.PL.A. anunciou em 12 de Fevereiro de 197" eque com a Inde
pend~":la ineviUvel de Angola, todas as companhlas petroliferas que
'd-lI.balhamem terra e no mar serao controladas e os seus equipameilitos
e beDs serl!.oconfiscados. Estle aviso dirige-se niio s6 As companhlas que
operam jli em Angola mas tambem A.quelasque procuram ai Be tnstalar
enquanto 0 regime colonial 0 permitln.

As frentes de penetraeao sao em prtncipto consti'tufdaspor grupos
m6veis de guerrilheiros (sob a forma de destacamentos de 30 homens
ou, a maior parte das vezes por colunas de 150 homens). Quando estes
guerrilheiros operam em conjunto com a populacao, B. quem explicam 0

sentido da sua luta e como eles podem pantictpar nela, quando os alde<ies
se o.ganizam para a luta, pode-se entao falar de uma extenslio de zonas
l1bertadas. Existem zonas cada vez maiores onde os portugueses nao
podem mala ir, seniio em forma¢e.s fmportantes.

eConstruir uma guerra popular e revolucionliria de Ionga duragao,
genoeralizadaa toda a superficie do territ6rio nacional e envolvendo as
cldades, que estiio tarnbem mobil1zadaspelo Itrabalho c1andestino e que
seriio tomadas na urtima fase da guerra», fol assfm que 0 dr. Agostinho
Neto, Presidente do M. P. IL. A., definiu a estraJtegla do nosso movt
mento em 1968.

Fot em 1973 que teve luger a primeira manifesta~o de rua em
Luanda, desde 0 4 doe Fevereiro de 1961, data do desencadeamento da
luta. 0 jomal do M.P.L.A. eVit6ria OIl Morte:., publica artlgos de celulas
clandestinas do M.!P.L.A. implaDtadas DI8S cidades e nas planta!:Oes.
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Malo - 0 M.P.L.A. apela As organiza!<oesangolanas para a uni
dade em vista de uma frente de llbert8.!<Aode Angola.

Junho - 0 M.P.L.A. tenta proper uma solu!<aopacifica do pro
blema colonial angolano a Portugal.

Agostinho Nero e preso e depois deportado. As manifesta!<Q:es
pacificas na sua vila natal sao massacradas.

Dezembro- Depois dos portugueses terem feito vartos massacres
o M.P.L.A. anuncia de Londres que passa 8. ac!;8.oarmada.

1961 - Janeiro - A populaeao da Baixa do Kassanje organiza uma
greve com 0 fim de obter um aumento do preco do algodao, que e explo
rado pela companhia belga COTONANG. Os avtoes dos colonialistas
reprimem esta greve com bombas de napalm: 17 aldeias destruldas,
10000 mortos e feridos, a.fricanos!

4 de Feverelro - 0 MJP.L.A. ataca a radio, as prisoes e alguns
postos de policiJaem Luanda. A repressao foi terrivel. 3.000 africanos
foram massacrados pela tropa. Entao comeca a verdadeira Insurreteao
popular.

9 de Junho - 0 Oonselho de Seguran!<a,depois de tomado conhe
cimento da questao angolana convidia.as autoridades portuguesas a
cessar a repressAo.

1965 - Forma!<Aoda I." regtao polltico-militar do M.PL.A. (norte
de Angola).

o M.P.L.A.e a Unicareststencla a1 e consegue importantes vit6rias.

1966- A actividade milltar aumenta na frente de Cabinda e dl1-se
abertura da frente leste (8." regtao).

198'7- Refor!<oda ajuda millltar, politica e econ6mica da N.A.T.O.
a Portugal. Fornecimenil:ode homens e material pela Africa do SuI.
Desenvolvimento da luta de liberta.¢o em direc!;8.oao centro do pals
e abertura da frente do Nordeste (4." regtao) ,

1968 - Reconhecimento do M.P)L.A. pelos"Estados membros da
O.U.A., em 23 de Mar!<o.

2S de Agosto- Reallza!;8.oda I." conrerencia regional do M.P.L.A.,
numa zona libertada. Constitui!;8.onas regioes controladas peIo M.PL.A.
de organismos embrtonarros do poder popular: milicias, centros de ins
tru!;8.0 revolucionliria, centres de producao e de comercto,

Setembro- A V Cimeira da O.U.A. em Alger, reafirroa que 0
M.P.L.!A..,F.R.E.L.I.M.O.e P.A.I.G.C.,sao os UniC08representantes des'tes
palses em luta.



o PREDOMINIQ DO PODER POLITICO SOBRE 0 PODER MILITAR

o organigrama slmpllficado do M.P.L.A., que n6s estabelecemos
mostra-nos que 0 M.PJL.A.tern uma dupla estrutura milLtar e politica.

Esta dupla estrutura corresponde ao seu duplo tim:
-libertar 0 pals do colonialismo e do imperialismo ;
- construlr uma nova sociedade angolana., sem esperar pela

Independencia.

o M.P.L.A.nao e urn partido; e uma fren'te de liberta~iionacional.
l!l urn agrupamento de todo 0 povo, de todos aqueles que querem lutar
contra. 0 colonialismo portugues e pela libert~o total por uma guerra
prolongada. 0 fim do M.P.L.A. e a liberta~iio de Angola da dominacao
colonialista de Portugal e da dominaqao imperialista das companhias
multi-nacionals e das grandee potenctas. Mas «a nossa contrtbulcao deve
ser dada nao s6 para a liquida¢o da ignoriincia, da doenca e das formas
primlltlvas de organlza¢o social. l!l no campo da alfabetiz~iio, nas eli
ntcas, nos centros de instrucao revolucionaria, na producao agricola e
industrial que cada angolano deve dar a sua contrlbui¢o... sob as born
bas que calem regularmente nas floreStas,. Este discurso do dr. Ag08-
tinho Neto, presidente do M.P.L.A., mostra-nos urn outro aspecto da
luta angolana. Guerra slm, mas guerra popular.

Instruido pela hlst6ria de outras na~Oes africanas, 0 M.P. L. A.
recusa toda a solucao politica do ,tipo neocolonialista. 0 tim nao e uma
stmples mudanea de paitriio, do patriio branco para 0 patriio preto.
Assim 0 M.P.L.iA..esrorca-se por mobilizar Jtodo0 povo para a construcao
de uma Independencia verdadeira., de uma nova socledade onde 0 povo
exercera verdadeiramente a sua soberanla. A for~a do M.P.L.A. e a de
ter sabldo, dando 0 exemplo em primeiro lugar, elevar a moral e a
coragem do povo, e depots, ajudando e organizando politicamente e
militarmente, transrorma-to de testemunha e vitima em actor vivo da
sua propria historta.

b) Como Be define 0 M.P.L.A. equals siLo08 seus tins.

1968- "_eIro - Conf~ncla de Kartum: 08 movimentos de liber
~ das col6nias portuguesas e doe pafses racistas da. Africa Austral·
orga.n1zam a. sua. solidariedade.

Malo - A zona parciaImente controlada pelo M.P.L.A. estende-se
par dez dlstrttos divididos por cinco regiOes (5." regiio-O CENTRO),
com mais de metade da populaeao do pails.A regiiio n.· 6 est! presen
temente em vias de rormacao.
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o unico partido que era autortzado era a Ac~ao Nacional Popular,
o partido de Marcelo Caetano;

- Os brancos.
- Os «assimilados» isto e urna pequena minoria da popu-

la«iio angolana, composta por negros e rnesticos, sabendo
ler e escrever.

Angola e dirigida por urn Governo geral e um secretariado provin
cial escolhidos em Portugal, entre os pontugueses da metropole, 0 poder
legislativo pertence Ii Assembleia Leghslativa de Angola. Todos os depu
tados eram brancos com excepcao de alguns chefes tradicionals que
pretendiam representar 0 conjunto do povo africano.

Recordemos que sao eleitores apenas:

1) Admini8tr~ao Colonial e 0 Exercito.

III) AS ZONAS NAO LIBERTADAS

As grandes linhas do movimento sao fixadas pela Conferencla
Nacional que agrupa os delegados da base. Mas tendo em conta 0 niimero
dos delegados, as distanclas a percorrer, as condicoes de combate que
impedem certos delegados de estarem presentes, a realiza~o regular
desta conferencla torna-se multo dificil. Assim ela delega os seus poderes
a urn Comite Director Naclonal (mals restrsto) de 40 membros, que
representam as comites Directores das diferenJt.esregi5es. 0 poder de
dectsao, 0 poder executivo, em surna, pertence ao Cornite de Coordenacao
Politico-Militar. Este cornite cornpreende 5 mernbros, entre os quais, 0

Presidente do M.P.L.A., 0 dr. Agostinho Neto.

OS PODERES DE DECISAO NO M.P.L.A.

NOB salientamos a importiincia dos civis no movimento. Cada
ComIte Director Regional e fonnado por representantes dos comites de
ac~o (daIS aldeias, sectores e zonas) representantes das organizac;Oes
de massas do M. P. L. A. e de represent antes do comando regional.

Mas 0 cornando regional, ele pr6prio, nao e exclusivamente militar
ele compreende, alem dos chefes mtlttares, urn comtssarto politico.
o papel do comissarlo politico, como representante do M.P.L.A., e de
assegurar as boas relacoes entre guerrilheiros e alde5es e de suscitar
nestes urn movimento para a construcao de urna nova sociedade.
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3) A nova estraUgla dOllportugueses.

o deseavolvlmento do movimento de llberta!;ao nacional for!;ou
os portugueses, a adoptar, a p8.I1tl.rde 1961, novas tacttcas «psicoI6g1cas
e soctats».

1- § Reagrupamentos da populacao: esta :t8.cticatoi ja utillzada
pelos amerteanos no Vietnam do Sui. 0 fim procurado ~ de juntar a
popula¢o em campos sob 0 controlo portugues a tim de os isolar do
K.P.L.-!\. Os portugueses construlram assim eos aldeamentoss ou aldetaa
estrategtcaa.

Em 1969,1 milhao de angolanos (segundo numeroa oficials) tinham
atdo .deportados e agrupados nas aldeias estrait~g1cas.Eis aqul 0 relato
lCIe,vm padre branco sobre as alde1as estrategfcae ·de Mo!;amblque. .As
.auaa conclusOesserao igualmente valldas para Angola.

2) 0 deeenvolvlmentodo poder braDco.

Para contlnuar 0 dominio imperlal1sta e colonialists. em Angola.
-0 Governo politugue&esfor~u-se por desenvolver a influencia ecoaemfca
e polftica dos brancos em Angola.

Ele encoraja a emlgra¢o de portugueses para Angola.
Concede-lhesterras. !A.ss1m 0 projecto de desenvolvimento da baixa

do Cunene permfltJra a 1rr1g&!lAode 312.500 hectares de pastagens.
A 1nstal&!;Aode mals de 6.000tamllias de agrlcultores est&.prevtsta para
esta regiAo. Este projecto tol tinanciado pela Africa do SuI. Est&.igual
mente prevtsta a instala!;ao de colonos sul-africanos.

o JCx6retto politugue&em Angola ~ torte e bem annado, com
preende 80.000' homeus e ~ equipado pelos seus aUados da N..A..T.O(heU
c6Pteros fr&nceses, aviOel!l alemaes, armas belgas, etc.). :Sl urn exerclto
de quadros mas tamb6m um exerctto de millciJanos.Os jovens portu
iueses devem curnprlr um servtco mlHtar de 4 anos, dos quals 2 anos
n'aa col6nias.

Recordemos que cerca de 50 % do orcamento de !Portugal ~ dedi
cado l contlnu&!;Aoda guerra em Angola, :M~ambique e Guin~ e Cabo
Verde. A moral da tropa ~ geralmente multo balxa, excepto os comaados
e tropas de choque. Uma prova suplementar ~ que milhares de jovens
portugueses emlgram cada ano clandestinameDte para Fran!l&,Alemanha
ou Sui!l&,para na.o tazerem uma guerra assassina e que e1esveem bem
que DAo lhes d1z respe1to; calcula-se 0 seu nfunero em Fran!;a, de cerca
·de 150.000.

AIm do ex~rclto, juntemos a presence, eobretudo nas cldades de
urna polfc1a polftica particularmente et1caz. a PIDE-DGS.
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«Camaradas,
Eu vim a Make, e conheco ja. alguns dentre v6s. Estou contente

por vos reencontrar e de conhecer novas caras. Quando se encontra urn
lrmao, fica-se contente; mas aqui, n6s somos mats do que Irmaos; dois
trmaos podem seguir caminhos diferentes. N6s, membros do Partido,
combatentes do nosso povo, n6s nao temos dois caminhos, mas um 86,
o da liberdade e do progresso do nosso povo.

o texto que reproduzimos, niio e imanado do M. P .L. A.
2 um discurso de AMiLOAR OABRAL, Uder a8sa8sinado

00 P.A.l.G.O.
Pensamosniio ter cometido um eTTOhist6rico, aplicando um

texto de OABRAL, d situar;iio de Angola.
Oom efeito, ainda que a Guine esteia mais perto da inde

pendencia final, a luta desenvolve-sesensivelmente nas mesma8.
linhas, nas tr~ col6nias airioana« sob 0 dominio pOrtUgU8S.

Este discurso loi pronunciado por AMILOAR OABRAL, em
1966, durante uma a8sembleiade aldeoes,Q que expZica0 set/.esti10
multo simples e figurado.

IV - 0 PROJECTO SOCIAL DAS ZONAS LlBERTADAS

~Os projeotos 1iaJ.am de 1.000 pessoas por campo. Na realldade,
juntam-se no maximo 300 para melhor as poder controlar. Se algum
consegue escapar, junta-se naturalmente a. guerrilha. 0 aldeamento e
um terreno fecundo onde germina 0 6dio aos portugueses».

2 - § Tentativa dos portugueses de criar um movimento nacio
nalista sob 0 seu controlo: perante 0 crescimento da luta, 0 Governo
de Lisboa, numa perspectiva de solueao neocolonialista (a maneira rode
siana, pssstvelmente com uma divisao de Angola) tentou formar uma
torca nacionalista angolana sob 0 seu controlo - eo que os portugueses
precut avam encontrar, era uma pessoa que passaria por nacionalista no
Intertor do pais» (dr. AGOSTINHONETO).

Nao pede fazer mais do que facilitar a promoeao de alguns assl
mllados (negros e mesticos eleitores) para alguns lugares da adminis
tracao. Com efeito, ele furtou-se a oposteao fantoche dos colonos e do
Exercilto, a toda e qualquer reforma. Por outro lado, a Influencta do
M.P.L.A., tornou-se rapidamente muito, Importante.

Os portugueses nao puderam encontrar nem criar nenhum lider
africano que aceitasse colaborar abertamente com eles.
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No nOl!!l!lO Partido, juramos dar a nossa vida para a llberta4;Ao
do D08SO povo e para. a I1berta¢o do nosso pais, ~ por isso que devemos
ter uma ideia certa da luta e das suas dificuldades. Jovens, mulheres,
velhos, todos filhos e filhas do nOSISOpovo, ~ preciso que cada urn saiba
o porqu@de nos batermos. Chegou0 tempo de acabar com os sofrlmentos
do ·c610nial1smo.Mas devernos tambem acabar com 0 atrazo do nosso
povo. Se n6s lutamos apenas para acabar com os portugueses, nao vale
a pena lutar. N6s lutamos para acabar com os portugueses, mas tambem
para que nlnguem explore mals 0 nosso povo, nem os brancos nem
os pretos.

N6s nao admitimos a exploracao do trabalho, por quem quer que
seja. N6s nAo queremos que as mulheres e as criancas tenham medo.
N6s queremos que todas as mulheres e que todos os homens do DOSSO

pais sejam respeftados. N6s queremosacabar com os portugueses e COIllS>

truir. Nao ~ trabalho de urn s6, e 0 trabalho de todos, sobretudo daqueles
que' t@murn espfrito consciente. :It preciso que 0 povo trabalhe. Urn pais
feliz, ~ urn pais onde todo 0 mundo pode Itrabalhar, porque 0 trabaIho
~ 0 que nos faz progredir. Cada homem e cada mulher deve saber que
o Itrabalho~ 0 primeiro dever. :It preciso que todos salbam que todos os
trabalhadores do nosso pais sao t1teis.Nao s6 0 trabalho do intelectual
OIl do engenheiro, mas tambern 0 trabalho do enfermeiro, do agricultor
e do mecanlco, ~ tambem importante. Mas 0 trabalho mais importante
de todos, para n6s, ~ 0 Itrabalho da terra. 0 que produz mats arroz,
contrlbui para 0 progresso. 0 pais que n6s queremosconstruir, ~ urn pais
onde n6s itrabalharemos. Voces podem pensar: ha multo tempo que n6s
trabalhamos e nao temos nada. Mas voces trabalharam para os chefes
e para os portugueses. N6s vamos retomar 0 nosso pais por completo
e trabalhar duramente, mas para que 0 trabalho d~ proveito ao traba
lhador. N6s lutamos peIa justi!;a: 0 prodirto do trabalho nao deve ser
roubado. N1ngu~mtern mais valor que um trabalhador, a nAoser outro
trabalhador que produza mats. No nosso pais, somos ja n6s que gover
namos. Mas governar, nao quer dizer nada, se nao temos escoIas,hospitals
e se !lAo conseguirmos tratar a vida do campo, porque no nosso pais
6 0 campo que conta. NAopodemospensar que somos ja I1vres.Estamos
em guerra. lReaImente, n6s temos escolas, enfermeiras e postos sanl
Ur1os; n6s caminhamos ja de cabeca erguida graqas A ac!;§.odo Partido
e daqu1lo que n6s pr6prios criamos. N6s queremos que Dada falte no
nOlJ9Opais, gracas ao nosso proprio trabalho: ~ iBto que eu tinha para
vos dizer. Voc@sjt 0 sabiam, mas 6 bornrepeti-Io,mats uma vez. Ningu~m
o deve esquecer, nem os responsavets, nem eu pr6prio. A cada momento
urn homem deve Iter consciencta clara da luta. Em Itodo0 nosao pais,
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No rulI!R!IOPartido, juram08 dar a nossa vida para a llbertac;Ao
do D08SOpovo e para a llbertac;Ao do nosso pais, ~ por Isso que devemos
tel' urna Idela eerta da luta e das suas dificuldades. Jovens, mulheres,
velhOl!,todos filhos e filhas do nOSISOpovo, ~ preclso que cada urn saiba
o porqu~ de nos batermos. Chegou 0 tempo de acabar com os sofrimentos
do cOlonta11smo.Mas devemos tambem acabar com 0 atrazo do nosso
povo. Se n6s lutamos apenas para acabar com os portugueses, nao vale
a pena lutar. N6s lutamos para acabar com os portugueses, mas tambem
para que ntnguem explore mals 0 nosso povo, nem os brancos nem
os pretos.

N6s Dao admitimos a exploraeao do trabalho, por quem quer que
seja. N6s Dao queremos que as mulheres e as crtancas tenham medo.
N6s queremos que todas as mulheres e que todos os homens do DOSSO

pais sejam respel'tados. N6s queremos acabar com.os portugueses e COIlS'
truir. NAo~ trabalho de urn s6, ~ 0 trabalho de todos, sobretudo daqueles
que' t~m urn espirito consciente. l!l preciso que 0 povo trabalhe. Urn pais
feliz, ~ urn pais onde todo 0 mundo pode Itrabalhar, porque 0 trabalho
~ 0 que nos faz progredir. Cada homem e cada mulher deve saber que
o /f:rabalho~ 0 primeiro dever. l!l preciso que todos salbam que todos os
trabalhadores do nosso pais sao uteis. Nao s6 0 trabalho do intelectual
OIl do engenheiro, mas tamMm 0 trabalho do enfermeiro, do agricultor
e do mecADico,~ tambem importante. Mas 0 trabalho mats importante
de todos, para n6s, ~ d Itrabalho da terra. 0 que produz mats arroz,
contribui para 0 progresso. 0 pais que n6s queremos construir, ~ urn pais
onde n6s Itrabalha.remos.Voc~s podem pensar: ha multo tempo que n6s
trabalhamos e nao temos nada, Mas voces trabalharam para os chefes
e para os portugueses. N6s vamos retomar 0 nosso pais por completo
e trabalhar duramente, mas para que 0 trabalho d~ proveito ao traba
lhador. N6s lutamos pela justic;a: 0 prodtrto do trabalho nao deve ser
roubado. Ningu~m tern mais valor que urn trabalhador, a nAo ser outro
trabalhador que produza mats. No nosso pais, somos jA n6s que gover
namos, Mas governar, nao quer dizer nada, se nao temos escolas, hospitals
e se nAo c,pnseguirmos tratar a vida do campo, porque no nosso pais
~ 0 campo que conta, Nao podemos pensar que somos jA llvres. Estamos
em guerra. iReaImente, n6s temos escolas, enfermeiras e postos sanl
Uri08; n6s camlnhamos jA de cabeca erguida gracaa A accao do Partido
e daquilo que n6s pr6prios criamos. N6s queremos que Dada faUe no
n08liJOpais, grac;as ao nosso proprio trabalho: ~ isto que eu tinha para
VOl!dizer. Voc~sjA0 sabtam, mas ~ born repett-lo, mals uma vez. Ningu6m
o deve esquecer, nem os responsavets, nem eu pr6prio. A cada momenta
um homem deve Iter consclencta clara da luta. Em Itodo 0 DOSSOpais,
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a luta armada se desenvolve. Mas nas regtoes llbertadas, as zonas ondie
M paz e zonas onde se combate todos os dias. Isto nAo e norm.aJ..
Se vamos ao arrozal e vemos que do trabalho de dez homens, destrulram
o trabalho de oilto homens, nao temos razao para estar satisfe1tos.
Na luta, e a mesma coisa. Somos dez e Iutamos comooito. l!l insuficiente.
Disto, ja falei a dois camaradas nossos. E eles disoseram:nao temos
armas suficientes. E eu digo, e 0 resultado que nao e suficiente. N6s
podemos sempre fazer mais. Alguns habituam-se a. guerra e quando nos
habttuamos, e 0 fim: metemos uma bala na anna e paaseamos, Ouve-se
passar urn barco no rio e nao utilizamos a bazuca, e sobre 0 rio os
barcos portugueses passam. Eu repito: podemos fazer mais. Devemos
expulsar os portugueses. Eu digo·isso mais claramente: os barcos conti
nuam a passar: e inadmissivel. Mesmo agora, eu vou falar com respon
saveis e n6s falaremos ItamMm. Devemos ter consctencta de que nao
e necessario que 0 dirigente esteja presente para se fazer 0 trabalho.
Pela minha parte, eu cheguei agora de Boo e como alguns outros diri
gentes do Partido, devo estar um pouco por todo 0 lado, para ver como
se deL....uvulvea nossa luta. Um homem e uma mulher dignos deste nome
nao precisam que os empurrem para fazerem 0 seu dever. Eles fazem-no
por eles pr6prios. Benao,qual e a dlrerenea entre um burro que e preciso
estar sempre a empurrar para que ele caminhe? Eu nao posso estar em
todos os lados ao mesmo tempo; nao se pode estar sempre A espera de
directrizes. Os dois camaradas com quem fulei, nao podem estar sempre
a dizer 0 que e preciso. Devemos ter consciencla do itrabalho e faze-lo
- 0 momento chegou de consegutrmos a independencta do nosso pais.
Toda a luta caminha passo a passo, mas ha momento onde ela tem
que acabar. 0 mundo esta cheio de complicacoes na nossa Africa; os
colonialistas que partiam regressam de novo. Ravia muitos povos que
tinham a esperanca de poder dirigir os seus pr6prios neg6cios. Ser dono
do seu pr6prio destino, nao quer dizer que os ministros sejam africanos;
o que e necessario e que 0 nosso trabalho, as nossas riquezas nos per.
tencam, ao povo que trabalha para as criar. Ha outras pessoas, alem
dos portugueses que nao querem que sejamos donos da nossa terra.
Nao querem uma vez adqulrida a independencia, que sejamos n6s a
dominar: eles querem dirigir. Mas n6s nao os deixaremos, l!l por isso
que e precise acabar com os portugueses, porque os outros sao aeus
allados. N6s temos uma direccao do Partido firme e decidida, com
armas e 0 povo connosco. N6s temos tudo para acabar com os portu
gueses. A luta armada e muito importante. Mas 0 mais importante,
e ter consctencta da situa<;ii.odo nosso povo. 0 nosso povo apo1a a luta
armada. N9s devemOISdar-lhe a certeza de que aqueles que tem as armas
na :mii.o sao os filhos do povoe que a arma nao e superior ao instrumento
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Nas z onas libertadas. 0 M.P.L.A. tern mostrado aos camponeses
como se devem unir e proceder para exercer a soberania.

Quando urn destacamento chega a uma nova cldade, os militantes
do M.P.L.A., nomeadamente 0 organizador politico, reunem os habitantes
em assembloeia e explicam-Ihes 0 sentido da luta que eles travam, Mos
. tram-lhes como poderao organizar-se para participar na luta, resolver
eles mesmos os seus problemas com a ajuda do M.P.L.A. e ajudar concre
tamente os guerrilheiros na sua forma de combate.

Explicam-lhes entao a necessidade de se organlzarem «comites»
de accao. Procedem-se entao as eleicoes e cinco membros (urn presidente,
um vice-presidente, urn secretarto, urn tesoureiro e urn conselheiro) sao
escolhidos de entre a populacao, Em geral os habitantes nomeiam os
chefes tradicionais da aldeia. Eles apercebem-se, contudo, que alguns

A) 0 PODER DO POVO

de trabalho. Se urn traz a anna e outro 0 instrumento de trabalho,
o mats importante dos dois, e 0 que tern os instrumentos de trabalho ..
Porque n6s pegamos em armas para acabar com os portugueses, mas
tsso para defender os que tern os Instrumentos de trabalho. Os professores
sao tambem importantes. Nos podemos lutar e -ganhar a guerra. Mas
quando tivermos 0 nosso pais e 0 nosso povo nao souber ler nem escrever,
nos ainda nao teremos nada. Isto nao quer dizer que os que sao instruidos
sao mais importantes que os outros; todo 0 povo deve saber ler. Ele deve
saber ler para nao ser mais enganado. Eu nao falo de ser enganado
pelos portugueses. Com os colonlalist.as, ja nao temos mais nada a dizer.
o nosso dlaiogo com os potugueses, e a luta armada. Nos estamos ja
no nosso pais, com armas na mao enos falamos livremente. Nos estamos
certos da vttorta. Mas a nossa luta nao e verdadeiramente util se nao
respeitarmos 0 povo e se nao abrirmos 0 caminho para as criancas
e para as nossas enfermeiras para que sejam educadas e respeitadas.
A nossa luta nao tern sentido se 0 povo tiver medo daqueles que usam
as armas, As nossas armas, sao contra os portugueses, nao contra 0 povo,
Nos ganharemos se cada urn cumprir 0 seu dever sem medo, se cada urn
cumprir 0 seu dever com consciencia. A nossa luta sera vitoriosa se
cada um 'de nos tiver consciencia que ser militante do Partido, irnplica
deveres. A nossa luta e dificiL «Mesmo comer e dif'icil», diz 0 nosso povo.
:e preciso continuar porque nada pode parar a luta do nosso povo. Mas
ha urna coisa mais import ante ainda: nos vamos tentar fazer de cada
filho da nossa terra urn homem consciente. Cabe aos militantes do Par
tido e muito especialmente aos responsaveis darem 0 exemplo.



Inicialmente, os camporieses reclamam a presenca sistematica dos
guerrilheiros para os defendercm das investidas portuguesas. Nessas
alturas estao amadurecidas as condicoes para que os guerrilheiros exer
c;am a sua mentaltzacao politica sobre os camponeses, demonstrando-Ihes
que eles se ' devem organizar em milicias populares com vista a sua auto-

3. A Auto-Defesa.

Os «comites» de accao organizam a manutencao dol>guerrilheiros
nos divers os locais, especialmcnte a sua revitallzacao.

Demais, e sobre 0 conhecimento que tern da sua regtao, que van
inforrnando os guerrtlheiros sobre os movimentos e accoes do inimigo.

2. Liga~o com a luta armada do M.P.L.A.

o «comite» da accao e responsavel pela producao agricola e dirige
os arrnazens do povo. Elabora os relat6rios sobre 0 trabalho agricola,
sobre os resultados (colheitas, etc.), sobre as necessidades que os campo
neses tenham quanta a utensilios, sementes, etc., a fim de serem entregues
ao «comites director da regiao.

1. Organiza!,;ao da Produeao.1
J

o «comtte» de accao e it f'orrna do poder popular dos camponeses
nas zonas libertadas. Elc subst itui 0 poder colonial a tal ponto que e
o «comite» de accao que detern 0 registo do estado civll da aldeia.

o PAPEL DOS «COl\llTf;S» DE ACC;AO- ORGANIZAQAO
DOS CA:\IPONESES

de entre eles nao aceitariam est as runcces se nao para preservar 0

. poder, e nao por acreditarem ainda verdadeiramente na luta de libertac;ii.o
nacional. Assim, e que, pouco a pouco, os militantes do C. A. VaGsendo
escolhidos de entre os habit antes mais perrneaveis e mais activos. (Ct.
entrevista com Samende no fim do texto ) .

Os «comites» de accao nao sao eleitos por urn periodo determinado
(1 ou 2 anos). Dado que sao responsaveis perante a assembleia do povo,
se os camponeses nao estivcrem -sa.tisteitos com 0 seu trabalho, apelam
ao cornlssarto politico do M.P.L.A. Desta maneira, reunem-se de novo
em assembleia onde se examinam os enos e se fazem as criticas. No caso
dos habitantes decidirem procede-se a novas eleicoes.

- 13-
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• Destacamento : Grupo de guerrdhelros com cerca de 30 homens.

. Coluna: grupo de guerrilhe,ros com cerca de 150 homens

4. Lig~es com a luta politica do M.P.L.A.

Para compreender a rorca dos tacos que unem os camponeses
e Cis guerrilheiros, e necessario frisar que existem contactos frequentes
entre os destacamentos * do M.P.L.A. e as vilas.

Urn jovem guerrilheiro, solteiro, visita a sua aldeia no espaco que
separa duas miss5es nas frentes avancadas da luta: efectivamente, e ele
urn campones ou urn guernlheiro? A distmqao que temos vindo a esta
belecer entre os camponeses e guerrilheiros, com vista a uma melhor
compreensao, e bastante esquematica. Ha todo urn trabalho comum nos
campos colectivos cujo produto e partilhado pelos camponeses e guer
rilheiros.

De Inicio, os camponeses creem muitas vezes que os guerrilheiros
pretendam viver partilhando das suas colheitas e comendo os seus ani
mais. Contudo, logo constatam que os guerrilheiros nao beneficiam de
quaisquer privtlegtos, mas sim que vivem duramente e que compartl
cipam do trabalho agricola. Este facto fa-los reforcar a sua conrtanca
no M.P.L.A., aderindo a sua luta.

Ha reuni5es frequentes entre caInR_onesese guerrilhelros onde
todos discutem os erros que se tern cometido,e decidem0 que e necessario
fazer para os corrigir para que a luta comum seja mais frutuosa.

Enfim, os «comites» de accao em liga~ao com os quadros do
M.P. L.A., organizam a educacao politica dos camponeses, esf'orcando-se
por lhes dar mais consclencia no espirito de luta que travam, dos seus
objectivos, da construcao da nova sociedade angolana e de enquadra-Ia
com outras lutas de Iibertacao que tern lugar no mundo.

-defesa, e por outro lado fazer-lhes compreender que a presenca siste
matica dos guerrilheiros nas aldeias imobilizaria a guerrilha. Elntao
aprendern a levantar trincheiras, a camuflar a aldeia e a recrutar mili-
cianos de entre os proprios camponeses. .

Sao as milicias que asseguram a defesa e cobertura das aldeias
durante os trabalhos nos campos e durante a noite as serstlnelas fazem
rondas para se precaverem dos ataques portugueses.

Efectivamente, passados tempos, e de assinalar que os pedidos
dos camponeses que ascenderam ao comando militar, nao e de mais
homens, mas sim de mais armas. Para assegurar a sua auto-defesa
os camponeses pedem armas e cada vez em maior mimero.
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P. - Como participais \'05 no combate ':

R. -- Nos somes rnilttantcs do M.P_L. A_ e ajudamos os guerri
Iheiros quando cles passum. Mas is50 nao e 0 nosso unioo -trabalho_

N6s conhecernos 0 terrene e podemos dirigir a sua passagem. N6s
lutamos tambern, enquanto aldcocs. em todos (IS dominios: pnoducao.
defesa da nossa aldeia, tudo para Iibertar 0 nosso Pais.

P. - Qual e a reaccao dos aldeoes aos helic6pteros ':

R. - N6s nao temos ainda armas para os abater. Assim, nos
vemos onde os helicopteros deixam a infantaria. e rettramo-nos parn
a floresta. Mas-Isso nao lhes dB.0 direito de ir ocupar a nossa aldela.
N6s nao a abandonaremos jamais ate ao (llt1m~ homem.

P. - Como foi escolhido para representar a sua aldela e como e
constiltuido 0 ecomltes ?

R. - A populacao da minha aldela elegeu-me em 1967, ao posto
de presidente do «cornlte» de aceao porque eu era urn born trabalhador,
urn trabalhador modelo. l!l constttuldo por cinco membros: 0 presldente,
o vtce-prestdente, 0 secretarto, 0 tesoureiro e 0 conselheiro.

P. - Desde que 0 M.P. L. A. chegou encontra mudancas palpavels
na sua aldeia em retaeao a. epoca colonial ?

R. - Ha realmente uma grande diferenca, Durante a epoca -"10-
nlal, havia aqul somente prtsoes, Agora com 0 M.P. L. A. exlstem
escolas (C. 1.R.) e cursos de alfabetizacao em toda a regiao, nao obstante
a guerra. Urn sistema de troca de viveres fol estabelecldo entre a minha
aldeia e todas as reglOes que estao sob 0 dominlo do M.P. L. A. Nas
cooperativas do povo podernos trocar os produtos que cultlvamos nos
nossos pr6prios campos, por arroz, carne, vestuario e outros produtos.
Temos tambern constituido urn grupo de cacadores os quais partem para
a caca enos ajudam a constitutr uma reserva de carne que e dividida
igualmente entre a cooperativa do povo, a populacao e os guerrilheiros.
Enquanto que na epoca colonial nao havia senao medicamentos para
brancos, desde que 0 M.P. L. A. chegou, podemos contar com urn 8er
vlco de Asststencia Medica. Aprendemos a manejar as armas e podemos
agora servir-nos delas para defendermos a nossa aldeia: temos a nossa
Defesa Popular. Nada e mais prccioso para mim do que a independencia
e a dignidade nacional. Os portugueses dizern que n6s vtvernos na selva.
mas isso nao e verdade: nos nao somes feras, somos seres humanos

ENTBEVISTA COM SAMENDE (45 anos)
PRESIDENTE DUM "COMITE» DE ACGAO



Cl> Ver cap. II - AS ZONAS mo LlBERTADAS- Seccao 3.

A Uniao Nacional dos Trabalhadores Angolanos, organismo do
M.P. L. A., e def1n1da como Sindicato Nacional dos Trabalhadores
Angolanos. Nao confundamos a U.N. T.A. com os sindicatos que conhe
cemos: nao e uma un1ii.opara a defesa dos interesses econ6m1cos e

A U.N.T.A.

N6e eompreendemes as tAct1c:as da Infantaria, e n6s sabemos como
ela ae desloea. Eles chegam a nossa aldela, matam os nossos animals,
roubam as nossas mantas e as nossas ga.l1nhl8.s.Eu vi pessoalmente
.est_ t4cticas rasctstas: os porttugueses mataram otto cabecas de gado:
eles levanun sets no hellc6ptero e delxaram duas para os abutres: eles
ut1l1zamestes alimentos para alimentar as pessoas reunldas nos aldea
mentos (1) eStrategicos a volta dos postos pontugueses.

P.-E acerca dos produtos quimicos e da destrutcao das V<JISSas
colheiitlas?

B. - Estas tactlcas encolerizam-nos, mas tsso nlio e suficlente
para nos fazer parar.

Isso faz crescer 0 nosso m111tantismoe a nossa compreensao dos
metodos coloniallstas e fascistas dos portugueses.

P. - Quantas pessoas foram levadas da vossa aldeia ?

B.- Depois de 1967 foram levadas 5 pessoas. Duas foram mortas
no terrene e 3 conduzldas ao posta portugues. Uma delas era a minha
sogra. As outras trss sofreram sem duvida, tonturas fisicrus e mentais.
Eu encontrava-me nas 1med1a~oesdo local onde duas mulheres, urna
de certa Idade e outra jovem foram apanhadas de surpresa pela infan
taria portuguesa e levadas de helic6ptero. Elas foram vloladas e humi
lhadaa e jamais nlnguem as voltou aver.

P. - Em que contexto ve a luta para a liberta¢o de Angola?
B. - Eu estou convencido que oultros povos lutam contra 0 impe

riallsmo e 0 neocolonialismo. N6s pensamos no seu combate, no dos
vietnamitas, cambodjanos e dos povos da America Latina. N6s lutamos
pela mesma coisa: «a Independencla e a dignidade humanas.

P. - Qual e 0 seu malor desejo ?

B.- Ver a Independencia e ter armas para defender a nossa
Uberdade.

-16-



-17 -

- A cria~O' de terras colecttvas, fO'idificil e £hO'COUde Inicio corn
a reststencta dos alde6es. lMas PO'UCO'a PO'UCO',eles compreenderam que
0' sistema de carnpos colecttvos asseguravam melhor 0 reabasteclmento
e 0' bem-estar de todos, que se podia produzir mats e melhor nas terras
coleettvas. 0 exemplo dado pelas brlgadas populares (formadas PO'r
guerrilheiros, militantes da O.M.A., e membros da JUVlentude de
M.P. L. A.), que trabalhavam com os alde<les contributu para tsso,

Em certos casos, os alde<lesrenunciaram ja ao sistema de campos
individuals e juntaram toda a terra em campos colectlvos. Enfim, e
normal O'Saldeoes retirarem uma parte do produto dos campos individuals
e orerece-Io aos alde<les O'Ua loja do povo que 0' dA aos guerrtlhetros
de passagem por aquela aldeia - 0' que revela ate que ponto estao ligados
a Iuta do M.P. L. A.

- O'Saldeoes:
- O'Sguerrilheiros;
- semeDlteiras e frente de combate.

HA nas aldeias urn conjunto de terras que pertencem colectiva
mente aos aldeoes, e campos individuals.

Os aldeoes trabalham dois dias por semana nos campos coleettvos,
SO'b a proteccao das milicias que O'Sdefendem em caso de ataque,

Dois outros dias sao consagrados ao trabalbo nos campos indivi
duals (assim como dois dias a educacao e a fO'rma~O'militar e politica,
e 0' settmo 19.0' repouso, aos cantos, as dancas e ao teatro).

A producao dos campos colecttvos e dividida em trl!8 partes para;

1. As aldeias (quimbos)•

socials dos trabalhadores contra. a explO'ra~ao capital1sta. :£ a,O'rganizIu;A.o
dos produtores angolanos para construir uma produeao que corresponda
as necessidades de' todos.

Na fase actual de desenvolvimento das zonas libentadas, trata-se
evidentemente, e antes de tudo, da producao agricola.

As bases e O'Sgrupos m6veis de guerrtlbeiros do M.P. L.A. tl!m
O'Sseus pr6prlos campos. Mas e nas aldeias (quimbos) que se real1za
a maior parte da producao agricola, Essencialmente, saO'as aldeias que
alimentam O'Sguerrrlheiros. Es'ta e feita conjuntamente pelos aldeoes
e pelas brigadas populares do M.P. L. A., e serve para os aldeoes e para
0' reabasteclmento dos guerrtlheiros,



/
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Ao mesmo temPo, a U. N. T. A. procura aumenJtar e melhorar a
producao agricola.

Ela facilita a Investtgaqao agronornica, e introduz novas culturas
novos metodos de rotacao de culturas, novas tecntcas de cultura e
crtacao d~ gado.

A U. N. T. A., esrorca-se em particular, por desenvolver culturas
e tecmcas de crlacao de gado, que permit am urn melhoramento qualita
tivo (em proteinas, em vitaminas) da allmerstacao. As culturas tradi
-ctonaisdos aldeces eram mandioca, milho (trigo da India) e milho mludo.
As novas culturas introduzidas pela U. N. T. A., sao, principalmente:
arroz, feijao verde, tomate e couves. Mas os aldeoes tern que ter em
conta a accao dos avloes portugueses que deitam desfolhllLntese herbi
-cidas sobre as culturas. Os portugueses eservem-se da aviacao para

2. 0 aperfei~oamento da producao.

- para 0 destacamento;
- para as bases do M.P. L. A.;
- para as lojas do Povo.

As lojas do Povo foram criadas para substituir as lojas mantidas
pelos portugueses, e nas quais os aldeOes podem comprar os generos
e os produtos que lhes fazem falta. A loja do Povo esta sob controlo
do Comite de Ac¢o de cada aldeia.

N6s vimos que 1/3 do produto da caca e da pesca eram para
a loja do Povo. Os aldeoes podem comprar carne e peixe, assim como
outros produtos importados (sal, acucar, gordura, sabao, f6sforos, agu
lhas, cobertores, vestuarto, etc.), gracas a urn sistema de troca. Em troca
desses produtos, eles deixam uma parte dos produtos dos campos
individuaia.

o valor de todos estes produtos foi fixado pela U. N. T.A., e e
igual para todas as zonas libertadas.

Assim, se urn aldeao traz arroz, por exemplo, este e pesado e 0

seu valor determinado. Ele recebe em troca, urn valor igual em vestuarro
()u sabao, etc....

11: tarnbem por Interrnedio das lojas do Povo que a U. N.T. A.
assegura 0 fornecimento de instrumentos de trabalho aos aldeoes, e
sementes para os campos individuais e para os campos colectivos.

l'ioS destacamentos e nas aldeias exist em grupos de cacadores
e de pescadores. 0 produto da sua pesca e da sua caca e dividido em
tn!s partes, que sao :
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{1) Medico portuques que se juntou ao M. P. L. A. na luta

Depois de 500 anos de colonizacao portuguesa, quais sao eritao
os resultados da «missao civilizadora» de Portugal, no dominic da
educacao ?

Em 1961,Angola contava com 99% de analfabetos entre a popu-
1a<;ii.oafricana. Existiam algumas escolas oficiais, mas estavam quase
sempre sltuadas nas cidades ou nas zonas onde residiam os brancos.

A partir de 1962, 0 Governo portugues tentou controlar a popu
Iaeao africana para cortar ao M.P. L. A. a sua forca vital, 0 povo.
Assim empreendeu a construcao de escolas em maior numero. sobretudo
nas zonas de reagrupamento da populacao.

1. A heranca do colonialismo portugues,

A EDUCA~AO

J1 =ducacaodos aldeoes e a sua formacao para as novas tecnicas
de agricultura e criaeao de gado faz-se no C.1.R.

A U. N. T. A. criou, nas zonas libertadas, varias quintas experi
mentais. La se ensaiam as novas culturas, as novas tecnicas e e la que
se formam os quadros agronomos.

- campos invisiveis a avtacao inimiga;
- campos abertos, mas inacessiveis a aviacao, pois estao

protegidos por armas antt-aereas:
- plantacoes onde as arvores estao separadas apenas por

uma dlstancia de 15 a 30 pes umas das outras.

Ian gar sobre as nossas colheitas bombas qumucas, compradas nos paises
da N.A.T.O. Acompanhadospelos heUc6pteros,OIl bombardeirosatingem
uma baixa altitude e lancam estes produtos quimicos sobre as nossas
culturas. As outras colheitas (amendoirn, batata doce, bananas, batata I
nao foram destruidas. Segundo 0 dr. T6 Ze ('). responsavel medico da
zona D, os camponeses nao comeram as colheitas que foram arectadas.
.s6 0 rnassangu e 0 milho sobreviveram. 0 dr. T6 Ze viu os efeitos destas
bombas sobre a mandioca: «em menos de 24 horas esta raiz seca
e fica preta».

A!SSimnovas .tacticas sao empregadas para impedir os bornbar
deiros de atingir a baixa altitude, que lhes e necessaria para lancar 05

produtos t6xicos :
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2. As eondi~es em que 0 M.P. L.A. Iancou a 8ua campanha.
Nas zonas liberladas onde nada havia sido feito pelo Governo

portugues, 0 M.P. L. A. instalou pento de sessenta escolas. 0 M.P. L. A.
edita e difunde os seus pr6prios manuals, e esrorca-se por alfabetizar
a populacao adulta.

Os seus esrorcos valeram-lhe 0 elogio da U.N.E.S.C.O..
Mas em que condleoes se faz a campanha para a educacao nas

areas liberladas ?
Uma entrevista com uma jovem guerrilheira, Tala Hardy, de 18

anos permtte-nos responder a esta pergunta.
«Eu nasci em Nambuangongo, perto de Luanda, na primeira

regiiio. QUl\lldoa guerra comecou em 1961, eu era muito pequena e nao
me lembro bern do que se passou entao, Mas lembro-me urn poueo
dos anos 62-63.

A guerra comecou a 4 de Fevereiro e os levantamentos populares
em Marco, Os «tugas» (colonialistas portugueses) vieram com avloes
e bombas e massacraram a populacao ...

Ninguem na minha familia foi morto. N6s rerugiamo-nos no mato
e ai ficamos durante tres anos. Em seguida, fomos para 0 Congo
Kinshasa e depois para 0 Congo Brazzaville. Em 1965, comecei os meua

(Correio da UNESCO- Novembro de 1973).analfabetismo...».

Isto fol urn fra.casso. Podem-se apontar como razoes essenclais :
- A falta de formac;a,o dos professores que na malor parte nao

tlnha senao a escola prtmarta, Isto e, quatro anos de escolaridade.
- A natureza do ensino: ensinava-se apenas 0 portugues, despre

zando-se as linguas nacionals faladas pelas criancas. Ensinava-se a
hist6ria, a geografia de Portugal. A hist6ria das col6nias e no entanto
por vezes mencionada, mas sempre em relac;ao com a de Portugal.

Este ensino oficial e, pols, de quaUdade mediocre e nao tern
nenhuma ligaC;aocom a lingua, a cultura, a personalidade das crlancas
angolanas. Assim a percentagem de fracassos e enorme: de todos os
alunos Inscritos em Angola, nos anos 1967-70, 4,4% acabaram a ins
truc;iioprimaria. A mais alta percentagem, foi atingida em Luanda (9,8%),
e a mals balxa (1,96 %) no Cuando Cubango.

Os responsavets do ensino oficial comentam assim este fracasso :
«Estes resultados nao abonam em favor do sistema. A maior

parte da populaeao escolar (e a quase-totalidade dos alunos nas zonas
rurais) niio val alem dos dois ou 'tres primeiros anos da Instrucao pri
maria. Os ensinamentos apreendidos na escola sao de tal modo rudimen
tares e superficials, que, ao fim de algum tempo, eles recaiem no
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Desde 0 inicio da luta de libert acao nacional, ha urn organismo
do M. P. L. A., 0 D. E. C. (Departamento de Educacao e Cultural que
e 0 responsavel pela educacao das criancas.

Foram construidas pelo M. P. L. A. cerca de seiscentas escolas.
que acolhern mais de tres mil criancas.

A escola prtmarta tern a duracao de cinco anos.
o primeiro ano e de aprendizagem do ,trabalho escolar, da vida

colectiva e do estudo da lingua. Ensina-se as crtancas a conhecer a
natureza da regiiio e 0 meio em que elas ,vivem.

Os quatro anos seguintes sao dedicados a. escrita e a leitura,
a matematica, a hist6ria angolana e a consciencializacao das criancas
do que se pa.ssa DO resto do mundo, principalmcnte das outras lutas
de libert aqao nacional. Foram utillzadas diversas tecntcas pelos prores
sores do M. P. L. A., particularmente 0 teatro. As crtancas fazem pecas,
nas quais elas encarnam sucessivamente, 0 portuguss, 0 dono da roca.
o capataz, os contratados, etc ..

Deste modo elas compreendem melhor 0 que e 0 colonialismo
e a exploracao.

S6 podemos compreender esta poltttzacao das criancas se a
enquadrarmos na luta conduzida pelo M. P. L. A. Nao se ensina aiel'
as crtancas unicamente para que elas saibam ler. Na verdade para que
serviria isso se elus 11[,0 sao Iivrea ? A educacao deve ser um meio para

3. A educacao das crtaneas.

Acrescentemos que as escolas do M.P. L. A. estao abertas de
Novembro ate Junho e fecham quatro meses durante a ofensiva anual
portuguesa.

estudos na escola do M. P.'L. A., perto da fronteira de Cabinda. Estudei
ai durante itres anos, mas depois disso fornos enviados para a zona sul
da 3.' Regiao. Continuei a estudar numa escola no mato. 0 resto da
minha familia permaneceu numa aldeia do M.P. L. A. Presentemente,
uma das minhas Irmas e medica em Kassamba e os meus pais estao em
Dar-es-Salarn, pois estao doentes.

A escola onde eu estudava na 3." Regfao, foi bornbardeada duas
vezes. Partimos e reconstruimos a. escola num outro lugar, mas tam bern
esta foi bombardeada e ficou tudo queirnado: a casa, os llvros, os cader
nos, 0 papel, tudo. Entao, os comandantes da Regiao decidiram que
todas as criancas da escola iriam para a fronteira de modo a poderem
contlnuar os seus estudos. Em 1969, formaram urn grupo de guerrilheiros
que nos acompanhou ate ii. fronteira ... ». COMA- n.e 1 /73).
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P. cducacao dos adultos f'az-se nos Centres de Instrucao Revolu
ci-.narla IC. 1. r:.. 1. Est: '> centres eram em numero de dez em 1970 e
-ttuados no'; C2.l11pO~; c.' base do M. P. L. A.

G!'uP(Js dc adultos rcuncrn-se ai para receber instrucao. Sao
nom-us " InU]JU'1 U, guerrtlhciros e aldeoes,

o prograrna compreende a alf abettzacao em portugues c nas
quatro lingu as mais faladas e tam bern cursos de higiene, estudo de
p,l·todo:, agrarios (;UC permit am 0 melhoramento das culturas e da
ci i.oH;[lOde gndo, cursos de corte e costura, etc ....

H<i igualmente uma formacao militar e politic a dada pelos
quadros do M. P. L. A.

, .-\. educa~ii.o dos adultos,

a Iibertacao total do Povo angolano e a educacao e formacao das
criancas deve permitir a formacao de quadros, mais numerosos e mais
instruidos para prossegulr a luta e para a reconstrucao do Pais.

Inlcialmente a escolarlzacao das crtancas foi felt a unicamente em
portugues. Os manuais editados e difundidos pelo M. P. L. A. eram
escrttos em portugues,
. Depois de 1969·70 fez-se urn esforc;;o gigantesco para escolarizar

as criancas tanto em portugues como na sua lingua nacional. Os livros
utilizados actualmente estao escritos em portugues e tambem nas quatro
linguas nacionais mais faladas em Angola.

o ensino secundario e ministrado nos C. 1.R. (Centros de Ins
trucao Revoluclonarra) e no Int:ernato 4 de Fevereiro, perto da fronteira
de Cabinda. Este nome comemora a data do inicio da luta de libertacao.

Finalmente· urn pequeno numero de estudarrtes tern a possibilidade
de estudar, todos os anos nas Universidades de paises amlgos.

Sessenta escolas e ainda urn numero restrito. 0 ensino escolar e·
t ecnico esta ainda em ernbrtao (apesar da construcao com a ajuda da
l".N.E.S.C.O., da Suecia e da Dinamarca, 0 INSTlTUTO ANGOLANO
DE EDUCA<_;J.O em Dolisie, na Republica Popular do Congo).

Has lembremo-nos em que condicoes e conduzida a luta pel a
escolar+z acao das criancae.

Lembremo-nos ainda do que dizia a jovem guerrilheira, acerca
das condicoes I'm que estudou.

E grande a esperanc;;a de realizar como na GUIN:F:-BISSAU (outra
colonia que apesar da presenca do Elxerclto portugues proclamou a sua
sober ania em 1973), urn program a completo de educacao das crrancas
em idade escolar.



- 23-

P. - Voce mencionou a cultura tradicional. Que fazem voces para
tornarem as pessoas conscientes da sua cultura nacional angolana?

R. - Atraves de cancoes e dancas tradicionais do Povo angolano,
nos tentamos nos Centros de Instrucao Revolucionarla, tornar as pessoas
conscientes de que elas sao angolanas. Representamos pecas que mostram
o que era a vida em Angola antes da chegada dos portugueses, como
eram as nossas sociedades. Depois, 0 que conhecemos com a chegada
dos portugueses, e a resistencia do nosso Povo. Finalmente como comecou
o combate para a nossa Iiber tacao e os seus progresses. Eis 0 que
procuramos fazer para que no f'uturo haja uma unidade cultural de
toda a Angola.

6. 0 desper tar do Povo angola no para a sua cultura nacional.

A O. M. A. desempenha um papel importante na campanha de
alfabetizacao. Com efeito sao as mulheres, que entre muitas outras tare
fas (tratar das criancas, tarefas domesticas, part.icipacao no trabalho
dos campos, organizar 0 reabastecimento dos guerrilheiros), consagram
o seu tempo a alf abettzacao. Em 1973, a O.M.A. construiu urn centro
destin ado as mulheres. 0 Centro Deolinda, nome de uma militante que
foi assassinada por rorcas pro-colontalistas. Neste centro, tern lugar,
entre outros, cursos de alf'abetfzacao para mulheres, cursos de costura,
assim como CUl'SOS de formacao politica e militar.

Em 1972, a U.N.E.S.C.O. atribuiu 0 prernio literario Nadejda
Krupskaya a O.M.A. pela sua contributcao na campanha de alf abettzacao.

5. 0 papel da Organiza!;iio da Mulher Angolana (O.1'I.A.).

A fungao dos C. I. R. e formar quadros para a luta.
Temos uma ideia dos resultados obtidos na campanha de educacao

de adultos.
A maior parte dos assistentes medicos form ados pelo M. P. L. A.

eram inicialmente analfabetos.
o analfabetismo e ainda elevado entre os adultos, mas 0 Depar

tamento de Inforrnacao e Propaganda edita brochuras e mesmo em
algumas .zonas, jornais para uso dos guerrilheiros e aldeiies. Quando
falta tint a ou papel usa-se a tecnica de jornais murais.

Os textos sao escritos em portugues e na lingua nacional da
regtao, e ha sempre nae aldeias, adultos aIfabetizados que lern 0 jornal
em voz alta para os outros. Estes textos sao bast ante ilustrados com
desenhos, fotografias e tern uma linguagem Simples.
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o nosso objectivo ~ recrear as popu~, mas tam~m ~ extraor
dlnarlamente lmportante do ponto de vista educativo.

Se 00povo v~ 0 que era Angola S.Dtes e depoia da chegada dos
pcrtugueses, durante a primelra forma de re8lst~ncla e durante a luta
de llbertta~ que conduzlmos actualmente, ser-lhe-a ficU ldent1flcar-se
como angolano.

H6.bastantes intelectuais em Angola, mas a malor parte deles nAo
trabalham para a revolucao: sAo reacclonartoa que colaboram com os
portugueses. Alguns tentam ser neutros, mas lIlitoj6. nlio 6 possivel,
eles terlio que ser revoluclona.r1osou reacclon6.r1os.Eles t~m que escolher.
'Mas para alem destes que apenas trabalham para sl, e que vlvem de
manei.ra burguesa, n6s temos os nossos lntelectuala na revolucao, Eles
ajudam-nos a desenvolver a nossa cuJtura naclonal. Alguns, entre os
jovens que salem da.s escolas, sao poetas como 0 Dr. Neto, e n6s
procuramos utlllzar os seus poemas para ed1flcar 0 nosso teatro, dando
-lhes uma forma teatral, :ll:l essa a outra parte do nosso trabalho. H6.alnda
a menclonar as can~Oesrevoluclon6.r1asque enslnamos ao povo.

(Extraido de uma entrevlm de S. Monlmambo. ax-comandanta. ex-membro

do ComIt' Dlrectlvo do M. P. LA.).




