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Esta praticamente desvendado todo 0 complexo emaranha
do em que surgiu a tentativa reaccionarla do golpe de estado
fraccionista de 27 de Malo ultlrno, prontamente esmagado
pelos militantes do MPLA, membros das FAPLA e da DISA,
com 0 apoio das massas populares.

As verdadeiras origens e os verdadeiros objectivos do golpe
confundem-se na complexidade do proprio processo con
t ra-revolucionario.

E no entanto evidente que urn determinado nurnero de
ex-prisioneiros do antigo "campo de Sao Nicolau", chefiados
por Ze van-Dunern e urn punhado de responsavels da 1a
Regilio, tendo a cabeca Nito Alves, manifestam desde os
primeiros momentos da derrocada do fascismo colonialista,
est ranhas afinidades que, a partir da Conferencia Inter-regional
de militantes em Setembro de 1974, viriam a caracterizar-se por
uma actividade politlca de grupo, fora das estruturas do MPLA,
mas sempre a coberto do MPLA,

,
/.,

.
I'

,"

.r
,<,.

-5-

ARQUIV
O L

. L
ARA



A eteicao daqueles dois cabecilhas para 0 Cornlte Central
foi justamente fruto deuma actividade de grupo e foi facilitada
pelo momenta que entao se vivia com 0 tim proximo da guerra
colonial e a of ens iva imperialista contra 0 MPLA, in
clusivamente at raves das chamadas "revolta activa" e "revolta
do leste", fomentadas no seio do Movimento, em beneflcio dos
agrupamentos fantoches da Unita e Fnla.

Confundindo-se a prtncipio com outros grupos trac
cionistas (como os Comites Amilcar Cabral, os Comites Henda
e outros). dos quais se servia como trampolim, 0 grupo Nito
Alvesl Ze Van-Dunern corneca a destacar-se com maior
preponderancia, depois da neutralizacao dos concorrentes,
para a qual deu alias a sua contribuicao activa a direccao do
MPLA.

Liquidados os grupos concorrentes rivais, 0 grupo Nito
Alves/Ze Van-Dunern aproveita a ctrcunstancla de Nito Alves
ter sido convidado a participar nas reunioes do Bureau Politico
durante a 2a guerra de Libertacao e posteriormente ter sido
norneado Ministro da Administracao Interna, para nao sornente
tentar controlar as estruturas do MPlA e os orqaos provinciais
do Governo, mas ainda para iniciar a criacao de uma estrutura
paralela, servindo-se de militantes da sua confianca, grande
parte dos quais eram portugueses que pretendiam ser os
quardioes de uma "Iinha marxista-Ieninista pura'' na actividade
do MPLA.

Pensava 0 grupo NHo Alves/Ze Van-Dunern 'que isso Ihes
permitiria, logo que as condicoes se proporcionassem, uma
tomada de poder silenciosa, com a liquidacao ou 0 descredito
de todos aqueles que nao partilhavam das suas arnbicoes e dos
seus rnetodos de actuacao.
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Utilizavam a demagogia tacu, especulando com todas as di
ficuldades inerentes a criacao do novo estado independente..
acrescidas dos problemas criados por uma violenta guerra de .
aqressao que destruiu 0 pars.de Norte a Sui e deixou centenas
de milhares de compatriotas sem lar e sem todos os seus bens.

Essa rnanipulacao das dificuldades do nosso Povo era
vestida com uma-roupaqem pseudo-marxista, que explorava a
fundo a receptividade que 0 Povo revolucionario de Angola
sempre manifestou pelos ideais revoluctonarios e pelo
socialismo. I •

Foram tarnbern utilizadas as mais torpes catunlas sobre os
dirigentes e militantes, que pelas suas fungoes, constituiarn
maior obstaculo ao desenvolvimento de toda a estrateqia do

grupo. Essas calunlas foram manuseadas grosseiramer)te, mas
a sua repeticao sistematica nao deixava de influenciar alguns
camaradas, em cujo esprrtto se geraram duvldas sobre a
honestidade e a firmeza pol1tica desses dirigentes e militantes.

Os fraccionistas solicitaram mesmo 0 apoio de alguns
parses amigos para os seus pianos aventureiros, nao hesitando
em caluniar para 0 efeito, junto das embaixadas, dirigentes e
militantes inteqros. .
. Os fraccionistas abusaram da boa Ie do nosso Povo. Pelos
seus actos, pela atitude elitista da maior parte do grupo, pela
fraseologia pretensiosa e oca que utilizavam, pelas mentiras
que propagavam, eles sempre revelaram um profundo desprezo
pelo Povo, ao qual pensavam levianamente poder enganar.
. Sempre falaram em nome das massas, mas na verdade nao
so se afastavam, mas desprezavam as massas com quem eram
incapazes de conviver.
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_ A pr6pria "rnanttestacao" com que pretendiam legitimar 0
golpe falhado foi urn insulto a sinceridade, ao espirito re
votuclonarlo dos trabalhadores e da poputacao dos bairros de
Luanda. As poucas centenas de populares que ainda se
dirigiram ao local indicado foram enganados; ninguem tnes
disse que se tratava de urn golpe contra a Direccao do Mo
vimento e contra 0 Camarada P'residente. E foi porque 0 Povo
se apercebeu do logro que a "manlfestacao popular" abortou.

A verdade e que todo 0 entusiasmo e toda a capacidade de
luta dos rnllltantes do MPLA, revigorados com os sucessos da
Segunda Guerra de Llbertacao, nao conseguiram impedir que
os fraccionistas abrissem brechas no nosso processo re
voluclonarto.

A sua accao foi atentamente seguida pelos imperialistas e
pelas torcas reacctonarlas intemas, Que mais nao tiveram Que
fazer senao orientare apoiar toda a actividade anti-MPLA que 0
grupo desenvolvia. . .

Nas torcas armadas, no sector operarlo, nos bairros e
particularmente na tuncao .ououca, os reacctonarlos frac
cionistas, escudados nas suas divaga~oes pseudo-marxistas,
accionaram numerosos esquemas tendo em vista a uqutoacao
da direccao do MPLA e do Govemo e a sua substitulcao pelos
seus representantes.

o ridlculo de todo este processo Que faz perigar a pr6pria
lndependencla nacional e Que ele reflectia a evolucao pontlca
dos seus lideres principais, a parttr de Abril 1974.

Se inicialrnente Ze Van-Dunem e Nito Alves apoiavam as
suas anal ises ern conceitos inspirados pela experiencia al
banesa dos escritos de Enver Hodja, Que urna plelade de jovens
militantes de grupusculos portugueses difundia nas escolas de
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Angola, nos primeiros meses de 1975essas anauses pas,
a ser tnsctradas pelos escritos de Mao Tse-Tung sobre a re
"olu~ao chinesa.

Enos "clrculos de estudo" que constituiam um dos Ins
trumentos da clique para ir criando os seus nucleos de apoio no
seio do MPLA, Nltq" Alves chegou a perorar sobre uma des
conexa "anallse dasblasses em Angola" que mais naoera que a
-transpostcao slmptlsta para Angola do texto de Mao Tse-Tung
sobre as classe~ na China.

Era a epoca da Indeclsao ideol6gica de uma parte da
Juventude que,de repente passou a dlspor de um manancial de
literatura revotuclonarla que consumia sofregamente e que
imediatamente transpunha para 0 contexto angolano como
solucao para todos os problemas politicos.

Foi a epoca "florescente" dos Comites Amllcar Cabral e dos
Comites Henda e de outros intelectuais esquerdistas na 6rbita
dos quais gravitavam Ze Van-Dunem e Nito Alves.

'A medida porem que a accao legal do MPLA se fazia sentir
com maio:" intensldade, a Intluencla daqueles grupos ia
decrescendo em baneflclo de um outro grupo multo mais
dlnarnico e multo mais ligado ao processo angolano atravss
das funcoes que cada urn dos seus elementos desempenhava
nos diferentes sectores da vida nacional e em particular na
Educac;ao, na Economia e na Adrnlnlstracao.

E a epoca em que Sita Vales "surge" estranhamente no
conjunto e com a caucao de Nito Alves assume tuncoes de
extrema lrnportancla no Departamento de Orqanlzacao de
Massas do MPLA, funcoes que rapidamente tentou estender a
outros departamentos.

o aparecimento inopinado de Sita Vales em meados de 1975
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passou desapercebido. Vivia-se intensamente a Iuta contra os
fantoches e os reacctonarios portugueses. Alguns
progressistas portugueses apareciam a -dar uma contribuicao
militante ao lado do MPLA sem que houvesse a preocupacao de
analisar essa participacao ao nivel dos estatutos.

Sita Vales passou assim a controlar todo um conjunto.de
elementos, rnuitos dos quais se diziam ligados ao Partido
Cornunista Portuques (PCP) - 0 quea seu tempo o PCP veio a
desmentir.

Esse conjunto constituiu urn grupo de apoio aos pianos de'
Nito Alves e i.e Van-Dunern, cuja accao deixara de se inspirar
nas leituras de Mao Tse Tung para passar a inspirar-se nas lei
t uras superficiais de alguns textos de Len ine e de outros
autores rnarxistas, que nem sempre eram compreendidos e
analisados dentro do seu verdadeiro contexto, mas que fre
quenternente eram citados para justificar esta ou aquela posi
cao do grupo fraccionista, cada vez rnals activo.

Todo este processo se desenvolveu perante urna certa
passividade dos orqaos dirigentes, assoberbados com a
complexidade dasituacao que exigia solucoes para os graves
problemas de ordem militar que se sobrepuserarn durante
alguns meses aos problemas de orqariizacao do MPLA e da
necessidade de clartticacao ideol6gica.

Os fraccionistas confundiam [a as massas atraves da di
tusao de conceitos palavrosos e sem qualquer significado. na
revolucao angolana. A prudencia manifestada pela Dlreccao em
divulgar analises que nao fossem alicercadas no estudo serlo
da realidade social angolana, era aproveitada para a apodar de
"direitista''. 0 cuidado postoern apontar a realidade de 14 anos
de luta armada fundamental mente realizada pelos guerrilheiros
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de origem camponesa, para que nao se caisse no erro grave de
confundir essa etapa da luta com uma tomada de consctencla
da classe operarla angolana entao pouco engajada no
processo, tal cuidado era tomado como uma manltestacao
"social democrata" ou "maoista" . Os conceitos absurdos
chegaramate ao "anti-sovietistno" ou ao "anticomunismo" que
se atribuiam a grar]ae partenos responsavels do MPLA e do
Governo. .

Tao ridiculas iilegac;oesnao deixavam de tocar alguns mili
tantes, uns nonestos. outros ja na sendado fraccionismo. Nao
deixavamtarnbem de enfraquecer a reslstencla do aparelho do
Movimento as lntlltracoes de toda a ordem e alerndisso causa
yam a descontlanca de alguns diplomatas d~ parses amigos,
frequentemente assediados pelo gru_po.

Alguns dos grupos nad se reclamavam ja do nome do
MPLA, havendo mesmo a tendsncla em apagar da cena a
presence fortemente mobilizadora do Movimento.
o plor e que as ag~ncias de esplonagem do Imperialismo e

em particular as francesas e algumas suas aliadas europeias,
nao perderamtempo em avancarem largos passos para a crla
yaOaqui dos seus pontos de apoio, alguns dos quais estao ho
je neutralizados.
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a plano executado em 27de Maio vinha sendo preparado ha
mais de tres anos e pode dizer-se que se inspira nas reflex5es,
da vivencta comum e das arnbicoes de um relativo pequeno
grupo de jovens prisioneiros potltlcos dos anos 70 do que no
tempo colonial se chamava "campo de Sao Nicolau", Esse
grupo, que nao se misturava com a maioria dos prisioneiros
politicos oriqinarios das classes mais exploradas, consfituiu
mesmo em Sao Nicolau um nucleo elitista, que nao conseguia
ultrapassar os seus preconceitos pequeno-burgueses.

Esse grupo tem como nderes, alern de Ze Van-Dunern,
alguns dos principais componentes de uma orqanizacao que
poucos anos antes se formara em Luanda com 0 nome de
COMITEREGIONAL DELUANDA, entre os quais Juka Valentim
e Bernardo Teixeira (Nado).

o papel desse grupo de jovens ex-prisioneiros do antigo
"campo de Sao Nicolau" veio a ser determinante em todo 0
processo do golpe falhado, e comeca a tomar forma quando,
apos a llbertacao geral que se seguiu a queda do fascismo em
Portugal, 0 grupo se alarga com a participacao de Nito Alves,
que entao dirigia 0 CIRda 1a Regiao Pojitico-Mtlitar.

Tacticamente 0 plano previa tres fases distintas: infiltra9ao
em todo 0 aparelho do Movimento e do Estado; sabotagem e
descredito das estruturas existentes; tomada do poder.

o PLANO DOS FRACCIONISTAS
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Foi Ze Van-Dun em quem, com a colaboracao do seu grupo,
organizou a saida de Ang_olade Nito Alves, em Junho de 1974,
para se encontrar com 0 Camarada Presidente e outros dl
rigentes do MPLA, participar na batalha do Congresso de
Lusaka e na Conterencla Inter-regional de Militantes na Frente
Leste.

Nessa Conterencia, que tern 0 caracter de urn Congresso, e
notoria a homogeneidade do grupo Nito Alves/Ze Van-Dunern
que aparece a defender teorias racistas lnconclllaveis com 0
Programa e com a prati~a do Movimento, que a maioria es
magadora dos delegados repudiou. -

A FASE DA INFILTRA~AO

Estrategicamerite os oblectivos erarn confusos. A
fraseologia oca que apoiava todo este plano e que encobria um
racismo primarlo mal distarcado, deixava acreditar numa,
possivel criacao de um "partido" que viria a ser 0 instrumento
da construcao de um estranho "socialismo cientlfico" de
concepcao Ilvresca mas sem nenhum' conteudo ver
dadeirarnente soctaltsta: e muito menos cientHico.
o plano apareqeu assim como urn elemento de dlvlsao do

nosso Povo, e dificultar 0 avanco do processo revoluclonario e
a afirmacao de .urna firme consclencla nacional.
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Ap6s a assinatura dos acordos de cessar-fogo. com Por
tugal, e quando 0 Bureau PolHico decide instalar-se rapi
darnente na legalidaGe em Angola, foi ainda notona a tentauva
gor-ada desse grupo de retardar a entrada da Direccao em
Luanda (Novembro 1974) a pretexto da sttuacao de lnsequranca
que se vivia na capital. Compreendeu-se que se planeava tomar
nas rnaos toda a maqulna organizativa do Movimento, para que
quando a Direccao chegasse se visse diante do facto consuma
do de ter de abdicar da dlreccao em favor do grupo.

Entretanto, sempre na estrateqia da tomada do poder a
longo prazo: e criado nos fins de 1974 urn novo CIR na 1a
Regiao - 0 CIR "Certeza" - ainda sob a direccao de Nito
Alves, numa area-de que Bakalof era responsavel, onde, a co
berto de uma formacao pontlca revoluclonarta, se iam ins
tilando aos estaqiarlos algumas ideias err6neas que iriam de
terminar 0 seu comportamento fraccionista.

Quinze desses estaqlarlos sao de la retirados por Nito Alves
para formar 0 primeiro nucleo do [a famoso "Secretariado do
DOM Nacional", que viriaa ser a primeira grande ponta de tanca
dos novos fraccionistas, na sua estrateqia de controlo de todo
o Movimento.

Tiveram entao que guerrear duramente as outras traccoes
que queriam por sua vez controlar 0 Movimento. Primeiro os
CACs (Comites Amilcar Cabral), depois os Comites Henda, e
isso a coberto das estruturas do Movimento, ele proprio em
luta contra todas estas traccoes.

Numa primeira fase, esse "secretariado do DOM Nacional"
organiza-se, prepara os seus proprtos activistas, seleccionados
dentro de uma optlca [a bern determinada. Sita Vales, vinda de
Portugal da UEC (Uniao dos Estudantes Comunistas), sem 0
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rnlnlmo conhecimento das realidades da nossa luta e do nOS$O
Movimento, e colocada por Nito Alves a testa deste esquema e
imediatamente toma nas rnaos 0 comando das opera
yoes. Sao os seus pr6prios colaboradores, Ant6nio Mendes
Costa, Virgllio Santos Neto (Nzamba), Paulo Manuel, King e
outros do CIR "Cert~za", que veem com reservas 0 ascendente
de Sita Vales, s6 posslvel devido ao apoio de Alves, com quem
viveu marital mente. Desde logo Sita Vales poe em execucao 0
plano de llqutdacao das estruturas do Movimento e sua substi
tUly80 por outras, insplradas na sua experlencia partldaria em
Portugal e que''num prlmeiro tempo sao clandestinas. Surge
assim, ao nlvel do DOM INacional uma primeira estrutura com
Nito a cabeca, tendo como lugar-tenentes Santos Neto
(Nzamba) e Costa, para os Sectores Trabalho e Bairros e Sita e
Rui Coelho para os Sectores Educacao e fntelectuais. Neste
sector urn apreciavel conjunto composto por Ant6nio Marques
(Big), Manuel Vidigal e Nuno Simoes, coadjuvado por Jose
Reis, funciona como 0 cerebro que analisa os factos e os
documentos e planifica as accoes.

Nos Sectores Trabalho e Balrros, Nzamba e Ant6nio Mendes
Costa (com apoio do ex-DIP Nacional, onde tambern tinham
colocado gente sua como Vicente Fortuna, Paulo Manuel King,
Gracy Cardoso e Josefa Narciso) atraves de tres "antenas" -
Buaque) Emanuel Muhongo e Augusto Domingos Ingl~s'
exercem a mesma accao de desmantelamento das estruturas
existentes, para as substituir pela sua estrutura clandestina em
que cada responsavel controla tres elementos, cada um dos
quais controla tres, e assim por diante. .o plano incluia 0 controlo dos 6rgaos de lnformacao
existentes e mesmo a crtacao de outros. Mbala Neto dirigindo a
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'Radio Nacional e Virgilio Frutuoso na Direcyao do "Diarlo de
Luanda" tudo fazem para facilitar 0 aparecimento de' uma
corrente de oplntao que viria ser 0 suporte dos fraccionistas
logo que as condlcoes amadurecessem. 0 programa "Kudi
banguela", que se afirmara grac;as aos ataques aos fantoches
da Upa e da Unita dirige habilmente a sua propaganda
'contra 0 MPLA e 0 Govemo e apresenta as Ccmlssoes
Populares de Bairro nao como 6rgaos do Poder Popular, mas
como organismos ideol6gicos em opostcao ao MPLA, de que
urn jornal, 0 "Poder Popular" pretendia transformar-se em
6rgao de combate.

Em Malanje, no Lubanqo, no Lobito aparecem jornais que
fogem ao controlo dos organismos do MPLA para difundirem
habilmente as ideias fraccionistas. Algumas estacoes de radio
provinciais sao pouco a pouco infiltradas de elementos frac
cionistas que nelas difundem as suas pr6prias orlentacoes.
Simultaneamente Ze Van-Dunern, .apoiado por Nado e

Galiano, infiltra-se no Comissariado Politico das FAPLA e
~-abusando da confianca nela depositada pelo falecido
Comlssarlo Politico Jika, desenvolve imediatamente uma accao
dinamlca de colocacao de homens de confianc;a nas diferentes
unidades, substituindo mesmo aqueles que nao Ihes davam
garantias.

A partir desta posicao de responsabilidade, inicia a ins
talac;ao da sua rede nas FAPLA, uma accao temerarla, mas que
foi posslvel pela instabilidade orqanlca em que' se vivia,
acrescida do facto de a Direccao do Movlrnet to nao ter ainda
urn conhecimento dos diferentes quadros que podiam ser mo
bilizados para cada uma das lnumeras tarefas impostas pela 2. a
guerra de llbertacao. .
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Aproveitando-se da palavra de ordem "Mobilizayao Popular,
Generalizada", toma 0 controlo da OOp, atraves de Fernando
Sousa (do Secretariado do OOM) e de' Kudia (das FAPLA de
Ndalatando) com apoio politico de Carlos Pacheco (0 ja
conhecido "coman do" aventureiro) e Joao de Almeida, um
portuques que pontiflcava com Sita Vales no grupo dos in-
telectuais. ", :".

Ao mesmo tempo, ainda por via do Comissariado POlitico,
zs Van-Dunem ~ssegura-se do controlo da Pol1cia Militar,
recern-tormada, substltulndo os responsavels Jacre e Bonga
por outros de sua conflanca: Paulo Teixeira (Dlabo), Gaspar
Pombal Neto (Pombal) e Armindo Ornelas, que mais tarde viria
a desligar-se dos fracclonlstas.

Ao nivel de cada uma das regioes militares instala um corpo
de Oomlesarlos Politlcos e respectlvos colaboradores, todos
recrutados na pequena burguesia de Luanda.

As escolas rnlhtares nao escapam ao assalto fraccionista,
facilitado pelo facto de ter aderido ao grupo uma certa
juventude privilegiada: que na tropa colonial, no quadro de
oficiais ou sargentos, tiveram oportunidade de conhecer uma .'
tecnica mllltar, utll agora para 0 rapldo enquadramento dessas
escglas.

- 'A testa do CIR "Sangue do Povo", onde se preparavam
alguns dos primeiros comandos do apos-lndependencla, Ze
van-Dunern colocou Amadeu Neves (Dede), um dos homens da
sua conflanca, que por atitudes suspeitas ja se tinha feito
expulsar do CIA da Gabela, vivelrode fraccionistas de vartas
tendencias, inclusive de membros da chamada OCA - Orn~ni
zacao Comun ista de Angola - derivada dos CAC e orientada de
Lisboa. ..
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o CIA "Kirnpuanza" (que se tornou hoie a Escola de Es
pecialistas Menores "Comandante Benedito", era afinal urn dos
instrumentos de maior alcance da estrateqla fraccionista. Ali
deviam preparar-se os e.specialistas de certas armas es
trateqlcas. Ze Van-Dunem conseguiu par na dlreccao da Escola
e como instrutores em grupo de seus familiares e amigos, que
ja no tempo colonial tinham constituido urn grupo clandestino
denominado "Oomlts Kimpuanza". Eram eles Felix Matias Neto
(Felito), Zeca Van-Dun em e Afonso Ant6nio, com mais seis
parentes de Ze Van-Dunem. E slntornatica a tendencia deste
grupo em manter as estruturas do antigo "Oornite Kimpuanza",
favorecendo a contlnuacao de "ilhotas fraccionistas no seio do
Movimento, ao dlspor de qualquer torca organizada reac
cionarla ou com laivos de esquerdismo.

De salientar que em fins de 1975, logo' no inicio do fun
cionamento do CIR "Kimpuanza" ze Van-Dunem e Bakalof fi
zeram vi r 200 homenes da contlanca de Bakalof para preen
cherem todos os lugares de estaqlarlos para as arrnas es
trateqlcas. A manobra foi tao evidente que todos os res
ponsavels militares que nao estavarn envolvidos no esquema se
aperceberarn dela, a denunciaram, tendo-se substituido esses
homens ligados a Bakalof por 200 outros combatentes que'
tinham dado provas na primeira e segunda guerra de libertacao,
em todo 0 Pais.

Dada a nula expertencla militar de Ze Van-Dunern, que ficara
a substituir 0 Oornissario Politico Geral Jika, tombado em Ca
binda, e Bakalof que, sob proposta de Nito P.lves, e norneado
Oomtssario Politico Geral. Bakalof sofreu multo tempo a in
tluencia dos Comites Henda, que queriam fazer dele 0 seu
estandarte. Quando Nito rompe com os "Comites Henda",
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Bakalof, ap6s certa hesitac;ao, allnha com a fraqc;ao Nito.
Toma-se assim tacll a essa fracc;ao consolidar 0 seu controlo
<;1etodas as' escolas rnllltares, inclusive da Escola Poll-
tico-Militar "Comandante Jika", crlada mais tarde para formar
o corpo de Oomlssarlos Pol1tioos. .

A este controlo nao escapa 0 proprio Destacamento
Feminino, onde atravss de Fernanda Delfim (Nandy) a Elvira Cia
Ooncelcao .(Virinha) 0 veneno fracclonlsta consegue penetrar,
sempre enroupado num palavreado pseudo-marxlsta,

o Comissariado Pol1tico desempenhou assim um papel de
grande import~hcia na estrategla fracclonlsta. Os seus men
to res , Ze Van-Dunem, Bakalof, Nado, Galiano e 0 grupo de
responsaveis; das Escolas, do Destacamento Femlnino e das
diferentes regioes mttltares., aglam a vontade, emltlam
directivas livrescas aparentemente correctas mas sem quaLquer
ligac;ao com os verdadeiros problemas dos combatentes,
instalavam todo um vocabutarlo desartlculado que confundia
os combatentes e os tornava permlavets ao tracclonlsmo. No
entanto nao jam ao encontro dos soldados, preferindo sempre
as reunioes de Gabinete, as analtses de Gabinete, as declsoes
de Gabinete. Mesmo nas visitas as zonas operaclonals 0
proprio Sakalof evitava encontrar os combatentes, limitando-se
a reunir nas cidades com osrnernbros do Comissariado Pol1tico
que Ihe faziam um relat6rio sobre a sttuecao.

Ao nivel do' Governo e da Adrnlnlstracao, tot at raves do
extinto Mtnlsterto da Adrnlnistracao Interna, tendo a cabec;a Ni
to Alves, que os fraccionistas desencadearam a operacao de
controlo das estruturas governativas a nlvel nacional.
Recrutando nos elementos de confianc;a oriundos do antigo
"campo de Sao Nicolau" ou do CIR "Certeza" foram nomeados
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Cornts sarios Provinciais, Corntssartos Munlclpa!s ; fun
clonarlos superiores em todos os Mlnisterlos, de tal modo que
rapidamente toea a Adrninistracao estava infiltrada de frac
cionistas, incluindo os que se intiltraram nas corntssoes
Populares de Bairro (CPB).

Nito Alves e 0 seu grupo nao deixaram de tirar partido de to
das as possibilidades de manobra oferecidas pelo Ministerlo da
Adrnlnlstracao Interna, chegando mesmo a utilizar a corrupcao.
A troco de tal ou tal posto, mantinham .na sua orblta alguns
compatriotas que por vezes nem se deram conta de que es
tavam a ser utilizados.
o ex-Ministro Aires Machado (Minerva), que os fracclontstas

faziam constar ser actualmente 0 unico ministro de "esquerda"
exerceu uma actividade perniciosa, colocando tarnbern em
postos-chave (primeiro no Ministerio do Trabalho, depois no
Minlsterlo do Oornerclo Interno) homens de confianca dos
fraccionistas que viriam a ser d6ceis instrumentos da sa
botagem que toi posta em pratlca para desacreditar 0 Governo,
sobretudo no que dizia respeito a dtstributcao de bens de
consumo.

Foi assessorado nos dois Ministerios pelo Major portuques
Costa Martins, que beneficiava de asilo politico na RPA e que
afinal veio a revelar-se um agente ao service de interesses
estrangeiros.

De notar que para conseguir os seus intentos, nao hesi
taram os fraccionistas, em particular Nito Alves, em se apoiar
em alguns conhecidos elementos reacclonartos que ja tinham
servido a OPVDCA e a Pide.
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as ex-Oomtssarios Provinciais de Malanje, Benguela Hulla,
Kwanza-Norte, Kwanza-Sui e um grande numero de
cornlssartcs Municipais tornaram-se grandes dinamizadores
do fraccionismo. Eram eles que sistematicamente lancavam 0
nome de Nito Alves, pondo em duvlda a capacidade do cornrte ~
Central, do Bureau Pol1tico e do pr6prio Presidente do MPLA e
da RPA para resolver os problemas, QUE AFINAL ES
TAGNAVAM paR SUA DELIBERADA SABOTAGEM. Eram
esses Oorntssartos Provinciais quem proibia a livre clrculacao
das mercadorias, quem dificultava a dlstribuicao dos bens de
consumo tao dificilmente adquiridos pelo Governo para suprir
as faltas devidas ao abaixamento da producao ; eram esses
Oomlssartos Provinciais quem travava 0 escoamento da pro
dU9ao dos camponeses, ora fazendo promessas que 'sablarn
nao poder cumprir, ora responsabilizando os 6rgaos centrais
-das dificuldades existentes.

A FASE DE SABOTAGEM E :DES
CR~DITO DAS ESTRUTURAS
EXISTENTES

.";..
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A.sua aCQio de dellberada sabotagem contribuia em grande
parte para 0 estrangulamento de toda a economia nacional, que
·depois utilizavam na propaganda contra 0 Govemo e contra os
dirigentes do MPLA.

A nivel de luanda e de Benguela 0 grupo fraccionista utiliza
os 6rgios do Poder Popular para 0 seu combate contra as
estruturas do MPlA. Nito Alves e a sua camarilha pretenderam
mesmo incarnaro Poder Popular, a cujas estruturas de base -
as CPB - deram possibilidades que faziam delas organismos
de um partido novo, oposto ao MPLA.

Desmantelados os CACs, as ComissOes Populares de
Bairro sao tomadas de assalto por uma plelade de frac
cionistas, uma vez mais oriundos sobretudo do CIR "Certeza" e
do antigo "campo de SAo Nicolau", tendo ~ frente Manuel Neto
,(Mbala), Adeliano Santos (Betinho), Nzamba, Agostinho.lopes,
Aurelino de Oliveira (Kondeke), Eduardo Silva (Plsco), Joao
.Charula de Azevedo (Charula), Julio, Ant6nio Tavares (Beto
Muanza) e muitos outros. .

Na tarsa eleitoral organizada por este grupo com Nito a ca
beca, mais nao se fez do que mascarar a verdadeira direcc;lo
das CPB com militantes honestos que cedo foram rnarginali
zados daquela dlreccao. 0 3°. Plenarlo do Oomlte Central nao
deixou de criticar 0 processo e de dar as dlrectlvas que se
tmpunham .

Para apoiar toda esta accao fraccionista foi mesmo monta
da urna rede de apolo ao nlvel dos 6rgaos de lntormacao onde
sobressaiam 0 extinto "Dlarlo de luanda" (dirigido por Virgllio
Frutuoso) e alguns programas da Radio Nacional como 0
"Kudibanguela" (com Mbala e Rui Malaquias) ou 0 "Povo em
-armas" (com Galiano e Nado).
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o papel negat iva .das CPB de contestacao aos Orgaos
dirigentes do MPLA e do Govemo de sabotagem das decisOes
sobre os problemas vitais das populacoes, foi muitas vezes
posto a claro pelo Bureau Politico, sempre no desejo de chamar
a razao camaradas que se deseiasa recuperar para 0 processo
revoluctonarlo.

Nao poucas vezes 0 proprio Camarada Presidente con
vocava as CPS para Ihes fazer sentir as ooslcoes erradas que
defendiam, sobreludo quando impediam, sabotavam mesmo,
que se rnstalassem Lojas do Povo nos Bairros. Todo esse
estorco foi vao e so agora se revelou que se tratava de sa
botagem declarada.

Nunca as CPS se preocuparam. com os problemas de ha
bttacao, de olstrtbutcao de agua e electricidade, de abas
tecimento, nem de higiene e saude, pois os prOprios Centros
de Saude foram montados grayas ao estorco dos carnaradas da
Saude Extra-hospitalar. .

Os problemas concretos das populacoes dos bairros eram
desprezadas em favor de uma anarquica e reacclonarla ac
tividade politica, em que a demagogia, 0 palavreado fun
cionavam como arma.

A JMPLA nao escapa a furta destruidora dos fraccionistas.
Luis Kitumba manipula sem dificuldade 0 "executivo" da
JMPLA e controla uma parte dos coordenadores provinciais,
bern como alguns "coordenadores" da tlMPLA nos bairros de
Luanda e em algumas comunas. Simulando uma grandiosa
actividade, 0 "executlvo" intromete-se em todas as camparihas
com pianos mirabolantes, sem que no entanto trabalhe para
aproveitar 0 entusiasmo com que os jovens respondiam as di
ferentes mobilizacoes. Foi 0 que aconteceu por exerriplo com
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as carnpanhas do corte de cana em que milhares de jovens que
responderam as diferentes chamadas nao seguiam por lncurla
do "executlvo". Foi 0 que aconteceu por exemplo com as
"Brigadas Henda" para altabetlzacao, que nao tiveram da pane
do "executivo'' 0 apoio necessario que as levasse a uma accao
eficaz, ap~sar dos rneios post os a sua dlsposlcao .

.0 "executivo" preocupava-se mais em aparecer como um
orgao dinamizador da ideorogia fraccionista. Para isso editava
confusos textos de "formacao ideol6gica" e chegou mesmo a
otganizar reunloes, como a de Malanje em 16 de Fevereiro de
1977, em que concluiu lntantllmente que 0 oomtte Central do
MPLA e 0 seu Bureau Polltlco incorriam em desvios "dlrel
tistas" e "maoistas". Tais conclusoes foram natural mente
"injectadas" com 0 mesmo infantilismo irresponsavel a outros
organismos da Juventude, por jovens previamente "lnstruldos"
pela clique fraccionista.

Na UNTA 0 fraccionismo entrou tarnbern, procurando de
uma maneira geral leva-la a agir descoordenadamente com 0
MPLA, 0 que por vezes dava a lrnpressao de que a UNTA
prosseguia objectivos diferentes dos do Movimento.

Os reflexos negativos de uma tal accao fizeram-se sentir
particularmente a nivel de algumas Cornissoes Sindicais, que
instigadas por este ou aquele elemento fraccionista que as
compunham, ultrapassavam as suas cornpetenclas, minimi
zavam ou combatiam mesmo os Comites de Acc;ao com quem
devlarn estudar a orlentacao a seguir e chegavam mesmo a
interierir directamente na admlnistracao, com manifesto pre
lulzo das tarefas da producao e do planeamento.

Muitas dessas Cornlssoes Sindicais autonomearam-se, em
manifesta contradlcao com os principios do Sindicalismo.
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Alguns responsavels da UNTA foram agentes dlnamlcos do
fraccionismo e contrlbuirarn para sabotar e desorqanlzar 0
sector produtivo, quer na Industria quer na Agricultura, como
acontecsu no Lobito e 'em Benguela, em Luanda, no Luena e
noutros pontos.

Alguns responsayels slndlcals combatiam abertamente a
formacao de grupos de accao do MPLA nas empresas,
argumentando que esse 'era urn terreno reservado ex
clusivamente a lfNTA. Isso favoreceu em vartos sectores a
accao dos fracclonistas e tarnbern a impunidade e 0 opor
tunismo de alguns elementos fantoches.

A propria OMA e a OPA foram alvo das investidas frac
cionistas ...

Foi este 0 condicionalismo que conduziu ao tragico golpe
de 27 de Maio...
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Ze Van-Dunem, Nito Alve~, os seus agentes no seio do
Oomlte Central e toda a camarilha fraccionista ficaram in
quietos quando 0 3°. Plenarlo do comlte Central decidiu um
lnquertto sobre a actividade fraccionista no seio do MPLA e
suspendeu em consequencla aqueles dois membros do cornlte
Central. Essa decisao foi tomada na base de um relat6rio sobre
"Orqantzacao" em que se apontava uma sene de questoes que
dificultavam 0 trabalho organizativo pois dava a ideia que se
estava na presence de dois MPLA, urn dos quais liderado por Ze
Van-Dunem e Nito Alves. Uma Comissao do .corrute Central,
chefiada pelo Camarada Jose Eduardo levou a efeito esse
lnquerlto.

Oesde logo uma nova estrateqla golpista e eLaborada, pre
vendo mesmo 0 golpe militar. Para isso era preciso motivar as
massas e em particular 0 exercito, atraves de uma lntoxtcacao
sistemat ica.

No seu combate ao fraccionismo a direccao do Movimento
pr?curou sempre a re~upera<;ao dos fraccionistas; para isso
eVltou. semp~e as medl~as administrativas, utilizando de pre
tersncia 0 metodo da discussao do problema nos organismos
do MPLA.

A INTOXICACAO DOS OOLPISTAS

A INTERVEN~AO DO COMIDJ
CENTRAL
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Asslm aconteceu quando foi preciso neutralizar a accao
corrosiva do Cornlte de ACyao de Sector (CAS) da Educayao
onde estava toda a equipa de Sita Vales que ,ousou mesmo
querer controlar a reuniao das Oorntssoes Directivas Pro
vinclats em Malanje.',Assim aconteceu quando foi preciso travar
um grupo de actlvlstas do Sector Operarlo ligados a Sita Vales
e a Nzamba, que.Tlnharn recebido a rnlssao de montar a
"orqanlzacao clandestina" no Sector Operarlo. ' . ,

Foi esse 0 pfbcedimento com ex..dirigentes da JMPLA a
quem 0 grupo fraccionista ia procurando envenenar, utllizando
a Inftuencla que exerclarn sobre Luls Kitumba. Numerosas
foram as reunloes de discussao que os membros do Bureau
Politico e 0 pr6prio Camarada Presidente faziam com esses jo-'
vens que flngiam concordar com as conclusoes a que se chega
va e iam lancar caluniosos boatos junto dos rnllltantes de base
da JMPLA e do proprio MPLA.

Esse metodo de discussao, de crttrca e autocrltlca, nos
organismos do Movimento, foi tomada pelos fraccionistas
como brandura e mesmo fraqueza da Dlreccao.

Em lugar de militanternente cessarern a sua actividade
tracctonlsta, lancararn-se na accao aberta e descarada contra
os 6rgaos dirigentes. Agentes fraccionistas sao enviados a de
terminadas provincias lancar a contusao e a dlvisao. E tao
intensa a sua actividade que -chegam, como 0 fez Anastaclo em
Benguela, a apresentar-se ern nome do DOM INaclonal e a
preparar uma reunlao, A qual Nlto Alves esta presente por
escassos minutos, em que os membros da Comissao ,Directiva
sao afastados ~ substitufdos por um grupo de "mttltantes"
rnais susceptiveis de serem manobrados quando necessarlo.

Chegam a provocar reuntoes entre 6rgaos do Movtmento e_
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do Governo de diferentes provincias para coordenacao das suas
taretas clandestlnas.

Certos professores confundem mesmo as crlancas, dando
Ii<;oes inteiras (inscritas no sumartol) sobra a "obra" de Nito
Alves,que e aporrtado como notavel estratega,fil6sofo e poeta ..

Certos responsavels sindicais, ao service de lnteresses
nao-angolanos, desencadeiam urn combate acerrimo aos
grupos de accao do MPLA nas empresas, que conseguem mui ...
tas vezes liquidar em beneficio da "autoridade politica" de
duvidosas "comtssoes sindicais" ~

Avanca-se descaradamente arqumentando sobre a necessi
dade de JJm"ampledebate ideol6gico" e quando os militantes.
honestos procuram fomentar urn debate ideol6gico, encontram
pela frente a rnesrna fraseologia oca e cada vez mais fanatica
que nao -resiste a mais ligeira analise militante, mas que
confunde e sabota a possibilidade de se tirar provelto das
reunloes de esclarecimento.

A onda contestatarta encoraja-se e ousa mesmo lancar-se
para a frente com alguns novos elementos. Ja nao sao mais os
8etinhos e os Mbalas, mas alguns responsavets das FAPLA,
p.ertencentes ao Comissariado Politico. Neste organismo, por
violacoes flagrantes a disciplina militar sao sucessivamente
suspensos pelo Estado Maior Geral: Galiano, N~do, Dade e
Pedro Santos. Em defesa, primeiro de Galiano e depois de Pe
dro Santos, .sac;>~o~tos a. ci~cular panttetos que sao pro
fusamente distributdos e que Juntos a urn terceiro panfleto,
bastante volumoso, atribuido a Nito Alves ~ pomposamente.
intitulado "13 teses em minha detesa" constituem 0 verdadeiro
arsenal das motlvacoas que iriam criar 0 clima propicio ao
golpe de estado,
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Todo esse arsenal resurnia-se, por urn lado, em classificar
a DirecC;aodo Movimento tie "social democrata" ou de "dlrel
tista", ou de "social chauvinista", ou de "anticomunista" ou
de "maoista" ou de "antlsovtettca", com uma argumentac;ao
desconexa, sem qualquer respeito pela verdade, nem pefa
hist6ria do MPLA,. e sobretudo revelando uma total in
compreensao das realidades da revotucao angolana.

Por outro lado, 0 Governo, a quem se imputava a res
ponsabilidade dattalta de bens de consumo, era tambsm cons i
derado incapaz 'e reacclonarto a excepcao do "consequente
Ministro do Oornercio lnterno, considerado homem de "es
querda".

Este trabalho de tntoxlcacao permanente era acompanhado
de criminosos actos de sabotagem que se praticavam em todos
os organismos, sempre para convencer 0 Povo da lncperancta
do Governo.

A nlvel do Movimento, alern da fraseologia insensata que se
procurava instilar na massa militante, alem de Intlltracoes de
agentes nos organismos que se pretendlam destrulr ou pelo
menos enfraquecer, tentava-se estabelecer cornparacoes entre
o MPLA e alguns partidos cornunlstas com dezenas de anos de
exlstencla, para procurar provar desvios de IInha e concepcoss
err6neas dos dirigentes, ignorando sempre, conscientemente
ou nao, que 0 MPLA nao e um partido comunista, nem sequer e
um partido, e que as leis universais que regeram a nossa luta de
ubertacao nao fizeram desaparecer a especificidade dessa luta,
me$mo no post-i ndependencla. .

A intelectualidade fraccionista, facllrnente arrastada por
toda a problernatlca politica de Portugal - e antes e depots da
queda do fascismo - incapaz de se desembaracar da .rnen-
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L U C I!' L

taudaoe herdada do tempo colonial, porfadora inconsciente de'
urn certo "patemalismo ideol6gico" que frequentes vezes
assume a forma de urn neocolontallsrno intelectual, incapaz de
se identificar completamente- com" 0 povo angolano in
dependente e com os militantes formados no seio do MPLA,
desprezando altivamente a maturidade e a experlencla dos mili
tantes que viveram ou dirigJram a luta durante 20 anos, essa
intelectualidade tornou-se mais urn dos agentes do con
fusionismo ideol6gico que veio a constituir urna sabotagem
dectarada ~l_OP9aOsocialista do MPLA e as iniciativas do Comi
te Central que visavam realizar na pratlca essa opcao a partir da
reatlzacac do Congresso e da declsao da crtacao de urn Partido
Marxista-Len inista.

"A nivel da governa9ilo, os fraccionistas, apoiados numa
burocracla conservadora, travaram constantements a concre
tiza9ao das declsoes dos governantes. A cada passe se usava
e abusava do EFU (Estatuto do Funcionalismo Ultramarino)
para justificar a necessidade de preencher tal e tal formalidade,
antes de cumprir as declsoes revoluclonartas que iam no in
teresse do Povo.

Ao nivel da distribuiyao dos alimentos uma pertelta sa
botagem foi organizada. 0 sacrif1cio feito pela Nacao em
importar bens de consumo nao se traduzia por uma melhoria "na
sua aqutslcao por parte das poputacoes. Verificavam-se es
trangulamentos a varlos nlveis, desde as Corntssoes Populares
de Bairro ate ao proprio Ministerio do Cornerclo Interno, e tudo
isso com 0 objectivo declarado de provocar 0 des
contentamento e a revolta do Povo contra 0 MPLA e 0 Governo.
Quando se procurava apurar as responsabilidades, era ac..
cionado urn hAbil sistema de "empurra " para outros sectores
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que de uma manelra.ou outra estavam Ti'gados ao processo,
acabando sempre por se ocultarem as verdadeiras causas do
estranqulamento.

E aqui que aparece, em toda a sua nudez, 0 fungo crlmlnoso
de toda a tactlca fracclon ista. Em todo 0 palavreado sonoro
mas oco que utlllzam-para se apresentarem como marxlstas, ha
urn vazio enorme que e urna constants das suas poslcoes.

Nos seus 'discursos, nos seus escrltos, nas suas in
tervencoes em reunioes NUNCA APARECE 0 M~NOR INDiclO
DA SUA CONq~PCAO ECON6MICA ou qualquer r:efer~ncia aos
'problemas agudos da economia angolana,

Nunca Nito Alves ou qualquer dos chetes fraccionistas
convidou a populacao a lntenslflcar a producao. Nunca
qualquer deles se referiu ao preocupante desgaste de divisas
para aqulslcao de allrnentacao em prejulzo dos bens de
equipamento de que.o Pais tanto precisa (tractores, maqutnas,
transportes, etc). Nunca qualquer deles analisou as di
ficuldades em quadros e a maneira de as superar. lsso era'
contra a sua estrateqta demag6gica. 0 que era preciso era
enganar com promessas levianas e palavrosas de urn
socialismo de concepcao livresca, que nao exige sacrificios e
que e "tacll" de construir com cttacoes dos grandes classlcos ...

o proprio desporto toi uttllzado pelos fraccionistas na
preparacao do golpe. Recorrendo a tactica ja utilizadas pelos
patriotas angolanos no tempo do colonialismo, fortaleceu-se
urn clube desportivo de modo a para ele atrair a simpatia das
massas, e a utlllza-lo assim como propaganda a favor de de
tetminados objectivos. Isso foi feito com 0 "Progresso do
Sambizanga" que incluiu no seu e1enco jogadores de 'quali
dade, chegando mesmo recentemente a ganhar urn tomeio.
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Animado pelos fraccionistas da CPB do Sambizanga, 0 clube
passa de urn momento para 0 outro a ter como presidente Nito
Alves e comeca a planificar encontros em diversas prov1ncias.
E 0 proprio assassino Kiferro quem declara que 0 clube tinha
"fins politicos" e que sob a sua capa se tinha constituido 0

- -"grupo- ete choque Klterro'; que durante 0 golpe recebeu a
mlssao de levar a cabo rntssoes de ltquldacao fisica e outras
missoes de caracter violento.

Na OISA foram infiltrados elementos com 0 fim de boicotar
as dectsoes da Comissao Nacional de securance e sobretudo
de obter inforrnacoes que servissem a actividade reacclonaria
dos fraccionistas. Alem de certas fugas de tntormacao, nao foi
sem espanto que se descobriu no forro de um vestido da es
posa de Bakalof toda uma coleccao de fotoc6pias de
documentos altamente secretos, que agentes infiltrados como
ZeMingas, Perre Sambila e outros se encarregavamde subtrair
dos arquivos da OISA. Esse grupo nao so furtava documentos,
mas tinha a rnissao de corromper outros elementos da
Sequranca, explorando sentimentos regionais, raclcos ou trl
bais, sempre enroupados das f6rmulas ocas tipo "direitismo"
ou outras do genero. Ao mesmo tempo lancavarn-se calunlas
contra a DJSA,acusando-a de prender apenas os "militantes
consequentes" e de os torturar. Propositadamente ocultava-se
a poputacao os [a notavels servlcos prestados peJaOISA a Na
cao no combate a infiltracao de agentes do inimigo, aos
karnanqutstas, aos OCAS, e tudo isso apesar da sua curta
experiencia. E no entanto os fraccionistas n~~ohesitaram em
criar a sua rede de espionagem que estenderam mesmo ate ao
nivel da Presidencia da Republica ...

Nas Forcas Armadas todas as motivacoes foram utilizadas.
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o Ministerio da Defesa e 0 Estado Marior Geral eram res
ponsabilizados pelas carenclas em materia de salarlo, far
darnento, alirnentacao e mesmo de armamento. Os membros
do Comissariado Politico limitavam-se a "constatar" tal e tal st
tuacao, nao fazendo 0 rnlnirno estorco para ajudar na procura
de sotucoes que ,s,e irnpunharn. Pelo contrario, muifas vezes
exacerbavam 0 'descontentamento dos combatentes, res
ponsabilizando s'empre 0 Comandante, 0 Estado Maior 04- 0
Ministerio da p'efesa pelos males existentes.

o estorco feito pelos organismos de direccao das FAPLA
para normalizar os transportes.a otstrtbulcao da allrnentacao e
equi pamento ou de fardamento, encontravam muitas vezes .
obstaculos a nivel regional ou sectorial, que com 0 estorco
colectivo dos quadros seriam tacilrnente ultrapassados. Mas
alguns desses quadros preferiam deixar apodrecer as situacoes
para provocar 0 descontentamento. 0 mesmo se passava em
relacao aos subsidios dos combatentes. Incompreensivelmente
algumas zonas queixavam-se de atrazos inconcebivais e tudo
isso era imputado ao Estado Maiore ao Mlnlsterio. No proprio
dia do golpe de estado verificou-se que oficiais fraccionistas
guardavam (e muitas vezes utillzavarn em seu proveito) as
somas destinadas aos combatentes, dizendo-Ihes que ainda
nao as tinham recebido. Nos dias que se seguiram ao golpe
foram descobertos nas pastas, nos cofres e ate nos bancos em
nome dos fraccionistas, rnllhoes de kwanzas que se des
tinavam aos soldados eque inexplicavelmente permaneciam ha
meses nas rnaos dos responsavels, aproveitando a cir
cunstancia de nao se dispor ainda de quadros para a criac;ao de
um service nacional de inspeccao.
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A IDEJA GOLPISTA COMEf;A A
TOMAR CORPO

Em Janeiro deste ana ja Nito Alves convocara uma reuniao
na quinta de urn seu corretlqtonarto Kindanda na qual par
ticipam Bakalof, Monstro, Ze Van-Dun em, Juka Valentim,
Mbala, Betinho, Luis Kitumba, Pedro Fortunato e outros, para
uma analise do panfleto que se iria intitular "13 teses em Minha
defesa".

E este 0 esquema da camarilha fraccionista, tendo em vista
responder a decisao- do Comite Central acerca do lnquerlto a
Nito Alves e Ze Van-Dunem. -
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. Nesse escrito, alem duma avalanche de cttacoes que
preenchem dois tercos do seu conteudo, os autores (Nito e os
seus pensadores) distilavam toda a animosidade que 0 grupo
votava ao Oomite Central e mats particularmente a todos os
camaradas que num~ ou noutra ocaslao tinham formulado as
suas criticas e as suas apreensoes pela actividade fraccionista
que em nome de iNito Alves se desenvolvia no seio do Mo
vimento. Tudo se resumia no fundo a habitual fraseologia
pseudo-marxlsta, pretendendo fazer crer na exlstencla no seio
do MPLA de um-vanttsovlensmo" ... denominador comum dos '
maoistas e da' social-democracia instilada no seio do Mo
vimento". Quem conhece 0 MPLA e a sua dlreccao conhece
tarnbern a consideracao e a arnlzade votadas aos Povos e aos
Partidos dos patses socialistas amtqos, com relevo para 0 Po
vo e 0 Partido Comun ista da Uniao Sovletica. Os fraccionistas
pretendiam com esta tactlca nao so afastar a direccao do MPLA
dos partidos comunistas amigos, mas atrair 0 seu apoio,.
aparecendo a seus olhos como os melhores defensores dessa
·amizade.

No entanto um aspecto era digno de particular atencao. 0
documento panftetarto continha nas suas conclusoes 0
prenuncto da ideia golpista, traduzida pela declsao de "consti
tuir urn Cornlte Revolucionario de Dlreccao pol1tico-militar" que
substituisse de imediato 0 Bureau Politico e tornasse as me
didas para liquidar todos os elementos conslderaoos como
"desvlacionistas" .

Aprovado 0 panfleto naquela reunlao, tacitmente se en
controu 0 rnetodo para a sua dltusao. Oficialmente seria en
tregue ao Camarada Presidente, ao Cornlte Central, as
Oornlssoes Directivas Provinciais, ao Oornlte Central da
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JMPLA e ao Secretariado Nacional da UNTA. Na realidade s6 a
Comissao de lnquerito do Comlte Central estava rnandatada
para receber. Mas, atraves da sua rede clandestina, 0 grupo
fraccionista deu-Ihe ampla difusao, a escala nacional, e mesmo
a ntvel de certas embaixadas. Cinicamente, entretanto, 0 grupo
fraccionista queria que 0 Cornite Central mantivesse secreto 0
simples facto de que decorria um Inquertto a respelto de dois I

dos seus membros. .
Outras reunloes de "alto nivel" (Ze Van-Dunem, t-tito Alves,

Monstro, Bakalof, Minerva) tiveram lugar a medida que se
aproximava a data da reunlao do Cornite Central para analise
das conclusoes da Comissao de lnquerlto.

Em 28 de Fevereiro 0 Cornlte Central reune rapldamente
para ouvir a Comissao de lnquerlto [ustlflcar-se sobre 0 atrazo
das conclusoes. Decide-se entao que os trabalhos devem estar
prontos ate 31 de Margo.

Durante 0 mes de Margo a clique fraccionista inicia uma
intensa preparacao para uma meniiesteceo no dia da reunliu»
decisiva do Comite Central, que impedisse a previslvel sangao
de Nito Alves e Ze Van-Dunem. Em fins de Margo, reunloes
entre os organismos lntermedlos da orcantzacao clandestina jii
cornecam a .precisar as formas que tornara a referida rnanl
testacao. Preve-se a necessidade de agitar as massas bran
dindo 0 espectro das dificuldades de abastecimento, as blcnas,
as carencias nas FAPLA, os "desvios ide616gicos" dos
dirigentes. .

Toda essa actividade sofre urna pausa com 0 adiamento da
reunlao do Oornlte Central em virtude da Visita Presidencial A
Jugoslavia e a Pol6nia.
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As CPB, os nucleos infiltrados no MPLA e os elementos do
Comissariado Pontico recebem no entanto directivas precisas
para levarem por diante a agit~~ao das massas.

Quando finalmente se fixa a reunlao para 20 de Maio, 0
plano golpista comeca a precisar-se. Uma nova reunlao
preparatorta alarqada tem lugar em principlos de Maio, desta
vez em casa de Nito Alves, com um ponto na ordem de tra
balhos: "Preparacao da lnsurrelcao Popular 'Armada".
Presentes na reJniao: Nlto Alves, Ze Van-Dunem. Bakalof,
Monstro, Minerva, Lolo Kitumba, Pedro Fortunato, Santos Ne
to (Nzamba), Betinho e outros.

Apes uma analise da sltuacao politica, militar e social feita
pelos cabecllhas Nito, Monstro e Minerva, entra-se
cautetosameqte na p~~para9ao do plano. Conclui-se que
"Malanje Sef.~,..o palco da Insurrelcao'', para log.o em seguida
"Luanda apolar e dar 0 "golpe declslvo". -Ovrepresentants de
Malan]e nao da garantias do resultado, pols receia que as
FAPLA de Malanje nao apoiem. No entanto compromete-se air
avallar as possibludades in-loco. 0 Comlssarto Provincial de
Malanje chega a' percorrer com' essa finalldade alguns bairros
onde faz comicios de agita~ao, imediatamente desfeitos pelos
camaradas responsaveis das FAPLA que' desmascaram as
intencoes golpistas do Oomlssarlo Provincial e de alguns
responsavels do Movimento, que se tomam objecto da ira da
populacao.

Em Luanda porem, das reunioes particulares a nivel cos
bairros, do sector intelectual, dos mlnlsterlos, passa-se a fase
da "agitac;ao das massas". A pretexto de uma busca no Bairro
Sambizanga, provoca-se uma chamada "assembleia popular de '
bairro" com uma reduzida partlclpacao mas que aprova de-
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terminadas rnocoes violentas contra 0 MP~, contra as FAPLA
e a DISA, contra 0 Governo. 0 processo esta engajado. Os
fraccionistas lnftltrados nas Comissoes dos Bairros "Patrice
Lumumba", "Nelito Soares", "Operarlo", "Rangel", "Neves
Bendinha", "Prenda", convocam sucessivam.ente as "suas"
assembleias populares para se solidarizarem com a do Sam-
bizanga. '

Apesar da reduzida partlclpacao popular nas dltas
"assernbteias"; as "rnocoes", de tom cada vez.rnals violento,
sao profusamente dlssernlnadas pela populacao de Luanda. Os
reacclonarlos tradicionais lancarn-se tambern no processo,
procurando tirar partido da sltuacao e publicando os seus
pr6prios panfletos contra 0 Governo e 0 MPLA.

Uma vez mais, 0 Camarada Presidente, ladeado de res
ponsavels .das FAPLA e da DISA, convoca a CPB do Sam
bizanga par? inquirir 0 fundamento de alguns alegados abusos
que teriam sldo.comettdos durante a busca contra a populacao.
Acompanhados de responsavels do Estado Maior' Geral e da
DISA, os membros da CPB do Sambizanga vao mostrar 0S
elementos da populacao que teriam sldo objecto de abuses
durante a busca ali efectuada. Judo era mentira. Esses
elementos elogiaram a correccao dos combatentes que par
ticiparam na busca.
. 0 Bureau Politico encarrega a Comissao Directiva de
Luanda de tomar a seu cargo 0 combate a actividade an
ti-militante das retertdas CPB. A Comissao Directiva de
Luanda, ela propria tocada pelo fraccionismo, revela-se incapaz
de esclarecer as massas sobre a verdadeira natureza de tao ma
qulavel ica. manoora, Uma certa apreensao corneca a fazer-se
sentir sobretudo. a nlvel de Luanda, mas tambern em algumas
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provinclas para onde os tracclonlstas : enviavam sis-
tematicamente os seus emlssarlos. _

A medida que se aproxima a data da reunlao do Cornite
Central, maior nervosismo vai atingindo as hostes frac
cionistas. Ja estao tooados alguns responsaveis de parte das
unidades militares estacionadas em Luanda, sob 0 pretexto de
que "0 povo vai rnanltestar no dia 20 e e preciso que as FAPLA
protejam 0 Povo contra 0 CPPA".

No esplrito ddS cabecilhas 0 primeiro plano do golpe era
simples: 0 Comlte Central reuniria no Museu perto do
Kinaxixe. Provodar-se-la uma rnantfestacao popular na area do
Museu que, ap6s uma conveniente agita<;~l0na base dos pro
blemas anteriormente levantados, exigiria a demtssao do
Comite Central, do Governo, darla vivas a Nito Alves e Ze
Van-Dunem e isolaria 0 Presidente.

Com 0 Museu cercado de manifestantes (nao seriam
necessartos mais de algumas centenas) prevendo-se que a
Guarda Presidencial pudesse abrir fogo, os bl indados e alguns
grupos de militares apareceriam a pretexto de proteger 0 Povo.
o desfecho deste inteligente plano nao e dificil de prever.

As deposicoes dos diferentes implicados, quer a nivel das
CPS quer a nivel das FAPLA, mostram a lntensa actividade e as
hesltacoes que precederam a preparaoao deste golpe.

Para os golpistas, 0 trluntoem Luanda era decisivo. As Pro
vlnctas, no seu entender, "acabariam por aderir". No entanto,
para algumas -Provincias sairam ernlssarfos a expllcar os
praparativos do golpe, a data prevista e as rnlssoes que se
esperava fossem cumpridas pelos nucleos fraccionistas pro
vinciais.
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Chega 0 dia 20 de Maio. Inesperadamente para os golpistasj
a reunlao do corntte Central nao se realiza no Museu mas no
Futungo de Betas, 0 que faz tathar 0 primeiro plano. Alguns
dos cabecilhas nao escondem a sua lrrltacao por esta ines
perada mudanca.

Durante a reunlao, todas as tactlcas dilatorias utilizadas
pelo duo inquirido nao tiveram qualquer sucesso. Nito Alves
chega a pedir urn adiarnento de tres dias "para poder ler as
conclusoes da Comissao de tnquerlto", de que alias ja tinha ti
do conhecimento atraves de Monstro Imortal, que fazia parte da
Comissao. Isso permitir-Ihes-ia refazer um novo plano. 0
Oornlte Central nao embarcou nessas aguas turvas.

Cede foi posta a nu toda a actividade fraccionista dos dois
inquiNdos. 0 Oornite Central permitiu ainda um dia de rettexao
que 10i nervosamente aproveitado pelos cabecilhas para re
verem 0 plano golpista. Novas consultas tiveram lugar nesse
intervalo entre Nito Alves, Monstro, Bakalof, Van-Dunem,
.Minerva e os seus lugar-tenentes. I

OS TRFJS GOLPES FALHADOS
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No pr6prio dia 20, Vicente Fortuna' (do Comissariado Poli-
tico das FAPLA) vai apressadamente tentar corromper 0
Director da Escola "Benedito" (no Futungo) que nao tinha sido
prevista no primeiro plano e-que agora assumia lrnportancla
particular, dada a subita rnudanca de local da reuniao.

Nao foi feliz nes~a tentativa e voltou a Insistir no dia 21, nao
obtendo ainda resposta tavoravel. Nesse mesmo dia 20, as 22
horas, 0 Jose Bo~es (Van Troi) e outros vao raptar 0 capltao
Yaya (Jacinto Anselmo) para 0 obrigar a participar com os
BRDM sob 0 seu-cornando numa eventual "proteccao a popula
C;ao",

No Oornlclo da Cidadela, dia 21 a tarde, 0 Camarada Prest-
dente deu a conhecer a todos os militantes do Pals a declsao
do comlte Central de expulsar os dois elementos fraccionistas
e de dar "um combate verdadeiro e serlo a todos os frac
cionistas", Ficou porern explicita a declsao de procurar
recuperar para 0 MPLA estas "ovelhas transvladas''. Ainda aqui
era respeitada a filosofia do MPLA de dar oportunidade aos
militantes que erraram, de se redlrnlrern.

Mas os golpistas nao abandonam os seus Intentos. No
proprio sabado, dia 21, Manuel Casselo (Baje) vai a certas uni
dades transmitir uma "pseudo-ordem" do EMG para que "todas
as unidades da area de Luanda estivessel'n preparadas para
proteger a populacao em caso de rnanltestacao".

Domingo,22 e segunda 23 os grandes cabecilhas nao
descansam e decidem-se por um verdadeiro "golpe de estado

. militar", Para isso era preciso garantir a partlcipacao do maior
nurnero de blindados. E contactado 0 comandante da Com
panhra de Reconhecimento, que por sua vez garante a par-
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·ticipagao de Kandoca, Chefe do Estado Maior do Batalhao de
\

lntervencao e Reconhecimento. As perspectivas apareciam aos
goipistas como tavoravels. 0 golpe e agora marcado para 0 dia
25 as 4 horas da manna. . ..
o papel da populacao, que os fracclonlstas utlllzavarn a seu

bel-prazer, sem qualquer respeito, seria agora de apolar a accao
das FAPLA. Decidiu-se nao mais salvaguardar 0 nome do
Camarada Presidente. Os inimigos agora eram o. Cornlte
Central, 0 Governo e 0 proprio Camarada Presldente.

No dia 24 tern lugar. a ultima reunlao para analise do plano
geral em casa de Baje, no Bairro Palanca. Durante a discussao
do plano vern ao de cima todas as tnsuttclenclas, que provocam
certa lrrltacao dos militares. Na reunlao estao presentes Nito
Alves, Ze Van-Dunem, Bakalof, Betinho, Mbala, Manuel Jose
Veloso. Nito Alves da as directivas finais: 1° - Liauidacao de
Iko, Lara, Ludy, Pakavira e Onarnbwe ; 2° Ocupacao da Cadeia
de Sao Paulo, da Radio Nacional e do "Jornal de Angola" (os
militares poem dificuldades sobre a prtrnelra directiva, por falta
de etectivo e por falta de reconhecimento); 3.0-Saida das
massas em apoio as FAPLA; 4.0-Proclamagao do novo Go
verno.

As 4 horas os mllltares nao sairam! Nito Alves e Bakalof,
que aguardavam 0 resultado do golpe na quinta do Domingos
Francisco (Klndanda), vern a Luanda e convocam uma reunlao
no Bairro da Cuca com os militares Van Troi, Pombal, Sianuk e
alguns oficiais da DAA (Defesa Antl-Aerea). Na reunlao Nito
Alves insurge-se contra a fatta de brio e de coragem dos mili
tares que nao cumpriram 0 plano, ap6s 0 que se reune com
Monstro e Ze Van-Dunem para analise da sltuacao e novas
declsoes. Pela tarde voltam a reun.ir no Bairro da Guca os
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mesmos da manha e ainda Veloso, Baptista Neto (Falsca), Ba
je, Tiago, Betinho e Emanuel Silva(Lu'ls Kitumba).

Por sua vez Van Trol reune em sua casa com Kindanda,. ~
Ant6nio Lourenco, Baje, Veloso, Nado e Juka Valentlm, en
quanto Luis dos ,Passos reune no Comissariado C0m os
elementos que devlarn formar os comandos da morte: Gama,
Chiquinho, Femando Borges (Kiokissaba).

Em resultado destas reunloes de analise e balance decidem
pensar numa nova data que nao deve ser dlstante, e Nito Alves
parte para Oaxlto ... para reflectir.
o dia 26 sera decisivo. 0 plano pacientemente preparado

durante cerca de tres anos teve afinal de ser posto em execucao
quase sobre 0 joelho. Betinho e 0 grupo das CPB perdem a
contlanca nos militares e voltam ao esquema do dia 20:
"insurrelcao popular seguida de lntervencao militar a pretexto
de proteccao ao povo" .
. Juntamente com Ant6nio Tavares (Beto Mwanza) e Charula,

guiados por Anselmo Mesquita (Sianuk) partem para Caxito
expor 0 novo plano a Nito que, nas Mabubas, reflecte sobre as
possibilidades de ~xito do golpe. 0 plano do grupo das CPB
escolhe 0 dia de sabado, 28, para a operacao. 0 Bairro Sam
bizanga iniciaria a movlmentacao de massas, outros bairros
enquadrados pelos conhecidos agitadores das CPB seguir
-se-iam. 0 apoio militar seria comandado por Sianuk. Nito
Alves concorda com 0 plano. Decidem todos regressar de ime
diato a Luanda para reinlciar todos os preparativos.

Betinho e encarregado de contactar determinados
elementos do corpo dtplornatlco e preparar os agitadores das
CPB. 0 grupo de Joao Ribeiro (Kiferro) e mobilizado como
grupo de choque, com a rnissao de prender e assassinar de-
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terminados responsavels. Luls Kitumba vai tentar mobilizar
elementos da JMPLA dos bairros, Charula devera alertar 0
grupo dos intelectuais e fUfiyao publica.

Preve-se uma reun iao para anal ise da marcha dos prepara
tivos as 21 horas na casa situada na area da Cuca.

Entretanto, desde a vespera, Ze Van-Dunern, 0 verdadeiro
cerebro do golpe, nao tern descanso. Esplcacaoo pelas criticas
de Nito Alves aos militares, Ze Van-Dunem, coadjuvado por
Nado e Juka Valentim desenvolve uma actividade febril toda a
noite e todo 0 dla 26.

corn ajuda de Luls dos Passos e Rafael dos Santos das
IFAPA constitue tres "comandos da morte", que serao che
fiados por estes dois responsavetse Sid6nio Borges da OISA e
dos quais partlclparao entre outros Manuel Albino, Gonzaga,
Chiquinho, Pico, Madiwana, Kahalo, Barreira da Morte, Ka
talahadye elementos da guarniyao do Comissariado Politico.
Estes grupos deverao liquidar os responsavels do Comite
Central, do Estado Maior e da OISA visados, segundo urn plano
preparado por Manue1 Gomes, urn antigo "comando" que Nito
Atves coloca na suoervisao dos assassinatos.

As 9 horas Ze van-punem reune com os oficiais Veloso,
Antonio, Baje, Manuel Mateus (Terrlvel), Jose Domingos (Zeca
Ndongo), Joao Francisco (Chico Kalunga), com quem analisa
as lnsutlclenclas da preparacao anterior.

As..10 horas, no Bairro Kassequel, com Paulo Teixeira (Oia-
00), Ant6nio Narciso (Escorplao), Veloso, Virg1lio Neto (Gilo),
Pombal, Xandoca e estabelece urn plano de accao para 0 d ia 27,
distribuindo tarefas a cada oficial.

As 14h30 com os mesmos oficiais, anal isa 0 plano de
coordsnacao da accao dos militares e dos civis.
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As 21 horas, na Terra Nova, reune com Ant6nio Caeiro,
Escorpiao, Diabo, Luls Kitumba, Domingos Vitorino (Gato
Imortal), Xandoca, Pombal, Gilo e outros, para ver a accao
conjunta dos elementos das diferentes unidades, da DISA, dos
elementos da JMPLA e dos das CPB, bern como do
equipamento e armamento a utilizar. Al foi estudada a mo
vlmentacao dos bliridados BADM para Sao Paulo, para a Aadio
Naclonal, para 0Grafanil e estrada de Catete, tendo tambern si
do prevista a utili~a9ao do canhao 8/8 que 0 grupo de artilharia
do Grafanil dey~ria preparar.

Paulo Pedro (Paul ito), da DAA, recebeu a mlssao de pro
teger 0 Aeroporto e a Costa Marltlrnal

E constituido 0 Comando Operacional com Baje (68 A),
Veloso (PM) (que assumiu depois 0 comando), Sianuk, Paulito
(DAA), Bonfim (G.Art), Pombal (PM), Gon9alo Almeida
(Carrapaz) (9. a Brig), Raul Pereira (Fenbmeno)(9. a Brig),
Fa'isca.. (Engenharia), Jones (G. Art), Ant6nio Lourenco
(Reconhecimento), Virinha (Destacamento Feminino).

o golpe iniciar-se-ia pois as 4 da manna. Todos os oficiais
deveriam estar nos quartets a motivar as suas tropas para
ficarem de prevencao. As monvacoes e as prlmerras accees
seriam: "As massas iriam man ifestar e seria necessario pro
teqe-las ; a sabotagem econ6mica de alguns membros do Go
verno; as "injustas" prlsoes de "militantes consequentes"
como Galiano, Santos, Xico-Ze, Nzamba e outros; exigir a
relnteqracao de Nito Alves e Ze Van-Dunern: a necessidade de
modificar 0 Governo e os 6rgaos centrais do MPLA; atacar com
urn bl indado a cadeia de Sao Paulo e a Casa de Heclusao para
libertar os presos; ocupar a Radio Nacional e com auxilio dos
membros do Kudibanguela e algum pessoal ligado ao grupo,
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lancar para 0 ar palavras de ordem adequadas. Entretanto os
"comandos da morte" deverlarnllquldar os dirigentes previstos
e todos os comandantes que apoiavam 0 Presidente; enquanto
isso os elementos das CPB obrigariam os trabalhadores a
concentrar-se no Patacio, mobilizando para isso todos os
rnachlmbornbos e camionetas que aparecessem.

Quando 0 povo se concentrasse no Palacio, Monstro, que
se conservaria do Ministerio da Defesa e Bakalof, que acom
panharia Nito Alves, deveriam intimar 0 Presidente a demitir-se
e a destituir 0 Govemo e 0 Bureau Politico apos 0 que anun
clartarn aos "manifestantes" que Nito Alves la ler nesse
momenta uma proclarnacao pela Radio, ja como "Presidente da
Republ ica". Previam que se 0 Pfesidente nao aceitasse as suas
exigtmcias, como pensavam, seria morto. 0 rascunho da
"proclarnacao" foi encontrado com Sita Vales, escrito pelo seu
punho. Comecava com as seguintes palavras: "Povo
Angolano: 0 Governo acaba de ser derrubado". Depois de falar
na "fome, rnlserla e repressao'' dizia que "as massas populares
e as gloriosas FAPLA proclamam a todo 0 Pais a lnsurrelcao
Popular Armada", E nao se esquece no final de "decretar 0
Estado de SHio". .

o Govemo formar-se-ia depois, mas desde ja Ze Van
-Dunern era apontado como Pttrnetro-Mlnlstro e Monstro como
Ministro da Defesa, Minerva e Pedro Fortunato deveriam
"explicar" 0 golpe as embaixadas e pedir 0 seu reconhecimento
imediato.

Alguns Comlssartos Provinciais seriam chamados a virem
participar num novo Governo.
" Assente esta planiticacao, Ze Van-Dunern vai encontrar Nito

Alves na reuniao da casa da Cuca no momenta ern.que esta em
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estudo a "plano dos civis'.' a ser executado no sabado dia 28. Ze
Van-Ounem declara que tal plano esta ultrapassado, pois os
militares retomaram a responsahilidade do golpe nas suas
rnaos e vao desencadea-lo nessa madrugada.

Exposto a plano, que e aceite par Nita Alves, sao irne
diatamente dadas as' directivas ao grupo das CPB que parte
para contactar imedlatamente as homens dos outros bairros
Que enquadrarao a manltestacao popular. De notar que toda
essa gente sabia de vespera Quea golpe teria luqar. Cochicha
va-se de ouvido para ouvido a sua infalibilidade.

I'
Bakatof vai nessa noite ter urn ultimoencontro com Monstro

para Ihe expor a plano final (Monstro nao aparecia nas reunloes
de muita gente e so Bakalof, Nito e Ze, mas principalmente
Bakalot, discutiam assuntos conspirativos com ere).

As Oh30 do dia 27, ainda Ze Van-Dunern tern uma ultima
reunlao com Veloso, Nancy, Sonfim, Pombal, Diabo, Oa Chica.
Antonio. Jones e mais tres da DISA.

Aprovado finalmente 0 plano, os Chefes maxlmos partem
para a seu Posto de Comando na Quinta do Kindanda Ii'espera

. dos acontec.!ru_er}t<o_s.
No lnlclo tudo decorre mais ou menos como prevlsto.

Alguns disparos anarquicos em alguns bairros criam 0 clima de
agita<;aocom Quecontavam os golpistas. 0 blindado QU~ataca
a prisao arromba a portae e metralha contra a forte resistencta
oposta pelos camaradas da DISA e mesmo por alguns
prisioneiros recuperados. Muitos prisioneiros fogem, inclusive
prisioneiros da Unita e da Fnla. Os rnercenarios, alguns
prisioneiros da Revolta Activa e da OCA recusam-se a fug ir. 0
Camarada HELDER NETO e 0 camarada ADELINO QUINTINO
tombam gtoriosamente no seu posto ..
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Outros bl indados percorrem anarquicamente algumas ruas
da cidade, antes de ocuparem a Radio Nacional.

Os trabalhadores a caminho do seu trabalho encontram
barreiras que os impedem de continuar e os empurrarn para 0
Palacio. A maioria deles recusava-se, outros iam sem perceber.
Uma minoria acompanha os golpistas fazendo barragens,
ocupando viaturas, lanc;ando palavras de ordem divisioni.stas,
dando vivas a Nito Alves. .

A Radio foi ttnalrnente ocupada cerca das 8 horas, com a
presence de dois blindados e 0 grupo "Kudibanguela" auxilia
dos por alguns elementos fraccionistas da pr6pria Radio come
ca a lancar para 0 ar a estranha fraseologia do fraccionismo que
logo alertou e inquietou todo 0 Povo, de Cabinda ao Cunene.

Os Camaradas Ministros e Vice-Ministro da Defesa, Director
Nacional da DISA, Comandante Geral do CPPA, assim como
outros responsavels do EMG, DISA e CPPA cedo sao alertados
do que se estava a passar atraves das Unidades da Radio Pa
trulha. Enquanto alguns preparam as torcas a contrapor ao
golpe, outros vao visitar as unidades para terem uma avallacao
correcta da sltuacao. e nessa operacao, alias prevista pelos
golpistas, que os Camaradas Comandante PAULO DA SILVA
MUNGUNGU (DANGEREUX), membro do corntte Central e do
Estado Maior Geral das FAPLA, e Comandante JOSe MANUEL
PAIVA (BULA), Chefe Adjunto do Estado Maior Geral das
FAPLA sao presos no quartel do Batalhao de Reconhecimentc;>
da 9. a Brigada, tendo-se satvo in-extremis P? mesma sorte 0
Camarada Comandante XIETU, Chefe do Estado Maior Geral.
Sucessivamente outros Camaradas vao caindo em emboscadas
preparadas com as barragens em certas ruas, tal como
aconteceu aos Camaradas Comandante EUGeNIO VERISSIMO
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DA COSTA (NZAJI), mernbro do Cornite Central e Chete da
Seguranc;a das FAPLA, Coman dante CIEL DA CONCEIQAO
(GATO) director do Porto de Luanda, Comandante Geral do
CPPA ANDRE PITRA (PETROF) e Major SAYDI MINGAS,•membro do Oomlte Central e Ministro das Financ;as.

Alguns grupos de choque procuram raptar ou liquidar
responsavels, como aconteceu com 0 grupo.civil que foi a casa
do Oomtssarto Potltlco TETEMBWA do CPPA, onde foram
presos 0 Comandafl'lte EURICO GONQALVES, membro do Esta
do Maior Geral e 0 Camarada ANT6NI0 GARCIA NETO,
Director da Cooberacao Internacional, e com 0 grupo de
"comandos" que fol a casa do Camarada CARLOS JORGE da
OISA e que nao 0 tendo encontrado, feriu a tiro a sua esposa.

Os golpistas tambem tomam 0 Centro da Radio Patrulha da
CPPA e roubam algumas das viaturas radio, dificultando as
operacoes d~~controlo.

Entretanto as massas nao apolararrt a "manltestacao" e as
centenas que ainda chegaram as lrnedlacoes do Palacio encon
traram a via barrada.

Os golpistas que ocupavam a Radio Nacional tentam uma
nova manobra: concentrar os "manifestantes" em torno da Ra
dio Na~iQnal, e isso porque prevem 0 insucesso do golpe e
receiam que as FAPLA venham cercar a Radio. Mais uma vez 0
Povo so Ihes servia de trincheira.

Os Camaradas Ministro e Vice-Ministro da Defesa e Director
Nacional e Director Adjunto da DISA, em contacto permanents
com 0 Camarada COMANDANTE-EM-CHEFE, preparam de
imediato 0 plano de llqutdacao da intentona que por razoes de
ordem Nacional teve de cornecar pela libertacao da Radio, para
que a Nac;ao inteira se tranquiLizasse. A aqlorneracao de alguns'

"
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populares perto da RlKtio e a Pr9ocu~ de nao lazer v1timas""
(ill que 0 infantilismo dos golpistas tinha at~ ali causado uma
dezena de mortos e meia centena de feridos) obrigou a que as
nossas for~ comandadas pelo Comandante ONAMBWe e
'palos capities zs MARIA, ARI DOS SANTOS e MARCELINO,
apoiados pelos majores NINI, KATONDO e RUI DE MATOS,
aglssem com a maior prud&ncia, quer na tomada da Radio quer

".na tomada do quartel do Batalhao de Reconhecimento da 9. a
Brigada, de onde os bandidos golpistas haviam retirado a
, pressa os Camaradas Comandantes DANGEREUX, Coman
dante NZAJI, Major MINGAS, Comandante BULA, Oomandante
EURICO, Comandante GATO e C8marada GARCIA NETO, cujos
-corpos apareceram mais tarde selvaticamente carbonizados,
-juntamente com 0 Csmarada CRISTINO SANTOS do Comite de
Ac~o do Sambizanga e do combatente das FAPLA, JOAQ RO
DRIGUES. Os depoimentos indicaram que eles foram fuzitados
por ordem directa de Nito Aives.

o Comandante GATO, que foi dado como morto ap6s a
chacine e metido num dos carros que transportava os ca
daveres e foram em seguida incendiados, conseguiu, apesar de
gravemente ferido, sair por si s6 etaviatura incendiada e chegar
ao Porto, de onde foi levado para 0 Hospital Militar.

Tomada a Radio e 0 Quartel do Batalhao de Reconhe
cimento da 9. a Brigada, ja com os golpistas em debandada,
passa-se a normauzacao da sttuacao na Radio Patrulha do
CPPA e em Sao Paulo, enquanto se procurava ind1cios sobre 0
local onde estariam os responsavels desaparecidos. LogQ que
houve lnformacoes de que estavam no Sambizanga, as noseas
torcas dirigiram-se para ta, sem terem conseguido locallzar a
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casa onde estavam escondidos. Entretanto [a tinham sido
assassinados.
j Os golpistas desorientados escondiam-se por toda a parte,
abandonando armas e tardas, mas acabando por ser apanhados
pelas brigadas das FAPLA, da Seguranc;a e por elementos da
populacao.

A maior parte doestado maior golpista corneca a debandar
em dlreccao do Grafanll e Viana. Ze Van-Dun em e Galiano, que
tinham est ado na manha de 27 a mobilizar 0 Grupo de Artltharla
da 9.a Brigada,r;to Grafanil, fogem de la as 13 horas para a
quinta do Kindanda. Ali se encontra grande parte dos respon
savels em fuga que decidem ir para a Primeira R'egiao. Bakalof
e um dos primeiros a partir, quando ao entrar no controlo do
Cacuaco, ainda convencido do .sucesso, ouve 0 Hino Nacional
que anunciava a llbertacao da Radio.

Nito Alves parte da quinta do Kindanda para 0 Piri onde vai
encontrar Bakalof e uma vintena de outros fugitiv~s. Ze Van
Dunern e Sita Vales sao levados para uma pequena lavra na area
de Kiambata que fica alias na via utilizada por todos os transfu
gas (Maria Teresa, Cerca, Pango, Kibaxe, Piri).

Veloso e mais um grupo sao apanhados por populares
quando iam a pe para Maria Teresa. Um a um vao sendo presos
os responsavels desta sinistra aventura, de curta duracao, mas
que feriu profundamente a massa militante e 0 Povo inteiro.

Entretanto, nas Provincias todo 0 Povo e todos os mili
tantes acompanharam com ansiedade 0 desenrolar dos
acontecimentos e rejubilaram logo que ouvirarn a Radio Nacio
nal a anunciar 0 restabelecimento da ordem.

As previsoes dos nucteos fraccionistas em algumas Provln
clas foram urn fracasso. Em Malanje 0 Comando do Sector das
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,FAPLA, bem antes do dia ';.7, ja tinha neutralizado a accao frac
cionista do Oorntssarto Provincial e alguns responsavels do
MPLA, daJMPLA e da OM~, que tentaram pOr-se em fuga ap6s
o insucesso. I

Em Benguela e no Lobito a vigilancia dos militantes im
pediu que 0 Oomissario Provincial e os seus colaboradores
pudessem exercer qualquer accao. -

No Bia, 0 membro do Oomlts Central JAMBA VA MINA, em
conjunto com 0 Oornlssarlo Provincial, responsavels da DISA e
da Comissao Dlrectlva neutralizaram a accao de dois respon
savels militares que pretendiam ocupar a Radio local e 0
Comissariad6.

No Huambo e na Hulla os nucleos fraccionistas nao tiveram
tempo nem ambiente para se manifestarem, devido a accao
imediata dos Oomlssarlos Provinciais e dos responsavels das
'FAPLA e da DISA.
I No Kwanza-Norte e no Kwanza-Sui os Oornlssarlos Provin
.clats, ambos afectos ao fraccionismo, nada puderam fazer gra
cas a vigilancia dos militantes. 0 Cornlssarlo Provincial do:
Kwanza Norte estava combinado com 0 de Malanje acerca da
accao apos 0 gol pe em Luanda.

No Ulge, para onde Nito Alves tinha enviado um emtssarto
avisar 0 ex-oficial Tonton para que ele viesse ao Piri em socorro
dos fugitivos com urna torca de 50 homens (!), a lntervencao
oportuna dos responsavels provinciais da DISA impediu
.qualquer veleidade da parte do mesmo Tonton.
. No Moxico a tentativa levada a efeito pelo nucleo frac-
ctonlsta ali existente de apoiar 0 golpe em Luanda foi pronta-
mente reprimida pelos responsavels combatentes das FAPLA,
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o Camarada Presidente fo1 explicando 0 desenrolar dos
acontecimentos a NaC;aointeira, brutal mente ferida por tao vii
traicao. '

o Povo inteiro de Angola exigiu que os crimes abornlnavels
cometidos por esta"banco-de aventureiros, traidores e ambicio
sos fossem castigados com a maior severidade e sem perdao.

A perda Irreparavel que constitui 0 desaparecimento de tao
altos e valiosos responsavels para uma jovem Nacao em que os
quadros revoluclonarlos valorosos e simples sao escassos, a
sltuacao de perigo que corremos num momenta em que 0

AS NOV'AS TAREFAS' DA RE·
VOLUf;AO

:r

Em Cabinda, na Lunda, no Zaire, no Kwando Kubango, em
Mo~timedes e no Kunene nada houve de especial a assinalar, a
parte a detencao deste ou daquele fraccionista not6rio.
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rrurmqo concentra torcas nas nossas fronteiras, disposto a
prosseguir nas provocacoes que levem a desestablllzacao do
nosso Pais e ao mesmo tempo dos Paises da Linha da Frente e
dos Movimentos de Llbertacao da Namibia, do Zimbabwe e da
Africa do Sui, os preparativos que antecederam a consecucao
do golpe e que insistiam na dlvlsao dos militantes e na dlvlsao
do Povo atraves de uma teia de calunlas criminosas, as liga
~oesestranhas com numerosos elementos estrangeiros onde a
mantputacao imperialista nao conseguiu, apesar de tudo,
passar desapercebida, todos estes facto res obrigaram a que
fosse declarado 0 "estado de excepcao" que permitiu desde
logo cortar cerce todas as veleidades de novas tentativas de
golpe que viessem a ser forjadas, para aproveitar a sttuacao
perturbada que gerou.

Urn TRIBUNAL MILITAR ESPECIAL foi criado para julgar os
implicados no tralcoelro golpe de 27 de Maio e corresponder ao
sentimento nacional de castigar sem perdao todos quantos re
velassem responsabilidade na sua orqanlzacao e execucao.

o Povo angolano inteiro e muitos palses amigos -se
associaram a dor profunda dos familiares e camaradas dos que
tombaram gloriosamente. -

Este doloroso acontecimento nao deixou de traduzir-se em
mais uma extraordinaria vit6ria do MPLA sobre os seus
inimigos. Postos uma vez mais a prova de uma forma tao
violenta quanto inesperada, os militantes do MPLA, guiados
pela inabalavel firmeza do Camarada Presidente Agostinho Ne
to, souberam vencer as dificuldades e, melhor temperaoos que
nunca, prossequir nas tarefas prementes de combate aos frac
clonlstas, da Reconstru~ao Nacional, da Preparacao do
Cong~e$SO-e da marcha irreverslvel para 0 Socialismo.
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o tempo aiudara a melhor analisar a' lrnenstoao desta accao
anti-MPLA,

o seu insucesso salvou Angola e 0 Pavo inteiro de drama
ticas consequencias que arrastariam a Nagao para uma catas
trofe incornensuravel. Se [a 0 plano do golpe previa os assas
sinatos, que aconteceria se os galpistas pudessern actuar por
mais algumas horas? Que consequencias resuttarlarn de um
sucesso ainda que limitado do plano golpista? Que serla das
estruturas que lent~ mas seguramente vao sendo crladas a nlvel
da governagao? Que seria da nossa ainda debil econornj a que
pouco a pouco 5e vai reconstruindo? Os proiectoa da Habita
gao, da sauoe e da Educacao seriam cornpletamente 'deitados
por terra, e a verdade e que 0 plano golpista nao cassava alern
da Proclamayao na Radio Nacional. Nada foi previsro em bene
ticio do Povo, a favor da Reconstrucao Nacional. Nlto Alves, Ze
Van Dunern e os seus sequazesso foram capazes de preyer a
destruicao do que se esta a construir.

Quais as consequencias para a lndependencla nacion al e
para a integridade territorial do nosso Pais? A ninguem es
capou que durante os dias previstos para 0 golpe, as nossas
fronteiras do Norte e do Sui foram objectos de graves provoca
goes, violacoes e mesmo um aumento da concsntracao de
tropas zairenses e sul-africanas. Como souberam esses palses
o que se iria passar?

o mundo inteiro deu-se conta das dectaracoes do pr'esi
dente do Zaire a favor do golpe e de Nito Alves, QUE!esperava 0
Zaire deste golpe?
Savimbi e os seus agentes imediatamente apoiaran 0 golpe,
manitestando terem conhecimento do que se iria passar.
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De Londres urn estranho representante de Nito Alves anun
ciou que se deslocava a Paris para encontrar elementos da Uni
ta ...

As chancelarias ocidentais estavam optimistas quanto as
vantagens que 0 sucesso do golpe traria aos lnteresses capita
listas.

Qual era afinal a verdadeira natureza de urn golpe de estado
que era ansiosamente aguardado e habilmente manipulado
pelo imperialismo internacional? Quem passariam a ser os no
vos allados da Republlca Popular de Angola?

A resposta a est as perguntas esta na boca de todes os mili
tantes do MPLA e de todos os patriotas: 0 golpe de 27 de Maio
foi urn golpe reacclonarlo e visava liquidar a Hevolucao
Angolana e 0 MPLA.

Aos militantes nao podera escapar um aspecto chocante de
todo este processo. Quem foram os verdadeiros interve
nientes? Nao foi 0 Povo trabalhador ... Nao foram os operarios.
Nao foram os camponeses ... Na sua maioria foram jovens
elementos de diferentes camadas da pequena burguesia
angolana, e elementos dos mais privilegiados da nossa
juventude, que tiveram uma vivencla comum na clan des
tinidade, quando estudantes no "campo de Sao Nicolau"
quando prisioneiros politicos, ou no CIR "Certeza'', para onde
oartiram alguns deles [a depois da 1.a Guerra de Llbertacao, em
busca do romantismo da vida guerrilheira, alias [a no tim.
Quem sao Ze Van-Dunem, Nito Alves, Minerva ou Luis Ki

tumba senao a expressao de uma camada privilegiada e elitista
da ctual sociedade angolana (e nao s6 da actual. ..). Quem sao
Nado, Valentim, Galiano? Qual a sttuacao de classe de urn
Sakalof,.originario sem duvlda de uma raiz camponesa, mas
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tendo tido uma vlvencla que 0 situou noutro condicionalismo
de classe? Quem sao Sita Vales, Rul Coelho, Nzamba ou King
ou 0 proprio Kindanda - dono da quinta que servia de Centro
operacional? Quem sao, de onde veem todos esses activistas
do fraccionismo que na func;ao publica ou 'no sector operarlo
desacreditavam os responsavets do MPLA?

Toda esta gente utilizava um vocabularlo ultra-marxista e no
estanto a sua vida privada e a sua pratlca militante muito deixa
yam a desejar.

Todos eles eram mestres em perorar sobre a problematlca
da luta de classes. sobre a necessidade de liquidar a pequena
burguesia mas, como disse Betinho no seu depolmento,
nenhum deles tinha quaisquer dlficuldades de salarlos, habi
t~c;ao ou abastecimento e todos eles eram representantes
dessa pequena burguesia a que diziam votar tanto 6dio. Viu-se
alias que ao nivel de algumas cooperativas das CPB, eram
estes incorrig1veis fraccionistas quem travava a dtstrtbutcao
dos generos para os s6cios, sem se coibir de ir as escondidas
abastecer-se e a sua familia.

o campesinato nao foi atingido pelo fraccionismo, se
exceptuarmos um ou outro elemento que tenha aderido por tri
balismo ou regionalismo.

o Sector Operario, a parte uns elementos da tempera de um
Gama (da Sacma), de um Jubaru (da Induve), de alguns poucos
deste qui late e de algumas cornlssoes sindicais, nao se deixou
arrastar na aventura, nem se deixou enganar com os chamados
"consequentes" .

Em contrapartida foi no lumpenato de Luanda que 0 fraccio
nismo foi buscar muito do pouco apoio que teve 0 golpe de
estado e ate foi nele que baseou uma parte das accoes violen-
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tas que tiveram lugar. Muito desse lumpenato foi retirado pelos
golpistas das cadeias onde cumpriam penas de delito comum.

Os fraccionistas desenvolveram largamente 0 tribalismo, 0
regionalismo e 0 raclsmo, para conseguirem os seus objec
tivos.

Hoje, que 0 fraccionismo foi batido, e importante que a luta
contra essas taras da sociedade seja feita em bases militantes
e dentro de uma cornpreensao exacta do problema em termos
-ue luta de classes.

Os militantes dos grupos de accao devem estar atentos a".
esse problema e denunciar em cada momento a pratlca dessas
atitudes, em particular por parte daqueles que vern na derrota
do ··fraccionismo ocasiao para darem novamente largas ao seu
oportunismo, pelo assalto a sltuacoes de privilegio.

Por outro lado as forc;as reacctonarlas pretendem aproveitar
a actual sltuacao para levantarem a cabeca, 0 que exige de to
dos os militantes urn combate imedlato e eficaz para as neutra
Tlzar ~ semelhanc;a de outros paises africanos, tambern Angola

'_.conheceu uma dolorosa experlencia com as chamadas esquer
das do antigo pais colonlzador, que vieram para Angola ou aqui
~e encontravam [a, em franca oposlcao com 0 colon izador, mas
que depois da lndependencia continuaram a nao acreditar na
capacidade dos angolanos se govemarem e praticaram 0 pa
ternalismo ... de "esquerda", -erigindo-se em mentores ideol6-
gicos da nossa juventude, a quem transmitiam os esquemas da
luta pontlca em Portugal, esquecendo-se de que aqui tudo era
diferente, PJincipalmente 0 Povo, que ja nao era obrigado a
considerar-se portuques. Alern de toda essa actividade pre
tensarnente de esquerda, assumiu neste processo urna forma e
urn conteudo protundamente reacclonarlos.

-58-

ARQUIV
O L

. L
ARA



o Imperialismo nao deixou de estar presente em todo este
processo. Com mao cautelosa ele soube no momenta oportuno
accionar aqueles que facilmente se deixaram calr na sua orblta,
para criar uma sltuacao que so a ele poderia tavorecer. Os
proxlrnos meses trarao ao de clrna os elementos concretos da
tntervencao imperialista nesta trama, onde um pseudo-esquer
dismo serviu de cortina a partlctpacao imperialista.

Os militantes do MPLA souberam pararo golpe violento ~e
Ihes foi desferido e prepararn-se desde [a para curar as feridas e
intensificar as aocoes que fortalecarn 0 nosso processo revolu
clonarlo.

Nestas horas graves foi decisivo podermos continuar a
contar con a amizade internacionalista dos palses socialistas,
como por exemplo a URSS, em particular dos camaradas
cubanos, cuja presence tera impedido que 0 cerco imperialista
tirasse proveito da sttuacao criada enos trouxe pela mao amiga
de um alto responsavel, 0 gesto de solidariedade.

Com 0 fraccionismo ferido de morte, resta aos militantes do
MPLA dar-Ihe 0 golpe final que permita passar rapidamente as
tarefas prtorrtarlas de orqanlzacao do Movimento e organizac;ao
do Esta,do.

Hoje, mais do que nunca, cai sobre os Grupos de Acc;ao e
sobre os activistas a reeponeabt lidade enorme de desencadea
rem um processo dlnamlco que rapidamente retaca as estru
turas do MPLA.

Uquidada a verborreia fracclonlsta e necessarlo aprofun
darrnos seriamente 0 estudo dos fundamentos marxistas-Ieni
nistas que orlentarao toda a nossa actividade, num aumento
constante do nivel politico e Ideotoqlco dos militantes.
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A 'p~r de uma cempanha de depuraOl<> dos -elementos
fraccionistas e de organlza~ dos novos grupos de acc;ao a nl
vel dos locals de trabalho, vamos planificar 0 estudo que nos
permlta particlpar conscientemente na prepara~o do
Congresso e criar desde ja as bases s61ldas para a criaQAo deurn partido marxista-Ieninista.

Na planifica~ do nosso estudo devemos dar particular
Importancla ~ experilmcia hist6rica do MPLA, atraves dos seus
docomentos fundamentals e em particular os da 3. a Reuniao
Plenarla do Oornlte Central -e as directivas contidas nos dis
curses do Oarnarada Presidente.

Durante os anos de guerrilha e naqueles que sucederam ~
assinatura dos acordos com Portugal, numerosas foram as
reunloes em que os militantes e 0 Povo analisaram 0 processo
revotuclonarto, enriquecendo-o em cada memento. com os
princ1pios doutrlnarlos que irlam servir da bse as novas etapas
de luta.

A op~ao socialista do MPLA, embora expressa mais ex
pllcltamente na 3. a Reun iao Plenarla do Oornite Central, esta
contida em todos os documentos do MPLA, a partir do Mani
festo de 1956. 0 estudo do marxismo-Ieninismo foi sempre
preocupacao de todos os militantes e 0 primeiro CIR em 1964 ja
o incluia nos seus programas. Esse estudo foi sempre enrique
cido com os enslnementos do Povo de cada uma das Regioes
onde se desenvolveu a luta, bern como os ensinamentos dos
trabalhadores das zonas urbarias,
o fracclonismo nao nos deve fazer esquecer que 0 inimigo

principal continua a ser 0 imperialismo mundial que, encabe
cado pelo imperialismo norte-amerlcano, se mostra muito
agressivo em relacao a Angola e a Africa Austral, sobressalndo
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'parttcularmente neste momento a agressividade dos lnteresses
monopolistas franceses, e de todos os fantoches que das fron
teiras ainda realizam Inflltrac;oes, com 0 intuito de provocar al

instabilidade e a Inquletacao.
Os militantes do MPLA sao chamados a defender com mais

vigor ainda a (mica via de desenvolvimento que interessa as
massas populares. Essa (mica via e, como fol reafirmado pela
3. a Reunlao Plenarla do Comlte Central, 0 sociallsmo clentt
fico, baseado na doutrina de Marx, Engels e Lenine.

E para garantirmos que a marcha do nosso Povo para 0
socialismo siga sem desvios, temos de, cada urn no seu posto,
redobrar de estorcos para realizer as principals tarefas da
ReconstruC;Ao Nacional.

Urn largo caminho ja se percorreu no senuoo ue devolver ao
nosso Povo muitas das riquezas do nosso Pals. Muito resta a
fazer ainda neste campo. Nilo podernos ultrapassar etapas,
obedecendo apenas a algumas das nossas legltimas aspi
racoes, sem que elas possam basear-se em condlcoes objec-
tivas. '

o aumento da producao agricola e industrial, a orqantzacao
de todos os sectores da producao desde a gestao, passando
pela ptanttlcacao e 0 aumento racional da produtividade, a
orqanlzacao do ensino e da ssude, 0 combate ao analfabetismo
sao as premissas que assequrarao a construcao do social ismo
em Angola.

E ao cumprirmos todas estas tarefas estaremos como mili
tantes, e como trabalhadores, a seguir a directiva do Camarada
Presidente de "cuidar da vida material da populacao". E assim
consolidaremos a unidade no seio do Movlrnento e a unidade
no seio do nosso Povo que, .corno reafirmou a 3." Reuniao
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Plenarta, integra a classe. operaria, 0 campeslnato.va pequena
burguesia patri6tica e os intelectuais revolucionarios.

o Camarada Presldente tem insistido com frequencla na
necessidade de combater a tendencla de se cair nurna errada
concepcao da luta de classes que conduza ao isolamento da
classe operarla face aos seus aJiados - 0 campesinato, a pe
quena burguesia patri6tica e os intelectuais revotuclonartos.

o MPLA contlnuara como sempre a lutar para que a classe
operarla - "leqltlma deposltarta da doutrina do socialismo
cientifico" - assuma 0 seu papel dirigente, ~massem que para
isso se isole das outras torcas sociais da sociedade angolana.
cujos interesses coincidem com os objectlvos da Reconstrucao
Nacional.

Devemos consolldar ,0 espirito intemacionalista do nosso
Povo, desenvolvendo a amizade com os paises socialistas, com
os partidos progressistas de todo 0 mundo. Devemos inten
sificar 0 apoio aos ·movimentos de llbertacao, particularmente
da Namibia, do Zimbabwe, da Africa do Sui, de Timor e do
Sahara Ocldental. .

Com a tentativa golpista de.27 de Maio, as nossas estru-
-turas sofreram alguns abalos que carecem de lmsdlata atencao.
Urn amplo movimento de crltlca e autocrttlca a escala de todo 0
Movlrnento permltlra detectar e corrigir algumas das fraquezas
que tsrao facilitado as manobras fraccionistas. .

Ao nlvel dos bairros das grandes cidades, os Comites do
Movimento devem desde ja ajudar os habitantes dos bairros·
(quando poss1vel atraves das CPS) a resolverem alguns dos
seus problemas fundamentais, particularmente os de abasteci
mento, os de saude e higiene, os de tomeclmento de agua'e
luz, 0 problema escolar e mesmo os problemas de habttacao
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(que embora de maior dificuldade, nao devem deixar de ser
equaclonados a nivel de bairro). Caminharemos asslm para 0
fortalecimento do Poder Popular, inteiramente ao service das
massas e nao ao servlco de alguns oportunistas.

A luta contra os uttimos redutos dos golpistas, lacaios
servis de todos os imperialistas, fortalecer-se-a ainda com a
contrtbuicao que cada militante der a solucao dos problemas
actuais de abastecimento, da producao e da orqanlzacao e
disciplina nos sectores de trabalho .. Que cada trabalhador
compreenda que tem de dar 0 melhor do seu estorco para que 0
aumento dos niveis de producao venha beneficiar todo 0 Povo,
cujo sacrificio nas duas Guerras de t.lbertacao justifica que se
possa esperar colher os frutos da lndependencla.

Api iquemos a Ditadura Oernocratlca Hevolucionarta, para
acabar de vez com os sabotadores, corn-os parasitas, com os
especuladores.

Organ izemos melhor a nossa vlqllancia e liquidemos no ovo
quaisquer novas tentativas de fazer reviver 0 fraccionismo no
MPLA e 0 divisionismo no seio do Povo..VigilAncia nos locale
de trabalho, vigil~ncia nos bairros. A particlpacao militante na
denuncia aos fraccionistas tem side exemplar. Precisamos de
ir mais longe. Ao nivel dos locais de trabalho temos de prevenir
qualquer acto de sabotagem. Ao nivel dos bairros temos de
garantir a sequranca dos moradores, pelo que devem as Briga
das Populares de Vigil~ncia, em Colaboracao com 0 CPPA,
aumentar a sua capacidade de controlo e de combate a crimina
lidade.

Mobilizemos todos os compatriotas para a producao. Quem
nao tem trabalho nas cidades deve dar a sua contrlbulcao a pro
ducao agricola. Apoiemos seriamente as campanhas do cafe e
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o Bureau Politico do Oomlte Central do MPLA.

Luanda, 12 de Julho de 1977

da cana-do-acucarl
A actividade do Governo deve libertar-se das peias burocra

ticas. 0 Governo deve tornar-se efectivamente urn Governo Re
votuctonarto, que saiba sobrepor-se_ quando necessarlo as leis
retr6gradas da epoca colonial e aos burocratas que entravam a
Revolugao popular.

As orqanlzacoes de ,massas devem rap_idamente reestru
turar-se, fortalecer as suas estruturas e realizar as palavras de
ordem do MPLA. •

Combatamos todos QS oportunistas e em particular aqueles
dos elementos da pequena burguesia que pensam ja, porque os
fraccionistas foram derrotados, lancar-se em busca da sltuacao
de privileqio.

Aceleremos a solucao dos problemas mais importantes dos
trabal hado res.

Fortalecidos pelas novas vit6rias alcancadas, inspirados
pelo exemplo militante dos companheiros tombados, seguros
da justeza da nossa opcao socialista, preparemo-nos para mais
duros e decisivos com bates peJa orqanizacao do MPLA e do
Estado, pela Reconstrucao Nacional, pela reatlzacao do
Congresso e pela criacao do Partido.

Viva a Unidade da Nagao!
Morte aos fraccionistas!
Avante para 0 Congresso!
A Luta Continua!
A Vit6ria e Certa!
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a
Dita'dura

Democritica RevQlucionaria
para aeabar de vez
com os sabotadores,
com os parasitas,

com os especuladores
o BUREAU POLITICODO MPLA-I21711917
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