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Entrevistas de Sara Piloto e Armando Lopez,
publicado em "Verde Olivo em rnissao Inter
nacionalista", nO42 - la Quinzena Agosto 77.

o Comandante Henrlque Teles Carreira " Iko ",
membro do Bureau Pol1tieo do M.P.L.A. e
Ministro da Defesa da Republica Popular de
Angola,
no tereeiro Aniverstuio da constltul9lo das
her6icas F.A.P.L.A., coneedeu a " Verde Olivo"
umaentrevlsta na qual se refereao surglmento d.
desenvolvimento das Forc;as Armadas
Angolanas.

CUE RRli r,I-iE !RA.
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R. : As nossas torcas armadas regulares sao a
consequencia 16gicado processo de evolucao das
unidades guerrilheiras.
No 10 de Agosto de 1974, constituiram-se as
Porcas Armadas de t.lbertacao de Angola (FAPLA)

V.O. : Comandante, no pr6xlmo Prlmelro de
Agosto cornernorar-se-a 0 terceiro aniversarlo da
constltulcao das her6icas FAPLA. S e fizesse um
balaoco destes anos decorridos, que diria e que
aspectos destacaria como os mais significativos ?

NASCERj\M NA LUTA GUERRILHEIRA
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com as novas estruturas correspondentes a si
tuacao militar que se apresentava.
Eraa ultima fase da luta guerrilheira, previa-seja a
solucao da independencia e era necessarlo tomar
esta medida paraenfrentar a pressao do im
perialismo que intentava destruir 0 MPLAe evitar
a sua ascencao ao poder.
Durantea luta de tlbertacao as nossas unidades
guerriIheiras foram crescendo.

Dos prlmelroe grupos Integrados por 6, 7 a 10
homenschegarama formar-se unldades de 30, 50
e mals homens, Integraram-se as companhlas e
batalhoes, e estas estruturas nos Irlam
perspectivara transforma91loem exsrclto regular,
posteriormente.
Comestasestruturas cheqamos a etape de transi
gao que se caracterizou pelas grandes con
trontacoes com os fantoches da Unita e FNLA, os
rnercenarlos e 0 exerclto da Africa do Sui.
Depoisda tndependencta - 11deNovembro 1975 -
estabeleceram-se acordos com Cuba e a unlao
Soviatica paradesenvolvere aperfelcoar as torcas
armadascom estrutura de Exercito, Forca Aereae
~Marinha de Guerra.
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Avancamos na criacao efectiva das torcas
armadas regulares, capaz de coordenar e dirigir as
operacoes militares em territ6rio nacional, de
fender a integridade territorial do nosso Pais, e
inclusive, se for necessario,. prestar a ajuda
internacionalista aos povos que ainda lutam pela
sua independencla e contra 0 racismo aqu i na
Africa Austral.

· Tambern se visava apertelcoar as da Defesa -
Popular e a Pollcta, como torcas armadas com
plementares.
Elaborou-se urn plano Quinquenal que se leva
actual mente a cabo e adquiriu-se a tscnlca e
armamento de acordo com a nova realidade.
Fez-se urn grande estorco para formar os quadros
militares necessartos, para isso contamos com
escolas onde se preparam oficials,
especlaltstas menores e comlssarlos politicos.
Outros formam-se nas Academias Militares em
Cue-ae na unlao sovletlca.
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R. : A luta guerrilheira Inlciou-se em 1961, e rica
em experlenclas a muito diversa a sua hist6ria.
Surge com algumas certas dtvtsoes no seio das
populacoes que participam na tnsurrelcao, fun
damentalmente no Norte do Pals.
Estafoi alimentada palo imperialismo e acom
panhou sempre a luta.
o MPLA teve de manter um combate constante
com as orqanlzacoes que daviam lutar pela in
dependencla, mas que na realldade serviam 0
'imperialismo.
Tal e 0 caso da " Uniao das Poputacees de
Angola" (UPA), depois "Frente Nacional de
Ltbertacao de Angola" ( FNLA), a "Frente de Li
bertacao do Enclave de Cabinda" (Flec), culo
objectivo era a secessao de Cabinda e entregar

V.O. : Podera referir-se a etapa guerrilheira
durante a primeira guerra de liberta~ao nacional
contra a domlnacao colonial, assim como a
preparacaocombativa e organizativa em que se
encontravam as FAPLA no momenta da
proclarnacao da Independencla, aos 11 de No
vembro de 1975?
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as suasriquezas a voracidade das empresas
transnacionais.
Toda a histbria guerrilheira esteve condicionada
por esta sltuacao e a nossa orqanlzacao re
volucionarta encontrou sempre grandes di
ficuldades para utilizar as fronteiras e abastecer
os combatentes no interior do Pais.
A luta de llbertacao realizou-se, portanto, com
grandes dificuldades, enfrentando nao so 0
exercito colonial mas tarnbern os grupos fan
toches, as manttestacoes obscurantistas e 0 tri -
balismo que aumentaram a divrsaoda populacao.
Apesar da sltuacao anterior, a luta desenvolveu-se
com exito na Primeira Regiao, e mais tarde
abriu-se a frente de Cabinda (Segunda RegiaoPoli
tico-Militar ), que foi uma grande escola for
madora de quadros.
Ali se prepararam os grandes dirigentes poll
tico-militares do nosso Movimento, que foram
abri r outras frentes no Este e Centro do Pais, 0
que possibilitou - a partir de "1966 - a in
tenslftcacao da luta per todo 0 territ6rio angolano.. .

. Constituiamos uma or qanlzacao politico-militar,
na qual cada militante era simultaneamente um
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combatente, do que surgia uma grande in
terlorlzacao da responsabllidade em ambos os
sentidos.
o nosso Presidente 0 Dr. Agostinho Neto, era 0
Comandante em Chefe e 0 Oomlte Director tinha
uma Comissao Politico-Militar, que actuava como
Estado-Maior da guerrilha.
Estavamos sampre organlzados em grupos,
seccoes, esouadroes, que agora sao companhias,
de acoroo com a numenclatura classlca.
Estas unidades eram dirigidas por urn chefe mlli
tar a urn comlssarto polttlco: aste ultimo res
pondia pela formacao polltica a moral combat iva
das unidades.
A preparacao combativa estava condicionada
pela sltuacao de guerra, havia uma alta moral,
grande dedicacao a luta, mas os combatantes
tinham pouca preparacao militar.
A sltuacao militar criava dificuldades para
a prepa~Ao dos guerrllhelros; os
centres de lnstrucao eram constantemente ataca
dos pelo inimigo e tinham que estar mudando a
sua local izacao.
Portanto, podemos dizer que a preparacao
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Como todo movimento revoluclonarlo, tlvernos
avances e retrocessos em alguns momentos,
acumu larnos experlenclas necessarlas para
enfrentar a fase final, 0 combate contra os fan
toches e as invasoes do Zaire e A frica do SuI.

combativa era a accao, uma accao muito dispersa
dada a extensao do territbrio angolano, onde as
unidades, as vezes, estavam distantes umas das
outras dois a tres dias de marcha ape, 0 que di
ficultava a coordenacao das accoes.
Houve fases de alto nivel de luta e fases muito
baixas que correspondiam a rnudanca de tactlca
do inimigo e as proprias condicoes naturais do
terreno.
Na epoca da chuva aumentava a .acttvtdade da
guerrilha, no "caclrnbo diminula; nao estavamos
preparados para suportar os rigores do frio; as ve
zes faltavam os alimentos; sobretudo quando a
avlacao inimiga regava desfolhantes e destrula as
culturas, faltavam os produtos e havia que os
substitul r.
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R. : A grande vict6ria politica reside no exterminio
dos grupos fantoches e seus aliados
zairenses e racistas sul-africanos que integravam
o avanco do imperialismo no seu falido intento de
impedir ao MPLA tomar 0 poder.
Esta victoria criou as condlcoes para iniciar 0
processo de crtacao do nosso estado soctaltsta
Claro que esta victoria nao a conseguiu sornente
o povo angolano ea sua vanguarda revolucionarta
o MPLA.
Ela foi possivel porque estamos dentro de urn
conjunto de povos e paises que lutam pelo
socialismo, praticam 0 internacionalismo prole
tarto e combatem pela tndependencla real dos po
vos e contra a exploracao.
Estas sao algumas das victorias politicas, ve-

V.O : Durante a Segunda Guerra de Llbertacao
as FAPLA enfrentaram victoriosamente as torcas
mercenarias, os grupos fantoches e os raclstas
sul-africanos. Falemos desta epopeia e ex
pressemos quais sao , no seu entender, as
maiores victorias politicas e militares desta
contenda.
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R. : 0 primeiro passe importante para estabelecer
as novasestruturas fol a crtacao do Estado Maior
das FAPLA.
Este organismo foi criado para dar corpo a nova
orqanlzacaoadoptada no exerclto regular de tipo

v.O. : Como se esta realizando a transtorrnacac
das velhas estruturas para ·esquemas mais
complexos, proprios dumas Forcas Armadas
regulares e a tecnlca moderna ?

jamos as miIitares.
A primeira grande vict6ria rntlltar foi expulsar de
Luanda os grupos fantoches, a batalha de Qui
fangondo e de Ebo.
Podemosdizer que a batalha de Ebo determlnou
a retirada dos sul-africanos.
Com a retirada dos racistas sul-africanos, a UNI
TA, a FNLA, e todos os fantoches perderam 0
grande apoio militar que pensavam utillzar para
tomar Luanda e se instaurarem no poder.

ARQUIV
O L

. L
ARA



20

classlco.
E 0 organismo que realiza as mudancas
necessarlas e a medida mais importantes para a
transtorrnacao das torcas armadas.
Criaram-se as brigadas como unidade de base
antigamente chegavam ate batalhao .
Estas brigadas podem estar equipadas com
tecnlcas como os canhoes de artilharia de
campanha ate aos tanques entregues pelaUnlao
sovietrca.
Oesde os primeiros meses de lndependencta
adoptaram-se estruturas de acordo com 0 Bureau
Politico do MPLA, destinadas a dotar Angola de
torcas armadas capazes de responder pela defesa
do Pais.
As nossas estruturas nao sao dlterentes as dos
exercltos dos paises social istas, so que n6s
estamos no inicio, mas estamos dando os passos
para ir dominando a tecnlca pouco a pouco,
segundo 0 nivel de complexidade.
Contamos com a experiencla dos acessores dos
exer cltos amigos de Cuba e da Unlao sovreuca.
o nosso armamento e 0 standart dos paises
socialistas e temos sem dificuldade alguma as
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. R : A formacao de quadros realiza-se de acordo
com um 'plano elaborado segundo as neces-

v.O. : Como se leva a cabo a tormacao poll
tico-militar dos quadros das Forcas Armadas?

tecnlcas e munlcoes necessarlas.
Faltam-nosquadrosmilitares e se nao avancarnos
rnalse porque, simultaneamente com a torrnacao
das torcasarmadas, continuamos a Iuta contra os
grupos fantoches que ainda se encontram em
algumas zonas do pais.
As maiores dificuldades estao na crlacao da
Marinhade Guerra e a Forca Aerea, que necessi
tam de quadros com certo nivel de lnstrucao.
Naoobstante contamos com dirigentes militares
de grande experlencla de combate e grande
capacidade de asslmftacao das novas tecnlcas.
sao os que participaram na luta guerrilheira e
participam hoje na construcao das novas torcas
armadas.
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sidades das Forcas Armadas.
Temos em Angola uma escola interarmas para a
formacao de oficiais de infantaria, artilharia de
campanha, antl-aerea, tanques e outras es
pecialidades; a escola " Comandande Jika ", para
a formacao de 'Oomissarios Politicos.
Varias escolas de especialistas menores.

Outras especialidades, os quadros para a avlacao
e a Marinha de Guerra formam-se em Cuba e na
URSS.
Realmenfe a grande dificuldade sao os quadros, a
tecnlca moderna que temos, como 0 T-55,
necessitam de uma preparacao basica que in
fel tz mente nao e faci I encontrar em Angola.

Seria interessante conhecer sobre a par
tictpacao dos combatentes nos pianos da
Beconstrucao Nacional.

Conforme as FAPLA foram libertando 0 Pais,
ocuparam-se tarnbem em pOr a funcionar as
estruturas econornlcas do pais, num e outro lugar
ficaram quadros das FAPLA.
Esses homens encontram-se hoje em organismos
de Estado, Mlnlstertos e tabricas, participando na
Beconstrucao Nacional.
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Colaboramos tambern em trabal hos de engenharia
e reconstrucao de pontes, trabalhos voluntartos e
pianos agricolas.
Nao devia ser tudo, mas nesta etape e impossivel
fazer mais.
E a defesa nacional 0 que permit ira a reallzacao
da Beconstrucao Nacional.
Assim que se taca uma chamada aos jovens em
idade mil itar para cumprir 0 Servlco Militar
Obrigat6rio, estes terao a oportunidade de se
formarem dentro das torcas armadas e uma vez
concluido 0 seu service poderao ser mais ute is
para os pianos de Reconstrugao Nacional.
Os quadros da Marlnha e da Forva Aerea poderao
responsabllizar-se depols com alguns postos na
industria.
v.O. : 0 Comandante em Chefe e Presidente -da
Republica Popular de Angola, Dr. Agostinho Neto
referiu-se em ocasioes diferentes a res
ponsabi Iidade do Povo Angolano com os mo
vimentos de libertacao dos povos da Africa
Austral. Como se materializa este principio in
ternacional ista ?
ARQUIV

O L
. L

ARA



R : E uma constante donosso Movimento 0 apoio
a luta de libertacao dos povos da Africa Austral.
Antes da independencia tivemos relacoes com

esses movimentos de llbertacao e contribuimos
com os nossos ao trei namento cos combatentes
revoluclonartos.
Apoiamo-Ios com armas e rnunlcoes, repartiamos
o pouco que tinhamos para desenvolver a luta em
toda a Africa Austral.
Tarnbem manti nhamos contactos com os mo
vimentos revolucionarlos das antigas col6nias
portuguesas donde se realizavam grandes opera-
90es.
Essa atitude e um principio que mantemos, por
isso quando 0 Camarada Presidente se refere a
ajuda a esses movimentos esta dando corpo a um
principio que foi sempre fundamental para n6s.
Este e um dever internacionalista.
Consideramos a luta de llbsrtacao como urn direi
to fundamental dos povos.
Angola e conhecida em todo 0mundo como uma
base de movimentos de llbertacao da Africa
Austral.
Os nossos camaradas de Zimbabwe, Namibia e

25
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AFRICA do Sui tern aqui sempre uma re
taquarda segura.
As nossas fronteiras estao abertas aos nami
bianos, aos combatentes da SWAPO; tarnbern
para os do Zimbabwe e Africa do SuI.
Todos eles tern em Luanda as suas represen

tacoes,
Recebem a nossa ajuda e expertencla.
A sua luta e a nossa, nao podemos consi
derarmo-nos total mente independentes enquanto
eles nao alcancarern a sua lndependencla.
Nas nossas torcas armadas, os combatentes a
todos os nlvels estao preparados para, se fOr
necessarlo e solicitado, combater pela sua 11-
bertacao.
Cumprir com os nossos deveres In
ternac ional istas nao so com 0 apoio material, mas
tarnbem com a presenca flslca .
Temos em Angola uma experlencla de in
ternacionalismo que nos toca bastante, que e um
modelo para 0 mundo e que 0 nosso povo
conhece bem, e essa pr6pria experlsncla facllita a
moblllzacao da nossa juventude e a interpretayao
do conceito de internacionalismo, que, sa
necessarlo, poremos em pratlca.

r
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No 1110Anlversanoda Proclarnacao das FAPLA.

Proferida na escola de oficiais Cmdte ;'NIcolau
Gomes Spencer" no Huambo,

"
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o Comandante Henrique Teles carreira"lko",
membro do Bureau Polltico doMPLA e Ministro
da Oefesa da Republ ica Popular de Angola
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" Oficials, sarqentoa, soldados das Forcas Ar
madas Populares de Llbertacao de Angola.
Comemoram as Forc;as Armadas 0 seu terceiro
anlversarto em periodo dificil.
Ha bem pouco tempo salmos de uma crise grave
que abalou os proprlos alicerces da nossa jovem
Republica.
Atingiu as estruturas militares e fez desaparecer
alguns dos nossos melhores dirigentes, os seus
mais dignos oficiais.
Comemoram as Forc;as Armadas 0 seu terceiro
anlversarlo quando graves ameacas cruzam
diariamente a fronteira Sui do nosso Pals.
Tropas racistas sul-africanas enquadrando uni
dades fantoches, atravessam im emente a61'< '"II' ..~
~ ~)L~~

Mensagem do Minlstro da De'esa lis Fof'98s

Armadas Populares de Liberta910 de .Angola.
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nossa fronteira com a Namibia, levando a morte e
a desolacao ao seio da nossa populacao indefesa,
destruindo as estruturas, sabotando pontes e
estradas.
Avlces e hel lcopteros violam 0 nosso espaco
aereo usandotropas de comandos, ou fazendoa
loglstica dos fantoches, atentando assim
contra a nossa soberania.
Comemoramas Forces Armadas, P seu tercelro
aniversario, quando na trincheira da RevoluQlo,
na luta contra os Inlmlgos do norte e os do sul.cu
nadestruleao dos bandos fantoches, morrem os
melhores filhos angolanos, os mtlltantes mats
engaJadosdo nosso Movlmento.
Comemoramas Foroas Armadas, 0 seu tercelro
anIversari0 nas vesperas do 10 Congresso do
MPLA,plataforma que Ira galvanlzaros militantes
revoluclonarlos e 0 nosso Povo, porque alern da
analise do nosso passado de 21 anos de luta,
lancaraas basesda criaoao do Partido da Classe
Operaria, indispensavel ~ construeac do
socialismo no nosso Pals.
Comemoramas Forces Armadas, 0 seu tercelro
anlversarlo, quando nuvens.sombrias correm por
ARQUIV
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publlcacoes diversas, atravss da radio , com
programas de agitaoao tacltltados pela pre
senca dos inimigos de todo 0 Povo,os fanto
ches, e pelos comicios.
Toda a montagem da conquista das Ocmlssoes
Populares Balrros da capital e s crlacao de um se.
cretariado, era a colocacao em pratlca de uma
orqanlzacao paralela contra 0 MPLA.

As dificuldades enormes que atravessa 0 nosso
Pais desde a Independencia e em consequencla
de todas as vicissitudes de guerra eonhecidas
lnvasoes de fantoches, sul-africanos, merce
narios, EIps etc.-ridiculas formas de contestacao
por grupos pseudo - revoluclonarios e aventurelros
do tipo da Oca, dos Cacs,da Revolta Activa e
outros, todas essas dificuldades serviram de pasto
a verborreia dos bandidos fraeeionistas.
Ao mesmo tempo, a quebraquasstotal, e paralisa-
cao em multos easos, da producao, a falta de
tecntcos, uma certa indiselplina habilidosamente
instigada no seio das Forcas Arrnadas-senstvels
aos argumentos falsos devido a sua prbpr ia e di
fieil condlcao de vida -tarnbern foram apro
veltados pelos aetivistas do fracclonlsmo.
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Estes sao na sua maioria regressados das prtsoes
coloniais onde, por furto ou banditismo diverso,
tinham entrado pouco antes do 25 deAbrl1.
Multos outros sao provenientesdo vlcio, do crime
dlarto para a sobrevivenciano mundo terrlvel da
exploracao colonial.
No seio das For9<isArmadas os chefes do frac
cionismo, alguns com um certo renome criado
depoisdo 25de Abril, devido ao desconhecimento
da sua accao real na luta, devldo ~ Im
po s sibilidade de muitos contactos durante a
guerraacapararam-sedo Comlssarlado Polltlco e
de outras estruturas militares.
Atraves e a coberto dos chamados centros de
estudo politicos desenvolveram intensa ac
tividade clandestina de aliciamento, primeiro
individual e depois, mesmo, tentativas de mo
bil iza~o de unidades para os seus oblectivos
golpistas.
Todaesta accao era baseadana contestacao das
hierarquias civis e militares provenientes da
guerrilha, considerando os quadros militares
combatentes da luta de llbertacao nacional ul
trapassados, politica E; ideologicamente.
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Apresentando-se como defensores do Povo e
da Classe Operaria ,concentram a sua actividade
criminosa e de intrigas, a desprestigiar os diri
gentes do MPLA.
Todo 0 MPLA, 0 governo,a fimde.desprestigiar 0
Lider, 0 nosso grande Comandante-Em-Chefe e
Presidente do MPLA e da Republica Popular de
Angola, Camarada Presidente Agostinho Neto.
Numa primeira fase nao se atreviam a atacar
directamente a figura do Chefe de Estado, mas
cedo compreenderam que nao avancarlarn um
palmo se nao ligassem a enorme base de apolo
popular da Nacao ao Camarada Agostinho Neto.
Passam entao sucessivamente, a utlllzacao das

Outra das formas de accao adoptadas era um
profundo racismo oportunista, 0 regionalismo
cego, a contablllzacao de urn numero de lei
turas memorizadas e a recltacao manchada e
criminosa dos ctasslcos do marx ismo-Ieninismo.

Face a todos estes condiclonalismos reunidos, a
falta de tuncionamento de uma eficiente rede de
abastectrnento.de gEmeros de primeira necessi
dade, os activistas do fraccionismo tinham amplo
terreno de especutacao llvresca.

37

ARQUIV
O L

. L
ARA



mais modernas tecnlcas de destablllzacao, aos
assassinatos clamorosos, os assaltos es
pectaculares, a lntlmldacao, a soneqacao dos
bens destinados a populacao atribuindo ao go
verno, ao MPLA 0 vazio que entretanto, iam
criando.
Para isso, naohesltarn sequer em encontrar cul
pados aparentes de urn encadeado e complexo
circulo de sabotagem e minagem da estrutura
s6cio-politica e econ6mica do Pais.
Quando 0 clima proprio desta situacaolhes parece
amadurecido, apresentam-se como a (mica at
ternativa, como a (mica esperanca do Povo, para
as solucoes que se lmpoem.
Apresentam-se sob uma Iinguagem cheia de
objectivos, -sob uma capa falsa e ridiculamente
presuncosa, convencendo os ignorantes de que
se trata de marxismo-Ienlnlsmo.
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As estruturas do MPLA e do Govern 0 iam sendo
sistematicamente minadas, infiltradas pelos
corruptos, pela incompetencia, 'para que ela
servisse ao aumento da contusao e do
fraccionismo.
Alias, a medida que 0 processo de esclarecimento
vai avancando, podemos verificar na realidade
nao se trata de urn fraccionismo interno no MPLA.
E mais uma penetracao de elementos no seio do

MlLiTANTES DO M.P.L.A ..

r
A MAIOR PARTE DOS ELEMENTOS QUE

COMPOEM 0 FRACCIONISMO NAO SAO.
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MPLA para dividi-Io e destrui-Io por tim.
Importa nao esquecer que a grande maioria dos
elementos que cornpoern 0 fraccionismo, nao sao
mi Iitantes do MPLA.
os seus chefes,aliciados ou convictos pela sua
pratlca corrente diarta e antl-estatutarta, havia
muito tempo que ti nham rompido com a condlcao
de militantes e so conservavam os seus cartoes.
o afastamento dos dois prlnclpals caudilhos
traccionistas do Oomlte Central, se bern que at
permanecessem outros, reduzia as possibilidades
e 0 espaco politico do fraccionismo, pelo que so
Ihes restava 0 recurso as armas.
Planeam 0 golpe e partem para a tentativa da sua
execucao, na famigerada madrugada do 27 de
Maio.
Os factos sao conhecidos: tomada da Radio,
precedida do assalto a prlsao de S. Paulo e de
vlolencla sobre a poputacao para a obrigar a par
t icipar numa rnanltestacao que exigiria a in
tervencao das Forcas da ordem revoluclonarlas
com consequente dlvlsao do povo.das FAPLA e
do MPLA.
Perpetram 0 massacre do Sambizanga dentro do

ARQUIV
O L

. L
ARA



ARQUIV
O L

. L
ARA



Dos melhores filhos do povo angolano.
Os Comandantes Dangereux, N'Zagi, Bula,
Eurico Goncalves, 0 Major Saidy Mingas, e os
camaradas Helder Neto e Garcia Neto.
Foram companheiros que deram 0 melhor das
suas vidas pela lndependencla naclonal.
Estavam empenhados, como nlnqusm.na defesa
da construcao de uma sociedade livre e soclallsta
ria Republica Popular de Angola.
Dangereux.que todos saudosamente recor
damos, filho de uma familia humilde, de cam
poneses doleste de Angola, exemplo do que pode
realizar a RevoluQao; homem novo, despido de
todos os complexos, de todas as formas resul-
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plano ligeiramente alterado pelo desenrolar dos
acontecimentos.
De facto, a ideia inicial seria 0 massacre total
do Oornlte Central e do Estado Major Geral das
FAPLA e de alguns reeponsavets a outros nlvels.
Os fraccionistas conseguem raptar camaradas
Comandantes gloriosos das Forcas Armadas e
perpetrar 0 odioso massacre de Sambizanga.
Quem sao os camaradas assassinados e que tao
dolorosamente perdernos.?
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tantes de uma vida sob a exploracao ;
Dangereux ultrapassou todas as barreiras, todas
as nega95es, 0 tribalismo , 0 regionalismo e 0
racismo; ultrapassou os complexos de classe e
projectou-se na Revoluc;ao como um Homem No
vo.
Assim foram N'Zagi e Bula.
Crescidos dentro do MPLA,para ondevieram ain,
da muito [ovens, pioneiros, verdadeiros filhos da
Bevolucao a quem deram tudo: a infancia, a
juventude, a coragem, 0 amor pela Patrla e,
finalmente, a proprta vida.
Mingas e Eurico, companheiros da certeza da luta
pelos ideais revolucionarios mais nobres, homens
novos que a Patria deram a vida.
Helder Nato aGarcia Neto: dasde 0 "4 de Favereiro
nas prlsoes do fascismo portuquss ; a sua tidali
dada revolucionarla oterece 0 exemplo das suas
vidas.
Quase todos deixam filhos de tenra idada.
As esposas a tilhos deixam a grandeza dos seus
nomas e a eternidade as suas rnemortas,

~ Foram estes, entre outros, os militantes, os
angolanos assassinados pela camarilha
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sanguinaria dos talsos defensores do Povo.
Gragas a vlqllancla popular, gragas a determL
nacao dos combatentes das FAPLA, gragas
aos militantes verdadelros, gragas a coragem e
declsao demons trados por muitos e valorosos
camaradas, 0 golpe fracassou.
Foi duro e muito alto 0 preco pago pela victbria
da Patrla , das conquistas revoluclonartas e da
opcao soclallsta,
Mas 0 MPLA e 0 povo inteiro sairam retorcados
desta dura prova.
Retorgados porque mais unidos, mais coesos, e
mais livres, de Cabinda ao Cunene.
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Desde a primeira hora que se ofereceram, desde
os mais recOnditos lugares do terrltorio nacional,
militantes de unidades militares para combater os
fraccionistas onde quer que estivessem e foss em
quem fossem.
Militantes houve que se distinguiram neste perio
do pela firmeza e clareza nas anallses e nas
declsoes, pela iniciativa na luta e na solucao dos
problemas que a todo 0 momento esse comba
te lrnpos, pela accao corajosa e dlnarnlca que
realizaram.

HOUVE MILITANTES QUE SE DISTINGUIRAM NO

COMBATE AQ FRACCIONISMO
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Os camaradas do DOM/Regional" e do D.O.R.
com especial relevo para a accao dos cdas.
Mendes de Carvalho e Beto Van-Denem.
Os camaradas do Governo,dos quais nos lem
bramosdo cda. Pacavira, do cda. Boavida, do cda.
Lukoki e outros.
Dos cdas. Comandantes Ndozi, Ndalu, Toea, dos
Majores Ngakumono, 0 Tenente Tinho, 0 Major
Karnu e muitissimos outros.
Os camaradas da lrnprensa.Radio.Televtsao.san.
do de destacar 0 N'Dunduma e 0 Rui deCarvalho.
Todo 0 Cornite Central , sem excepcao.
Todos unidos a volta do Camarada Presidente, vi
vemos horas amargas, mas gloriosas, no combate

47-

Uns sao ja conhecidos, pols deles fez rnencao a
nota informativa do Bureau Politico.
Mas ha muitos mais que nbs nao podemos es
quecer.
Camaradas que desde a prlrnelra hora com-,
pareceram nos locais do Ministerio da Defesa,
pondo-se a dtsooslcao para qualquer mlssao, das
quais muitas vezes, tomaram eles prop r los a
iniciativa.
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a tentativa de golpe.
Os camaradas das Provincias, das Regioes
Militares, em especial relevo para os chefes mill
tares da III e da V Regioes.
Os militares e trabalhadores do Mlnlsterlo da Oe
fesa, do Estado Maior Geral, que foram garan
tindo a perrnanencla, sempre prontos, para qual,
quer rnlssao, sem olhar a fadigas e a sacrlflctos.
ARQUIV
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Queriamos finalmente referir 0 papel dectslvo,
como sempre do Camarada Presidente e
ComandanteemChefe, Agostinho Neto, 0 melhor
de todos nbs.
Emborasaiba perfeitamente quanto e dificil falar
do nosso querido Presidente, porque seremos
sempre incompletos, como militante e como
soldado, neste cargo de Ministro da Oefesa, nao
poderei deixar neste momento de 0 fazer.
o nosso Movimento, nos seus 21 anos de exis
tencia, passou[a por outras e gravescrises, todas

PRESIDENTE

o PAPEL DECISIVO DO CAMARADA
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elas aflnal truto do oportunismo de alguns, dos
desvios da ortentacao, que os levam sempre a
fuga ao centralismo dernocratlco e os poem ao
servlcc do imperialismo.
Embora 0 MPLA nso seja um Partido adoptou
desde ha multo, uma estrutura quase partldarla.
Seguindo sempre uma linha marxista, os seus
mais altos dirigentes, para 0 serem deviam abra
car 0 marxismo-Ieninismo.
Sem alardes, nem demagogia.
E tarnbern , por isso mesmo, 0 Camarada Neto,
nunca foi, no seio do MPLA, um avldo, como mui
tos 0 pretendiam ou pretendem.
Foi sempre 0 Chefe que orienta, dirige, in
terpretando correctamente a Iinha politica e
ldeoloqlca.eornano>- ....f) ele pr6pr io a accao mili
tante.
Nos momentos mais dificeis soube sempre
adoptar a poslcao mais correcta, de forma
ternerarla, quando a sltuacao 0 eXigisse e
algumas vezes ante a lndeclsao de outros res
ponsavels.

Corajoso e amigo, quem como 0 seu exemplo e a
ARQUIV

O L
. L

ARA



ARQUIV
O L

. L
ARA



53

seu lado aprendeu no estudo e na accao a ser
militante, a ser guerrilheiro, melhor que nlnquern
compreende a profundidade das suas OP90eS, a
justeza da sua pratlca,
Na simplicidade e modestla da sua vida familiar,
encontramos sempre 0 companhelro de con
fidencias mais intimas.
Os que, a seu lado, 0 ajudaram a criar com olhos
secos, mas muitas vezes tarnbern, com lagrimas,
os edlficios que sao a nossa lndependencla e a
nossa jovem Republica Popular, quando chega a
sua dectsao, 0 cumprimento realiza-se sem hesi
tacces, convictos da sua justeza e da certeza da
vit6ria.
E enganam-se os que ve~m fraqueza no seu es
pirito paciente, na sua atitude permanente de
recuperacao dos homens.
Este 0 procedimento dos lideres perante a tarefa
grandiosa como e a de manter a Unidade
Nacional, simultaneamente com a orientacao
soclatlsta.
N6s, os seus velhos companheiros de com bate ,
quando chega a hora das sltuacoes graves e das
suas declsoes corajosas e ternerartas, que [a sa-
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bemos adivinhar,dizemos: " 0 Kilamba ja saiu da
trl helra "nnc .....
E vamos contra 0 ini migo, seja qual for 0 seu po
tencial, porque sabemos ser essa a (mica poslcao
correcta.
E, como se diz - deixemo-nos de curvas: quando
se desprestigia urn dlrtqente, 0 Movimento ou 0
Estado, no fundo, e a figura de Militante e Chefe,
do Presidente Neto que se quer atingir.
Todos os fraccionlstas e traldores do nosso Mo
vimento actuaram sempre da mesma maneira -
atacar este ou aquele responsavel, fora das es
truturas do Movimento, fugir ao Centralismo
Democratlco, criticar esta ou aquela orien
tacao, exigir rnudancas anti-estatuarias e an..
tl-proqramattcas, mas poupando sempre 0 Presi
dente.
Mas, logo que 0 seu jogo fosse conhecido, passa
yam ao seu verdadeiro objectivo: destruir 0
Camarada Presldente e nosso Comandante em
Chefe.
o Camarada Presidente, por vontade dos ver
dadeiros revoluclonartos deste Pais, dos mili
tantes marxistas-Ieninistas, do Povo, da Nacao,
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.. .

dos soldados, dos sargentos e oficiais das Foroas
Armadas, esta a cabeca doMPLA e do Pals para
concluir a sua obra: ada crlacao de uma Patrla
justa e digna, onde nao exista a exploracao do
homem pelo homem e onde 0 homem angolano
seja urn exemplo em Africa e no Mundo.
Nao permitiremos que a sua obra seja destrulda
por ambiciosos e oportunistas, vendldos 80
imperialismo, saidos ou nao de obscuros
organismos clandestinos, cuja rnllitancla ninguem
pode certificar.
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o regime racista da Africa do Sui. que tentou

Soldados,sargentos e oficiais das Forcae Ar
madas :
Sabem voces, embora muitos compatrlotas nao 0
queiram perceber, que a nossa terra esta cercada
de Inimigos.
Inimigos do MPLA, da Republica Popular de An-
gola que, por actuarem por procuracao, nem

por isso deixam de ser perigosos.

CERCADA DE INIMIGOS

QUEIRAM PERCEBER A NOSSA TERRA ESTA

COMPATRIOTAS NAO 0EMBORA MUITOS
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impedir a croctamacao do regime dernocratlco e
popular em Angola, invadindo 0 nosso Pais foi
vergonhosamente derrotado pela allanca in
ternacionalistaFAPLA-FAR, e a ajuda da Unlao
Sovietica e de toda comunidade socialista.
NAo satisfeito com a derrota infligida, volta a
carga, agora adoptando mstodos insidiosos das
mais apertelcoadas tecnlcas subversivas,na velha
tentativa de destruir a jovem Republica Popular e
impediro auxilio dado a SWAPO, na sua luta pela
lndependencta da Namibia.
Combinando accees armadas das suas torcas
regulares, lnflltracoes de comandos com fogo de
artilharia pesada sobre as nossas posicoes da
guarda frontelra, destrulcao de aldeias, mortes
de populares lndetesos, vlolacao de fronteiras pela
sua torca asrea, realizando 0 armamento ,0 en
quadramento e 0 abastecimento tarnbem de uni
dades tantoches.
N6s sabemos que so com a independencia da
Namibia poderemos ter a fronteira sui em paz, e
liquidar as bases de treino e os centros de
abastecimento dos fantoches.
56 com a Namibia livre e sob a responsabilidade
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dos namibianos e a dlreccao da SWAPO teremos
relacoes justas e paclficas na nossa fronteira sui,
como as que temos na nossa fronteira com a
ambia.
As Forcas Armadas devem retorcar a sua prepara
~o combativa e polltlca, apertetcoar a organi
za~aoe a disciplina e cooperando estreitamente
com a guarda fronteira e com as outras torcas
complementares, organismos partldarlos e ad
ministrativos afins, garantir a sequranca e a paz
nas nossas fronteiras combatendo, se a isto
formos chamados, os racistas e fantoches.
Eas escerancas queelesvao mantendo na accao
dos fantoches, tambsm sao vas e cada vez mais
ilus6rias.
Os nossos camaradas namibianos, como n6s
anteriormente, saberao,com 0 auxllio de todos os
paises amantes da paz e da liberdade, abater 0
orgulho, a vaidade, 0 mercenarismo, 0 mite da
torca dos reaccionartos raclstas sul-africanos, e
estabelecerrelacoesjustas, amigas e camaradas ,
connosco.ARQUIV
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Ao Norte e a nordeste, sobretudo na Provlncia de
Cabinda, a sombria arneaca e a accao dos ex
pansionistas zairenses, continua.
Apoiando fantoches sessionistas ou actuando
directamente, a tropa zairense vai tarnbern
causando a morte e a desolacao na nossa fron
teira, numa tentativa va de sabotar a economia do
nosso Pais, e criar 0 terror e a desestablllzacao,
sao ordens do imperialismo ( americano, em
especial ).
Na area da grande base de Kitona, alem de uni-

ORDENS DO IMPERIALISMO.

o EXPANSIONISMO ZAIRENSE ESTA SOB AS

.r
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dades ditas de treino, unidades americanas, ha
baterias de canhoes de 130 milimetros apontadas
para Cabinda.
Ha brigadas armadas de tanques e blindados que
arneacam a nossa fronteira, ha cacas e cacas
bombardeiros, entre eles " Mirages "ptlotados por
egipcios, que assim emeacam todo 0 norte do
nosso Pals, embora nos, se a Isso formos obriga
dos, saberemos defender as nossas frontelras, a
nossa populacao, a riqueza do nosso Pals.
Os nossos soldados , sargentos e oficiais altam
hoje 0 conhecimento perfeito das tactlcas da
guerra irregular com 0 conhecimento da tecnlca
moderna e da manobra das torcas regulares.
Sabemos defender, como atacar ,e temos as armas
necessarlae que nos foram fornecidas pelo nosso
grande aliado que e a Uni~o Sovietica.
Somos acusados de ajudar a Frente Congolesa de
Lloertacao Nacional.
Mas eu digo: sera efectivamente que os re
voluclonarios congoleses necessitam da ajuda de
uma Angola a braces com 0 cerco imperialista,
numa luta sem quartel para a ReconstruQao?
Nao. Os revotuctonarlos conooleses encontram
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apoio sim nas populacoes congolesas que eles
defendem enos meios que foram conseguindo ao
longo de tantos anos de preparacao e de pri
vacoes.
A sua luta levou hoje ao exlllo no nosso Pais,
centenas de milhar de refugiados.
Ontem, eram os angolanos que, sob 0 jugo
colonial, eram obrigados a refugiar-se al9-n fron
teiras.
Hoje, na Angola revoluclonaria e livre, e aqui para
onde vern refugiados, que tantos sacrificios
custam ao nosso Povo.
Que 0 Zaire saiba resolver os seus proprtos pro
blemas.
Angola nao ameaca ninguem.
As nossas fronteiras queremo-Ias pacificas e
seguras para, mais facilmente, continuarmos 0
grandioso combate pela Reconstru9aO Nacional.
N6s nao temos canhoes apontados para 0 Zaire,
nem cacas bombardeiros nas nossas fronteiras.
Que os outros tacarn 0 mesmo, porque se for
necessario tambem temos cacas bombardelros,
canhoes de longa alcance, tanques e, sobretudo,
valorosos combatentes.
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Os nossos inimigos vizinhos estao certamente
entusiasmados com a of ens iva reacclonarta em
Africa.
Marroquinos e outros que no Zaire enquadram as
torcas deste pais.
o cerco que se faz hoje a Eti6pia, os ataques a
Libia, . as lncursoes em Mocarnblque e na
Zambia, sao accoes combinadas para deses
tabilizar a Africa, criar 0 caos e a desordem dividlr :
para melhor se acaparem das nossas riquezas.
Mas as torcas revoluclonartas estao vigilantes e
nao se deixarao intimidar pela manobra im
perial ista.
Paises socialistas ajudam hoje , com a Uniao 50-
vietlca a frente , a Eti6pia.
Ena Africa Central, os paises da Linha da Frente e
outros combinam a sua accao, retorcando a uni
dade na luta pela llbertacao total do nosso
Continente.
Comemoramos 0 30 aniversario das FAPLA,
quase na mesma altura em que 0 povo lrrnao de
Cuba festeja 0 aniversario do ataque ao Quartel de
Moncada e a unlao Sovietica 0 600 aniversario da
Revolu9Ao de Outubro.
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Os camaradas sovletlcos e cubanos estao tra
balhando na orqanlzacao, na preparacao de qua
dros, e na solucao dos problemas diversos do
aperfeic;oamento das Forcas Armadas e de toda a
defesa do nosso Pais.
Soldados herolcos de Cuba, estao nas nossas
proprias trincheiras numa simbiose hist6rica
extraordlnarla criando 0 novo mundo que s6 0
mternacional ismo proletarto e capaz.
Juntos encontramos a msplracao nas lic;oes do
marxismo-Ieninismo.

CAPAZ DE CRIAR 0 NOVO MUNDO

so 0 INTERNACIONALISMO PPROLETARIO E
r
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Soldados,Sargentos e Oficiais: estamos na
vespera do 1° Congresso do MPLA.
Nas Forcas Armadas encontram-se os mais
engajados militantes do nosso Movimento e da
causa revoluclonaria do nosso Pais, alguns che-

.'

I..
• •

Sem sobressaltos, os pianos da criacao das
Forcas Armadas de terra, ar e mar vao sendo
executados, as vezes -devemos confessar- com
um certo atraso.
Mas tudo resurtante sobretudo das nossas limi
tacoes e das imensas tarefas a que paralelamente,
somos chamados a cumprir .
Oficiais,sargentos e soldados das FAPLA: um
monumento sera erguido ao soldado in
ternacionalista" ,ali onde caiu 0 nosso saudoso
Coronel Arguelles,no Ebo.
E outro a "ajuda internacionalista", na nossa
capital.
Assim pensamos que 0 nosso Povo, as Forcas
Armadas poderao brindar as geragoes futuras,
com lugares de meditacao e de romagem ( a me
dida da paqlna) internacionalista que se esta a
escrever no nosso Pais.
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fes histbricos da nossa Luta de Llbertacao
Nacional -muitos nao sao mesmo conhecidos da
maioria do nosso Povo.
No nosso seio, e sobretudo na epoca da guerrilha,
formaram-se grandes combatentes da causa re
voluclonarta, deram-se os primeiros passos da
construcao da nova Angola, do Homem novo, da
allanca Operario-Camponesa, da verdadeira Uni
dade Nacional, os primei ros passos para a es
trututra partldarta.
Foi na guerrilha camaradas onde se deram os
primelros passos, fizeram-se os dirigentes na
ternpera da Iuta armada.
Cabe-nos um papel primordial na construcao do
socialismo no nosso Pais.
Somos chamados a participar no Congresso como
mi Iltantes e a trabal har pela reaflrrnacao da
orlentacao justa do 3° Plena rio do corntte
Central, e a formacao do Partido da classe
operarla.
Ha b~m pouco, ha uns minutos ouvimos a
alocucao do nosso Camarada Coman
dante-ern-Chefe, Agostinho Neto, no Acto Central
das cornernoracoes do nosso 3° anlversarlo.
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Em nome dcrneu Ministerio, em nome das Forcas
Armadas, a~elo a todos os carnaradas que me
ditem sobre as palavras do Camarada Presidente.
E, como ate aqui, que combatam as linhas erradas
no nosso seio; que se eleve a dlsclplina e
seguindo 0 apelo do nosso CamaradaPresldente,
que participemos todos 0 maximo na
reconstrucao nacional.
Rela~oesjustas devemser estabelecidas entre os
diferentes ramos das Forcas Armadas e as
Iorcas complementares, as torcas de terra, a
Marinha de Guerra, a Forca Aerea, a OOP, 0
Corpo de Pollcia Popular de Angola.
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S6 unid 0 s- porque os objectivos sao os mesmos,
a Dlr eccao e a mesma- poderemos real
mente cumprir com aquilo a que fomos chama
dos: garantir a sequranca interna do Pais e a de
fesa da integridade territorial.
E mais, cabe-nos a nbs tarnbsrn continuar nacria
~o do Homem Novo.
Os camaradas futuros oficiais desta Escola,
nestes meses de lnstrucao, de convlvencia e de
militancia, aprenderam certamente 0 que e 0
Homem Novo.

NOVO

CONTRIBUIR PARA A CRIA(_fAO DO HOMEM
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o homem que ja se desligo.u das taras deixadas
pelo colonialismo no selo do nosso Povo.
o homem que abraoa profundamente a opc;Ao
socialista do nosse Movirnento e do nosso Es
tado, esta pronto a combater e a morrer pela
causa da libertacao total do Povo e do nosso Pals.
Aqui estao a ser instrui dos.
Quando daqui salrern.terao Queinstrulr, tsrao que
pOr em prattca os ensinamentos que vos foram
ministrados pelos professores desta Escola,
camaradas soviettcoe, Cubanos que aqul se
encontram, muitas vezes em sttuacao dificil, a
ajudar-nos e a cumprir 0 seu dever In
ternaclonallsta.
Quando sairem daqul.serao Oficiais das glorios,as
Forcas Armadas Populares de Libertac;ao de
Angola, que tantas lic;oes ja deram a Africa e ao
Mundo; serac os portadores fundamentais do
facho dessa heranc;a, que e ados quinze anos de
luta armada de t.lbertacao Nacional, que e a
memoria de todos os guerrilheiros que tombaram
para que fossemos llvres, de todos os oficlals,
sargentos e soldados que contlnuam a tombar
para que possamos ser com pleta e to-
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talmente livres.
A medida da vossa responsabilidade cabera,
tarnbem, a medida da disciplina que vos sera
exlgida.
Gostaria ainda de me referir a utilidade da vossa
prop r la formacao.
Nao pensem que ja aprenderam tudo, porque
aprenderam muito pouco.
A lnstrucao tem que ser permanente,continua.
Os camaradas deverao estorcar-se I por aprender
mais e mais e, sobretudo aprender na pratlca,
S6 assim, poderemos dizer, arnanha, que a Escola

"Nicolau Spencer" formou os verdadeiros oficiais
das Forcas Armadas de t.lbertacao de Angola.
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Antes de terrninarqostarla ainda de me referlr a
alguns problemas que vivemos nas For9as Ar
madas e que, estamos absolutamente certos,
terao um principio de solucao [a este ano.
Portanto, sobre 0 problema dos abastecimentos,
podemos dizer que hole j§ nao nos faltam os
meios.
Ha sim uma dificuldade de dlstribulcao.
E uma dificuldade organizativa.
Este ano ainda, serao dlstribuidas as viaturas
necessartas para a so Iucao dos problemas

ESTAO A SER RESOLVIDOS.

OS PROBLEMAS DAS FOR~AS ARMADAS
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operacionais e de abastecirnentos.
~ dificll ja encontrar urn soldado das Forcas
Armadas desfardado,ou mal fardado.
AI~mdisso, foi ja dotado 0 orcarnento das Forcas
Armadas, que nos permite irnediatamente corne
oar a distribuir os satarloe dos nossos soldados,
sargentos e oficiais.
As nossas deflclenclas organlzativas vao le
var-nos, certamente, a cometer ainda erros, a
falhas.
Mas para quem seesta a instruir nurna Escolade
Oficiais, sao falhas naturais e compreenslveis.
Os carnaradas sabem perfeltamente a com
plexldadedeumaestrutura militar, 0 quAodificll ~
formar um quadro, como sabem tambem como e
em que sttuacao de obscurantismo os
colonialistas deixaram 0 nosso Povo.
SAoIlmltacees compreenslvels, mas, as decisOes
foram Ja tomadas.
E cabe-nos a n6s, Fcrcas Armadas, a res
ponsabilidade de as tazer cumprlr.
Decidimos organizar ainda este ano as Escolas
Militares para ploneiros, sobretudo para os
nossospioneiros, aqueles que fizeram a caminha..

ARQUIV
O L

. L
ARA



80

da dos ultlrnos anos de guerrilha ou da Segunda
Guerra de Libertacao atras das unldadesdas+orcas
Armadas.
Vamos seguir 0 exemplo, que tao bem
conhecemos, das escolas de pioneiros de Cuba,
os" Camilitos ".Teremos ai, tambem, 0 apoio dos
nossos camaradas cubanos.
Pensamos que a parti r dessas escolas se for
rnarao, se crlarao os futuros cadetes, os futuros
quadros das nossas Forcas Armadas, form ados
nos princlpios de um exerclto forte, unido, de um
exerclto militante, de um exerclto que esta aqul
para aludarnaconstrucao ena defesa doaoclallsrno.
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For~ Armzdas Popalares de Ljberta~o de Angola

F. A. P. L. A.
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