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A LUTA CONTINUA
A VIT6RIA £ CERTA

Pela voz do Saudoso CarharadaPresidente Dou
tor Antonio Agostinho Neto, perante a Alrlca' e 0
Mun~o loi prodlamada a tndependencie de Ango·
le em 11 de Novembro de 1975 constituida assimerr Republica Popular de Angola.
"Longo foi 0 caminho percorrido para elcencer

esse obiectivo primeiro, em que se pas termo
a mais de quatro seculos de ocupecso-de opressao
e explora~ao. Caminho bestente espinhoso, onde
muitos dos mais valorosos filhos desta terra
verteram 0 seu sangue, fecundando os imimos
dos demais para sequirem em frente ate a liqul
da~ao delinit/va do colonisltemo, criendo condi
~oes para 0 surgimento de uma nova vida na
Petrte Angolana.

No entanto, 0 imperiallsmo internacional tenta
a todo 0 custo travar 0 desenvolvimento hermo
nioso da Patria de Agostinho Neto, utilizando, para
isso.. grupos armados de ientoches da UNITA,
chefiados pelo tristemente celebre Sav/mbi, ser
vente liel do imperialismo, 'cIificultando a concre
ttzecso das nossas aspira~oes de paz para cons
trulrmos a lelicidade do Povo Angolano.
t com esse obiectivo que 0 DIP do Comite Cen

tral do MPLA·Partido do Trabalho, publica a pre
sente Brochura para lever ao conhecimento de
todo 0 nosso Povo as respostas para muitas per
guntas que sao postas diariamente a todos nos,
esclarecendo eituecoes e denunciando as verda
deires inten 90es dos nossos Inimigos.

INTRODUCAOLUCIO LARA
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PToclamay~o
da Independbcia

Porque essa era a politica dos portugueses: gostavam
de mostrar sempre as pequenas diferencas para dividir ca
da vez mais 0 Povo Angolano.

A independencia da Republica Popular de Angola foi
proclamada pelo Camarada Doutor Ant6nio Agostinho
Neto, que foi Presidente do MPLA e primeiro Presidente
da Republica Popular de Angola.

A partir de 1lde Novembro de.l975, data da mdepen
dencia, existe em Angola urn governo de angolanos para os
angolanos, que defende os interesses de todo 0 Povo, e em
particular dos operarios e dos camponeses.

• que este e preto, aquele e branco ou mulat.
• que este e protest ante, aquele e catolico
• que este e umbundo, aquele e Idkongo ou fiote

• este e da Huila, aquele e de Luanda

Desde 0 dia 11de Novembro de 1975, a Republica Po
pular de Angola e urn pais livre e independente.

A independencia foi uma conquista de todo 0 Povo
Angolano que lutou contra os colonialistas portugueses,
nas chanas do Mexico, nas matas de Nambuangongo, no
planalto do Bie, no Kuando-Kubango, nas florestas do
Maiombe, no Norte e no SuI, em toda a parte onde era pre-
ciso acabar com a exploracao que 0 regime colonial de
Portugal fazia os angolanos sofrer.

A luta armada serviu tambem para tomar a unidade
nacional mais forte e para os angolanos esquecerem as di
ferencas -.

OQUEEA
INDEPENDENCIA
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On!.em.
o colooialismo

• 0 gado
.oouro
• os diamantes
• cafe, 0 algooio, 0 sisal
• as rerras mais ricas

Os portugueses conquistaram Angola, a nossa terra, em
1482 porque tinbam arm as mais rnodemas e porque os po
vos que lutavam em Angola contra a ocupacao portuguesa
nAo estavam unidos, quer dizer, cada urn fazia a luta s6zi
nbo e n40 bavia urn sentido forte de unidade nacional.

Cada povo lutava por seu Iado e todos ficavam fracos
perante as forcas portuguesas que. queriam ocupar a nossa
terra. .

SOmais tarde os sobas de algumas tribos comecaram a
fazer aliancas entre si, quer dizer, comecaram a juntar os
seus combatentes para ficarem mais fortes, de forma a fa
zerem a luta em conjunto, contra os colonialistas.

Todo esse tempo ate 1975, 0 ano da nossa indepen
d8ncia, foi tempo de grande sofrimento para todo 0 Povo
Angolano.

Os colonialist as comecaram a explorar as nossas ri
quezas .

o QUE FOI.
oCOLONIALISMO?
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Os angolanos que tinham cabecas de gado e lavras
eram obrigados a vender aos colonialistas portugueses 0

Tudo pertencia aos colonialistas.
Eles eram os donos das rocas de cafe e palmar como 0

Mario Cunha, 0 Sousa Leal, 0 Ricardo Gaspar, 0 Santos
Diniz.

Eles eram os donos das plantacoes de algodao como a
Cotonang e 0 Lagos x Irmao.

Eles eram os donos das moageiras e do gado como Ve
nancio Guimaraes Sobrinho, 0 Gomes x Irmlo e o Alfredo
Matos.

Angola virou co16nia de Portugal e todas as suas ri
quezas eram exploradas pelos portugueses que as enviavam
para a sua terra e outros paises capitalistas.

Os angolanos na sua terra nft(, tinham direito. Tinham
a categoria de "indigenas" e eram obrigados a pagar urn
imposto em -dinheiro todos os anos.

Os angolanos eram obrigados ao trabalho forcado,
quer dizer, eram obrigados a ir no contrato longe das suas
familias, trabalhar para 0 colono patrao,

• abrir novas estradas
• construir barragens e pontes
• novas linhas de caminhos de ferro
• nas minas .
• nas ~as de cafe, cana-de-~ucar. a1godao, etc.
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produto do seu trabalho, pelo preco que os proprios colo
nialistas davam.

Os angolanos nao podiam mandar os filhos a escola
que era s6 para os mhos dos colonos e para alguns "assi
milados".

Os angolanos nl0 podiam escolher os seus dirigentes,
Os governantes, os administradores, os chefes de posto,
todos eram portugueses e eram tambem as autoridades
portuguesas que escolhiam os sobas que eram obrigados a
cumprir as ordens e a politica de exploracao de Portugal.

Os angolanos que nao cumpriam as ordens do gover
no portugues entravam na prisao, eram condenados, mas
sacrados, eram mandados para outras terras como S.To
me, Cabo Verde, india, Timor etc.:.donde nunca mais vol
tavam.

Em Angola nao havia liberdade, os trabalhadores nl0
podiam se organizar para defender os seus direitos, eram
56 escravos para eriar riqueza para os portugueses,

O. colonialiJtu maltrl'*VIfII 0 Povo
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Os luerrilheiros do MPLA comecaram a !utar contra os co!onla1lJtu

\
Para acabar aqueJa vida de escravidao, os angolanos

resolveram lutar contra 0 governo portugues.
r Em 4 de Fevereiro de 1961, urn grupo de patriotas an

&olanos de varias partes do nosso pais, recebeu instrucoes
r do MPLA para comecar a luta contra os colonialistas, pa
ra libertar a nossa terra da exploracao.

Os angolanos n40 tinham grandes meios para essa lu
ta, so tinham catanas. Mas todos se uniram, fizeram uma
forca grande e tinham vontade de veneer - os do SuI, os

o INicIO
DA LUTA ARMADA
E A REPRESSAO
COLONIAL
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do Leste, os do Norte e os do Centro, todos Jutaram para
acabar a vida de exploracao que os portugueses obrigavam
os angolanos a viver.

Entao 0 governoportuguesmandou para Angolamais
tropa para esmagar os nacionalistas e trouxeram tambem
armas novas, mais canhoes, avioes e helicopteros com
bombas, para queimar as sanzalas e as tribos, prender e
matar os angolanos.

Muitos velhos, mulheres e criancas foram assassina
dos pela tropa portuguesa na Baixa de Kassanji, no Uige,
no Kunene. no Huambo, no Mexico, na Lunda. no
Kwanza-Suie em Benguela, etc..

Muitos patriotas morreram nas prisoes como na ca
deia de Sao Pedro da Barra ou Sao Paulo, emLuanda, Sao
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<10' auo=rrilhelros

Nicolau na antiga M~amedes. no Missombo no Kuando
Kubango, no Peu-Peu, no Kunene, etc ..

Muitos combatentes tombaram nest a luta contra os
portugueses como 0 Comandante Spencer, Hoji-Ya
Henda, Neves Bendinha, Kwenha, [ia-Nginda, Kima-
Kienda e muitos outros. .

Mas os angolanos continuaram a 1uta porque estavam
unidos e queriam acabar com 0 sofriniento e a exploracao,

Os angolanos venceram porque faziam uma luta jus
ta, pela liberdade e pela independencia da nossa terra.

Foi assim que depois de 14 anos de guerra contra os
colonialistas portugueses, Angola se tomou independente
no dia 11 de Novembio de 1975.
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L U C lOLA R A

A independencia veio dar ao Povo Angolano 0 meio
de construir a sua vida. 0 seu futuro. Cada cidadao ganhou
os direitos que nio tinha:

• 0 direito de votar, quer dizer, escolher os seus
dirigentes (nas conferencias municipals, Assem
bleias Provinciais, no Congresso do Partido etc..)

• 0 direito de educar os filhos, de mandar as crian·
~as a escola

• 0 direito a receber tratamento quando estiver
doente.

• 0 direito ao trabalho digno
• 0 dlreito a receber um salario correspondente ao
trabalho produzido

• 0 direito a organizar-se nos sindicatos para defen
der os direitos adquiridos

o QUE REPRESENTA

A INDEPENDENCIA
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Com a indepen<iencia,cada cidadao angolano recebeu
a responsabilidade de dar uma contribuicao para a cons
tru~lo de uma sociedadelivre e mais justa, em que 010 ha
patroes nem escravos, nla hi explorados nem explorado
res.

o objectivo e construir uma patria de trabalhadores,
em que as fabricas. as grandesminas, os meios de produ
~ nla pertencem a urn capitalista que com essesmeios
explora a mlo de obra alheia, mas simpertencema todo 0
Povo Angolano.

• 0 direito a fazer ouvir as suas opinioes nas estru
turas a que pertence

• 0 direito a cultivar 8 terra para garantir 0 seu
proprio susteoto.
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lUCID LARA

Tambem organizaram os fantoches, deram-lhes apoio
em armas, municoes, logistlca para invadirem 0 pais e der
rubar 0 novo govemo da Republica Popular de Angola.

Ao mesmo tempo, deram ordem para todos os portu
gueses sairem de Angola - os medicos, os engenheiros, os
professores, os tecnicos que sabiam trabalhar com as ma
quinas das grandes fabricas, todos foram embora, para os
Angolanos terem dificuldades e nlo poderem desenvolver
a sua terra independente,

Muitos portugueses do gostaram que Angola se tor
nasse um pais independente.

Aqueles que desejavam continuar a.ganhar riquezas A
custa da exploracao-do Povo Angolano, os colonialistas,
tentaram fazer tudo para fazer confusAo na independencia
e na vida nova da Republica Popular de Angola.

Para isso foram juntar-se aos angolanos traidores, aos
fantoches que na FNLA e na UNIT A sonhavam tomar 0

poder em Angola para as nossas riquezas continuarem a
ser exploradas pelos imperialistas.

Fizeram uma propaganda de engano, para fazer virar
o povo angolano contra 0 MPLA, receberam dinheiro,
mercenfirios e muitas armas dos paises como os Estados
Unidos da America e a Africa do Sui racista.

A VINGAN~A
DOS
COLONIALISTAS
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Os eolonialisl" Quando luairlm kvaram tudo • Q.Je pucleram
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• Demagoglccs,
• Tribalistas,
• Raeistas e
• Divisionistas.

Na longa guerra patriotica contra 0 ocupante estran-
.'geiro do nosso Pais este chefe fantoche serviu de instru
mento da policia politica fascista portuguesa, na materiali
zacao dos planes maquiavelicos dos colonialist as, comba
tendo 0 MPLA, com 0 proposito de impedir 0 prossegui
mento cia luta contra os colonos que exploravam e matra
tavam 0 Povo Angolano.

Em 1975, 0 governo portugues, deseioso de criar uma
situa~Ao neo-colonial. do agrado do imperialismo interna- .
cional, precisava de urn agente angolano capaz de repre- .
sentar os seus interesses economicos e politicos e de travar
a luta do Povo Angolano para uma vida melhor sem explo
ra!;ao do homem pelo homem. Para levar a cabo os seus in
tentos, 0 governo portugues escolheu Savimbi, como podia
escolher outro qualquer traidor angolano. Mas Savimbi
reunia as qualidades que melhor satisfaziam os estrategas
da guerra psicologica dos Estados Unidos da America e da
Africa do Sui, paises que estao apostados em desestabilizar
o nosso Pais com.o objectivo de nos desviar do caminho
que livremente escolhemos: a construcao de uma Patria de
trabalhadores.

Este traidor que diz ter feito curso em Universidades
Europeias, consegue, explorando 0 obscurantismo das
massas, enganar mesmo aqueles patriotas sinceros com os
seus discursos .

Jq{as Malheiro Savimbi, e 0 chefe do grupo fantoche
denominado UNIT A, criado pela PIDE/DGS para com
bater 0MPLA, durante a 1.a Guerra de Libertacao Nacio
na]..

QUEME
SAVIMBI
E QUE INTERESSES
DEFENDE?
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Para alern disso, este lacaio do imperialismo, traidor a
causa do Povo Angolano que diz lutar para libertar esse
mesmo POYOnao poupa esforcos em mandar massacrar di-

Repletos, de mentiras contra os dirigentes do MPLA
Partido do Trabalho e do Govemo da R.P.A., easua poli
tiea de liquidacao da miseria do Povo Angolano, e de cons
trucao duma Patria feliz.

Este traidor diz lutar para libertar 0 Povo, mas na ver
dade ele nao luta, nem nunea lutou para libertar 0 POYo.
Isso porque quem luta para libertar 0 Povo nunca pode
juntar-se aqueles que exploram, que opnmem, que discn
minam os POYOScomo sAoos racist as sul-africanos. Alem
disso, 0 Povo Angolano ja esta independente desde 1975 e
apenas necessita de paz para reconstruir 0 Pais, parcial
mente destrufdo pelos bandos armados que Jonas Savimbi
dirige com 0 apoio do cxercito regular do governo racista
sul-africano.

Como 0 caminho escolhido pelo POYOAngolano re
presenta urn grande perigo para 0 regime hediondo de Pte
t6ria porquanto o triunfo da revolucao nesta parte do
Continente representa urn exemplo a seguir por outros Po
vos da AfriCa, incluindo 0 Povo martirizado da Africa do
SuI, luta a todo custo para impedir a consolidacao da inde
pendencia do POYOAngolano. E por isso que Savimbi e
bern pago para cometer accoes no sentido de desestabilizar
a economia da Republica Popular de Angola, destruindo
as infraestruturas economicas e sociais, como

• Meios de transportes,
• Barragens,
• Escolas,
• Lojas do Povo, etc.
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riarnente as populacoes civis, indefesas, para Ihes roubar
todos os seus bens.

Pela sua pratica, analisando a vida de Judas Savimbi,
chega-se facilmente a conclusao de que ele nao esta a de
fender os interesses do Povo Angolano:

• Quem mata pessoas indefesas, simples trabalhado
res, camponeses na sua maioria, e assassino.

• Quem rouba, os bens albeios, e quando nao conse
gue leva-los consigo, os destroi, e gatuno,

• Quem assalta localidades (aldeias mineirais, cen
tros de produ~ao), mata trabalhadores eleva consi
go diamantes Joutros bens que sao riquezas do
Povo Angolano, para fazer eontrabando, nao pra
tica urn acto' 'de guerra, e urn criminoso de delito
comum.

• Quem come com os raeistas sul-africanos e deles
recebe ordens para massacrar 0 seu pr6prio Povo,
e urn traidor nao 56 ao Povo Angolano, mas aos
Povos da Africa.

A UDit&mata ate at Cri~&lI
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0. crimes da UC;ta

..
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• Quem aSsassina padres, rapta cooperantes e tee
nicos estrengeiros, e bandido.

Savimbi e tudo 1s50. Judas (alias Jonas) Savimbi, tem
esta macabra imagem de assassino, gatuno, criminoso de
delito comum e de traidor.

Traidor houve muitos em Angola: aqueles que vende
ram 0 nosso Pais aos portugueses; aqueles que venderam
os nossos antepassados como escravos; aqueles que denun
ciavam it PIDE/DOS os combatentes c1andestinos.

Mas Judas (Malhado) Savimbi, e aquele que pela sua
traicao, ambicao cega de poder, maiores sofrimentos cau
sou ao nosso Povo de Cabinda ao Cunene.

Savimbi nao tem ideologia. Ele nao acredita em nada,
alern das suas ambicoes egoistas. A guerra tornou-se a sua
maneira de viver. Por isso e urgente acabar com este bandi
do e com todos angolanos que 0 seguem conscientemente,
pois assim reclama 0 sangue derramado pelos inocentes e
pelos her6is tombados nesta longa luta contra 0 imperialis
rno internacional, pela felicidade do Povo Angolano.
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Esta politica levada a cabo pela UNITA s6 e possivel
porque sao apoiados em armas, municoes, etc., pelos ra-
cistas sul-africanos, podendo, par isso, as ditas FALA (For
cas Armadas para a Llquidadio de Angola), que sao os
bandos armados da UNIT A, continuarem a massacrar
e roubar 0 nosso Povo.

E reaccionaria porque apoia-se em mercenaries e ini
migos dos Povos Angolano, e porque defende a politica
agressora do regime sul-africano que oprime 0 seu proprio
Povo e 0 Povo da Namibia e por isso nunea podera apoiar
a libertacao de qualquer Povo africano.

E divisionista porque actua na base do tribalismo
e do regionalismo, procurando atirar as populacoes da
regiao sul contra as da regi80 norte do Pais.

£ racista porque diz defender a criacao de uma "Re
publica socialista negra" e que nada teria de socialista,
pois nao e possivel construir 0 socialismo na base da raca,
da CO!da pele das pessoas que vivem na mesma sociedade.

A UNIT A e uma organizacao que representa os inte
rc!ssesdo imperialismo em Angola: 0 seu objectivo e a ins-
rauracao na Republica Popular de Angola de urn Governo
'fantoche e docil aos designios do imperialismo, para conti-
nuar 0 saque das riquezas naturais e explorar os trabalha
dores angolanos. Para isso, a UNITA, faz uma politica

• DivisiODista,
• Racista,
• E Reaccionma.

OQUEE

AUNITA?
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Crimes da Unita contra a Povo An,oJano
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Depoisda instalacao de urn govemo angolano, a luta
nao tinha terminado. Era precisoeontinuar a luta para re
eeber 0 poder econ6mico, controlar as fabricas, as grandes
plantacoes, os meiosde produeao, os bancos, para que em
Angola verdadeiramentemandassem os Angolanos.

Ent.a.opara evitar isso, a Africa do Sui fezuma grande
invasao contra a nossa terra no mes de Outubro de 1975,

POR QUE CONTINUOU
A GUERRA

DEPOIS DA INDEPENDENCIA?
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Quo l'Qu,darA definiuvamen1le os nossos 1rumi80'

para tentar impedir a proclamacao da independencia, 0
pais estava cercado pelos inimigos que tinham todo 0
apoio dos imperialistas.

o governo daRepublica Popular de Angola olIo podia
deixar que todo 0 esforco e sacrificio dos 14anos de luta se
perdessem assim. 0 Presidente Agostinho Neto mobilizou
o povo e comecou'a "Resistencia Popular Generalizada"
para defe~ da independencia e das conquistas da Revolu
~llo. .

13 ate hoje a luta continua para derrotarmos completa
mente os sul-africanos e os fantoches que eles apoiam. A
luta continua para 0 Povo Angolano nao perder a sua in-
dependencia e nlio voltar a ser explorado por qualquer ou
Ho pais.
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o QUE FAZEM
OS CUBAN OS

Para desenvolverAngola independente, silo precisos
muitos tecnicos. MesmoPortugal tinha emAngola no tem
po colonial, engenheiros estrangeiros que exploravam as
grandes minas, faziam os grandesestudos para construcao
de portos, barragens, etc..

o govemo de Angola independente nao podia deixar
o pais morrer. Nilo podia deixar as fabricas fechadas, os
trabalhadores desempregados.

o exercito angolano tinha que aprender rapidamente
a fazer uma guerra diferente, contra exercitos inimigos
mais bem armados, mais modernos.

NA RPA?
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Por isso 0 governo angolano pediu ajuda a muitos
pafses do mundo. Mas poucos pafses responderam e urn
dos que respondeu foi a Republica de Cuba.

o Presidente Fidel Castro aceitou enviar os medicos,
os professores, os engenheiros, os tecnicos que nao iam
deixar Angola morrer. E respondeu tambem ao pediao do
Governo Angolano para mandar os instrutores para for
mar 0 nosso exercito e os combatentes para fazer parar a
invasao sul-africana,

Lado a lado com os combatentes das FAPLA, os in
ternacionalistas cubanos combateram em Kifangondo, no
Ebo, no Quevee impediramque os racistas sul-africanos e
os seus lacaios da FNLA e UNITA avancassemate Luan
da, capital e sede do Governo Central.

Em 198], os racistas sul-africanos tentaram nova in
vasao, bombardearam a cidade do Lubango, ocuparam a
provincia do Kunenemas tambem nlo conseguiramderro
tar as FAPLA e os nossos aliados cubanos.

Os cubanos na RPA combatem e ajudam 0 Pais a de
senvolver, ajudam a resolver 0 problema da saude, da
construcao, reparam as pontes que os bandidos destroem
reparam as escotas e os hospitais.

Por isso quem esta contra a presenca dos cubanos na
RPA, est! tambem contra a propria independenciado nos
so Pais.

Quemesta contra os cubanos, est! contra 0 esforco da
reconstrucao nacional,

Quem esta contra os cubanos, nao quer que as crian
cas angolanas possam ir a escolae aprender, para amanha

...Na cODStru~iio
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Fazem 0 jogo do imperialismo que esta contra e quer
derrubar 0 govemo da Republica Popular de Angola.

Todos aqueles que desejam que a situa~ao nlo melho
re para poderem encher os bolsos, que desejam que Angola
nlo desenvolva a sua producso, que desejam que em An
gola haja.

• fome
• analfabetismo
• doen~
• atraso e ignorancia

serem os tecnicos, os engenbeiros, os professores, que vao
desenvolver 0 nosso Pais.

Por isso,
• os racistas sul-africanos que bombardeiam os
kimbos

• os fantoches traidores que assassinam 0 Povo e
roubam os seus bens

• os sabotadores da nossa economla
• os «kamanguistas»
• os candongueiros e especuJadores
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inlemaclonahstas Cubanos ajudarn (l POYOa reconstruir 0 Pail e a format TttnicO!l
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A Republica Popular de Angola val continuar a tuta
para que a independencla seja mais forte, a sociedade
nova .mais justa e 0 povo mais feliz.

A Republica Popular de Angola vai contin~ a luta
para que baja mais comida e roupa para todos, pUa que
se .abram mais eseolas, para que a doenea acabe e todo
o povo posse viver com saude e felicidade.

A Republica Popular de Angola vai continuar a luta
ate que todos os bandidos sejam eUminados, para que 0
povo possa viver em sossego nas sanzalas e Kimbos.

A Republica Popular de Angola vai continuar a luta
para que 0 trabalho de todo 0 povo possa construir um
futuro methor, numa Patria de trabalhadores livre e in·
dependente.

o FUTURO
DA REVOLU~AO. EM ANGOLA
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Com 0 sociaIismo 0 Povo serA mais reliz. tera m.ais
chYeltimeOIOs,mais casas. mail comida email E~olu.
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Agricullura mecanlZad.

OiniSlIClOluanda

Educa~;;o
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OPA - 0 futuro d. lU.olu~1o Anlo1aDa
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Ind6.1ri. Ballet
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