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Angola entrou impetuosamente na vida internacio
nal, atraindo sobre si a atencao da opiniao publica
africana e mundiaL A luta do povo anqolano pe1a in
dependencia, primeiro, e agora pela transformacao ra
dical da sociedade, goza, tal como aconteceu e acontece
com a Iuta de outros povos do mundo. ·de urn amplo
apoio .por parte de todas as forcas progressistas e cho
ca-se, por outro. lado, com, a encarnicada resistencia
das .forcas da reaccao, do imperialismo, do colonialis
mo .e do racismo. Finalmente, a luta do povo angolano
esta, tal como a luta de todos os povos da Africa pelos
seus interesses -vitais e pelo direito de serem donos
absolutes do seq' destino, estreitamente ligada a luta
de todas as forc;as pacificas e progressistas da terra
pela paz, 0 desanuviamento internacional e a seguran
ca dos povos. No Documento final da Conferencia de
29. partidos comunistas e operarios da Europa que teve
Iugar em Berlim no fim de Junho de 1976, faz-se uma
referenda directa ao fim da guerra colonial e a con
quista da independencia pelo povo de Angola. 0 00-
cumento caraeteriza esses acontecimentos .como «uma
contribuicao -importante para a causa da paz e da in
dependencia-.
o problema -de Angola adquiriu pois importancia

mundial. Em torno dele continua a travar-se uma aqu
da discussao. 0 conhecimento da verdadeira marcha
dos acontecimentos em Angola ajudara sem dtivida 0
leitor a apreciar objectivamente a situacao no suI do
continente aIricano.ARQUIV
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Agora, que se cxtinguiu 0 incendio da guerra da
Indochina, que se conc1uiu com exito a Conferencia
Europeia de Helsinquia e prossegue a busca insistente
de vias para a reqularizacao do conflito do Medio
Oriente, as forces imperialistas procuram criar novas
zonas de tensao internaciona1. A seu ver, Angola podia
servir para isso.

Mas nao foi apenas 0 belicismo dos imperialistas
que colocoii Angola na primeira linha da vida politica.
o pais possui importante situacao geografica: confina,
a sul, com a Namibia, pais que luta pela Iibertacao do
juga colonial da Republica da Africa do SuI; tern uma
extensa costa atlantica, indispensavel a N.A.T.O. para
exercer 0 controlo da naveqacao: 0 caminho de ferro
de Benguela, que se estende ate ao interior do conti
nente. permite a exportacao do cobre do Zaire e da
Zambia. Por outras palavras: Angola tem uma enorme
importancia politica e estrateqico-militar, Se 0 pOVO
angolano conseguir defender a sua independencia. en
tao as ultimos focos de racismo (Republica da Africa
do SuI e Rodesia) terao perante si toda a frente de pai
ses africanos independentes. A ajuda moral e material
da Africa independente tornara inevitavel a vitoria dos
movimentos de libertacao nacional na Namibia e no
Zimbabwe e colocara ;a ordem do dia 0 problema da
existcncia do sistema de apartheid na Republica da
Africa do Sul. A liquidacao das ultimas chagas de ra
cismo e de opressao colonial no continente represents
ria par outro lado urn golpe directo contra as interes
ses dos Estados ocidentais em Africa.

Para se compreender bern este estado de coisas e
preciso ter-se em consideracao a posicao ocupada pcla
Republica da Africa do SuI no mundo capitalista. Si
tuada na extremidade meridional da Africa, a R.S.A.
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Ha quinze anos arras, mais exactamente no dia 4
de Fevereiro de 1961, as forcas patrioticas de Angola,
sob a direccao do Movimento Popular de Libertacao
de Angola - M.P.L.A.- ergueram a bandeira da luta

o M.P.LA. NA LUTA PELA INDEPENDENCIA

possui, talvez, a maier concentracao de riquezas natu
rais do mundo. !sso levou a que se concentrassem ai co
lossais investimentos. 0 capital internacional transfor
mou, deste modo, a R.S.A. num factor de Importancia
vital para a estabilidade do sistema capitalista mun- .
dial. Par conseguinte, qualquer ameaca ao .status quo.
neste baluarte racista em Africa provoca 0 panico em
todas as bolsas e inquieta os maiores monopolies do
mundo.

Nao surpreende, pois, que os paises capitalistas
tenham reagido tao tempestuosamente perante a desin
tegra~ao do regime colonial em Angola. Eles temiam
nao tanto a sua queda, mas, sobretudo, que este gran
de pais saisse da es£era de influencia pelitica e econ6-
mica do capital monopolista internacional. Entretanto,
dado que os tempos da -diplomacia das canhoneiras
desapareceram para sempre, era-lhes necessario tentar
encontrar gropos politicos dcceis para, atraves da sua
manipulaeao, fazer retroceder 0 processo socio-politico
que ameacava por £im para sempre ao seu controlo
sobre Angola. Comecaram entio a procurar tais
grupos.

Angola viu assim concentrarem-se sobre si os pro
blemas mais agudos do desenvolvimento socio-econo
mico do continente africano. 0 imperialismo, em alian
ca com 0 odicso regime racista de Pretoria, procurou
e procura manter Angola na esfera da sua influenela,
conservar ai as suas posi~oes economicas, politicas e
militares.
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armada contra 0 dominio colonial portugues. Ao lade
dos colonialistas, fomecendo-lhes dinheiro e armamen
to moderno, encontrava-se 0 imperialismo mundial en
cabecado pelos E.U.A. Em troca da ajuda militar para
a repressao do movimento de libertacao nas colenias.
o regime fascista de Lisboa foi cedendo posi~5es-cha
ve nos seus dominies ultramarinos aos seus parceiros
imperialistas: os monop6lios dos E.U.A., R.F.A., Ingla
terra, Franca, Republica da Africa do SuI e Japao.
Mais de metade de todos os investimentos de capitais
em Angola pertencia ao mundo de neg6cios do Oci
dente.

Nao e porem possivel deter a marcha da hist6ria.
Em Abril de 1974, foi derrubado 0 regime fascista
portugues, abrindo-se desse modo a Ultima etapa da cri
se do secular imperio colonial de Lisboa. A luta anti
colonial dos povos de Angola, Mocambique, Guine
-Bissau e das outras co16nias portuguesas entrou numa
nova £ase. Iniciou-se um intenso processo de descoloni
zacao, que decorreu por toda a parte pacificamente,
atraves de conversacoes entre 0 exercito portuques. que
'representava 0 novo governo democratico de Lisboa,
e os representantes dos movimentos de Iibertacao na
clonal, a quem era transmitido 0 poder. Per toda a
parte, menos em Angola. A situacao aqui complicou
-se pela existencia de tres agrupamentos, dois dos quais
apoiados pelo capital internacional.
o M.P.L.A., fundado em Dezembro de 1956, era jii

entao a unica verdadeira orqanizacao de Iibertacao na
clonal. agrupando no seu seio representantes de todas
as camadas socials e grupos etnicos da populacao do
pais. Durante a Ionqa luta contra os colonialistas por
tugueses. foi-se constituindo, a partir dos seus destaca
mentos de guerrilheiros, 0 exercito de libertacao nacio
nal. Em consequencia das enerqicas operacoes de com
bate contra as tropas coloniais portuguesas, esse exer
cito libertou cerca de metade do territ6rio do pais.
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Faziam £rente ao M.P.L.A. dois agrupamentos: a
Frente Nadonal de Libertacao de Angola (F.N.L.A.) e
a Uniao Nacional pela Independencia Total de Ango
la (U.N.I.T.A.), incentivados e financiados pelas mes
mas forcas imperialistas sobre as quais se apoiavam
os colonialistas portugueses. E: precisamente sobre es
tas orqanizacees que recai parte consideravel da res
ponsabilidade pelo agravamento dramatico da situacao
no pais, que se transformou, no inicio, numa guerra
civil fratricida e depois, na mtervencao armada da Re
publica da Africa do Sui. Em consequencia desses
acontecimentos traqicos, foi frustrada a descolonizacao
pacifica de Angola.
o Iider da F.N.L.A., ex-empregado do departamen-

COM A AJUDA ACTIVA DA C.I.A.

controlava 11 das 15 provincias e gozava de ample
apoio da populacao. Nas reg-ioes libertadas, 0 M.P.L.A.
orqanizou a administracao aut6noma local e comecou
a criar sistemas de saude e instrucao publicas.
o M.P.L.A. possuia desde 0 inicio da sua existen

cia um amplo proqrarna de profundas transformacoes
politicas e socio-economicas, Esse programa previa a
total e definitiva liquidacao das consequencias do do
minio colonial portuques, a transformacao do pais
num Estado moderno, industrialmente deseavclvido. a
realizacdo da reform a aqraria com a entrega da terra
aos camponeses que nao a possuiam, a concessao de
direitos iguais a todos os angolanos independentemen
te da raca e etnia. 0 M.P.L.A. proclamou 0 seu ob
jectivo: a conquista da total mdependencia politica e
econ6mica do pais, colocando sob 0 controlo do gover
no as principais riquezas naturais - os jazigos de pe
troleo e diamantes, a producao de cafe - e toda a
industria.
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to de finances de Leopoldville (actualmente Ouinxas
sa), Holden Roberto, s6 muito condicionalmente pode
ser considerado angolano. Embora tenha nascido em
Angola, viveu no Congo belga desde os dois a110Sde
idade. Depois da morte do seu tio, Manuel Barros a
Nekaki, que fundou em 1954 a .Uniao da Populacao
do Norte de Angolan na emigracao (U.P.N.A.), Holden
Roberto assumiu a direccao dessa orqanizacao como
herdeiro.

Quando comecou a crescer impetuosamente a in
fluencia do M.P.L.A.. Holden Roberto mudou 0 nome
da sua orqanizacdo para •Uniao dos Povos de Angola ..
(U.P.A.), e posteriormente - para F.N.L.A. A modifi
cacao de nome da organizacao indica bem quais os
seus novos pIanos. Tratava-se ja de pretender repre
sentar toda a Angola. Isso permitia-lhe contar com a
ajuda dos monopolies american os instalados no antigo
Congo (actual Zaire).

Os services de espionagem dos E.U.A. (C.I.A.) nao
deixaram de aproveitar 0 favor oferecido para tentar
desalojar 0 M.P.L.A. da arena poHtica africana. A ta
refa estava alias facilitada pelo facto dos services de
espionagem americanos de ha muito terem contactos
com os lideres dos divisionistas. 0 dirigente da
F.N.L.A. Holden Roberto ja em 1961 tinha estabeleci
do estreitos contactos com a C.LA. e desde entao, co
mo escreveu no -New York Times- 0 conhecido jorna
lista americano Seymour Hersh, recebia pessoalmente,
todos os aDOS. de Washington 10 mil dolares.

Os destacamentos da F.N.L.A., armados com a
ajuda activa da C.LA. e situados ao longo da fronteira
entre Angola e 0 Zaire, dificu1tavam 0 avanco dos
combatentes do M.P.L.A., quer opondo-lhes resistencia
armada quer incitando a populacao local contra eles.
Logo no inicio da luta armada do M.P.L.A. contra as
tropas punitivas portuguesas, destacamentos dos cisio
nistas cercaram e Iiquidaram urn gt'llpOde combatentes
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do M.P.L.A. comandado pelo heroi de Angola Tomas
Ferreira. Posteriormente, repetir-se-iam accoes hostis
deste tipo.

Alem de dinheiro e armamento, os servicos de es
pionagem americanos forneciam ainda cons~lheiros a
Holden Roberto. Nos acampamentos militares de Kin
kusu, perto de Ouinxassa, onde eram treinados os re
crutas da F.N.L.A., e no proprio estado-maior da
F.N.L.A., trabalharam, em periodos de tempo diferen
tes, os americanos John Markham, Charles Dorkins,
B.Manhertz. M. Muller e outros.

Depois do derrube da ditadura fascista portuguesa
em Abril de 1974, os monop6lios americanos deposita
ram igualmente esperaneas na outra orqanizacao cisio
nista - a U.N.I.T.A. Criada com 0 apoio dos racistas
sul-africanos, dos ricos colonos portugueses, bem como
da ex-P.I.D.E./D.G.S., a U.N.I.T.A., encabecada por
Jonas Savimbi, agia no Sul de Angola tal como a
F.N.L.A. agia no Norte, ou seja, procurando impedir
a luta armada dos patriotas contra os colonialistas. Os
objectivos comuns levaram a F.N.L.A. e a U.N.LT.A.
a unir as suas accoes contra 0 M.P.L.A., representante
da maioria esmagadora do povo angolano.

Nessa altura, 0 poder revolucionario portuques,
preparando as condicoes indlspensaveis para a procla
macae da independencia de Angola, propos a forma
cyaode urn governo de transicao com a participacao
das tres organizacoes. 0 M.P.L.A. apoiou esses esfor
cos e. apes 0 cessar-fogo, em 31 de Janeiro de 1975,
esse governo foi formado. .

Os habitantes de Luanda receberam os rnembros
da deleqacao do M.P.L.A. como herois, ao mesmo tem
po que viam com inquietacao entrar na capital, arma
dos ate aos dentes, os destacamentos da F.N.L.A. e da
U.N.I.T.A., que nunca tinham lutado contra os colonia
listas. Essa mquietacao tinha fundamento. Em breve
os piores receios se concretizaram. Enquanto os repre-
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sentantcs do M..P.L.A. elaboravam no novo governo
as leis e 0 projecto de Constituicao, e os seus militan
tes se dedicavam it distribuieao de generos alimenta
res e de medicamentos, it organiza~o de lojas co
operativas, os destacamentos da F.N.L.A. provocavam
continuos choques armados sangrentos. Comecon a
fuga geral dos portugueses. 0 abastecimento de Lu
anda com generos alimentares ficou paralizado. As

. empresas industriais deixaram de trabalhar. As ruas
da cidade cobriram-se de barricadas. No mes de Junho
registaram-se combates de rua com 0 emprego de
artilharia. 0 Comissario Supremo de Portugal em An
gola, Antonio da Silva Cardoso. responsabilizou prin
cipalmente a F.N.L.A. por esse dcrramamento de
sangue.

Ao cometer esse acto de traicao nacional, ao lan
car as suas tropas contra Lua~da, 0 cabecilha da
F.N.LA. Holden Roberto nao ocultava 0 seu objectivo
de Iiquidar 0 M.P.L.A

BOSmeus destacamentos vao tomar 0 poder- - dis
se ele numa entrevista a um correspondente da France
Press.

Os representantes da F.N.L.A. e da U.N.I.T.A.
abandonaram 0 governo de transicao, Todavia, os pa
triotas nao permitiram que os cisionistas liquidassem
as conquistas das forcas de libertacao nacional. 0 di
reito do povo angolano decidir ele proprio do seu des
tino custara muitos sacri£icios e anos de luta para se
perder assim. Em Agosto as forcas do M.P.L.A. expul
saram os cisionistas da capital Os ministros do
M.P.L.A. continuavam a realizar 0 seu trabalho. A sua
primeira decisao foi despedir os directores de todos os
bancos privados.

Entretanto, os imperialistas activavam a sua ajuda
aos cisionistas. Em Junho de 1975 passaram para a
conta corrente da F.N.L.A. e da U.N.I.T.A. 10 mi-
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A INTERVEN~AO ARMADA DOS IMPERIAUSTAS

lhees de dolares da C.I.A. Outros 50 milhoes de d6la
res foram gastos pelos E.U.A. com 0 armamento en
viado para Angola. Segundo informava 0 -New York
Times- de '18 de Dezembro de 1915. 0 governo dos
E.U.A. planeava operacoes secretas em Angola. cujos
gastos deveriam atingir naquele ano financeiro 60 mi
lhoes de dolares.

Apesar das objeccces do Congresso contra 0 pros
seguimento da inqerencia na guerra desencadeada pe
los cisionistas, as operacoes em Angola ampliavam-se.
A C.I.A. recrutava ex-militares americanos que, depois
de treinados, eram enviados para as bases africanas.
Os mercenaries cram pagos com £Undos especiais pro
venientes de fontes americanas concedidos aos dois
grupos cisionistas de Angola. Desses fundos saia 0
abastecimento dos agrupamentos cisionistas com arma
mento. incluindo material militar pesado.
o jornal -Christian Science Monitor- assinalava na

altura: ja actuam em Angola aproximadamente 300
americanos, TOOos eles partiram dos Estados Unidos
no decorrer, aproximadamente, dos ultimos tres me
ses. Outro mimero igual de american os esta pronto pa
ra partir para Angola, logo que a C.I.A. receba novas
recursos monetarios. Fazem parte deste ultimo grupo
oficiais e soldados americanos, que receberam ..licenca
por urn prazo indeterminado-, procedentes de tropas
especiais dos E.U.A. estacionadas na zona do Canal do
Panama, ou que acabaram hi! poueo 0 service militar,

Os acontecimentos de Angola atingiram 0 seu pon
to cu1minante apes a invasao do pais por tropas re
gulares da Republica da Africa do Sul, em Agosto de
1915. Sob 0 pretexto de defesa do complexo hidroener-
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I
getico em construcao no rio Cunene conjuntamente
com Portugal. as. autoridades de Pretoria Iancaram
contra as provincias meridionais de Angola unidades
motorizadas estacionadas na Namibia, pais por eles
ocupado. No fim de Outubro, arremetia contra a ca
pital de Angola - Luanda - eercada por destacamen
tos dos cisionistas da F.N.L.A.. um corpo expedicio
nario de seis mil homens, armados com mais de cem
tanques, dezenas de helicopteros e avioes e artilharia
pesada. As unidades da Republica SuI Africana e os
destacamentos dos cisionistas contavam com centenas
de meroenarios fascistas espanhois e portuqueses, as
sassinos profissionais dos destacamentos punitivos
americanos que actuaram no Vietname e cx-mercena
rios dos separatistas do Congo e da Nigeria. Essa
operacao tinha por finalidade impedir a proclamacao
da independencia do pais, marcada para 0 ilia 11 de
Novembro.Em suma, nao era urn acto de guerra civil,
mas uma sangrenta intervenceo imperialista.

Actuando em conluio com os imperialistas dos
E.U.A.. os intervencionistasda Republicada Africado
SuI esperavamderrotar a Republicade Angola e asses
tar assim um golpe a todos os paises progressistas do
continente.Atraves da sua grosseira intervencao, dese
javam cindir a Organizacao de Unidade Africana, 0
que alteraria sensivelmentea correlacao de forcas em
todo 0 continente a favor do imperialisrnoe desfecha
ria urn golpe nas esperancas dos povos africanos no
total triunfo dos ideais de liberdade.

Mas eles erraram. E a sua inqerencia deu a Repu
blica Popular de Angola 0 direito de buscar ajuda nou
tros lugares, diria mais tarde Lopo do Nascimento.
Primeiro-Ministroangola00.

A ajuda oportuna prestada pelos paises progressis
tas africanos e pelos paises socialistas, e. em primeiro
lugar, pela U.R.S.S.e Cuba, a pedido do governo le
gitimo da R.P.A.,ndo permitiu que 0 agressor se apo-

12

ARQUIV
O L

. L
ARA



1.

o capital monopolista ocidental, e em primeiro lu
gar 0 dos Estados Unidos da America, sempre foi urn
dos maiores inimigos do movimento de libertacao na
clonal e democratico de Angola. Os monop6lios nao
queriam perder os enormes dominios que tinham em
terra angolana. Ao capital ocidental pertencia pratica-

A REPOBLICA SITIADA

derasse de Luanda. As tropas sul-africanas tiveram
que retirar-se de Angola para 0 seu pais. Sob os gol
pes dos patriotas as forces armadas da F.N.L.A. foram
obrigadas a recuar para as regioes limitrofes com
o Zaire. Tambem as forcas da U.N.I.T.A. foram derro
tadas.

Para salvar os seus testas de ferro, os imperialis
tas procuraram impor 0 cessar-fogo aos patriotas, em
pnrrando 0 governo da R.P.A. para a unidade com a

, F.N.L.A. e U.N.l.T.A., que estavam a ser derrotadas.
Os patriotas recusaram-se a enveredar por esse cami
nho e venceram. Venceram um inimigo forte, astute e
tccnicamente bem apetrcchado. . .-

Em conferencia de imprensa orqanizada em Luan
da a 29 de Novembro de 1975, foram mostradas
armas caputradas ou abandonadas no campo de bata
lha pelos mercenaries e soldados da F.N.L.A. e da
V.N.l.T.A. Viam-se ai armas anti-tanque, bazucas e
municoes, projecteis de artilharia de 106 e 130 mili
metros, roquetes anti-tanque teleguiados e Ianca-qrana
das anti-tanques, das que foram utilizadas pelos Esta
dos Unidos na guerra contra 0 povo vietnamita, Para
o transporte dessas armas, municoes, combustivel e
dos proprios mercenaries, procedentcs da Europa e da
Republica da Africa do SuI, para Angola, foram orga
nizadas carreiras aereas servidas par pilotos das For
cas Aereas norte-americanas.
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mente tudo: a terra, as minas, as fabricas, os transpor
tes, os meios de comunicacao e a mao-de-obra. 0 cafe,
o milho, 0 alqodao, 0 tabaco, a cana de acucar, a ma
deira, 0 petroleo, os diamantes, 0 ferro, 0 cobre e 0
uranio. .. durante muito tempo proporcionaram exce
lentes lucros as companhias ocidentais. Elas nao pou
pavam por isso esforcos para manter os seus interes
ses. criando dificuldades e obstaculos de todos os tipos
a conquista da independencia pelo povo angolano.

A jovem republica angolana foi assim, desde 0 pri
meiro dia da sua existencia, submetida ao bloqueio
economico e a pressao politica por parte dos E.U.A. e
dos seus aliados. 0 mundo de neg6cios americano pos
em movimento todos os seus recursos de accees sub
versivas, intrigas e conluios, jei empregados ampla
mente no Camboja, no Chile e em muitos outros pai
ses onde os interesses imperialistas dos E.O.A. se cho
cam com 0 desejo dos povos de defender 0 seu direito
a uma vida melhor.

Os sintomas do bloqueio economico, vislumbram-se
bem no funcionamento do porto de Luanda. Em 1974,
passaram pelo porto mais de 700 mil toneladas de
mercadorias importadas, principalmente adubos quimi
cos, maquinaria agricola e automoveis. No ana seguin
te, a importacso reduziu-se 80%. Situa¢o analoqa
na exportacao. Em muitos paises do mundo capitalis
ta tiveram sempre grande procura as mercadorias an
golanas. Agora. essa procura reduziu-se a zero. Assim,
ainda num passado recente, os E.U.A. cram urn dos
principais compradores do cafe angolano. Porem, sob a
mfluencia da propaganda anti-angolana, 0 mercado
dos E.U.A. fechou-se para esse produto da exportacao
nacional de Angola.

Foi 0 mundo de neqocios dos E.U.A. que desem
penhou 0 principal papel na campanha de estrangula
mento economico da Republica Popular de Angola.
o monopolio americano -Gulf oil .., que explorava os

14
ARQUIV

O L
. L

ARA



3*

jazigos petroliferos de Cabinda, suspendeu a extrac
.;ao de petroleo - principal fonte de entrada de divisas
estrangeiras em Angola - e congelou 200 milhces de
dolares de descontos pertencentes ao governo popular
de Angola. A companhia aerea angolana nao pode re
ceber durante muito tempo dois avices eomprados e
pagos a companhia americana "Boing", porque 0 go
verno dos E.U.A. interditou os fornecimentos a Ango
la dos equipamentos e da tecnica ja pagos. Nos ban-

r cos americanos foram detidos, sem qualquer funda
mento, os recursos pertencentes ao Estado angolano.
Simultaneamente, comecou a expandir-se em Angola
uma onda de actos de sabotagcm e diversocs econo
micas.
o julgamento de 13 mercenaries estfanqciros que

decorreu em Luanda, de 11 a 28 de Junho de 1976,
veio revelar novos faetos comprovativos da grosseira
inqerencia dos paises ocidentais e dos seus services
secretos de espionagem nos assuntos internos de Ango
la. No decorrer do processo foi nomeadamente revela
do 0 papel dos E.U.A. e da Inglaterra no recrutamen
to de .exercitos privados- com 0 fim de derrubar go
vernos progressistas na Africa Foi desvendada a acti
vidade criminosa de mercenaries estrangeiros em ter
ras de Angola: fuzilamentos de pessoas inocentes, car
nificinas, torturas, pilhagens e outros actos crueis de
violencia e sadismo.
o tribunal de Luanda pronunciou uma sentence

justa: quatro dos acusados, entre eles 0 -coronel- Tony
Callan, comandante do gropo de mercenaries ingleses,
foram condenados a morte e os restantes nove - a pe
nas de prisao entre 16 e 30 anos.

Quando do processo de Luanda, certos circulos oci
dentais inspiraram uma ruidosa campanha com 0 objec
tivo de difamar as autoridades da R.P.A., dando a en
tender que 0 tribunal nao tinha motivos juridicos para
julgar os mercenaries. Entretanto, como ja 0 frisaramARQUIV
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A experiencia da Iuta pela libertacao e independen
cia de Angola pos em relevo a inapreciavel importan
cia da cooperacao e da unidade dos paises e povos
africanos face as manobras das forcas imperialistas.
A Orqanizacao de Unidade Africana (O.U.A) e um
impoctante instrumento para a consolidacao das ac
coes e unidade dos povos da Africa. A sua firme poli
tica de resistencia a aqressao dos Estados imperialistas
e racistas, a luta contra 0 neocolonialismo e 0 apar
theid, granjearam-lhe prestigio e respeito nos paises do
continente.

FIRME POSI~AO DA O.U.A.

diversas assembleias e orqanizacces internacionais, 0
mercenarismo constitui uma ameaca seria para os po
vos das colonias, que vai contra 0 seu direito a auto
determinacao nacional, uma ameaca a causa da paz, da
seguranc;a e da integridade territorial dos Estados.

Na Resolucao da O.N.U. que se refere ao modo
como esta a ser concrctizada a Declaracao sobre a
Concessao da Independencia aos Povos e Paises Colo
niais, assinala-se que -a pratica do emprego de merce
narios contra 0 movimento de libertacao constitui acto
sujeito a pena e os proprios mercenaries sao crimino
sos fora de Iei-,

Na Resolucao da O.N.U. sobre os principios fun
damentais do regime juridico dos combatentes contra
o dominic colonial e estrangeiro e aprovada em 1974,
diz-se que 0 emprego de mercenaries por regimes co
loniais e racistas contra os movimentos de libertacao
nacional, que lutam pela libertacao e a independencia
do juga do colonialismo e do dominic estrangeiro, e
um acto sujeito a pena, e por isso os mercenaries de
vern ser julgados como criminosos. Foi exactamente
assim que eles foram julgados em Luanda.
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Em Janeiro de 1976, realizou-se em Adis Abeba
uma sessao extra ordinaria dos chefes de Estado e de
govcrno dos paises membros da O.U.A., dedieada a
situacao em Angola. A sessao reafirmou n determina
~ao dos povos africanos de defendercm as conquistas
democraticas do povo de Angola contra os atentados
da reaccao intema e enema, e constituiu uma impor
tante vitoria politics e diplomatica cia R.P.A. e de to
das as forcas progressistas cia Africa.

Pelo reconhecimento da R.P.A. manifesta1'f:_ffi-se22
Estados africanos, que representam a maioria da popu
la~ao da Africa. e que constitucm a forca politica mais
activa. A imprensa ocidental comecou a falar como se
a anterior O.U.A. ja nao existissc: a orqanizacao ter
-se-ia cindido, porque na questao do reconhecimento
da R.P.A. os votos dos scus mcmbros tinham-sc divi
dido em partes iguais. Essas -conclusces- eram porern
apressadas. Antes do £im do mes de Fevereiro, a
R.P.A. tinha sido ja reconhecida par 40 paises africa
nos, e Angola tornava-se membra da O.U.A. Triunfa
ram a unidade e a firmeza dessa orqanizacao.
o Presidcnte da Somalia, Siad Barre, declarou .

"A sitnacao em Angola e resultado da desesperada
tentativa empreendida pelo imperialismo internacional
para deter 0 avanco de Angola rumo a liberdade e,
deste modo, £azer retarder a libertacao da Namibia,
do Zimbabwe e cia Africa do Sul-.

As manobras de bastidores e a pressao dos E.U.A.
em vesperas da sessao extraordinaria nao conseguiram
exercer influencia nas resolucoes da O.U.A. Assim 0
sublinhon nomeaclamente Murtala Mohamed, que
ocupava entao 0 cargo de che£e do governo militar da
Nigeria: ..Nas vesperas da inauquracao da assembleia,
nos fomos testemunhas da actividade diplomatica de
sencadeada pelos E.U.A. Insatisfeito com 0 apoio se
creto e os £ornecimentos de cnormc quantidade deARQUIV
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A CONTRIBUI<;AO DA U.R.S.S. E DE CUBA

A ajuda prestada nos mais diversos dominios ao
movimento de libertacao nacional constitui urn dos
principios da politica externa dos paises socialistas. Rei
quinze anos. a 14 de Dezembro de 1960, a Assembleia
Ceral da O.N.U. aprovou. POl' iniciativa da Uniao So
vietica e com 0 apoio dos Estados socialistas e nao
alinhados, a Declaracao sobre a concessao da indepen
dencia aos paises e povos coloniais. na qual se dizia:
«Todos os povos tern direito it autodeterminacaor eles

armas a Angola, para a criaeao dum ambicnte de con
Iusao e carnificina, 0 presidente dos E.U.A. assumiu
a missao de dar instrucoes. atraves duma circular, aos
dirigcntcs africanos, de insistir numa reqularizacao do
problema anqolano, conveniente a Washington ... Mur
tala Mohamed classificou essas accoes de verdadeiro
insulto aos africanos.

Este caso. assim como 0 desenrolar dos aconteci
mentes no continente mostram que 0 sucesso dos pai
ses africanos na luta pelos seus objectives sera tanto
maior quanto mais consequente for a sua resistencia a
pressao das forcas do imperialismo, do neocolonialis
mo e da reaccao, quanto maior for a viqilancia em re
lacao as artimanhas e manobras dos seus inimigos.
A sessao da O.U.A. formulou mais uma importante
condicao para se fazer frente com exito aos Estados
impcrialistas e racistas: a estreita cooperacao com to
das as forcas progressistas do mundo e. em primeiro
luqar, com os paises socialistas. A ajuda desinteressa
da aos patriotas angolanos pela Uniao Sovietica e
Cuba teve na sessao merecido e alto apreco. e as ten
tativas de apresenta-la como inqerencia nos assuntos
internos foram classiflcadas e condenadas como pro
vocacao.
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estabelecem livremente 0 seu estatuto politico e reali
zam 0 seu desenvolvimento economico, social e cultu
ral », 0 representante sovietico, ao apreciar csses prin
cipios proclamados, declarou na O.N.U., que -A Uniao
Sovietica aprova a luta sagrada dos povos coloniais
pela sua libertacao, e- as. simpatias do povo sovietico
estao totalmente com os povos que se manifestam con-
tra os colonialistas-. -

A U.R.S.S. prestou durante muitos anos ajuda mo
ral e material as forcas patrioticas de Ango.la na sua
luta pela liberdade e a independencia da sua patria,
tal como prestou aos movimentos de libertacao nacio
nal de todas as demais antigas colonias portuquesas,
Como assinalou 0 Presidente da Tanzania, Julius Nye
rere, .0 M.P.L.A nao poderia combater: os colonialis
tas portugueses apenas com arcos e flechas. Naquela
altura 0 Ocidente recusou-se a dar armas ao M..P.L.A.
porque apoiava os colonialistas portugueses. Foi a
Uniao Sovietica e os seus aliados que Ihe-deram armas.
Agora. Angola e independente-, A Uniao Sovietica foi
o primeiro Estado a reconhecer a Republica Popular
de Angola, novo pais nascido de combates e dificulda
des, - 0 quadraqesimo setimo Estado africano indepen
dente e soberano.

Fie! ao seu dever internacionalista, a Uniao Sovie
tica prestou e continua prestando ajuda a Angola. em
plena conformidade com as resolucoes sobre a descolo
nizacao aprovada pela O.N.U. e a O.U.A. A XXIX
Sessao da Assembleia Geral da O.N.U. exortou aberta
mente todos os govern os a prestar aos povos que se
encontram sob 0 dominic colonial -toda a ajuda moral
e material para a conquista por e1es da independencia
nacional-. Trata-se de um documento juridico interna
cional.

Em conformidade com ele, e a pedido do governo
leqitimo da R.P.A., Cuba prestou e presta fraternal
ajuda e apoio ao povo aogolano. 0 Primeiro-Ministro

l'
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do governo revolucionario da Republica de Cuba, Fi
del Castro. disse na sua mtervencao em Conakri. no
dia 15 de Marco de 1916. que 0 povo cubaoo enviou
os seus instrutores em Outubro do ano passado, quan
do os oficiais da Republica da Aftica do SuI, os agen
tes da C.I.A., os mercenaries brancos e as tropas afri
canas fantoches ja tinham iniciado a aqressao contra
o povo angolano. 0 jornal cubano ..Granma .. escreveu.
desmascarando a posicao hipocrita dos E.U.A. em An
gola, que os imperialistas americanos guardaram si
Iencio quando as colunas blindadas da Republica da
Africa do Su1, juntamente com assassinos a soldo.
agrediam Angola. e s6 comecaram a falar quando os
patriotas angolanos, ajudados por Cuba. pela _UniaoSo
vietica e pelos Estados progressistas e revolucionarios
da Africa. fizeram parar 0 aqressor, e depois passaram
Ii ofensiva. Determinados circulos ocidentais deturpam
conscientemente os factos ao apresentar as coisas co
mo se os intcrvencionistas e mercenaries fossem solda
dos que foram para Angola a pedido do governo le
gitimo desse pais para defender a liberdade do povo,
vitima duma descarada agressao armada. J<1sao pou
cas as pessoas que se deixam enganar. A maioria com
partilha a opiniao, manifestada pelo ministro dos Ne
gocios Estrangeiros da Jamaica, Dudley Thompson, se
gundo 0 qual a presence cubana em Angola deve ser
considerada mais como a salvacao de Angola e da
Africa, e nao, como Ulna intervencao, Os cubanos che
garam a Angola a convite do M.P.L.A, e os soldados
da Republica da Africa do Su1- sem nenhuma autori
zacao. como intervencionistas .

. ..No que diz respeito a Uniao Sovietica - assinalou
o Secretario Geral do C.C. do P.C.U.S. L. 1. Brejnev
ela, tambem de futuro, juntamente com todas as for
cas fieis a causa da paz e da liberdade. fara 0 possi
vel para que a cada povo sejam garantidas condicoes
para uma vida pacifica, urn desenvolvimento livre e 0

28
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renascimento nacional. 0 Partido Comunista da Uniao
Sovietica esta invariaveltnente ao lade dos que se ma
nifestam contra a aqressao imperialista, a oprcssao na
cional, 0 neocolonialismo, a racismo e a .injustica so
cial».

o povo angolano estima 0 apoio dos seus amigos.
o Presidente da Republica Popular de Angola, Dr.
Agostinho Neto, dec1arou no dia 11 de Fevereiro de
1976 que nas suas relacoes com os paises socialistas.
Angola nunca sofreu qualquer pres sao em relaceo a
politica que deve seguir. 0 imperialismo, ao 'acusar a
Uniao Sovietica e outros paises socialistas «ie inqeren
cia nos- assuntos internos de Anqola-, qtrer simples
mente privar Angola da grande forca que- Ihe prop or
ciona 0 apoio e solidariedade desses paises, e fazer
dela uma presa facil para a realizacao de baixos obiec
tivos - a manutencao do dominio em Angola e da ex
ploracao do sen povo. Ele sublinhou que Angola e 0
povo angolano agradecem aos sovieticos a ajuda que
lhes tem prestado desde 0 inicio da luta. a contribui
c;ao dada pela U.R.S.S. para a vitoria do povo ango
Iano-.

«Foi ao Ionqo desses anos de luta contra 0 colonia
lismo' e 0 imperialismo que se cimentaram os laces de
amizade e de solidariedade entre os povos sovietico e
angolano - disse durante a sua visita a U.R.S.S., em
Maio de 1976, 0 Primeiro-Ministro da R.P.A. Lopo do
Nascimento. - Foi fundamentalmente junto dos dirigen
tes da Uniao Sovietica, que 0 Povo angolano atraves
da sua vanguard a revolucionaria, 0 M.P.L.A., encon
trou nao s6 a devida compreensao as suas legitimas
aspiracoes. como tambem a solidariedade militante,
traduzida concretamente nas ajudas de caracter poli
tico, diplomatico, financeiro e material para levar a
bom termo a sua luta pela independencia nacional e,

Lopo do Nascimento assinalou que 0 exito da luta
do povo angolano se tornou possivel devido a manifes-

21

ARQUIV
O L

. L
ARA



tacao de solidariedade combativa tambem por parte de
outros paises socialistas, dos Estados proqressistas da
Africa, bern como de muitas orqanizacces nacionais.
democraticas e proqressistas de Lodo 0 mundo.

A Uniao Sovietica sempre se manifestou pela ces
sacao do derramamento de sanque e pela passagem
pacifica do poder aos verdadeiros representantes dos
interesses nacionais, Foi por isso que as sovieticos
saudaram a constituicao em Janeiro de 1975 do gover
no de transicao de Angola. com a participacao de re
presentantes de difercntes movimentos, como uma via
possivel para 0 estabelecimento pacifico no poder das
verdadeiras Iorcas patrioticas, e agora encara posltiva
mente os esforcos do Governo da Republica Popular
de Angola com vista a consolidar todos os elementos
progressistas e democraticos, que se manifestam por
uma autentica Independencia e urn desenvolvimento
democratico do seu pais.

Os sovieticos apoiam calorosamente 0 M.P.L.A. e
o Governo da Republica Popular de Angola na reali
zacao dos planos de edificacso de uma nova vida, das
transformacoes socio-economicas, na reconstru¢o da
economia do pais, na criacao e consolidacao dos orgaos
do poder popular. 0 estabelecimento de contactos
entre os dirigentes dos Estados e dos partidos de am
bos os paises tem grande importancia para 0 desen
volvimento das relacdes de amizade sovietico-anqola-
nas, .

Para esse £im contribuiram bastante as visitas ofi
dais a U.R.S.S. do Primeiro-Ministro da R.P.A., Lope
do Nascimento, em Maio, e do Presidents do M.P.L.A.
e da Republica Popular de Angola, Agostinho Neto,
em Outubro de 1976. Basta enumerar os documentos
entao assinados para se ter uma ideia do grande pas
so em frente dado no desenvolvimento das relacoes
entre os dois paises amigos.

Em Maio foram assinados: a Declaracao sobre asARQUIV
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bases das relacoes c da colaboracao entre os dois pal
ses, uma Convencao consular e uma serie de acor
dos - de colaboracao cultural e cientifica, comercial,
de colaboracao econcmica e tecnica, de cooperaeao no
campo das pescas e urn acordo de naveqacao comer
cial, Anteriormente tinha jei sido concluido um acordo
de naveqacao aerea entre a U.R.S.S. e a R.P.A. Estes
documentos constituem urn solido fundamento juridi
co para 0 fomento pratico dos contactos sovietico
-ango1anos na base do pleno respeito da soberania, da
inteqridade territorial, da nao inqerencia nos assuntos
Internes, da igualdade e das vantagens mntuas.

Durante a visita de Agostinho Neto, 'em Outubro,
foram concluidos um Tratado de Amizade e Coope
racao (cujo texto integral publicamos nas ultimas pa
ginas desta brochure). uma Declaracao sovietico-an
golana e 0 Acordo sobre colaboracao entre 0 Partido
Cornunista da Uniao Sovietica e 0 Movimento Po
pular de Libertacao de Angola.
1. 1. Brejnev e Agostinto Neto assinaJaram com

grande satisfacao que as relacoes de amizade e cola
boracao estabelecidas entre 0 P.C.U.S. e 0 M.P.L.A.•
entre a Uniao Sovietica e Angola, no decurso da
prolong ada luta do povo ango1ano contra 0 jugo co
Ionial, pela liberdade e a independencia do seu pais,
tiveram um novo desenvolvimento depois da procla
macae da independencia de Angola e a constituicao da
Republica Popular de Angola. A fidelidade de ambos
os partidos e paises aos ideais da paz, da liberdade,
da solidariedade internacionalista e do socialismo,
foram e continuam a ser os alicerces dessas relacocs
e a garantia do seu fecundo desenvolvimento. Ambos
os dirigentes frisaram a especial importancia do ul
terior reforco das relacoes e dos contactos entre 0
P.C.U.S. e 0 M.P.L.A. e expressaram a firme convic
cao de que 0 descnvolvimento das relacoes em todos
os dominies entre os dois paises corresponde aos inte-ARQUIV
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resses fundamentals dos povos sovietico e angolano e
serve a causa de paz e da sequranca tanto em Africa
como em todo 0 mundo. contribuindo para 0 fortalc
cimcnto das Iorcas proqrcssistas que lutam contra 0
imperialismo, 0 colonialismo e 0 racisrno.

Os dirigentes dos dois paises reafirmaram 0 seu
desejo de reforcar os Iacos de amizade e de desen
volver a colaboracao reciprocamente vantajosa entre
a U.R.S.S. c a R.P.A. na base dos principios fixados
na declaracao de Maio. Neste documento ambos os
paises declararam perante todo 0 mundo que desen
volverao e aprofundarao as relacoes de amizade e de
colaboracao nos mais diversos dominies, e assegurarao
as condicoes para a manuteneao e 0 ulterior fomento
das conquistas socio-economicas dos povos dos dois
paises. Na Declaracao determinam-se os objectives de
politica externa comuns aos dois paises: referee da paz
e da sequranca internacional: solucao dos problemas
do desarmamento geral e complete: conclusao dum
tratado mundial de MO emprego da forca nas rela
Goes internacionais. Deve-se destacar especialmente 0
terceiro e quarto pontos da Declaracao. que estipulam .

.3. As partes contribuirao por todos os meios para
o aprofundamento do desanuviamento internacional e
a sua materializacao em formas concretes de colabo
racao reciprocamente vantajosa entre os Estados.

4. As partes aplicarao todas as medidas orientadas
para a total concretizacao da Declaracao das Nacoes
Unidas sabre a concessao da independencia aos paises
e povos colonials, a qual proclamou a necessidade do
fun irnediato e incondicional do colorrialismo e do ra
cismo em todas as suas formas e manifestacoes-.

Nas conversacdes de Outubro, os diriqentes sovie
ticos renderam homenagem ao heroismo do povo an
g01ano, rcvelado na Iuta contra os colonialistas, no
combate a intervencao das forcas imperialistas, racis
tas e outras, as sovieticos consideram Angola comoARQUIV
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A'Oapreciar '0 desenvolvimente das relacdes inter
nacionais nos ultimos tempos, pode sublinhar-se cern
satisfaeao, que em todo 0 periodo da hist6ria do apes
-guerra nao se verificaram progress os tao importantes
como aqueles que preenchem a primeira metade do
actual decenio. Tornaram-se tendencia dominante na

OS AMIGOS E OS INIMIGOS DO
DESANUVIAMENTO

siva.
Agestinhe Nete declarou que '0 povo anqolano

sempre recordara com gratidao '0 apoio politico e a
ajuda eficaz ooncedidos a Angela pelo Partido Cornu
nista, '0 Govemo e todo '0 povo da Uniao Sovietica,
tanto no periodo da luta de libertacao .nacional e do
combate a agressao imperialista, como no periodo de
edificacao do neve Estade agnelane livre e inde
pendente.

Os dirigentes de M.P.L.A. e de Geverno de An
gela apreciaram tambem alta mente a ajuda e 0 apoio
concedidos a Angela pelo Partido Comunista e '0 po
vo de Cuba, por todos os paises da comunidade 50-
cialista.

urn exemplo de firmeza e valentia, um simbolo de in
ternacionalismo e solidariedade internaeional de to
das as forcas progressistas, urn exemplo que inspira
as povos do continentc africano ainda sob opressao
colonial a intensificar a luta pela sua libertacao nacio
nat contra as manobras do imperialismo.

A parte sovietica reafirmou-se pronta a continuar
a prestar apoio e ajuda a Angola na solucao das ta
refas que se colocam ante 0 M.P.L.A. e 0 povo an
golane : liquidacao da heranca do passado colonial e
das consequencias da recente intervencao estranqeira,
consolidacao duma Angela unida, independente e de
mocratica e fortalecimento da sua capacidade defen-
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vida politica de todo 0 planeta, a rnelhoria geral do
clima Internacional. 0 desanuviamento e a consolida
¢o dos principios de coexistencia pacifica entre Esta
dos com sistemas sociais diferentes.

A Conferencia sobre a Sequranca e a Coopcracao
na Europa deu uma importante contribuicao para esse
processo benefice. Ela constituiu um grande passe pelo
caminho da consolidacao dos principios da coexistencia
pacifica e da orqanizacao das relacoes de cooperacao
em pe de igualdade entre Estados com sistemas so
ciais diferentes. Essa Conferencia, na qual participa
ram 33 paises europeus, bem como os E.U.A. e 0 Ca
nada, foi convocada por iniciativa dos paises da co
munidade socialista, Ela marcou a remmcia geral a
politica de -guerra fria- e fez avancar a causa do for
talecimento da paz e da sequranca no continentc.

A Uniao Sovietica e outros paises da comunidade
socialista encaram com grande responsabilidade os
compromissos assumidos na Conferencia, Eles conside
ram a Acta Final como urn codiqo de normas e regras
obrigatorias, e pronunciam-se por que os principios
concordados e aprovados em Helsinquia se estendam
as relacees mutuas dos povos e Estados de todas as
regioes do mundo.

As mudancas positivas veri£icadas na Europa criam
condicoes favoraveis a luta dos povos contra 0 colo
nialismo e contra todas as formas de opressao nacio
nal. Por outro lado, a luta dos povos dos paises que
conquistaram a independeucia ha pouco tempo contra
o imperialismo e todas as formas de dominio e explo
racao, pelo estabelecimento de uma nova ordem econo
mica internacional que corresponda aos interesses dos
povos, tudo isso e urn apoio poderoso a luta dos povos
da Europa pela paz, a sequranca. a cooperacao e 0
progresso social. Esta interliqacso foi sublinhada na
Conferencia dos partidos comunistas e operarios da
Europa, em Berlim. Nao foi por acaso que esta impor-
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tante reuniao internacional se pronunciou decisivamen
te -pelo apoio ao governo e ao povo da Republica
Popular de Angola, aos seus esforcos orientados para
fortalecer a independencia nacional e garantir urn de
senvolvimento progressista •.

Os princlpios de coexistencia pacifica pressupoem
para cada povo 0 inalienavel direito soberano de re
solver os seus assuntos internos sem ingerencia alheia.
Este direito pertence tambem, sem duvida algurna, aos
povos que travam a luta pela independencia nacional,
contra 0 imperialismo e 0 colonialismo.

A Uniao Sovietica e outros paises socialistas com
partilham, por inteiro, este ponto da vista •• E se al
guem procura encontrar uma oontradicao entre a nossa
atitude e a politica da coexistencia pacifica - disse
A. N. Kossyguine, Presidente do Conselho de Minis
tros da U.R.S.S.. durante a visita a Moscovo da dele
ga~ao angolana em Maio de 1916 - nos so podemos
reiterar que a linha da coexistencia pacifica e pela dis
tensao perderia 0 seu sentido se as forcas amantes da
paz nao repelissem firmemente as manobras do agres
sor, as tentativas das forcas imperialistas e daqueles
que se aliam com elas para impedir a luta dos povos
pela Iibertacao nacional e pelo progresso social-.

A luta de libertacao nacional e 0 processo de trans
formacoes sociais dos Ultimos decenios decorreu tanto
em condicees de ..guerra fria- como em condicoes de
desanuviamento. Naturalmente, que as condicoes nao
sao iquals, e isso exerce influencia na vida politica in
terna, na correlacao das forcas de classe e na agudcza
do seu confronto. t indubitavel que 0 desanuviamento
dificulta as manobras das Iorcas agressivas do impe
rialismo, impede a exportacao aberta da contra-revolu
C;iioe cria condicoes externas mais favoraveis para a
libertacao nacional e social. Por outras palavras, mi
lhoes de pessoas ligam ao desanuviamento esperancas
de melhoria das suas condicoes de vida, de solucac
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dos problemas mais essenciais da sua existencia. Nas
condicees de paz, - e precisamente esta a conclusao da
experiencia dos ultimos dois-tres decenios, - desenvol
ve-se com maier sucesso a luta pela independencia na
cional, realizam-se com mais facilidade as transforma
~oes socials e e mais rapido 0 progresso geral.

Compreender isto e importante, pois a propaganda
imperialista esforca-se por criar a opiniao de que a
normalizacao da vida internacional na base dos prin
cipios da coexistencia pacifica equivaleria a consolida
.;iio do "statu quo- politico e econ6mico estabelecido
no mundo. A imprensa ocidental gastou toneladas de
papel e de tinta tipoqrafica para -demonstrar- isso.
Foi particu1armente frequente esse tema nos cementa
rios sobre os acontecimentos de Angola, os quais te
riam, segundo eles, conduzido todo 0 processo de de
sanuviamento a uma crise. Os autores de semelhantes
afirmacces tiram delas conclusoes de Ionqo alcance e
tentam opor 0 desanuviamento a marcha irreversivel
da hist6ria. Esta .16gicalt e urn instrumento que coloca
o desanuviamento e 0 desvelo da Humanidade pela
manutencao da paz em defesa dos regimes coloniais e
contra os novos Estados independentes, em particular
contra a Republica Popular de Angola.

Todavia, 0 saneamento geral do clima internacio
nal e 0 desanuviamento nao significam de modo al
gum a liberdade de accao para 0 aqressor, a manuten
f;iio de possibilidades para que os eolonialistas e os
racistas possam continuar a roubar as riquezas nacio
nais dos povos e, quando tudo isso desaba, procurar
recuperar pela forca as posicoes perdidas. £ justamen
te ai que se encontram as causas que provocam a ten
sao e a ameaca a paz no sul da Africa .

•0 exito do desanuviamento internacional animou
e reforcou as fcrcas da paz e do progresso, - assinalou
L. 1. Brejnev no discurso que pro£eriu em Berlim, em
29 de Junho de 1976. - Mas esse exito causou inquie-

28
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o XXV Congresso do Partido Comunisja da Uniao
Sovietica, que submeteu a uma analise multilateral e
aprofundada 0 estado de coisas na vida .internacional,
sublinhou, que «0 desanuviamento e a coexistencia pa
cifica dizem respeito as relacoes interestatais. Isso
significa, antes de mais nada, que os litigios e os con
£litos entre os paises nao devem ser solucionados atra
ves da guerra, atraves do emprego da forca ou da
ameaca do seu emprego. 0 desanuviamento nao revo
ga de modo algum e nao pode revogar, nem modificar,
as leis da luta de classes. Ninquem deve contar que,
nas condicoes actuais de desanuviamento, os comunis
tas se conciliem com a exploraeao capitalista, ou que
os monopolistas se tornem partidarios da revolucao-.

Em consequencia do desanuviamento internacional
alcancado nos ultimos anos, estabeleceram-se no mun
do condicoes mais favoraveis para a solucao pelos po
vos das tarefas de edificacao pacifica, para a realiza
c;ao de transformacoes econ6micas e sociais nos paises
que enveredaram pelo caminho do desenvolvimento in
dependente. Entretanto, na luta pela consolidacao dos
principios de coexistencia pacifica ha ainda que supe
rar a obstinada resistencia das Iorcas agressivas do

PROGRAMA DE LUTA ULTERIOR PELA PAZ E A
COOPERACAO INTERNACIONAL, PELA LlBERDA
DE E A INDEPENDENCIA DOS rovos

tacao e activou as forces da reaccao e as do militaris
mo que gostariam de fazer voltar a Europa c todo 0
Mundo atras, aos tempos da «guerra fria- e do equili
brio a beira do abismo nuclear. Agitaram-se aqueles
que obtem lucros, com a producao de armas de morte
e destruicao, aqueles que nao conseguem 'conceber
outra orientacao politica que nao seja a politica da
-cruzada- contra os paises socialistas, contra os cornu
nistas-,
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imperialismo e da reaccao. Por isso, todas as forcas
pacificas .devem opor-se decididamente as manobras
dos adversaries do desanuviamento, nao permitir que
eles entravem 0 processo de saneamento da situacao
internacional.

Assim, adquire particular importancia a busca de
vias para a estabilizaeao pacifica no poder das forcas
verdadeiramente fieis ao seu povo. A actual situacao e
as mudancas positivas operadas nos ultimos anos nos
assuntos internacionais abrem amplas possibilidades
para tal. Mas existe apenas um caminho para a solu
~ao do destino do povo angoJano - e 0 caminho que
ele proprio escolheu e pelo qual ele marcha rumo it
independencia e ao progresso social. Angola pertence
aos angolanos e so a eles. Os diferentes interesses dos
outros Estados e dos monopolios estrangeiros sao um
£en6meno secundario, que deve portanto estar subor
dinado ao principal .. E na questao principal, 0 povo
angolano disse ja a sua palavra: ele deseja ser inde
pendente e determinar independentemente a sua via de
desenvolvimento. .
o Programa de luta ulterior pela paz e a coope

racao internacional, pela liberdade e a independencia
dos povos, aprovado pelo XXV Congresso do P.C.U.S.,
da resposta as principais questoes da vida actual,
inclusive ao problema angoJano. Ao apresentar as ta
refas de fortalecimento da paz, cessacao da corrida aos
armamentos, aprofundamento do desanuviamento in
ternacional e desenvolvimento da cooperacao pacifica
entre todos os paises do mundo, esse Programa con
tern, em particular, os seguintes pontos:

- Considerar como uma das tarefas internacionais
mais importantes, a liquidacao completa de todos os
restos do sistema de opressao colonial, da violacao da
igualdade de direitos e da mdependencia dos povos e
de todos os focos do colonialismo e do racismo.

- Lutar pela eliminaeao da discriminacao e deI"""'~---ARQUIV
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quaisquer barreiras artificiais no comercio internacio
nal, pela Iiquidacao de todas as manifestacoes de des
igualdade, de imposicao e de exploracao nas relaeoes
econ6micas internacionais.

Deste modo, 0 programa de politica enema dos
comunistas sovieticos, apoiado pclos paises socialistas
irmaos, leva em consideracao todos os aspectos da
complexa ligac;iio entre 0 desanuviamento internacio
nal e a oposicao das forcas de classes. Ele constitui
urn claro ponto de referenda de toda a Iuta anti-im
perialista, pelo qual conferem as suas accces todos os
que Iutam pela paz e 0 progresso, independentemente
da sua situacao social e dos seus pontos de vista po
liticos e religiosos. 0 programa de politica externa so
vietico une organicamcnte 0 caraeter pacifico da poli
tica dos Estados socialistas com a grande ajuda moral
e material prestada aos P9vOSque Iutam pela sua in
dependencia e liberdade. Seja na Indochina ou no Me
dio Oriente, na Africa ou na America Latina, a Uniao
Sovietica tem-se manifestado e manifesta-se sempre em
apoio dos povos que lutam pela independencia e 0
progresso social, contra 0 colonialismo e 0 neocolo
nialismo, 0 racismo e 0 apartheid. An prestar ajuda
ao povo angolano, a Uniao Sovietica continua aplican
do, deste modo, a sua linha consequente de politica
externa.

A posicao da Uniao Sovietica na luta anti-imperia
lista encontra uma aprovacao cada vez mais ampla no
mundo. Isso sucede porque a U.R.S.S. tem defendido
sempre. como inviclavel, 0 direito de cada povo de es
colher a sua via de desenvolvimento como cntcnder, c
sempre harmoniza a sua politica anti-imperialista com
o apoio decidido a luta dos povos pela autodetermi
nacao e com a consequente luta pela consolidacao da
paz universal.ARQUIV
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A Uniiio das Hepublicas Socialistas Sovielicas e a Hepubli
ca Popular de Angola,

considerando que 0 ulterior desenvolvimento e fortaleci
mento das relaeoes de amizade e cooperaeao multilateral, es
tabelecidas entre elas em resultado da lula pela liberdade e a
independencia de Angola, corresponde sos mais profundos
Intcresses nacionais dos povos de ambos os paises e serve a
causa da paz em lodo 0 mundo;

animadas pe108 ideais da luta contra 0 impcrialismo, 0
cclonialismo e 0 racismo sob Lodas as suas formas e mani
festacoes e pelo constante desejo de prestar todo 0 lipo de
apoio aos povos em lula pela Iiberdade, a independencia e 0

progresso social;
decidldas a contribuir para 0 Iortalecimento da paz e da

seguranca internacionais no interesse dos povos de todos os
paises;

reiterando a sua fidelidade aos objectivos e principios da
Carta da Organizacao das ~ac;ocs Unidas:

prouunciando-se pela unidadc de todas as Iorcas progres
sistas na Jula pela paz, a liberdade, a independencia e 0 1'1'0-

gresso social c considcrando que 0 desenvolvimento de amplas
relacoes de amizade e cooperacao entre os paises socialislas
e os palses em vias de desenvolvimcnto correspondc aos seus
interesses comuns;

tendo em conta a Declaracao sobre as Bases das Relacoes
e da Cooperacao entre a Uniao das Hepublicas Socialistas 80-

TRATADO
De Amizade e Cooperacao entre a Uniao das
Republicas Socialistas Sovieticas e a Republica

Popular de Angola
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A Uniiio das Bepublicas Soclalistas Sovieticas respeitara a
politica de nao-nIinhamento seguida pela Republica Popular
de Angola, a qual constitui um importante factor para a rna
nlllen~ao da paz e da seguranca internacionais.

A Republica Popular de Angola rcspeitara a politica de
paz que Uniao das Republicas Socialistas Sovlelicas leva a
cabo como Estado socialista.

ARTIGO 30

As AlI:tS Partes Contratantes declaram que colaborurao de
forma estreita e multilateral a rim de assegurar as condicoes
ncccssarias a manutencao e futuro deseuvolvinicnto das con
quistas soclo-economicas dos seus povos e ao respeito da so
bernnia de cada urns das partes sabre lodas as suas riquezas
naturais.

ARTIGO 20

As Alias Partes Contratantes declaram qne entre ambos os
paises e os seus respectivos povos existira uma amizade indes
Lrulivel e se desenvolvera uma cooperaeao multilateral nos do
minios politico, economico, comercial, cientifico, teenico, cul
tural e outros com base no respeito pela soberania, integrida
de territorial, nao-ingerencia nos assuntos internos e igual
dade.

ART I G0 10

vieticas e a Republica Popular de Angola de ~26 Maio de 1976
c anirnadas pela asplracso de consolidar as relacdes de ami
zude n coopcracao rnutuamente vantajosa existentes entre os
dois Estados e povos,

decidiram celebrar 0 presente Tratado de amizade e coo
. peraedo, coucordando no seguinte:
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As Alias Partes Contratantes, cxpressando 0 sen profundo
interesse na garantia da paz geral e da seguranca e atribuindo
gr-:<nde importfincia a cooperacao entre elas na arena iuterna
cional para alcanear estes objectives, realizarao com regula
ridade urns troca de opinioes entre si sobre os problemas mun
diais importantes bern como sobre assuntos concernentes as
suns relacoes bilaterais.

Estns consultas e troca de opinioes 1I1m,rCRraO:

ARTIGO 60

As Altus Paries Contratantes lutarao constantemcnte con
lra as Iorcas do imperialismo, pela Iiquidacao definitiva do
colonialismo e do neocolonialismo, do racismo e do apartheid,
pronunciar-se-ao pelo integral cumprlmento da Declaracao da
O.N.U. sobre a concessao da independencia aos paises e povos
sob dominio colonial.

Ambas as Partes cooperarao entre si e com outros Estados
amantes da paz no spolo a justa Iula dos povos pela sobe
rania, a liberdade, a indcpendencia e 0 progresso social.

ARTIGO 50

As Altas Paries Contratanles contlnuarao tambem de futu
ro a pronunciar-sc pcla paz universal, 0 aprofundamento do
desanuviamento internacional e a sua realizacao em formas
concretas de coopcmeao mutuamente vantajosa entre os Eslu
dos, pcla sotucao dos problemas internacionais por meios pa
clficos, peln conclusao ile urn tratudo mundial sobre 0 nao
emprego da Iorca nas relacoes inlernacionais e pelo desarrna
mente geral e complete, incluindo as armas nucleates, soh 11m
eficaz controle internacional.

AHTIGO 40
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Atribuindo grande atencao it cooperacao econormca e hk
nieo-cientifica entre elas, as Altas Partes Contratanles conti
nllarao a ampliar e a aprofundar lal cooperacao c a troca de
experiencias na industria, transportes, agricultura, pecuarla,
industria pesqueira, exploraeao dos recursos naturals. desen
volvimento da industria energetica, comunicacoes, formao;lio de
quadros nacionais e noutros ramos da economia.

As Partes arnpllarao 0 comercio e a navegacao entre si
na base dos princlpios de igualdade, vuntagern mUlua C ,10
regime de na!;ao mais favorecida.

ARTIGO 80

Caso surjam situaeoes tendenles a criar urna ameaca ou
a . perturbar a paz. as Alfas Partes Contratantes imediatamen
te entrarfio em contacto entre si com 0 objcctivo de coordena
rem as suas posiCoes no interesse da Iiquldacao da ameaca
surgida ou do restabelccimcnlo da paz.

ART I GO 70

- os assuntos lnternacionais, Inctuindo as situacoes que
provocam tensao em diversas partes do mundo, a fim de con
lribuir para 0 desnnuviamento internacional, 0 descnvclvimcnlo
da cooperacao C 0 forlalecimenlo da seguranca inlernacional;

- os assuntos conslderados objecto de conversacoes multi
laterals. inclusive os que sao diseulidos nas organizacoes e
conferencias internacionais;

- os problemas de carAcler polltico, er-onomlco e eultural
e oulros assuntos decorrentes das rclacoes entre os dois
patses,

Tais consultas e troca de opini6es serao realizadas a va
rios nlveis, inclusive atraves de encontros entre dirigenles es
tutais das Partes, no decurso de visitas de delegacoes oficiais
e de representantes especiais e por via diplomliijea.
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As Altas Partes Contratantes decIaram que as suas obri
ga~oes perante acordos inlernacionais em vigor nao estao em
contradicfio com os artigos do presente Tralado e comprome
tem-se a nao concluir qualquer acordo internacional incompa-,
tivel com este,

ARTIGO 120

Cada uma das Partes Contralantes declara que nao ingres
sara ou tomara parte em quaisquer aliancas ou agrupamentos
de Estados em accoes ou iniciativas contra a outra Alta Parte
Coutrntante.

ARTIGO 110

No interesse do Iortalccimento da eapacidade defensive das
Altas Partes Contralantes, eslas continuarao a desenvolvcr a
cooperaeao no dominie militar na base dos respectivos acordos
entre elas osslnados.

AnT I G0 to«

As Alias Pa r les ContTatantes contribuirllo para 0 desen
volvimento dos Iacos e da cooperacao entre si na ciencla,
arte, literatura, educacao, saude publica, imprensa, radio, cl
nema, telcvisao, turismo, desporto e no utros dominies,

As Partes contrlbuirao para a nmpli<;ao da cooperaeso e
dos contactos direclos entre as orgnnizacces politicas e so
riais, empresas, tnstitutcoes cultnrais e cienlificas, a rim de co
nhecer rnais prnfundarnente a villa, 0 trabalho e as reaJiz9IWoes
dos povos de ambus os paises.

ARTIGO 9"
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l\NTONJO -,WOSTINHO
NETOL. BREJNEV

PELA REPonl.]f.A
POPULlli

DE ANGOL.\

PELA UNIAO DAS
REPOBLlCAS
SOCIALISTAS
sovrencxs

·0 presenle Tralado sera ratificado e entrara em vigor a
partir da data da troca das cartas de ratific..a.;ao, que sera
efectuada em Luanda.

o presente Tralado e feilo em dois exemplares, urn em
russo e outro em portugues, possuindo ambos os lex los igual
fotCa.

Cclebrado nil cidade de Musc.uvo II 8 de Oulubro de 1970.

ART 1G0 150

o presenle Tratado e celebrado por urn prazo de vinte
anos, a contar do dia da sua entrada ern vigor.

Se :\le urn ano antes de expirar 0 prazo fixado, nvuhuma
das Allas Partes Contratantes declarar ser seu desejo que ces
se a vigencia do Tratado, este ruutinuara em vigor durnnte
os cinco anos scguinles e assim sucessivamente, ate que. urn
ano antes de expirar 0 prazo de cinco anos em curso, uma
das Altas Partes Contratantes notifique a outru sabre II SMll

tntencao de por termo a sua vigeucia.

ARTIGO t4Q

QUaisquer questoes que possam surgir enlre as Alias Par
tes Contratantes em relaeao il interpretaeao Oil uliJizac;;ao de
algum artigo do presente Tratado serao resolvidas por via Li
Iateral no cspirito de amizade, respeito C coinprecnsao mu
luos.
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Ii. Que aspectos tie vida lin U.R.S S to dos Sovieticos deseja
coohecer atraves das publrcacoes cia A.r.N.?

" Em que local adquiriu este livro?

.. Desde quando H! as publicacces dn A.P.l'.?

3. Que Ibe parcce a Impressao e aprcsenl:lcio graIica deste
livro?

2 Qual II SUit opiniiio sobre U qunlidadc da obra e da tra
du~ao?

I. QU8.1 a sua opiniio sobre esre livro (folbelo)?

A Editorial da Agencia de Imprensa l"6vosti pede-lhe para
preencher 0 presente questionano e envia-lo para:

Editorial A.P.N .• Podkolokolni per. 13/5. Moscovo, U.R.S.S.
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K. Ypa.1oB
1lP ....SOE zieno AHfOllbl

MuilO obeigado pels atcncso.

Este Iorrnularto pode ser-nos enviado indicando ou nao 0

seu nome, apeJidos e ender~o.

Ender~o ___

Nome e apehdns _

Profissao __ =- Sexto Idade _
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