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05.0 p'lenariodo Oornlte Central do MPLA acaba
de tomar declsoes de extrema Irnportancta, que
devemser claramente compreendidas e levadasa
pratica por todos os militantes do MPLA.
Depois de apenas urn ano e meio de
lndependencla, que tantos sacrificios custou a
totalidadedo nosso Povo, sao bern visiveis hoje
as enormesconquistas ja obtidas. A resteuracao
dadignidade do nosso Povo, 0 respeito que por
elemanifestatodo 0 mundo, 0 retorco da unidade
nacional, a conquista para as rnaos do Povo de
grande parte das riquezas do Pais, a dsctsao
lnabalavel de reforcar a nossa defesa, 0
prosseguirna reconstrucao nacional aplicando os
principios do social ismo cientifico, sao [a factos
marcantes do caminho justo seguido pela
RevolueaoAngolana.
A opcao socialista definida pelo 3.0 Plenario
revelaa responsabilidade da classe ooerarla de
conduzir0 nosso processo revolucionarlo aliada
aos camponeses e aos intelectuais
revolucionartos em conjunto com a
pequena-burguesiapatribtica. A unidade nacional
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tem de ser preservada a todo 0 custo.
Mas ha urn tempo para ca, ao mesmo tempo que 0
imperialismo procura infiltrar os seus agentes
armados, outras forcas se manifestam que
procuram fomentar 0 divisionlsmo no nosso
Povo, nao s6 explorando preconceitos trlbais,
regionais ou raciais, mas fomentando sobretudo 0
confusionismo ideol6gico.
Para fomentar 0 divisionismo no seio do nosso
Povo muito tern contribuido grupos fraccionistas
que, a semelhanc;a do que ja aconteceu no
passado desenvolvem uma actividade a coberto
do MPLA mas fora das suas estruturas,
procurando contestar a linha politica do
Movimento, 0 seu Cornlte Central e 0 Governo da
RPA.
Os componentes dessas traccoes quase sempre
revelam uma fraca consclencla politica e
loeoloqlca, urn esplrito de grandes sabedores e de
grandes teoricos,papagueiam m uitas palavras de
dificil entendimento para 0 nosso Povo, nao
contribuem para 0 estudo e para a solucao dos
problemas concretos mais prementes, adulteram
a dlnamlca da luta de classes em proveito de si
prbprios e nao em proveito das classes que dizem
defender.
o fraccionismo, que e um mal que ocorre em
todos os Partidos revoluclonanos, manifesta-se
sobretudo pelo aparecimento de grupelhos de
ambiciosos e oportunistas, procurando
contestar, sob pretextos diversos, a ortentacac
dos organismos dirigentes, falsificar 0 conteudo
da linha politica do MPLA e lutar pela hegemonia
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e pelo controlo de toda a orqanlzacao.
o fraccionismo exprime-se pelo desprezo
fundamental dos principios do centralismo
dernocrat ico que, numa orqanlzacao
revoluclonaria obrigam ao cumprimento das
decisbes da maioria, mesmo pelas minorias
dlscordantes .
o fraccionismo procura minar a conttanca das
massas nbs dirigentes utilizando a calunla ou
explorando as dificuldades que ainda existam na
produga'o , no abastecimento, nos transportes ,
na educacao, na sauds. Em vez de procurar
contribuir para melhorar os diferentes sectores
em que se processa a reconstrucao nacional, 0
fraccionismo sabota as medidas positivas
procurando provocar assim 0 descontent lmento
das massas.
o fraccionismo utiliza a verbc.rreira
pseudo-revoluclonarta para confundir as massas e
esconder a incapacidade dos fraccionistas de se
dedicarem a solucao dos problemas mais
urgentes que afligem 0 nosso Povo, como a
defesa do Pais contra as actuais provocacoes e
Inflltracoes armadas, 0 aumento da producao e a
melhoria da distri buigao dos bens essenciais, a
reorqanlzacao da saude e da educacao, a
revalorizacao da cultura nacional.
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A semelhancado que ja fizeram os fraccionistas
de outras epocas, os novos fraccionistas utilizam
a sua conolcao de militantes para insldlosamente
desvirtuar as orlentacoes dos 6rgaos de dlreccao,
caluniar os dirigentes e criar estruturas
clandestinas que procuram sobrepor a sua acc;ao"
ados verdadeirosGrupos de Acc;aoou Comite de
Acc;ao,a quem procuram conquistar para a sua
actividade fraccionista.
Os novosfraccionistas conseguiram montar uma
organizac;ao clandestina a partir de um
"Secretariado" criado no antigo DOM Nacional
pelo camarada Nito Alves. Esse "Secretariado",
dirigido por Cita Vales, recrutou "activistas" que,
ap6s uma preoaracao especial, iniciaram um
trabalho de orqantzacao rigorosamente
clendestlno, cuja estrutura s6 mais tarde se veio a
descobrir. Essa estrutura tocava todos os
sectoresde Luanda, desde 0 sector operarlo ao
sector bairros, e ramificava-se por algumas
provlncias orqenlzacoes de massas e Forcas
Armadas.
Fingindocombater outros grupos tracclonlstas, e
escondendo-se sob a capa de um
"marxismo-Ieninismo" verbalista, os novos
fraccionistas escudavam-se numa fingida
devoc;aoa este ou aquele pais amigo, nao
hesitando mesmo em visitar certas Embaixadas

COMO SE MANIFESTOU ULTI
MAMENTE 0 FRACCIONISMO
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5

onde se ampenhavarn em caluniar 0 MPLA e
certos rnilitantes e dirigentes do MPLA.
Usando e abusando de urna fraseologia
demag6gicaresultante da leitura mal assimilada
dos classlcoa do marxismo-Ieninismo, os novos
fraccionistas.iludiam as massas e os militantes
classltlcanoo este e aquele militante ou este o~
aquele dirigente, de "direita", de "esquerdista",
de "maolsta", de "antl-Sovletlco", de "Socialista
Nacional" de "Social-Democrata", camuflando
assim a sua ideologia de sssencla reaclonarla
regionalista e racista. '
Os novos ·fraccionistas aproveitavarn algumas
reunloesdos Grupos de AcC;~oou dos Comites
do MPLApara lanc;arema duvlda sobre a justeza
da linha polltica do Moyirnent_o e sobre a
Idoneidadedo Comite Central do MPLA, ou sobre
o Governo da R.P.A.,a quem atrlbulam as
dlficuldades que 0 Pats atravessa.
Utilizavam todos os meios para recrutar
elementospara a sua estrutura clandestina, que
reunia secretarnente e dava directivas
divisionistas, aproveitando certos factos da vida
nacional.
Issoaconteceu,por exemplo em plena 2.a guerra
de tlbertacao, a 6 de Fevereirode 1976,quando se
iniciava a grande contra-ofensiva, sobre as
poslcoes sul-africanas, em que a pretexto da
suspensaode um prograrnade radio denominado
"Kudibanguela", nao hesitaram em montar uma
manttestacao de protexto contra 0 Governo. e 0
mesmogrupo fraccionista que ha pouco tempo, a
pretexto de urna busca normal em dols balrros,
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procura lancar as massas contra 0 Bureau
Politico, contra as FAPLA, contra 0 Govemo,
contra a OISA e contra o'~Jornal de Angolli" ,sob
uma argumenta9Ao chela de falsldades e de
lnsplracao reacionaria.
Foi notorlo 0 aproveitamento que a reacQAofez de
uma tal sltuacao, utilizando os fraccionlstas e em
particular Nito Alves, como sua prbpria bandelra.
Isso aconteceu, por exemplo, com elementos
como Nito Alves, Gal iano e Santos que, violando
todas as regras de disciplina partldarla, editaram
publicacoes panftetartas em que, uma vez mais,
utilizam desavergonhadamente a arma da calunia
para denegrirem 6rgaos do MPLA, do Governo ,
bern como alguns dirigentes e militantes. Todas
essas calunias nunca foram expostas nas
reunibes normais dos diferentes organismos do
Movimento. No entanto , tais panfletos foram
profusamente .d istri buidos, comentados e
difundidos atraves das ja referidas estruturas
clandestinas dos novos fraccionistas. Neles se
pretende sobretudo fazer crer que alguns
rnembros do Bureau Pol1tlco do MPLA sAo
maoistas e antl-sovtstlcos, nurna inten9Ao
obscura de abalar a indestrutivel amizade que
liga 0 MPLA ao Partido Comunista da Uniao
Sovietica e 0 Povo Angolano ao Povo Sovletlco.
Nito Alves chega a difamar 0 proprio Cornlte
Central e, numa atitude de presuncosa vaidade,
nAo hesita em falar de urna pesada e inadlavel
responsabil idade que a hist6ria teria colocado
sobre os seus ornbros.
Os pantletos revelam mesmo que os novos
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fraccionistas montaram uma "rede de sequranca"
que procura apoderar-se de documentos secretos
que nao hesitam divulgar.
Tarnbem a JMPLA foi alvo das manobras dos
novos tracctonlstas que instilaram 0 seu
contuslontsrno ideol6gico em certos
ex-reeponsavels da Juventude, Ievando-os
tambern a eles atitudes de indisciplina e
desrespelfo pelos 6rgaos de dlreccao do MPLA.
Emtodo este confusionismo ideol6gico sobressai
uma constante, que e a lncapactdade que todos
os fraccionistas tern em distinguir 0 MPLA, urn
Movimento, de urn Partido da Classe Operaria, As
numerosas c ltacoes concretas do Partido em
determinado condicionalismo hist6rico que nada
tern a ver com a ideia que pretendem defender.
Deturpam-se assim os classlcos do
marxismo-Ieninismo, prejudicando 0 beneflcio
que os mi tltantes do MPLA poderiam ti rar da sua
teoria e pratlca correctamente analisadas.
tJltimamente, na sua ansla de pressionar 0 Oornlte
Central,os novos fraccionistas revelaram toda a
sua estrateqla e a sua tactlca para uma tomada de
poder, pondo a descoberto alguns dos seus
organismos clandestinos em determinadas
empresas, no sector da fun<;ao publica enos
bairros. Calda a mascara revoluclonarla, ficou a
descoberto a ideologia pequeno-burguesa,
tribalista, racista e confusionista que inspirou
todo este processo.
Todos estes problemas foram objecto de
profunda analise pelo 5.0 Plenarlo do Cornlte
Central que decidi u retorcar a unidade no selo do
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MPLA e retorcar a un Idade n-acional,
desencadeando prontamente um combate
tmplacavel contra 0 fraccionismo no seio do
MPLA e contra 0 divisionismo no seio do Povo.
Nlio pode haver um combate serlo contra as
torcas imperialistas nem contra a reaocao interna
sem um MPLA unido e fortalecldo pela coeslo
ideol6gica.
Nao pode haver um combate serlo contra 0
lmperlausrno e contra a reaccao interna sem uma
apllcacao correcta dos princlpios
intemacionalistas que 0 nosso Povo souba
assimilar a praticar tao vigorosamenta.
o Bureau Polltico do Comite Central do MPLA
engaja todos os militantes e aderentes, todos os
combatentes, todos os membros das
organiz80oes de massas. a desencadearem um
amplo trabalho de esclarecimento e de
desmascaramento dos novos fraccionistas para
que, retorcada a unidade, possa todo 0 MPLA
mobilizar-se em tome das actuais tarefas
prtorltarlas no campo da Defesa, da Reconstruoao
Nacional, da Preparacao do Congresso e da
Criayao do Partido marxista-Ieninista.
Combatendo 0 fraccionlsmo deve cada militante
dedicartodo 0 seu estorco, toda a sua capacidade
a contribuir para uma melhorla das condlcoes de
vida do Povo, em particular no aumento da
Producao e na normaltzacao da distribuioao.
Como disse 0 camarada Presidente "que todos os
mi litantes do MPLA, que todos activistas, que
todos os membros dos Comites e Grupos de
Acc;ao de acordo com as dectsoes do Oomlte
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A VITORIA e CERTA

A LUTA CONTINUA

o Bureau Pol1tico do C.C. do M.P.L.A.

Luanda26 de Maio de 1977

Central , tacam um combate verdadelro e serto
contratodos os fracclonlstas-que encontrarem no
seu caminho".
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c) A ditusao de ideias erradas no seio dos
militantes e do Povo e a tornentacao de

b) Que este fraccionismo apresentando-se com
urna capa aparentemente revoluclonarla visa
realmente dividir 0 MPLA e desviar
consequentemente 0 Povo dOl verdadeiroa
objectivos da e1apa actual da Luta: A
ReconstruQ80Nacional e a Defesa da integridade
territorial do Pais, contra 0 imperialismo.

a) A exlstencla, de facto, do Fraccionismo.

oCornlte Central do MPLA reuniu-se de 20 a 21 de
Maio de 1977 na cidade de Luanda, para anal tzar .
problemas decorrentes de actividades
fraccionistas.
Depois de ouvldo 0 Relatorlo da Comissao de
inquerlto nomeada para 0 efelto pelo III Plenarlo
do Oornlte Central e tendo-se debrucado
profundamente sobre a problemattca do
fraccionismo e seus reflexos no selo do MPLA e
do Povo, constatou:

DECLARACA.O DO COMIT~
CENTRAL SOBRE A SUSPEN·
C;XO DOS FRACCIONISTAS
Z~-V ANDuNEM,NITO ALVES

E OUTROS
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o COMIT! CENTRAL DO MPLA

Luanda, 21 de Maio de 1977.

Afastar das sues funoOes de membros do Comlte
Central os Cam eradas ALVES BERNARDO
BAPTISTA (NITO ALVES 8 JOSE JACINTO DA
SILVA VIEIRA DIAS VAN ..DUNEM
(Zi..VAN ..DUNEM).

Apbs longo debate com base nos princlpios
estatu8:rios do MPLA em que nlo sa verificou da
parte dos Camaradas acusados a aceltacao da
aoto-cnttca 0 Comita Central decidiu:

r
d) Queesta activldade fraccionista e dirigida pelos
Camaradas(ALVES BERNARDO BAPTISTA (Nito
Alves) e JOSE JACINTO DA SILVA VIEIRA DIAS
VAN-DUNEM (Ze VanDunem) e outros.

actividades agitadoras contra membros do Comlts
Central, organ·ismos do Estado e do MPLA, tais
como a DISA e 0 Bureau Polltico com 0 objectivo
de abalar a coesac do MPLA e a unidade da Na,
Olo.
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TEMOS ESTADO
DIVIDIDOS POR

EXTERNAS
Camaradas: Esta e a razao porque eu cheguei
atrasado a esta reunlao, em que vejo muitos

A SER
FORf;AS

Camaradas militantes:
"Camaradas membros da Comissao Diretiva de
Luanda":
Camaradas , membros dos grupos. de Accao:
Cheguei urn pouco atrasado porque 0 Com ita
Central esteve reunido durante estes
dais ultlrnos dias para resolver alguns problemas
relacionados com 0 fraccionismo.

"Hoje chegamos a conclusao ..
o fraccionismo foi condenado pelo Com ita
Central e dois Camaradas membros do corntte
Central foram afastados do Oornlte,
sao os csmareoae :Nito Alves e Cda. Jose
Van-Dunem. (aplausos)
E sedurante estes tempos, que vao anteceder ao
Congresso, outros Camaradas ou Indivlduos se
revelarem fraccionistas, tarnbern serao afastados
do Movimento ..

DISCURSO DO CAMA.RADA
PRESIDENT:E AGOSTINBO
NETO SOBRE 0 FRAC·
CIONISMO,PROFERIDO NO
DIA 21/S/1977,NA CIDADELA
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militantes ansiosos por ouvir uma expllcacao
sobre a sltuacao do Pals.
Ea expllcacao que devia ter sldo dada, ha ja multo'
tempo, ha alguns meses, e esta: e que temos
estado a vlvsr uma sltuacao de divisionismo no
Pais.
Temos estado a ser divididos, como 0 Povo
Angolano, por torcas externas, por torcas qUE'
nao estao enraizadas em Angola.
Temos estado a ser divididos.
N6s. E eu tenho repetido isto varias vezes, em
todasasocasi6esemque tenho a oportunidade de
me dirigir aos Camaradas militantes e ao Povo.
N6s devemos conservar a unidade naclonal.
Sem unidade nae>ha Reconstrucao Nacional.
Sem unidade nao ha harmonia. "E esta unidade
devera ser sob a conducao, sob a orlentacao da
Classe Operarla, A Classe Operarla dirige.
Mas nao pode de maneira nenhuma isolar-se de
tal maneira que todo 0 resto da populacao das
outras Glasses sem conducao, combatendo as
outras classes.
Isso nao pode sera
"Ha pequenos -burg ueses, ha intelectuais, que,
enfim,vamos fazer-Ihea honra, I~em muitos livros,
loom UITlIivro, a noite, no dia seguinte pensam
que ja podem talar da mesma maneira que 0 autor
do livro: e ha certa contusao de ideias.
A Revolugao nao e isso, a Revolugao e nos
apercebermo-nos, n6s mesmo aqui em Angola,
qual e 0 problema fundamental que estamos a
defrontar neste momento, 0 que e melhor para 0
Povo, 0 que e melhor para a Classe Operaria,
como e que vamos defender 0 Povo, como e que

13TEMOS ESTADO A SER DIVIDIDOS POR FORI;AS EXTERNAS
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Porenquanto, nao se tala muito dos camponeses
quesao0 elemento essencial para a realizaoaoda
ideia proletarla em Angola.
Nao se fala muito deles.
Os camponeses sao urn pouco esquecidos. Os
camponesessao urn elemento essencial para 0
desenvolvimento do nosso Pais.
Nao podemos desenvolver 0 nosso Pals sam 0
Campesinato.
Neo havera Revoluoio Socialista, sam 0
Campesinato.
Naohaveraninquern que tenha comodidade, aqui
neste Pais, sem 0 campesinato.
Mas esquece-se
Fala-se so da Classe Operaria. Porqu&?
E dos livros... Nbs, no Comite Central, temos
estado a pensar se, de facto, esta via e uma via
correcta.
Neo sao as pessoas. Sio as ideias.
sao as ideias. Quais sao as ideias que comandam
o MPLA?
Dentrode pouco, nso sei se este ana - eu agora ja

NAO PODEMOS DESENVOLVERO
NOSSO PAIS SEM0 CAMPESINATO

vamosdefender a Classe Operarla para que ela
seja dirigente do processo revoluclonarlo no
nosso Pais.
Alguns Camaradaspensam que e preciso,antes
de mais nada, fazermos urn combate entre
nbs mesmos

n:MOS ESTAoo A SfR 01\',0100<;' POR fOR~A" EXTERNAS
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PARA SE SER MEMBRO DO PARTIDO
£ PRECISO REUNIR UM CERTO
NUMERO DE CARACTERISTICAS
Nao havera no partido tantos rntlltantes como
esteo aqul.'
NAo ~ posslvel. Para ser membro do Partido e
preciso reunir um certo nurnero de
caracteristicas.

I

Aqui devem estar algumas centenas de catoHcos.
Nl.o podem ser do Partido.
Devem estar algumas centenas de protestantes.
Nao podem ser do Partido.
Eu, que nao sou catollco nem protestante, serei
do Partido.
Mas quanto mais, quantos mais rnem bros do
MPLA, serao membros do Partido
marxista-Ieninista ?
Quantos mais? E quando eu digo isto, quero
dizer, entao, vamos acabar com 0 MPLA ou vamos
deixar 0 MPLA?
Formar-se 0 Parttdo.slm. Mas, deixemos 0 MPLA.
E a minha ideia, porque no MPLA esta toda a
gente. Todos 'quele, que querem a independenc ia,
squeles que querem lutar por uma Angola
socialista, estao dentro do MPLA.
Os cat6licos,fiquem dentro do MPLA. Nao vamos
acabar com 0 MPLA.
Formar-se 0 Partido. Talvez daqui a cinquenta
anos ja nao haja mais igrejas. Mas por enquanto,

ponho lnterropacoes - nao sei se sera este ano, ou
no ana que vem, vamos realizar 0 Congresso.

Nin POOFU(., I"<,r IIIVOl Vf "'!) IIIOSSOPAISsr~ OCAMPESINATO
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ha religiao.
E, muitos de nbs, ate aqueles que dlzem: U eu nao
sou rei igioso ",as escondidas, nos
Domingos,vao a igreja,vao contessar tudo ao
padre, vao orar, vao rezar.
Temos religiao. Temos de facto. Nao podemos
esconder.
Ha religiao aqui em Angola. Nao vamos estar a
fingi r que nao ha.
Porissoa queeu penso, a maioria dos Camaradas
do Oornlte Central pensa, que n6s vamos
conservar0 MPLA.
Todos podem pertencer ao MPLA. E vao
defenderas suas ideias.
Aqueles que querem continuar catblicos,
continuam cat6licos. Os protestantes continuam
protestantes. S6 os "Jeovas'' a que nao,
Porque ha algumas religioes," [eovas",
"tocolstas'', que sao contra 0 Estado Angolano.
Isso nao pode ser.
Eos camaradasque saomembrosdos comttss de
AC980,dos Grupos deAcvaodo MPLA: achoque
devemter isto em conslderacao. Precisamosde
nao ser sectarlos.
Nao pensarmos que nbs somos os unicos, os
melhores.Somos as bons e todos os outros sao
maus. Nao e assim.
N6s temos que considerar que, entre n6s, slm,
defendemosdeterrnlnadas Idelas, defendemos 0
soclallsmo, defendemosas Idelas correctas para
o progressodo nosso Povo, mas nlo dlgamas
que todos os outros t&m Idelas erradas.NAo
vamoscombater, slmplesmente porque queremos

16PARA SER MEMBRO 00 f ARTIOO£ PREU"C Rf INlh UM etR T0 NuMI:.HU ;'>l CARACTLR ISTI':-AS
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Quando estamos na presenc;a de pessoas, nao
dizemos nada. Quando ehegamos a casa,
escrevernos urn panfleto a dlzer:" e preclso
debate ideolbgico" !
o que e que isto quer dizer ? Quer dizer que 0
debate ldeoloqlco taz-se no quarto de dormir ....

Quando encontro alguem na rua, que nAo tem as
mesmas ideias que eu, que raclocina de maneira
diferenta, eu tenho simplesmente que tazer com
que ele com»reenda aquilo que au estou a sentir.
Nao vou andar a pancada com ele.Nlo vamos
fazer uma guerra, em Angola, porque ha
dlterencas IdeoI6,glcas, porque ha diferen~as
politicas. Nao,vamos discutir. E muitos carnara ,
dasque se dizem revcluclonartos, mals revolu
c lonarlos do que quatsquer outros, estao sern
pre a tazer 'rnencao ao debate ideol6gico.

Ontem e hoje, na reunlao do Oornlte Central -
permito -me fazer uma Inconfldencta
~perguntei: Mas aonde ~ que esta 0 debate
ideol6gico? Ja tizemos algum comlclo, para fazer
algurn debate sobre a linha ideol6gica que n6s
devemos seguir? Nao !Nas reunloes que n6s
f,j zemos, ja fizemos alg.um debate ideolbgico ?
Nao!
Entaoque especie de debate ideologico e que n6s
queremos ? Com quem?

Vamos compreender os outros, compreender
os outros.lsto ~ essencial.

PARA SER MEMBRO DU "AHIllJO f PRE'_IS0Rtcr"R UM CLRTO r-."MEh'o I I (;ARACIE,RISTICAS'
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Qamaradas :
omomento que n6s estamos a vlver, aqul no Pals
e grave.
Estamos, num momento, em que e.poss1vel urna
Invasao, por torcas estrangeiras,a partir do Zaire.
Queme aqui, em Luanda,que esta preparado para
pagarnaarma e marchar para a frente de combate,
para oombater os zairenses, que podem penetrar
no nosso Pais?
Estamos a falar, a falar mas Queme Quevai pagar
na arma para defender a nossa Angola? Multos
IvlO pegar. Se eu perguntasse, aqul, todos
[evantarn 0 brace. Mas...... e 0 resto da
bopulaQlo! I(tam todos?
Camaradas :
Estamos num momento grave, no Que.respelta a

sltuacao Interna.
Os camaradas sabem multo bem.O problema dO
abastecimento e grave.
Naoha rnandloca, nem batata, nem ginguba, nem
oleo de palrna.Nao hI! nada no mercado.Nem
pelxe.
Ha peixe-espada Esta sttuacao nao agrada
."inguem. Nao agrada a ninguem. Nos passamos
ali pelo Jumbo.Vemos as longas blchas, a
quantitade de gente Que esta al i para cornprar
cotsas Que nao existem.
Born, eu nlo vejo ninguem, aqul, sem uma camisa

:e GRAV~ 0 MOMENTO QUE NOS
ESTAMOS A VIVER AQUI NO PAIS
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os QUE N'XO SERVEM AS REGRAS
DO CENTRALISMO DEMOCRATICO,
Camaradas :
'N6s condenarnos hoje 0 fraccionismo dentro do
Movimento.
Isto quer dizer que aqueles que nao servem as
reqras do centralismo dernocrattco, dentro dCf
organizacao, nao podem pertencer, .a05-
organismos da dlreccao do MPLA. ..
Com esta condenacao , nos condenamos 0 facto
de ter existido, um secretariado de organizay8o
que nao obedecia, as regras de organi.zaQao00
MPLA, mas que funcionava por conta propria.
Cont esta declsao, nos condenamos todos
aquelesque, nas tabrlcas nas empresas agricolas,
dizem que sao membros do MPLA, mas que nao 0
quererndeclarar porque ainda e necessarlo manter
a c I and est i n i·d a de.
Esses nao sao nossos mil itantes .
.Nao duma outra coisa qualquer: Podem-Ihe
chamar 0 que quizer, "mas nao sao mllitantes do
MPLA. Quem e milltante do MPLA dave
declarar-se junto dos orpantsmos , dos
Departementos do MPLA.
E e ali que ele e reconhecido. E: ali que e lnscrtfo.
E ali que ele funciona, atraves das directivas que
vem dos Departementos do MPLA.

e uma calca.Toda a gente tern, estao bern
limpos, cern vestidos, bem apresentados ...... Ma~'
sera que 0 nosso Povo, todo de Angola, esta
assim? N~o esta I .

(9eGRAVE OMOMEN ro QUE NOS E'SrAMOS A VIVER AQUI I'W PAIS
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ESTAMOS COM OS CAMARADAS
SOVI£TICOS

Alguns camaradas dizem que n6s somos contra a
Uniao Sovietica, que nbs somos antt-sovlettcos,
que eu sou antl-sovletlco.
Queria dizer, aqui, aos camaradas militantes que
I~em os panfletos, que t&m saldo ai ,- enos
ultlmos dias parece que ha mais papel aqui na
praca, saem muitos papets- que nbs temos uma
longa hist6ria de luta.uma longa hist6ria de luta.
Eu YOU dize-los aqui publlcarnente: nao ha
nenhum mil itante mais fiel a causa social ista que
os membms tradicionais da dtreccao do MPLA.
E nao e por uma questao senttrnentalNao e por
sentimento. Nao e por questOes subjectivas.N6s
sabemos 0 que e a Unilio Bovietlca. Sabemos.
Quando nbs comecemos aqui a luta armada
organizada, nao 0 4 de Feverelro de 1961 que
ainda foi urn inicio urn pouco desorganlzado, mas
quando cornecamos a luta armada organlzada, a
Unlao Soviettca esteve do nosso lado. Ajudou-nos
e todos os outros palses social istas.
Tivemos urna aluda preciosa, impressionante, da

Os clandestinos nao sao membros do MPLA.
Poderao ser membros saudosistas da "FNLA ".
Poderao ser membros saudosi stas da " UNITA'
Poderao ser elementos que pensam ter a vocacao
histbrica de fazer a Revolu9ao completa, em
Angola, mas nao sao membros do MPLA.Assim
nbs 0 pensamos. Asslrn nbs decidimos hoje.

OS OUE NAO SERVEM AS REGRAS 00 CENTRALISMO DEMO€RATICO
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unlao sovrettce: armas, rnunlcoes, allmentacao,
fardas, botas, medicamentos.
A nossa guerrilha foi alimentada nao somente pela.
Uniao Sovletlca, mas tambem por outros paises
soclaltstas. Mas a contribuicao da Uniao Sovletlca
foi grande.
N6s nao podemos esquecer isto. Nao podemos
esquecer que se nbs obtivemos a lndependencla
foi porque ttvemos 0 apoio de palses como a
Uniao sovreuca. S6 se nao tivessemos nenhuma
compreensao, nenhum sentido, da marcha da
Hist6ria, e que serlamos anti-sovletlcos.
Nao podemos ser antt-ecvlsttcos porque,
obJectivamente, estamos com os camaradas
sovtettcoa.Eetamos com eles.
Fazem-nos multas eriticas do exterior, dlzendo
que Angola esta submetida a orlentacao
Sovietica, que a Uniao Sovietiea e que comanda
em Angola. Isso e completamente mentira.
E, pelo menos enqcanto a Direc9Elo Polltlca (do
MPLA) estiver a dirigir este Pals, n6s vamos,
sempre, defender a nossa lndependencla e 0
nosso Nao-Alinhamento.
Camaradas :
Se arnanha, 0 camarada Embaixador da Uniao
sovtetlca vier per-me qualquer problema difieil, a
primeira questao que eu Ihe yOU dizer e que
aguarde algumas horas e, como habitualmente,
you primeiramente reunir 0 Bureau Politico , para
discutir se devemos ou nao devemos aceitar as
propostas que nos sao feitas .
Nbs e que deeidimos. Esse e 0 princlpio
fundamental da nossa lndependencla, Nbs nao
aceitamos 0 comando de Quem quer que seja.

" ESTAMOS COM OS CAMARADAS SOVJETICOS , ',' .
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o IMPORTANTE ~ SER.SE
MILITANTE HOlE

Agora, poe-sa 0 problema: quem e que e
militante? Quem e que n~o e militante? Quem e
que e do 25 de Abri I"? Quem e que nao e do 25 de
Abril"?
Para alguns camaradas , iSSQ tern muita
lmportancla. Para alguns camaradas tern multa
lmportancla saber se cornecou depois; se
cornbateu aoul ou se combateu aoola.
Para rntm, nao tern lrnportanca. Para mim, 0 que e
Irnportante e ser.. se militante hoje.

N6s e que mandamos aqui, neste Pais.
N6s nao somos comandados por nlnquern.
Temos aqui milhares de camaradas cubanos, que
nos dao a sua ajuda em varros dominios. Mas se
urn imperial ista qualquer ou agitador, algum
especulador, algum provocador, me vier dizer que
eu sou comandado pelos Cubanos, respondo
imediatamente que naol
Aqui, quem manda, e 0 Bureau Politico do
MPLA.Sou eu , Presidente da Republica Popular
de Angola e do MPLA.E 0 Oornlte Central do
MPLA!
Portanto, camaradas, eu quero sjgnificar com
estas palavras que ha tantas calunias que se
espalham dentro e fora contra Angola, que de
vel. em quanto nos temos que elevar a nossa voz
para defender este Povo que conquistou a sua
tndependencla, com tanto sacrificlo durante
catorze anos .

ESTAMOS COM OS CAMARADAS SOVleTICOS
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A D.I.S.A. E 'OMA INSTITUI~AO DO
ESTADO POPULAR

Temos este aspecto fundamental que e a defesa

Hoje e que e necessarlo ser-se militante. Nao e
ontem Porque muitos dos nossos camaradas
dizem:" eu fui urn preso politico, estive em S.
Nicolau, estive na cadeia de S. Paulo, etc ... ".
A gente pergunta, depois, equal foi 0 seu
comportamento, meteu da sua cslula na cadeia
ou nao?".
o que e necessarlo e que aqora.aqora diante das
tarefas actuals, n6s sejamos militantes. Eo que e
ser-se mllltante hoje?
Ser militante hoje significa, no parecer do comlte
Central, contribuir de uma maneira vallda para a
reconstrucao do nosso Pais; construir na
agricultura ( Estou aver todos estes camaradas
Podem fazer lavras ali no Golfe. Oque seria 0
Golfe? Nao tern tempo todos? Sao
-burocratas Se tlvessemos autocarros, esta
noite mesmo tames todos os que estao aqui,
num autocarro fazer lavras, plantar mandioca ali
no Golfe. Bern. Haviamos de ver quem e
revoluclonarlo. E quem nao e.)
Ser revoluclonano , hoje, e contribuir para a
Reconstru9ao Nacional, e contribuir para a
Defesa Nacional. Nao e mais do que isso. Dizer
palavras, 'e facil. Fazer aquilo que' as palavras
significam , e pouco mais dlrlcll.
Estou a falar, asslm, porque estou diante dos
'militantes de Luanda.

o IMPORTANTE~,~ER.SE MllITANTE HOJE "
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Houve protestos. Protestos bastante violentos.
Porque? Ja tinham sido feitas outras buscas e ja
tinham sido apanhadas armas em outros bairros.
E, houve pedidos para se recuperarem as armas
que estavam nos bairros, que sao um perigo.
Foram encontradas armas, poucas, munlcoes,
foram encontrados estupefacientes, liamba, foi
encontrado dinheiro estrangeiro, d6lares, foram
encontradas outras mercadorias que nao deviam
estar em casas particulares.
A partir dai cornecou-se a fazer um movimento de
aqltacao contra a DISA,dizendo que a DISA
maltratava que a DISA e como a PIDE como 0
Poeira, que a DISA maltratava, que a DISA fazia e
que desfazia. Seria isso verdade? Naol Nao e
verdade.

Ate disseram que a OISA tinha roubado J6ias de
senhoras que, coitadinhas, estavam em casa e, a
certa altura, ficaram sem as suas pulseiras de
ouro,os seus colares de ouro, etc ...
Fez-se a investlqacao. Havia uma, havia uma
camarada, uma, em todo 0 Sambizanga, que dlsse
:" Bom eu nao sei se foram as FAPLA, que
levaram 0 meu colar, 0 meu colar de ouro, que
custa agora 16.000 Kuanzas, desapareceu; mas
so dei por isso do is dias depois ".
Quer dizer, nao tem provas nenhumas, nao pode
afirmar absolutamente nada. E no entanto, os
panfletos que circulam por at dizem que fol a

do Pais. Outro dia,camaradas da DISA fizeram
buscas em dols ba irros .

24: ~ 0.1 S.A. It1 UMA'INSTITUICAO DO ESTADO POPULAR
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COMBATER A FALSA FAC~AO
PROGRESSISTA,COMBATER A

REAC~AO
A D.I.S.A. tern de existirVai continuar a existir.
,Evamos fazer mais buscas nos bairros, para ver
se ja puseram Ia armas que esconderam da outra
vez.
.E claro, nao se encontraram muttas armas. Mas

estavam la, Nos sabemos que estavam la as.
armas. Esconderam. Quando souberarn que
estamos urn pouco menos vigilantes, vao pOr
armas la nos seus armartos. E entao , a gente vai

DISA,porque agora e moda atacar a OISA.
Se eu estiver, em casa, aborrecido com a
minha mulher,ataco a OISA...
E assim, camaradas, nao e de outra maneira
qualquer porque qual e 0 Estado, neste mundo,
que vive sem Policia? Onde e que existe esse
Estado que vive sem Pollcla?
Claro que os nossos Jovens, os nossos rapazes
que estao a fazer a OISA sao inexperientes, ainda
nfio conhecem bern todas as regras, as tecnlcas.
Temos que desculpa-los, por isso, como eu
tarnbern tenho de'ser desculpado, porque nao sou
um politico exemplar.
Mas atacar a OISA, porque ela e uma instttulcao
do Estado Popular da Republ ica Popular de
Angola, isso nao e justo.
Isso quer dlzer que sao os bandidos que querem
estar Iivres, para poderem fazer aquilo 0 que
querem dentro do nosso Pais.

A D.I.S.A. E UMA INSTITUICAO DO ESTADO POPULAR
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A partir dai, utilizando os argumentos que eu
expus no inicio desta Intervencao, cornecou-se
um combatecontra 0Oornlte Central e sobretudo
contra alguns membros do Comite Central.
Esse combate nao e justo.
Quandoha camaradasque cornbatern0 camarada
Lucio Lara, isso nao e Justo.
o -camarada Lucio Lara esteve no Movimento
desde a fundacao desta orqanlzacao ,que e 0
MPLA,
Participou nos actos principals da nossa vida
organizativa. Durante a guerra, esteve numa
regiao de guerra, no Moxico.
Muitos daquelesquefalam, hoje, nuncaestiveram
numa regiao de guerra. 0 camarada Lucio Lara
esteve numa regiao de guerra, ali combateu.
Esteve como en.carregado dos servtcos- de
Educayao da Provincia do Moxico, durante a
guerra. E precise nao ignorarmos os factos.
Esteveem Cabinda durante a Guerra.
Estivemos ali juntos Quando fizemos as
Assernbleias Regio_nais, quer da primeira e
segundaRegioes, como da ilia Regiao, dentro de
Angola, em condlcoes de guerra.
o camarada Lucio Lara esteve la. E muitos

ATAQUES QUE NAO SAO JUSTOS
CONTRA MILITANTES

CONSEQUENTES

apanha-Ias.E s6 assim que se combate a falsa
taccao progressista.
E so assim que se combate a reaccao,

COMBATER A FALSA FAC~.lO PROGRESSISTA,COMBATER A REACq.lO
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daqueles que falam nap estavam la. Estavama espera...
o camarada Iko Carreira foi sernpre um dos
nossos melhores cornanoantee ( um pouco
prequlcoso, mas enfim, vamos desculpar-Ihe esta
prequlca) .
.0 camarada Iko Carreira,durante muito tempo,
nao sei quantos anos, foi 0 comandante das
nossas trobas no Luso, quando ainda estavarnos
a fazer Querrilha. Esteve la. Bo..mbardeamentos,.
tlros, ataques, emboscadas. Ele esteve la.
Como e que hoje vamos dizer ao camarada Iko
Carreira," va-se embora porque ja nao e preciso".
Nao pode ser! E que alguns camaradas que 0
atacam nao 0 conhecem bern. Nao 0 conhecem.
o carnarada Dltolwa.tambem e muito atacado nos
ultimos tempos. Eu nao sei se temos ,em Angola,
algum economista que seja melhor do que 0
camarada Dilowa. Nao sel. Pelo menos nao
conheco.

E 0 camarada Dilolwa esteve no Moxico, na parte
norte do Moxico, durante anos como responsavel
da Educa9ao.
Ele fez ali as cartilhas,na mata. Fez as suas aulas
na mata. Nao e dos camaradas fisicamente rnals
dotado.
Nao e. Tern difici~ncias flsicas. Mas esteve la. E·
quando eu, la fui vlslta-lo tlve de andar tres dlas.a
pe, para poder chegar a base onds ele estava. Ete
era0 responsavel da educacao la na parte norte do
Moxico. Como e que n6s vamos desprezar este
camarada. E urn carnarada fiel, responsavel ,

ATAQUES QUE NAO SAO JUSTOS CONTRA MILITANTES CONSEOUENTES
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NXO PODE HAVER FAC~OES
DENTRO DO M.P.L.A.

Acho, portanto, camaradas , que e preciso ter
uma certa prudencla quando talamos
Precisamos de saber como e que as coisas se
passaram: 'quem a que fala.porque a que fala.
E vamos dar um combate serio ao fraccionlsmo.

Um combate serio ao tracclonlsrno. Nao
pode Haver taccoes dentro do MPLA! Ou se e do
.MPl:-Aou n~o se a do MPLA. Quem nao esta de
acordo sai. Esta e uma ditadura e se for
necessarto tomar medidas mais duras, nos vamos
tomar medidas mais duras. Mas quem cornanda

inteligente,conhecedor das coisas.
Quando ainda estavamos a tazer a guerra, 0
eamarada Ludy esteve na Lunda, Era um
responsavel na Lunda, membro do Comite
Director (naquela altura era 0 Com ita Director) .E
fez a guerra na Lunda. E um camarada que deu
todo 0 seu trabal ho ... E'sabeni quantos dias era
necessario marchar para i r desde a tronteira
oriental, a fronteira com a Z~mbia, ate a Lunda?

"Dezanovedias! Este camarada esteve la e , agora ,
ataea-se 0 camarada Ludy. Nao pode serf Nao
pode ser camaradas. Estes sao valores hist6ricos
que n6s temos da nossa revoluc;ao, que devem
permanecer connosco, que devem continuar a
contribuir para a Revoluc;ao. Poderlamos cltar,
aqui muitos nomes , de homens e mulheres, que
deram a sua contrtbulcao para a Aevoluc;ao,
durantea luta contra 0 colonlallsrno. Nao 0 farei
porque senao serla muito longo.

ATAQUES QUE NAO SAO JUSTOS CONTRA MlliTANTES CONSEOUENTES
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aqui e 0 MPLA.
Bom, agora e haolto atacar a pequena burguesia.
A burguesia, muitas vezes quer dizer mestlcos e
brancos. Quem e rnestlco e pequeno-burgues.
Quem e branco e pequeno-burgues. Os pretos sao
todos proletarlos ... Eu digo isto para combater
esta ideia errada. E uma ideia errada.Nao e nada
disso. A idela de classe nao tern nada ·a haver
com 0 probferna da cor da pele. Nao tern nada
a haver com a cor da pele.Ha operarios bran
cos.ha operarlos rnestlcos, ha operarlos pretos.
E, tambem ha os burgueses pretos. Ha burque
ses pretos, que mandam cada carro .. , que a
gente ate fica admirada: "don de e que vem este
carro tao bonito que nem 0 Presidente da Repu
blica tem ?".Nao ha nada, nao ha relacao irna.;
diata e logica entre a cor da pele e a conci
Cao de clas se ,Nao ha. 0 branco que se encon
tra em Angola, para alguns e da pide.O mes
tico e da OCA ... 0 preto e do MPLA. Esta e
uma poslcao extrema. Claro que ha brancos que
sao mesmos reaccionarios, pela sua mentalidade,
porque sofreram urn processo de educacao
diferente daquele que n6s sofremos. Ha mestlcos
que tern complexos de superioridade.Pensam que
eles e que devem ocupar os lugares
superiores aos dos pretos . E ha pretos que tern
complexos de inferioridade. Pensam que devem
ser sempre humildes, para poderem avancar na
vida. Mas nbs vamos combater tudo Isso. Nao
varnos confundir as cotsas.tsso nao e a Hevolucao.
A Revolucao e outra coisa. A Revoluvao significa
que n6s vamos transformar as

HAO PODE HAVER FACC;:OES DENTRO DO M.P.LA.
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LUCIO l.l~

Estamos perante urn fenbmeno, principalmente
aqui em Luanda,onde existiram muitas "ilhas
revoluclonartas", ilhotas.
Existiram os Cacs, existiram os Hendas,
existiram os Ocas, exlstlram outros qua nAo sa
sabe bem como e que sa chamam a agora cada urn

VAMOS DEFENDER A UNIDADE
NACIONAL

condlcoes materiais da exlstencla de todos os
anootanos, sejam eles quais forem Signifiea
que nos vamos eoleetivizar a producao, que nos
vamos aeabar eom as diferengas de classes, que
nbs vamos aeabar com a exploracao do homem
pelo homem , Isto e 0 Socialismo. E, a cada
urn, segundo 0 seu trabalho.
Agora se nos comecarrnos a dividir 0
Povo a base da cor da pele, estaremos a fazer um
mau trabalho . Alguns contra-revoluclonarlos e
ultra-revcluclonarlos ; porque estao
agora todos juntos. Os contra e os ultra estao
juntos; podemos d izer os uItra-
contra-revoluclonarlos - pensam que devem
combater 0 MPLA e pensam que este camar-ada
que vos fala aqui nao pode defender a classe
operarla angolana, porque a sua rnulher
e branca, poruue os seus filhos sao mestlcos .
·Alguns dizem, outros nao dizem. Mas e tsso, eu
verifico. Ninguem melhor do que eu esta em
pos igflo de defender todos.

30IIIAO PODE HAVER FAC<;OES DENTRO 00 M.P.L.A.
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Poderemos acabar com 0 MPLA. Faga-se urn
outro Movimento. Esse rnovimento vai proceder
melhor do que 0 MPLA ?
Nao acredito, porque nso tern expertencla, nao
tern histOria.. 0 MPLA tern hlstbria. Tern urna

FAf;AMOS UM COMBATE S£RIO
CONTRA OS FRACCIONISTAS

quer ter a supremacia.
Bom, alguns ja foram afastados, outros ainda nao
foram afastados.
Precisamos de ter muita cautela, camaradas.
Vamos defender a Unidade Nacional.
56 dentro da Unidade Nacional e que nos
poderemos reconstruir 0 Pais.
56 com a Urfidade Nacional e que nos poderemos
defender este Pals.
56 com a Unidade Nacional e Que nos poderernos
tazer com que 0 Povo, de facto, compreenda 0 que
e a a Revolugso e como e que deveremos
proceder dentro da Revolugao.
Doutra maneira sera extremamente .d iflcll.
Poderemos demitir todos os ministros.
Dlzer " todos os ministros salem, venham
outros". E vso fazer melhor ? Nas condlcoes
actuais, vso fazer melhor ?
Eu nao acredlto, ate porque sera uma equipe que
nao tera experlenola,

31NAO PODE HAVER FACC;:OES DENTRO 00 M.P.L.A.
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. Multo obrigado

histOria glorlosa, triunfante.
Comecei a dlzer aos carnaradas que me
desculpassempor ter vindo urn pouco atrasado.'
Foi por causa da reuniAo do corntts Central, em
que nos tomamos certas declsoes que os
camaradas aplaudiram.
Agoraso P890 a todos os mllitantes do MPLA, a
todos os activistas,a todos os membros dos
comttes, dos Grupos de A~Ao que fa98rn urn
combate verdadeiro e real, um combate serio,
contra todos os fraccionistas que encontrarem
palo seu camlnho.
Aqueles que forem encontrados Vou repetir:
Pe90 aos camaradas, activistas do Movimento,
mernbrosdos Comites eGrupos de Ac~o que, de
acordo com as declsOes tornadas hoje pelo
Oomlte Central, taQamurn cornbate verdadeiro e
serlo contra todos os fracolcnlstas que
encontrarem no seu caminho.

FA9AMOS UM COMBATE ssaro CONTRA OS FRACCIONISTAS
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Queria hoje anrmar, mais uma vez, a nossa
dlspostcao, a dlsposlcao do comtte Central do
MPlA, do Bureau Politico, de ~ontinuar na via
revotuclonarta, de fazercom que 0 PovoAngolano
siga 0 caminho para0 Socialismo. Essecaminho
e dificil. eo caminho que, nao s'omenteapresenta
certas dificuldades, mas que oferece tarnbern
algumaslncornpreensoes, por parte de elementos
do nosso Povo. Quando se tala de socialismo,
que e que nos devemos entender?
Temos uma sene de Palses Capitalistas, Paises
Ocidentais, que estao contra nbs. Palses que
estaocontra n6s e que nao querem, portanto, que
nos sigamos esta via. Temos paises amigos, e
embora arnlqo s, sao palses que nao
compreendembem a nossa OP9aO.Isso chama 0
odio de alguns paises, de alguns responsavels
Africanos, de alguns elementos, no nosso mundo
actual, que sstao de acordo.· Mas n6s estamos
dlspostos a seguir esta via.
Nos ultlrnos ·dois dias, nbs debatemos aqui em
Angola, alguns problemas, que dlzern respelto a
nossa vida nacional. Problemas , que djzern

A REVOLUf;XO TEM' QUE SER
DEFENDIDA PELO POVO
ANGOLANO E EM SEU PROPRIO

BENEFICIO !
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E essa manna 0 que se pretendeu, 0 que foi?
Pretendeu-se demonstrar que ja nao ha revolucao
em Angola, que ja nao
ha revolucao porque os fraccionistas tinham

sido expulsos do Movimento ou tinham sido
afastados do Comlte Central, como 0 Jose
Van-Dunem e Nito Alves. Sera assim? Eu acho

respeito ao Povo Angolano, problemas que dizem
respeito ao MPLA e a nossa orqanlzacao politica.
Alguns camaradas desn ortearam-se. Pensaram
que a nossa OP9aoseria dirigida contra eles, que a
nossa OP9ao seria contra os seus prbprios
interesses individuais e de grupos. E portanto,
cornecararn agitar-se.
E asslm.noie houve urna certa perturbacao, da
parte da manna, aqui no nosso .Pais, e, concra.,
tamente, na nossa cidade de Luanda que nao
corresponde, de maneira nenhuma, aos senti
mentos gerais de todo 0 Povo. Nbs seguimos
isto. Nbs seguimos a agita9ao que se manifes
tou. Alguns camaradas compreenderam, ficaram
apreensivos, alguns camaradas nao compreen
deram bern 0 que sa passava. Mas eu queria
dizer a todos os Compatriotas, e aos carnara
das, que e necessarlo nao perder a nossa
calma quando estamos diante de tais factos.
Porque e necessarlo nbs defendermos esta Re-
votucao, A Revolu9ao tern de ser defendida
pelo Povo Angolano. E se nao e defend ida
nbs vamos perder. Esta Revolucao que e defen
dida pelo Povo Angolano naturalmente tern de
resultar em beneficio para 0 Povo Angolano, e
nao para outre qualquer.
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que nao. Nos nao podemos pura e simplesmente
limitar a actividade do Movimento, a actividade do
Cornlte Central as pessoas cuja actividade esta,
evidentemente, contra a orqanlzacao, contra a sua
linha unltarla.
Eles foram expulsos e, na minha oplnlao, foram
muito bem expulsos do comue Central. E terao
·de fazer um grande trabalho de reabtutacao para
poderem regressar as fileiras do Movimento como
dirigentes.
Eu penso, por outro lado, que tudo. aquilo que
aconteceu hoje, e que podera repetir-se arnanha,
ou depois, e urn facto terr1vel. E terr1vel porque
nos perdemos vldcs. Ha homens que morreram
hoje.ha rnutheres. Que ficaram feridas. Quem e
responsavel? Oesde sempre nbs denunciarnos a
questao do fraccionismo. Porque razao nao

I
discutir dentro des organismos do Movimento os
problemas que afectavam este ou aquele sector,
que afectavam esta ou aquela pessoa? Na pratlca
e assim que nbs devemos proceder. Devemos
discutir dentro da orqanlzacao. Mas nao foi essa
a pratlca que alguns carnaradas pretenderam
seguir. E portanto; n6s hoje confrontamo-nos
com esta sltuacao: vamos pertnitir ou nao 0
fraccionismo?
Ontem 0 Bureau Politico fez uma declaracao.
esclarecedora acerca do fraccionismo e acho que
isto e suficiente, nao e necessario dizer mais
nada, Mas acho tarnbsm que e necessarlo que 0
nosso Povo esteja vigilante, que nao permita uma
actividade qualquer contra 0 MPLA, contra a
dlreccao do MPL A, contra 0 Governo, contra os
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organismos do Estado, sem que haja urn
consenso sobre a propria orqantzacao, na
dlreccao do Pais.
E eu pense que os factos que ocorreram hole e
que fizeram perder vidas tarao com que nos
tomemos medidas, talvez nao muito agradaveis,
em relacao a determinados individuos, que
pensam deter, nas suas rnaos, toda a verdade
sobre a politica do nosso Pais.
Eu pense que 0 nosso Povo vai compreender
porquerazaon6s agiremoscom uma certa dureza,
porque razao nos agiremos de maneira drasttca,
em relacaoa individuos que agiram hoje com rna
fa , que agiram hoje de maneira a perturbar ate a
calma na nossa capital, dando portanto ocaslao
paraque0 imperialismo possa, novamente,atacar
o nossoMovimento, 0 nosso Povoe 0 nosso Pais.
Camaradas,era isso que eu queria dizer. Eespero
que as medidas que serao tomadas pelo Comita
Central, em relacao aqueles que perturbaram a
paz no nosso Pais, em relacao aqueles que
quiseramliquidar 0 nosso Movimento aqueles que
pegaramem armas paradestruir 0 MPLA, sejam
bem compreendidas".
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"Nao haveria grandes motivos para uma nova
comurucacao ao Pals, depois daquela que eu flz,
ha alguns dias, se na cidade de Luanda nao
vlvessemos alguns dias, se na cidade de Luanda
nao vlvessernos alguns acontecimentos que
consideramos graves.
Esses acontecimentos sao graves, porque
provocaram a perda de vidas humanas. Quer dizer
que os fraccionistas, que n6s condenamos ha
pouco tempo nao hesitaram em matar os nossos
camaradas,em matar nossos compatri6tas,para
poderem ter 0 caminho livre.
Esta e uma sltuacao que nos obriga,
evidentemente, a tomar determinadas poslcoes:
que nos obriga a reflecti r sobre 0 que e este
fraccionismo.
Confirma-se desta maneira, embora seja uma
rnanetra bastante dolorosa, que existe 0
fracclonlsmo. Que quando n6s dlzlamos que
havia orqanlzacoes paralelas no Pals, dentro do
MPLA, n6s tinhamos razao. Essas orqanlzacoes
v~m-se agora, estao claras, estao presentes. E

.~.'

NXO HAVERA PERDAO NEM
TOLERANCIA , PARA ESTES

ALIA:DOSDA REACCAO,
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confirma-se, tarnbem, a vlolencla, que caracteriza
a sua act uacao, 0 racismo, 0 tribalismo, 0
regionalismo, que caracterizam todas as
organtzacoes reacionartas.
Temos, agora, todas as provas. E lamento que
nos, so neste momento, possamos dar provas
factuais da exlstencla dessa corrente, que actuou
sempre contra 0 nosso Movimento e,
principalmente, contra alguns dirigentes do
nosso Movimento.
Alguns dos nossos camaradas, ate esta nora,
ainda nao foram encontrados. Nao sabemos se
estao mortos , se estao vivos. Sao camaradas que
deram toda uma vida para a lndependencla do
nosso Pais, que deram toda uma vida para a
liberdade do Povo de Angola. Neste momento,
nao sabemos bern onde estao, porque foram
raptados, foram levados para lugares que nos
.alnda nao conhecemos bern. Eles serao
encontrados. Os seus corpos serac encontrados
se estiverem mortos. Eles serao encontrados
se estiverem vivos.
Mas, 0 que e certo e que tudo isto provoca uma
dlvisao do Povo. Era isto, exactamente, 0 que nos
atacavarnos, era isso que n6s combatiamos, que
sempre combatemos. E que a dlvtsao provoca a
violencla e a violencia conduz a estas sttuacoes,
que nao ajudam ao social ismo no nosso Pais.
E claro que, como defensores irrtransiqentes do
nosso Povo, desta nossa Patrla angolana, n6s
teremos de agir com clareza com aquela firmeza
que caracteriza 0 MPLA.
Hole, todos eles, os fraccionistas, aqueles que
dirigem 0 fraccionismo fugiram da Capital, estao

NAO HAVERAPERDAO NEM TOLERANCIA PARA ESTES ALIADOS DA REACC{AO
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escondldos. Amanha serao encontrados. Eles
serao encontrados e, depois havera OS
julgamentos, havera 0 veredicto do Movimento
havera, portanto, a justlca,
Nestemomenta- emque nbs estamos a combater
contra forces que nos atacam do exterior - e
multo estranho que os esquerdistas, os
ultra-revoluclonarlosvenham combater-nos a nbs
tarnbern. E muito estranho.
Que especle de allancas ha? Que especle de
cornblnacoes existem? E muito difieil ver,
neste momento, quais sao as liga~oes que
existem, de facto, entre essa gente. Mas dentro
de dois, tres meses, nbs conheceremos tudo.
Espero que 0 nosso Povo, 0 Povo Angolano,
espero que, principalmente, a populacao de
Luanda,naoeonfunda esta sltuacao com a luta de
ltbertacao naeional que fizemos, durante longo
tempo, contra 0 colonialismo Portuaues.
Esta sttuacao e provocada por ambieiosos, por
nossos compatriotas que nao quiseram
compreender a linha de ortentaeao nacional, a
orlentacaoque nbsestamosa segulr, que conduz,
seguramente, a Unldade Nacional.
Espero, por outro lado, que aqueles que se
eneontram enganados diante dos assassinatos
que foram feitos hoje, diante dos crimes que
foram praticados, reflictam acerca do futuro do
nosso Pais.
Aproveitou-se de tudo, do abastecimento, da
faltade transporte , enfim demuitas outras coisas
e, finalmente, era para defender duas ou

NAO HAVERAPERDAO NEM TOLERANCIA PA~ ESTES ALIADOS DA REACI;AO
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tres figuras que hoje nao sao senao ,defensores da
reacao. Porque ninguem me pode vir dizer que
esses camaradas, ou ex-camaradas, estao a
defender a Revolucao. Estao sim a defender a
contra-revolucao. Estao a defender a reaccao,
Espero camaradas, que esta noite nbs possamos
descoorir muitas coisas e, no momento oportuno,
alguem da Dtreccao do nosso Pais, ou do nosso
Movimento, tara a cornonlcacao publica sobre
aquilo que descobrimos.
E quero tambsm dizer, mais uma vez, que nao
havera para aqueles que se introduziram numa
luta contra 0 MPLA qualquer especle de
conternplacao, qualquer especle de perdao. Nos
falamos da tolerancla aqui ha meses. Mas essa
tolerancla nao fol interpretada no seu devido
sentido e, agora, nao ha mais essa oportunidade.
NaQ ha rnals tolerancla, N6s vamos proceder
duma maneira firme, e dura.
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Ho]e, cumpre-me um doloroso dever de
cornurucar ao Pals, comunicar ao Povo Angolano,
que os camaradas Dangereux, Comandante Paulo
SiIva Mungongo, membro do Cornlte Central do
MPLA, do Estado Maior Geral das FAPLA e do
Cor-selho da Hevolucao ; 0 Comandante Eugenio
Verissimo da Costa (N'Zagi), membro c Corntte
Central do MPLA, do Estado Maior G ral das
FAPLA e do Conselho da RevolUy80, ,.) Major
Saydi Vieira Dias Mingas, membro de. Comits

Central do MPLA, Ministro das Flnancas da
Republica Popular de Angola e me' bro do
Conselho da Revotucao ; 0 Comandant ~ Eurico
Manuel Correia Goncalves, membro do Estado
Maior Geral das FAPLA e do Consel ho da
Revolu9ElO; 0 Comandante Jose Manuel Paiva
(Bula), membro do Estado Maior Geral das FAPLA
e do Conselho da RevoluQ80; e Helder Ferreira
Neto, membro da DISA, foram assassinados
ontem.

CAMIl RADAS. (Oi\{PATRIOTAS

•

~ PRECISO QUE OS ASSASSI
NOS PAGUEM PELOS CRIMES

PRATICADOS
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Como n6s previamos, haveria que verificar 0
destlno, dado pelOS' contra-revoluclonartos, aos
oamaradas que desapareceram.
Ha algumas duvidas sobre 0 desaparecimento de
outros : Antonio Garcia Neto, Director dos
Assuntos Econ6micos do Mlntster!o das
Rela90es Exteriores, e outros camaradas entre os
quais Pioneiros.
Diante destes factos, diante de crimes que foram
perpetrados friamente (tendo os camaradas sido
mortos,provavelmente,a tiro e depois queimados,
os seus corpos foram encontrados carbonizados
em viaturas) diante de crimes que nos lembram 0
fascismo, que nos lembram os crimes da accao da
FNLA, e so no sentido de dizer que, em primeiro
lugar, os esquerdistas, os radicalistas, os
ultra-revoluclonartos.uttllzarn quase sempre os
mesmos mstodos que os reacclonarlos.
Nao na dlterenca. E, n6s estamos convencidos
quea (mica maneira de combaterestaonda que
apareceu em Luanda, e fazer com esses
individuos que hoje desapareceram e, certamente
estao aqui em Luanda, sejam encontrados e
sejam, depois entregues a j ustlca.
Alguns daqueles que participaram neste crime ja
sstao presos. Dentro de pouco tempo, n6s
diremos qual sera 0 destino que sera reservado a
esses individuos. Certamente nao vamos perder
muito tempo, com julgamentos,. Nbs vamos ditar
uma sentence, Nao vamos utilizar 0 processo
habitual, que nao seria justo, quando de uma
maneira tao evidentemente fascista, elementos se
comportam, aq ui I como defensores da

· * l>RE;cISO' QUE OS ASSASS1NOS PAGUEM PELOS CRIMES PRATICAOOS ..:
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Revolu9So.Nao pode ser. Seremos 0 mais breve
possivel, para podermos resolver esses
problemas e, vamos tomar decisOes segundo a
Lei Bevoluclonarla.
Eles foram a Cadeia de S.Paulo e qulseram
libertar os mercenarlos que estavam la. Quer
dizer, se os mercenarlos qulsessem salriam da
cadeia,pela pressao das armas, pela preseao,
anfim de, toda a gritaria, de toda a accao
pslcoloqica, que se fez. Se ales quisessem, os
rnercenarlos, salam da cadeia. Saiamda cadeia,
individuos que praticaram crimes. Saiam da
cadeia individuos que sao acusados de terem
praticado delitos comuns.
Eclaro, tudo isto nao pode deixar de influenciar 0
comportamentoda Dlreccao,da Direc~o do Pais,
da Direccao do MPLA e da accao do Estado
Angolano.
Como desde ontem tenho estado dizer, a nos
seremos, infelizmente, bastante duros. Tanto
mais que essa sltuacao corneca a ser explorada
pelos nossos inimigos. No plano internacional,
corneca a ser falada em instabllidade em Angola,
de uma certa agita980, embora tudo seja mal
traduzido. Nao ha uma clareza na lntormacao, 0
que e normal. Comec;a-sea falar das nossas
retacoes entre Angola, unlao Sovletica, Cuba,
prcblemas que nao estao em causa, neste
momento. Nao ha alter~~ao nenhuma na IInh:it
polltlca. Nao ha altera~o nenhuma nas nossas
rel~Oes.
Mas 0 que e facto, e que elementos da uFNLA",
elementos da "FLEe", elementos da "UNITA" , e
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se OS mercenaries quisessem, tarnbern terlarn
sido soltos das cadelas.

Criminosos satrarn das cadeias. Ed izero f

com isto que estao a Iibertar os pat t iotas
"consequentes" ... Nao haja nenhuma llusao para
aqueles que ainda estao nessa posicao As
posicoes do MPLA, sao bem claras. A llnha ne
orientacao e bern clara: nos sabemos bern onde
varnos e com quem varnos. Nos estarnos
plenamente convencidos, de que (;.::;ses
elementos, que praticaram os crimes, nao se
afastaram muito. Estao aqui em Luanda. e se
nao estao em Luanda, estao perto de Luanda.
Portanto, e necessarlo que a populacao de Luanda
taca todo urn estorco para detectar onde e que
eles estao, para depois pagarem pelos seus
crimes. Estarao nalguns bairros bem conhecidos.
Toda essa agitacao cornecou no Samblzanga. e
possivel que haja rarnlflcacoes para algumas
prov1ncias, mas nao para todas. Portanto, 0 nosso
Pavo deve contribuir, com a sua vigil~ncia, para
encontrar os responsavels pelos crimes que foram
praticados. e preciso encantrar imediatamente 0
mais brevemente possivel, Nito Alves e
Jose Van-Dunern. E preciso que aqueles que
assassinaram dirigentes do MPLA paguam palos
seus crimes. E, estau absolutamente certo qua 0
nosso Povo vai contribuir para encontrar a
sol u980 justa para este problema.
N6s vamos , evidentemente, detectar, pelos
varios servlcos, pelos varlos organismos do
Estado, do Movimento, organismos prlvados,
elementos que contrl bulram para essa sltuacao.
Hac-de se encontrar. Vamos encontrar nas
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"Muito obrigado,Camaradas".

FAPLA. Vamos encontrar no CPPA. Vamos
encontrar, na DISA. Vamos encontrar em todos os
organismos, elementos que nao compreenderam
o veidadelro sentido da Revolucao em Angola.
Todos eles pagarao. Todos eles pagarao pelos
seus crimes . .-
Nao podernos deixar que elementos que querern
destruir 0 ~stado Popular de Angola fiquem livres.
E dizendo isto, talvez arnanha haja alguns
elementos que vao correr, para as matas, para sa
esconder. Mas nao tlcarao la multo tempo. Nbs
vamos encontra-los.
Lamento a morte de camaradas que deram a sua
contnbulcao para a Independ&ncia de Angola, que
combateram na Segunda Reglao, na Primelra
Regiao, na Terceira RegiAo, na Quarta, na Quinta
Regiao e que hole desapareceram duma manelra
terrlvel. Foram queimados.
Como e que a Revoluc;ao se pode conciliar com
esta vlolencla, com esta falta de- humanldade ?
Como?
Somos de facto revoluctonarloe todos, ou
estamos a contribuir para que a reacc;ao estela
aqul dentro do nosso Pais?
Por isso, camaradas, hoje, eu apenas, neste
comunicado queria dizer que, me sinto bastante
triste. Sinto-me triste por causa do
desaparecimento dos camaradas que foram
assassinados. Por outro lado, tarnbem me sinto
revoltado e, certamente, este crime sera pago por
aqueles que 0 praticaram.
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Cada vez se vao esclarecendo mais liga<;oes,
politicas e militares de Nito Alves e
Jose-Van-Dunern, para a real izacao de um golpe
de Estado na Republica Popular de Anqola.Nao
posso, neste momento, apresentar 0 relatorio
completo daquilo que a lnvestlqacao ja conseguiu
obter. Isto sera feito daqui ha alguns dias. Nao
posso ainda, anunciar a prlsao de todos aqueles
que estao em questao, implicados nesta
intentona. Mas posso, no entanto, dizer que
certos dirigente~ do Movimento estavam
claramente implicados para a reallzacao dum
golpe de estado na Republica Popular de Angola.
Neste momenta ha centenas de presos, s6mente
na cidade de Luanda, e ha muitos outros nas
Provincias. E todos eles prestarn declaracoes,
todos eles informam.
Uma das coisas que nbs dissemos, a uma certa
altura, foi que 0 Oomissarto Politico das FAPLA,
Bakalot , estava ligado ao fraccionismo.

CAMARADAS~COMPATRIOTAS :

DISCURSO DO CAMARADA
PRESIDENTE SOBRE OS
ACONTECIMENTOS DE DIA 27 DE
MAlt") DE 1977
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Eu creio que todo 0 nosso Povo se lembra da
anulacao duma sua declaracao.que [a estava
relacionada com esse gol pe de estado. Sakalof
esta desaparecido. Evidentemente, como os
outros todos , esta na clandestinidade.
E, tarnbern, Monstro Imortal esta detido, porque
como nbs [aternos a certeza ele participou em
muitas actividades contra 0 Governo da Republica
Popular r.de Angola. Vartos elementos do

Comissariado Politico das FAPLA, tambern foram
detidos, e, aqui em Luanda, eu posso dizer que
ainda outros elementos serao, nos proxlrnos
dias, detidos, porque participaram activamente
nesta actividade fraccionista. Sb nao foram
detidos , ate agora porque salram dos seus locais
habituais de resldencla.
Esseselementos fraccionistas tinham constituldo
uma direccao polltlca. Tinham constituido urn
comando operacional, ao qual tam bern
pertenciam elementos do Destacamento
Feminino, e tinham mobHizado, para a actividade
polltica, alguns Oomlssartos Provinciais. N6s
exoneramos 0 Comtssarlo Provincial de Luanda.
o Cornlssarto Provincial de Malange esta detido,
neste momento, estamos a investigar acerca
doutros. Tinham alguns elementos na OMA
alguns elementos na JMPlA (que
desapareceram), alguns elementos na UNTA e nas
FAPLA.
Para os camaradas compreenderem bem 0
processo que se estava a tentar organlzar, no
nosso Pais, contra 0 regime soclallsta da
Republica Popular de Angola, eu davo apenas
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dizer que as intrigas, as provocacoes foram
alguns dos elementos que constitulam a tonica
nos ultlmos dias. No entanto, devo dlzer que, por
exemplo, na P.M. (Policia Militar), em que 0
comandante se chamava Veloso, agora, foram
encontrados cento e oitanta mil
escudos,(180.000$OO),nao Kwanzas, escudos.
Estavam nos cofres e que deviam servlr para pagar
salaries aos Camaradas das FAPLA, aos
Camaradas da Pollcia Mil itar. A m~dla dos
salarlos , aos camaradas das FAPLA, ~ de tras mil
e quinhentos escudos, agora Kwanzas. Nlo
pagou. Deixou essa Importancla , que fol
levantada no Banco, no Cofre, para calunlar 0
Estado Maior Geral e poder , portanto, tazer
propaganda contra 0 mesmo Estado Malor Geral
das FAPLA. 0 que e certo e que nos temos esta
importancia connosco.
Tanto na sua forma de assassinatos,a cruel dade
com que trataram alguns dirigentes, como na sua
essencla, toda esta accao e reacclonarla, NAo
tenhamos duvidas sobre isto. Tudo Isto ~
reacclonarlo.
Talveza reaccao em Angola, tivesse aproveltado a
ocaslao para, tambsrn tazer 0 seu golpe. Foram
aproveltadas as nossas dificuldades materiais, a
questao dos abastecimentos. Mas tudo mostra
que, de facto, a atitude e reacclcnarla. EnOs
temos de combater essa reaccao, que se
apresenta, ou a direita ou a esquerda. E vamos
faze-to. quais eram os objectivos? Erarr. os de
substitulr todo 0 aparelho do Estado, substituir
os camaradas que dirigem 0 Pais, neste
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momento, tanto no Estado, como no Movimento,
e colocar aqueles que hole estao em fuga.
Algumas comunlcacees, que v&m do estrangeiro,
algumas radios que fazem propaganda
Internaclonal falam duma partlclpacao Cubana na
repressAo. .
Nlo hI! nenhuma partici pa9ao cubana. N6s
estamos, sim, ligados a Cuba por acordos para a
defesa destll Revoluoao. Ora, algumas radios
tntemaclcnels dizem que n6s estamos, cada vez
mals, submetidos a Unilo sovtettca,
Eu creio que se se disser a algurn cldadao, aqui
em Luanda, que n6s estamos cada vez mais
submetidos a Uniao Sovietica, naturalrnente que
Isso choca, porque os camaradas Bovlettcoa nem
sequer aparecem. Estao fora desta contenda.
Sim , os camaradas cubanos estao connosco.
N6s sabemos, fielmerite, directarnente. E nlo hI!
nenhuma clivagem entre Angolanos e Oubanos.
Nlo hit. Estamos Iigados por [acos que nao
podern ser destruldos. Mas e fal so dizer-se que tot
poreausa da presenca dos camaradas Cubanos,em
Angola e exclusivarnente poressa causa,que esses
bandldos foram esrnagados e serao neutralizados.
Temos uma cooperacao polltlca, econcmtca,
temos urna cooperacao excelente, uma
cooperacao, ate alegre, com todos os camaradas
dos paises socialistas e se hI! urna exploracao
dessa sttuacao e simplesmente porque se deseja
ver Angola separada dos palses soclallstas. Isto
nos nao aceltamos. Isto n6s vamos defender com
todas as nossas torcas,
E claro que hI! estrangeiros que estao implicados
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Camaradas e Compatriotas :
Nao vamos simplesmente, pensar que e necessarlo
dar um combate serlo aos tracclonlstas. Mas

neste processo. Nao yOU os mencionar hoje. You
mencionar rt:3is tarde. Ha estrangeiros que
andaram a incitar, andaram aver se a
desestabi Iiza9aa . do nosso processo
revotuclonarto se pode fazer 0 mais depressa
possivel, que andaram.a provocar uma certa
sltuacao de lnsequranca pSicol6gica no nosso
Povo, principalmente em Luanda, onde estao as
Embaixadas. No entanto, eu posse dlzer aos
camaradas, que esses intentos nao foram
conseguidos.
E agora, a questao a para 0 nosso Povo.encontrar
as cabecas desta contra-revolucao, encontrar as
cabecas desta tentativa de golpe. Eles estao
mergulhados em caves, estao escondidos. Mas a
possivel, com 0 auxilio de todo 0 povo, saber de
facto onde estao, encontra-Ios e fazer [ustlca. E a
dessa maneira que a Luta Continua e a Vit6ria
sera Certa. E nao me venham dizer que,
procedend0 assim, nbs es tamos a defender uma
direita no Pais. Nao a isso. Nao ha direita que
resista a uma esquerda unida. Mas a dire ita
avanca quando a esquerda esta dividida. E 0 que
quiseram fazer-nos, aqui, era dividir a esquerda,
dwidir os progressistas, dividir os nacionalistas,
emdois grupos para que a direita pudesse avancar
mais depressa. E isso n6s nao podemos, de
maneira nenhuma ,admitir. Nao podemos
aceitar.
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vamos actuar duma maneira prattca em cada
bairro, em cada cidade, em cada sanzala, em cada
kimbo. Vamos procurar os reacclonartos.Desde
que eles aparecarn, vamos fazer justlca,
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"N6s tivemos estes acontecimentos resultantes
duma sene de sltuacoes que v~m do tempo da
guerra e que nao foram resolvidos no momenta
oportuno.
Como 0 Camarada Sergio sabe, Angola teve
durantea luta, varlas Regioes, varlas tendenclas
que nAo comunicavam umas com as outras.
Houveuma altura em que nos quizemos fazer a
cornunlcacaoentre a Quarta RagiAoa a Primaira
Regiao e os nossos camaradas foram
massacradosno limite ocidental da provlncia da
Lunda.
Alguns camaradas estiveram muito tempo na
cadela, outros camaradas desapareceram,mas 0
que e certo, e que n6s sofremos naquele
momenta perdas e portando houve uma divisAo
dos indivlduos que dirigiam a luta am varlas
Regioes,alguns dos quais sAo aquales que hoje
estao em fuga. Eu nao disse "camaradas"
porque,finalmente, estamosa ver que nem todos

DISCURSO DO CAMARADA
PRESIDENTE AGOSTINHO NETO
EM RESPOSTA A MENSAGEM DO

POVO MO~AMBICANO
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eram realmente camaradas.
E agora, depois da lndependsncla, cornecararna
revelar-seas ilhas politicas que nos temos aqul
em Angola. IIhas pollticas que tinham ideias
diferentes e a:eonfronta~ao que se fez agora e
uma controntacao entre radicais e os camaradas
que seguem a linha do Movimento. Os radicais

~
sao apoiados pelos extremistas de Portugal,
ainda tern ·rela~oesmuito lntimas com Portugal.
SAo indivlduos que funcionaram sempre dentro
das ideias dum esquema e, extremista, de
organlza~ao.
A controntacao principal aqul e que n6s
defendemosa unidade nacional. Eles nao, eles
gostariamde ver uma Classe operarta a governar
sozinhae combatendo, contlnuamente, as outras
classes.
Eu nao concebo isto, nle) houve da parte de
nenhumPaisSociallsta uma atltude dessas. E sa
nos nao estamos de &cordo com certas prlltlcas
socialse pol1tlcasduma pequena-burguesla,dum
campesinato, Isao nlo slgnlflca que devemos
abandonar. I! preclso dlrlglr para ter todo 0 Povo
Junto.
Urn dos pontos que fol atacad0 multo
frequentemente fol a queetao racial. Esses
tndlvlduos pensavam que era preclso retirar
brancos e rnestlcos da DlrecQio e Isso Justlfica
alguns ataques Individuals em rela9l0 a certos

OISCURS() 00 CAMARADA PAESlOENTE AGOSnNHO NETO EM RESPOSTA A MEN$AGl:.M oo POVO MOGAMBK:ANO
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"Esperoque desta vez, embora tenhamos alguns
I

problemas no nosso Pals por vezes sAo
avolumados no exterior seja posslvel dlscutlr
algumasquestOespartlculares que dlzem respelto
as nossas rel890es bllaterais.
Entre S.Tome e Angola criam-se la90s desde a
luta de Independ&ncla.Eu creio que esses la9Os,

-os CRIMINOSOS NXO SERXO
PERDOADOS

Multo obrlaado.

dos nossos camaradas dlrlgentes. E e
extremamente infeliz que, neste momento, em
que nes acabamos apenas de assistir a
controntacoes mllitares junto das nossas
fronteiras, na fronteira oriental e nbs fomos
atacadosna frontelra Sui, pelos sul-africanos, em
SantaClara, que tenha havido esta colncid&ncia
mas0quee certo e quehI! estrangeiros que estao
implicados neste processo. HI! estrangeiros
implicados neste processo.
Portanto,au penseque 0 Povo de Angola nao vai
continuar a ter uma postcao que possa complicar
ainda mais 0 nosso processo de reconstrucao e
vai, comoeu fa90agora,agradeceraos camaradas
de MOQamblqueque vieram aqui para se informar
e para nos trazer a seu apoio.
Portanto, a Luta Continua.

OISCURSO DO CAMARACA PRESIOENTE AGosnNHO NElO EM RESPOSTA A MENSAGEM DO rovo MOCAMBICANO
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A AMIZADE QUE SE CRIOU ENTRE
OS NOSSOS DOIS POVOS 2
INDESTRUTIVEL
o camaradaPresidenteAgostinho Neto, voltou a
usar a palavra:
"Eu creio que a amizade que se criou entre os
nossos povos e indestrutlvel n6s vamos
consolidar a fraternidade entre os nossos povos..
Temos de consolidar, tambern a posioao dos
paises proqresslstas emAfrica, porque temos de
acautelar os interesses dos povos.
N6ssomos responsavelse varlas areasda Africa
t&m .a sua conflanca em n6s: S. Tome,

depois das afirm8QOesQueforam feitas em vlrlas
.ocasloes,para0 seu desenvolvimento, eles serlo
realmente desenvolvidas.
Sim, estamos num contexto especial, contexto
particular no nosso continente e no Mundo. Hit
uma luta contra fl independ&ncia dos povos
africanos, pela perman&ncia dos colonialistas,
agora sob a forma de neocolonialismo.
N6s varnos resistir a isso. Vamos resisUr,
tarnbern, a certas formas de apresentacsc desse
mesmo problema do neocolonialismo, por
exemplo, 0 esquerdismo.
Portanto, camaradaJose Flete talvez nos queJra
dlzer . alguma coisa.· Pois ser.. melhor eu
passar-Ihe os microfones".

OS CRIMINOSOS NAO SERAO PERDOADOS
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M09ambique,Guine-Bissau, Angola. E por isso,
nbs somos responsavets. Temosde construir para
a llbertacao dos outros povos. Temos que
contribuir para ,a nao desagrega9ao dos
problemasem diferentes esferas, que nbs temos
aqui em Angola, problema econbmico, problema
social e problema polltlco.
Neste momenta em que os camaradas, de uma
maneiraamiga, nos v&mvisitar, eu devodizer que
nbs nao estamos inquietos, por causa da
sltuacao que se criou. Nbs combatemos os
elementos que quiseram modlflcar 0 regime
transformando-o num regime esquerdista e,
talvez,maoista. N6s nao estamos de acordo com
essa linha de pensamento. E, neste momento,
estamos a combater, de uma maneira enerqlca,
todos aqueles que se apresentarncom esta face.
Evidentementeque as faces tacllrnente mudam e
difici Imente se encontram aqueles que sao os
verdadeiros 'responsaveis.
Estamosa fazer uma Investlga9ao aprofundada.
Duranteesta investigayao, que [a cornecou no dis-
27, nbs encontramos alguns elementos,
elementos, que sao responsavels, que
confessarama sua'determlnacaode derrubar este
regime,queconfsssaram tarnbern, a sua Iiga910
com estrangeiros e que se candldatavam para
substituir 0 Governo, e nao s6 0 Governo, 0
Comite Central do MPLA, 0 Bureau Pol1tico, 0
Conselhoda Revoluyao.Enfim, todos. Indiv1duos
que foram presos revelaram0 seu raclsmo. Eram

A AMI1AOE QUE 5E CRIOU ENTAl OS "lOSSOS 0015 POI/OS £ INUESTH~IIVEL
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contra os rnestlcos. Eram contra os brancos
angolanos. Portanto, queriam aqui uma dltadura
Preta. Essa era a queatao. Era instaurar uma
Ditadura Preta.
Nao, n6s naoestarnos de acordo. N6s pensamos
que e necessarto garantir para 0 povo angolano
uma certa unidade. Temos que garantir para 0
nosso Povo que todos possam conviver, que
todos possarn contribulr para a reconstrucao e
depois para 0 desenvolvimento deste Pais. Foi
isto que n6s pensamos.
A partir do exterior hamuitas not1cias.No exterior
especulam. Cada urn Interpreta como quer a sua
compreensao.0 problema angolano, ate porque
n6s estamos agora em foco, em Africa. Mas eu
quero dizer que n6s nao ternos respondido ~
opinloes do exterior exactamente porque nao ~
necessarlo, A nossa actuaeao pratlca vai ser a
resposta. N6s naodeixaremosdesegulr a IInha de
orient8980que foi tracada pelo MPLA, que ~ favor
do Povo, e pelo Socialismo, e pela defesa
intransigente das conqulstas obtldas.
Portanto, os aconteclmentos at~ agora nlo nos
teriam afectado muito, se nlo fosse. 0
desaparecimento de ·muItos dos nossos
camaradae, daqueles que.de uma maneira mals
dlnamlca contribulram para a independ&ncia do
nosso Pals e para a consol idacao da nossa
situa~aoagora. Desapareceram.Forammortos de
urna maneira cruel. Isso marcou-nos. E, quero
garantir aos camaradas de S. Tome que os

A AMIZAOE QUE SE CRIOU ENTRE OS NOSSOS 0015 POVOS E INlJESTRJllVEL
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"Obrigado pela mensagem.
o Camarada Aristides Pereira a um dos
camaradas que cornecou a luta connosco juntos,
e, ate agora, estamos juntos. Estes momentos,
sao de facto dificeis, nao sbmente para 0 nosso
Pais ,mas para varlos palses de Africa, sobretudo
desta zona Austral, zona das controntacoes, por
causa da lntluencla que eles exercem, sobre
varlos sectores potltlcos. No entanto, 0 nosso
Povo esta a resistir muito bern a esta ofens iva
imperialista neste momento, e temos a certeza de
que n6s vamos novamente retomar as nossas
tarefas habituais, tarefas que neste momenta sao
no sentido da reconstrucao do Pais, do ponto de
vista econ6mico principalmente.
Alguns camaradas nao compreenderam 0 que era
essenciaJ neste momento e, portanto, praticaram
actos condenavels que nbs vamos castigar e,
temos estado a castlqar.Sao actos que nao a
possivel admitir, quando nbs pensamos na
sttuacao geral do Pa1s, do nosso Povo, todas as
dificuldades que temos na peri feria, a volta da
nossa fronteira, tudo 0 que nbs temos em relagao

EM NOME DO POVO
ESTABELECEMOS UMA DITADURA

criminosos nao serao perdoados, IS80 para que a
vit6ria seja certa".

A AMIZADE QUE ~E CRIOU ENTRE OS NOSSOS OOiS ·POVOS E INDESTRUllVEL
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Ainda ha pouco tempo, tivemos que suspender
algumas reunloes dos slndlcalistas que nao
estavam prbpriamente dentro da linha de
orlentacao do MPLA. E eu creio que, dentro de
alguns dlas nbs teremos mesmo que dissolver
algumas comissOes sindicais que nao estao a
transmitir completamente as palavras de ordem
do MPLA. Teremosde refazer tudo. Nbs estamos

ESTABELECEMOS UMA DITADURA
DO M.P.L.A.

r

E, como nos estamos seriamente engajados no
sentido de tazer com que Angola seja realmente
forte, unlda, nos empreendemos uma accao no
sentido de eliminar aquelas tendenclas que nao se
conformam com a linha politica do MPLA.
Nos aqui somos MPLA. Estabelecemos uma
ditadura e e debaixo desta ditadura que nbs
vivemos. Nao somos uma democracia burguesa
em que, cada um vem com a sua teoria para nos
dizer aquilo que devemos fazer. Nao. E 0 MPLA
quemdita, atravesdos seus organismos proprtos.
Os Grupos de Accao os Comites de AcC;ao.

ao desenvolvimento do povo. Pensamos nos
problemas de educacao, asslstencla medica,
problemasde transporte e que sao sempre diflceis
neste perlodo lnlclal. E inconceblvel qua sa taca
qualquer coisa que perturbe ainda mais este
desenvolvimento.

EM NOME DO POVO ESTABELECEMOS UMA DITADURA
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estamos a viver urn per1odo de excepcao e,
portanto, a ditadura e urn pouco mais forte, neste
momento. e uma ditadura que e exercida pelo
MPLA, representante do povo e para 0 bern do
povo. Nao e uma dltadura pessoal nem de urn
grupo depessoasmase uma dltadura do MPLA.
E, tudo aquilo aqui emAngola que nao estlver a
funcionar de acordo com a nossa orlentacao,
sera dissolvido para'que n6s reconstituamos tu
do de acordo com a ortentacao do nosso Movi
mento.

ESTABElECEMOS UMA DITADURA DO M.P.L.A.
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Membro eleito do Cornlte Central e do Estado
MaiorGeral-Chefe da Seguranoadas F.A.P.l.A.,
do Conselho da Revoluoao.

- EUGeNIO VERISSIMQ DA COSTA:

Comandante N'Zagl

Com0mais profundo sentimento de pesarvimos
hoje depositar para sempre os corpos de
Camaradasde luta, e dos melhores filhos de
Angola.
sao os corpos de Dirigentes, notavels,
assassinados no dia 27 de Maio de 19n.
sao os corpos dos Camaradas :

MEMBROSDO COMI'm CENTRAL
MEMBR~S DO CORPO DIPWMATICO
COMPATRIOTAS
CAMARADAS:

OS HEROIS HOlE HOMENAGE
ADOS MERECEM QUE E T E R
N A MEN T ESE lAM RE-
LEMBR~10S
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- EURICO MANUEL CORREIA GONCALVES :.
Chefe da Bepartlcao do Pessoal do Estado Maior
Geral das F.A.P.L.A. e Membro do Conselho da
Revolu9ao~

Comandante Eurico

- JOSE MANUEL PAIVA : Chefe Adjunto do
Estado Maior Geral das F.A.P.L.A. e Membro do
Conselho da Hevotucao.

Comandante Bula Matadi

- PAULO DA SILVA MUNGONGO ':Membro
elelto do Cornite Central, Membro do Estado
Maior Geral das F.A.P.L.A. e do Conselho da
Revoluyao.

Comandante Dangereux

- SAIDY VIEIRA DIAS MINGAS : Membro eleito
do Comlte Central, Ministro das Financas do
Governo da Republica Popular de Angola e do
Conselho da Bevolucao.

OS H[ROIS HOJE HOMENAGEADOS MERtCFM QUE ETERNAMENT[ SEJAM RELtMIlRADOS
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Todos estes camaradas Oirigentes do MPLA e da
Republica Popular de Angola, foram
barbararnente assassi nados, os seus corpos
foram queimados pelos autores dos assassi natos
e abandonados num dos suburbios da
capital.
As suas biografias foram largamente difundidas
pela imprensa e as suas figuras conhecidas em
todo 0 Pais.

- JOAO RODRIGUEZ (RECUA): Sold8do das
F.A.P.L.A.

_ CRISTINO SANTOS: Membro do Cornite de
Ac~ao do Bairro Sambizanga.

..

- ANTONIO GARCIA NETO :Director da Sec~ao
de Cooperacao Internacional do Mlnisterio das
Rela~oes Exteriores do GOVERNO DA R.P.A.,

r

- HELDER FERREIRA NETO : Membro da
Dlreccao de lnforrnacao e Seguran9a

OS HFR,)i'-. HOJ~ HOMENAl;~ADOS MERFr.EM QUE UERNAMHHE SEJAM REU:.MBRADOS
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QUEM FORAM OSAUTORES
DESSE CRIME?

Elementos que esqueceram a realidade angolana
e esqueceram tarnbem que nenhuma conquista
do Povo sera perdida, muito especial mente
a lndependencia do Povo Angolano.

Elementos da pequena-burguesia luandense que
confundiram 0 seu pr6prio radicalismo com as
caractertsticas socio-econorntcas de Angola.
Estrange i ros que nao se conformaram com as
transtorrnacoes da nossa terra- quer com a
independencla, quer com 0 nosso orgulho de
angolanos, quer com a vida escolhida para 0
desenvolvimento de Angola.
Os nomes dos Chefes da traicao sao conhecidos.
A populacao de Luanda foi enganada, mas mal
reconheceu 0 erro retirou a adesao que tinha
oferecido, pensando que haveria motivos justos.
Tarnbern foram enganados elementos
responsaveis das Forcas Armadas.
Nas diversas provincias, nao houve perturbacoes
de maior apesar . da actividade de alguns

Honra aos HerOis tombados pela defesa do
M.P.L.A. e da Revolu~o !
Honra aos Camaradas que nunca ternerarn
nenhum perigo, nenhuma dificuldade, e se
constituiram em pilares do progresso em Africa.

OS HEROIS HOJE HOM ENAGEADOS MERECEM QUE ETERNAMENTE SEJAM RELEMBRADOS
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.
Porque os seus autores pensavam tomar 0 Poder
para lrnpor ao Pais a forma de orqanlzacao que
julgam mais adequada. E isso sern dlscussao
no seio do Movimento.
o Movimento que laboriosamente construiu a
tndependencla nao era senao um palco de luta de
classe. Ali, e a medida que iam lendo alguns
livros iam descobri ndo as direitas, as esquerdas,
e as consequenclas. lam classificando sem querer
ter em conta que a consequencia e retirada do
contexto social da Nacao. Os mesmos elementos
que hoje pretendiam fazer urn golpe de estado,
anteriormente, ha pouco tempo, em 1974,
andavam, nao com livros de Lenlne que exibem
hoje, -rnas com outros ... Os mesmos elementos
que hoje,esbravejavam em nome da Revolugso
ontem defendiam que Angola deveria ser so de
individuos de raga preta e nenhum branco deverla
ter nacionalidade angolana. Horas inteiras foram
gastas para se obter uma decisao sobre 0
problema. Eos argumentos fi tosotlcos estavam fa

PORQUERAZAOFORAM
PRAT1CADOS ESSES CRIMES?

s

comissanos provinciais,(hoje demitidos). E
alguns excessos praticados, mostram apenas
como a experiencla do passado despertou a
vigilancia popular.

QUEM FORAM OS AUTORES DESSE CRIME?
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o Soctallsmo, facto historico, e para estes
fraccionistas, urn argumento. A raga e urn facto
social eparaos fraccionistas e urn argumento. A
sabotagem econ6rnica e uma sltuacao real eoara
eles e urn argurnento. Estes e outros factos
condicionaram a sua rnentalidade e adrnitirarn a
hip6tese de agravar as sltuaooes antes de alguns
problemas poderern ser resolvidos para real izar os
seus desejos. Mas esqueceram um factor
importante : 0 Povo- que cornpreende os

bem enroupados, como hoje estao la os
argumentos para destruir a unidade naclonal, Os
corpos dos Camaradas que aqui estao a enterrar
sao os melhores tilhos de Angola e entre eles
estao elementos de cada raca principal de Angola.
Juntos , eles defenderam a liberdade contra a
tirania colonial ista; juntos eles Iutaram contra a
corrupcao e contra os desvios da linha polltlca.
Eles contrlbuirarn para a vit6ria do Povo
Angolano. Eles estavam perfeit amente dentro da
via a seguir para a construcao do Socilalismo.
Atrlbuir estes crimes so .a arnblcao pessoal, e
pouco. Os fen6menos politicos e. sociais em
qualquer epoca, nao dependem nunca dos
desejos de um homem so, Existem sernpre
clrcunstanclas hist6ricas e reais a determinar
posicoes pollticas.

POROUE RAZAO rORr,M PRATICAOOS ESSES CRIMES?
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A VITORIA e CERTA

1-' A LUTA CONTINUA

objectives da Bevolucao.
Crimes como estes sao Irnperdoaveis :
Os Her6ls hoje homel)ageados merecem que
eternamente sejant relembrados, poraue sao 0
slmbolo de ume luta Intransigente que nos condu
ziu A IndependOncla e Liberdade.
as Farnllias QS nossos pesamos.
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combatentes sinceros da
nossa pafria.

De todo 0 Pais, vieram
de/ega<;oes. Delega<;oes nao
muito numerosas mas que
representavam as populat;oes
de cada provincia, de cada
regiao administrativa do
nosso PaTs. Eu quero,
sinceramente, agradecer a
estes camaradas de todas as
provincias que estiveram
presentes ontem no funeral
dos nove camaradas que
totem enterrados. Estiveram
ainda presentes neste acto
triste, os representantes dos
paises amigos e de todos
aqueles que tern aqui
embaixadas.

Os embaixadores ou os

Ontem, dia 11 de Junho de
1977, fomos conduzir ao
cemiterio, os camaradas que
foram assassinados em 27
de Maio tembem deste ano.
'Fo; um acto extremamente
dotoroso para todos n6s.
Sentimos imenso neste
momento, a tette dos
camaradas dirigentes,
militantes, combetentes do
MPLA, que foram tao
barbaramente assassinados.
E foram assassinados por
causa da sua fidelidade a linha
politica do MPLA, a
lndeoeruienci« do nosso Pais,
a defesa da integridade
territorial de Angola. Foram
assassinados, porque eram
patriotas sinceros,

CAMARADAS MEMBROS DO COMI'm CENTRAL
DO MoP.L.A.,
CAMARADAS MEMBROS DAS COMISSOES
DIRECTIV AS E DAS COMISSOES POUTICAS PRO·
VISORIAS DO M.P.L.A.,

ACTIVISTAS DO M.P.L.A.,
MEMBROS DO GOVERNO,

COMPATRIOTAS E CAMARADAS :

:2 PRECISO EXECUTAR 0 MAIS
URGENTEMENTE POSSIVEL AS
DECISOES DO BUREAU POLITICO

DO M.P.L.A.
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Iiberta~ao necionet., que nos
estao a ajudar neste momento
de reco'nstruqao do nosso
Pals e, que nos oferecem a
amizade e a sua solidariedade.

Quero ainda eareaecer as
fam1lias dos camaradas que
foram assassinados. Apesar
do momenta trtete que
viveram e que estao a viver
ainda neste momento, apesar
da tragedia que calu sobre s;,
durante todo esse periodo, 8S
temtties comportaram-se com
dignidade, comportaram-se
da maneira a mostrar que,
embora alguns dos seue
familiares tenham tombado e
alguns !azendo grande falta ao
agregado familiar, etes estao
dispostas a continuar a luta
que cada um dos assassina
dos iniciou ou para qual cada
um dos assassinados contri
buiu para que n6s atinjamos
os obiectlvos no nosso Mo
vimento, quer dizer que n6s
atinjamos 0 Socialismo. A to
das as fam1lias portanto, a
quem ontem ja dirigi os meus
-senttmento«, no nome de todo
o Povo de Angola, no nome do
Comite Central do MPLA e no
nome do Governo da
Republica Popular de Angola,
queiram mais uma vez,
receber as sentimentos de
pes!mo.s e os meus

seus substitutos estiveram
connosco no cemlterio. e isto
testemunhou meis uma vez, a
amizade de que goza 0 Povo
de Angola, por parte de povos
de outros palses e de outros
continentes. Represen tan tes
desses paises, d)rigentes
desses peises . enviaram
mensagens, menseqens que
nem todas estad pub/icadas
neste memento, nem todas
foram ainda traduzidas na
Radio, na Tetevlsso ou no
nosso "Jornel de Angola".
Mas, a medida que as
possibilidades 0 permitirem,
nos iremos publicar as
mensagens, muitas, que
temos recebido dos pa1ses
amigos e daqueles que estao
em contacto connosco, por
rezoes politicas.

Algumas delegaqoes de
paises emlqos vieram aqui
para testemunhar tembem a
sua sotlaeriedeae, a sua
amizade, neste momenta em
que n6s sofremos um golpe
terrlvet, ao n1vel da Direc~ao
do Mov!mento e do Estado. A
todos, quero aqui exprimir os
maiores agradecimentos.

Quero exprimir a nossa
so/idariedade a todos aqueles
que tem estado connosco nas
horas mais dif1ceis, que nos
ajudaram durante a luta de
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Un/dade-Movimento se divide
#!fmdois ou trtJs bocados, n6s
thamamos a esses bocados,
treccoe». Fraceionismo IJ
portento, organizar dentro do
. Mavimento pequenos grupos
que nao caminham de aeordo
com os Estetutoe, con forme 0
Programa do MPLA mas sim,
procuram organizar os seus
pr6prios estatutos e 0 seu
pr6prio programa.

/sso e eondenado desde
'1956, data da fundaqlio do
MPLA, pe/a nossa
organlzat;lIo e essa regra, esta
inserita nos Estatutos, no
cepttuto que fala do
centrallsmo democrflt/eo.
Portanto, quando nos
dlzemos fraeetonismo,
significa que alguem dentro
da Organlzar;lo, ttentro do
Pals, quls termer grupos que
tossem diferentes do MPLA.
Ora nests Pa1s, 0 untco
Mov/mento que existe IJ 0
MPLA e quem defender outre
Mov/mento quetauer, nao
pode ser totereao.

Estamos .aqui noi« a
condenar 0 treccionlsmo,
Foram trecctonlstee aqueles
que sio os autores da traglJd/a',
que vivemos durante alguns
meses e que terminou pelo
assassinato. Hole, eles 14 nao
sio fracc'ionistas porque
naturalmente, jlJ. nao
pertencem ao MPLA. Eles
agora sio indlvlduos em fuga
dentro de Angola, mas de
mane/ra nenhuma perteneem
ao MPLA.

o que II fraee/onismo, n6s
precisamos de 0 eompreender
muito bsm. Que II que
sign/fica fraccionismo?

N6s sempre cons/deramos
/mportante para a nosso
Mov/mento, 0 MPLA, para 0
nosso Pa1s, Angola, que
exista unidade. No MPLA,
n6s somos um e temos r8gras
para a vida da Organ/zaQ80.
Nao somos diversos! Somos
urn ou devemos ser um. E
quando um pequeno grupo
eomeQaa funcionar fora dessa
unioed«, quando f!ssa

agradecimentos pelo seu
comportamento.

PRECISAMOS DE CONHECER BEM
o FRACCIONISMO
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nos, para encontrar armas
para lutar 'centre n6s e
acabaram por desaparecer.

Em 1965 ou a partir de
1965, alguns dos nossos
compatriotas eram
representantes no
estrangeiro. Alguns estiveram
no Cairo, no EgiptO. Entre
eles, encontrava-se un,
individuo chamado Baya.
Creio que era Ant6nio Baya.
Esse individuo procurou
tembem fazer a sua fra~ao,
yazer 0 seu grupo. Acabou POI
ser expu/so e note e membro
da Fnla, este em Kinshasa.

Outro individuo que
tembem esteve no Cairo, no
Egipto, chamado Francisco
Barros, pretendeu fazer a sue.
treccso, fazer 0 seu grupo e
'ecebou por ser membro "da"
Flec. Hoje este com a Flee
que est« a combater
contra n6s, em Cebind«.

Ja depois de uma luta
evenceo« na Frente Leste,
-eoereceu urn tal Chipenda que
tembem ~ base tribal, quis
formar 0 seu grupo. Fa;

o treccioni smo nAo
comecou a existir ontem, nem
na semana passada.

o trecctontemo existe
desde a fundal;Bo do MPLA.
Tivemos que combater verios
grupos treccionistes, que note
estao tota/mente entregues ao
imperialismo.

Em 196213, Viriato da Cruz
conduziu uma a/a
fraccionista, ainda quando
nos nos encontravamos no
extiio, no "Congo Kinshasa"
Viriato da Cruz quis termer
o seu Movimento dentro do
MPLA e ecebou por se
entregar /J. Fnla. Mais tarde,
toi-se entregar a China onde
ele perdeu a seude e veto a
falecer. Quer dizer que ja em
1962, n6s tivemo s que
combater as ideias erreoes
que a/guns dos nossos
compatriotas defendiam
dentro do MPLA e esses
mesmos individuos, neo
liveram outro remedio, senso
entregar-se aos nossos
inimigos. Eritreqer-se ao
imperialismo para lutar contra

o FRACCIONISMO EXISTE DESDE
A FUNDA~1.0 DO M.P.L.A.

CAMARADAS.COMPATRIOT~l
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de todos. Todos vlJo-se
entregar ao imperial/smo. E'
este grupo se nlJo vier ter
connosco, e porque ira fer
com 0 Zaire.

Esses fraccionistas
sempre tizerem 0 jogo do
imp erialismo. Toda aC~8oque
tol: praticada durant-e estas
utttme« semen as aqui,
mostrou que era ume aC980
reeccionbrie. Quem mats,
como etes mataram, e
reeccionerio, Quem se
combine, como e/es

Cbeqemo s a 1977 e
aparece um novo 'grupo
fraccionista que se camuflou
aqui em l.uanda, que tentou
organizar-se dentro do MPLA,
para destruir a DirecQ80 e
tomar 0 Poder. Tomar nio
sbmente a direcQ80 do MPLA,
mas tambem s Direc~io do
Estado. um« grande parte dos
indivlduos que constltu! essa
fract;ao est~ fugida e, eu nio
veto outre alternativa; ou etes
se entregam ou entio vio-se
entregar ao Zaire. E. 0 destino

TODOS OS FRACCIONISTAS VXO
SE ENTREGAR AO .IMPERIALISMO

elude dos imperialistas.
Em 1974 depois do 25 de

Abril - os camaradas aqui em
Luanda conhecerT) bem -
depois oortento da rendiQio
dos colonialistas
portugueses, um outro grupo
fraccionista apareceu. 0
grupo liderado por Gentil
Viana, chamado "Revolta
Aqtiva" que os camaradas
combateram com toda a torce,
aqui em Luanda. Esse grupo
desapareceu tembem e,
certamente, estaria disposto a
coleborer com os imperialis-
tas para abater 0 MPLA.

expulso do Movimento.
Acabou por ir para a Fnla e
nol« .esta no Zaire ou na
Africa do Sui, conforme as
convenienctes do momento.
Quer dizer que se ligou aos
piores inimigos de Angola.
aos piores inimigos do Povo
de Ango/a.O destino e sempre
o mesmo.Tentando combater 0
nosso Povo em Angola,
tentando combater 0 MPLA,
ete« vao cair nas maos dos
imoerieltstes, nas maos dos
racistas e VaG fazer 0 jogo do
inimigo. Nao film outra salda,
nao podem sobreviver sem

72o FRACCIONISMOElUSTEOESOEA FUNI)A~AO DOM.P.L.A. .
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Nao e por aeaso, que n6s
encontramos entre aqueles
que queriam destruir 0 MPLA
e 0 nosso Estado, alguns

OPORTUNAMENTE
CIADOS OS
ROS IMPLICADOS

SER.10 ANUN
NOMES DE ESTRANGEI

NO GOLPEttNITISTN.'

combinaram com as .torces da
reeccso, com os espioes
estrangeiros que estao aqui na
nossa terra para derrubar 0
Governo, para tomar a
Direcceo do MPLA, e
reeccionsrio, porque estavam
pura e simplesmente a fazer 0
jogo do imperietismo. E 0
imperialismo que se estava c;
aproveitar deles para poder
destruir tudo eoutto que n6s ja
tizemos, desde 0 inlcio da
nossa iruiepenaencie, tudo
aquilo que n6s tizemos
durante a luta de ttberteceo e
todos os nossos projeetos na
reconstruciio nacional.

Devo dizer aos eamaradas
- agora j{1 0 posso dizer -
que alguns deies, alguns que
andam fugidos - ha os que
estso sob investigaqao -
ehegavam as reunioes e, em
vez de discutir os problemas
que eram inscritos na ordem
de traba/ho, pegavam num
livro e pun ham-se a let a
sueapa.

TODOSos FRACCIONISTASVAO SE ENTREGARAO IMPERIALISMO

estrangeiros. Num momenta
mais oportuno, n6s
anunciaremos os nomes de
portugueses que estao presos

131
Muitas vezes, tinham 1

sono, dormiam, talvez porque
tivessem reunioes demais ...

Havia alguns dos nossos
compatriotas que estavam no
comite Central, estavam no
Conselho da Revoluqao, que
nao contribuiram em nada
para as aecisbes series,
patri6ticas que n6s tomsmos.
lam la com um volume qrande
de livros debaixo do brat;o e
iam lendo. Nao Ihes
in teressavanada aquilo que se
passava no comite Central,
aquilo que se passava no
Conselho da Revoluqao. lam
/{1 com outros obiectlvos. De
vez em quando, quando havia
oostcoes a tomar, eles
escreviam muito. Tomsvem
notas de tudo. Tomavam
notes para depois erittoer e
ComiC6Central, criticar quem
interviesse e, como aconteceu
a alguns dos nossos
camaradas, para os
escesstner no momenta
oportuno.
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Luanda uma luta de grupos.
vsrios grupos se constituiram
durante a luta de Iibertat;ao
nacional por causa da

Mas ha um aspecto que
n6s, membros do comtt«
Central, nos temos referido
sempre. E que houve aqui em

OS" GRUPOS" QUE DISPUTAV AM A
SUPREMA CIA

neste momento, porque
tembem estavam a eo/aborar
para 0 golpe de estado aqui
em Angola.

E claro que noie eaui, no
nosso pais, ninguem pode
atacar-nos dizendo que II
tssciste ou que detende 0
capital ismo. Todos dizem que
sao pelo socialismo. Todos
defendem as ideias mets
radicais. Sao esquerdistas
todos. Pertenceram a partidos
be esquerda em Portugal e II
sob essa forma que eles se
apresentam. Apresentam-se
como homens de esquerda,
que queriam evencer mais
rapidamente 0 processo
revotucionerio angolano e
para isso tomavam posiqoes
contra 0 Governo. No fundo,
eles nso eram nada
progressistas. Eles eram e
reeccionetlos, eles eram e
hom ens que queriam ver
restaurados aqui, 0
colonia/ismo e 0 neocoto
nia/ismo, 0 capita/is-

OPORTUNAMENTE~lRAO ArlUNCIADOSos N0MESot rc",,~·;." " 't,lPLlCADOSNO "O["E t.j1T1C,'A

mo e a tntroaucso, 0
mais rapidamente possive/
das torces imperia/istas. Isso
era 0 objectivo. Mas
utilizaram determinadas tee
ticas e diziam que eram
progressistas, eram
esquerdistas eram socialistas.
Alguns deles, fugiram de
Portugal e vieram aqui
pedir-nos estu: politico
dizendo que eram
progressistas. N6s
eoncedemos 0 asilO politico.
Concedemos ate, a
possibilidade de trabalhar.
Demos-Ihes emprego, com
vencimento. E a sua atitude, a
sua resposta, foi entrar em
oonsolrecoe« contra 0 MPLA,
contra 0 Estado angolano e
contra 0 Governo. Isto e uma
atitude que s6 podefemos
classifiear de. uma maneira:
ou puramente ingratidao se
quisermos ser sentimentais,
ou e/es estavam aqui ao
servico de quaisquer torces
exteriores ao nosso Povo.
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luandenses, pudesse assumir
o Poder.

e multa gente estava
enganada. Nos podemos vet
durante este oertooo.aesae a
independlmcia, as stttudes, as
posiQoes pol1ticas que foram
tomadas por certos
responsflveis. Foi possTve/
analisar, vet, como e que se
comportavam face ao
Movimento, face ao Governo,
face a problemfltica toda que
existia dentro do nosso PaTs.
A/guns camaradas vectterem,
alguns camaradas nao tiveram
coragem, a/guns camaradas

/

evidenciaram mtiaemente a
sua adesao ao grupo que.
agora foi combatido, que est~
II ser combatido agora. Nos
vimos como em vsrio«
servioos, em vIJrias
reoerttcoe« pubtices nevt«
atitudes que coincidiem
pertettemente com as atitud~s
dos fraccionistas.

Nos vimos que toi utilizada
uma determinada estrategia e
que eram uti/izadas
determinadas tectices,
/ndividuos que evkientemente
se mostravam muito amigos
do Movimento, muito
tnilitantes dentro do
Movimento, no tundo faziam

clan destin idade. Uns ssirem
de um campo de
concentraQio, uns sairam d.
uma prisao, uns sairam de
outra e cada grupo queria ter a
supremacia. E, ,,6s
essistimos aqui desde 0 11 de
Novembro a uma luta
tremenda em que s« foram
eliminando um- a um os
grupos predominantes.

Primeiramente foi 0 grupo
que se chamava "Comitt
Henda". Foi eliminado.
Depois eram os "Comitts
Amilcar Cabral". Foram
eliminados. Apareceram
depois alguns deles,
indivTduos que pertenciam a
esses dois grupos,
apareceram numa outra
organizaQ80 chamada, "Oce
- OrganizaQ8o Comunista de
Angola" e tsmbem foram
eliminados.

A OirecQ80 do MPLA, que
dirigiu a luta armada e que
tinalmente tomou cente do
PaTs, como ()irec~io do
Partido e DirecQlJ.odo Estado
devia ser a ultima a ser
eliminada. N6s, todos os
membroe do Comit. Central
devlamos, segundo os pIanos
teitos, desaparecer no dis 27
d. Uaio, para que urn grupo,
um desses que fez a luta
contra os outros grupos
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OS FRACCIONISTAS ESCOLHEM OS
MOMENTOS PARA ATACAREM 0

M.P.L.A.
Tlvemos durante todo este nos estamos preocupados

periodo, desde a com a defesa do nosso
IndependtJncia, ataques territ6rio que surge mais uma
armados por bandos que vez um ataque fraccionista.
vieram, quer do norte, do Os mementos sao bem
Zaire, quer do sui, da Africa escolhidos. Quando nbs
do SuI. Havia portanto uma estamos preocupados com
situaqao que exig/a de n6s a um problema, surge outro para
defesa nacional, a maior desorientar a nossa
atenQAo no sentido de totter a actividade. Estivemos sempre
unidade nacional para a preocupados com 0 problema
defesa do terrttor!o, E da Reconstruceo Nacional e
ultimamente tivemos 0 em nenhum momento nbs
problema das eousecoes do deixamos de chamar etenceo
Zaire por causa das suas do nosso Povo para 0 facto de
comptlcecoes no Shaba. E e ser necesssrlo produzir, que e
aentro oeste contexto, em que necesssrio cuidar da nossa

76

coloniallstas embora se
dlssessem progressistas,
e foram apoiados pelos reec
oionerlos em todo 0 Mundo.

Eles foram combatidos
aqui com toda a torce.
Estavamos ainda a lutar
contra os zairenses,
estevsmos a lutar depois da
IndependlJncia tembem contra
os. sul-africanos e s6 no mes
de Marqo, n6s ouaemos
resolver uma parte do
problema.

trabalho contra 0 MPLA.
Camaradas:
Se n6s analisarmos aquilo

que aconteceu antes,
poderemos verificar que antes
do 11 de Novembro e nesta
luta de grupos, a acq80
principal foi feita contra os
elementos que se diziam da
Revolta Active aqui em
Luanda.

E elementos da
Revolta Activa eram apoiados
pelos portugLieses
colonialistas, que eram

OS GRUPOS QUE DISPUTAVAM to SUPREMACIA
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principa/mente elementos de
Luanda, intelectuais de

Quem eram os agentes
dessa politica? Participaram

OS QUE PARTICIPARAM NA
PREPARACAO DO GOLPE

REACCIONARIO

bandos armados que
penetravam no nosso Pais
porque e/es auertem fazer um
Dutro tlpo de Bevotucso
Infiltraram-se ne l q un s
sectores das Forces Armadas
e fizeram com que eJes nao
funcionassem para a
Revoluqao, mas
tuncionessem sim no sentido
da organizaqao de um golpe
de estado.

EJes influenciaram jovens
para que nao participassem
das taretas da Beconstruceo
Naciona/, que neo fossem a
colheita do cafe, que neo
fossem cortar cana, que neo
participem nas empresas
industriais e influenciaram os
agricultores a n~o produzir
mais porque 0 Estado nao
estava em condicoes de
comprar os seus produtos.
Quer dizer : toi uma sebo
tagem conscteme aquela que
se fez aqui durante vsrios
meses.

economia, que e necesserio
nos tomarmos medidas
urgentes para que a oroauceo
agricola nao deseperecesse,
p-ara que as indus trias
conttnusssem a produzir, para
que nos. oudessemos manter
os transportes, para que 0
comercio se , tizeese
normetmente, para que os
agricultores nao ttcessem
com a produqao na sua lavra e
neo pudessem comprar
produtos industriais,
chamando atenq!o para este
aspecto. ~ estemos /onge de
ter reso/vido todo 0 problema
da economia do nosso Pais.

cnsmemos a etencso para
o problema da educaqlIo e da
esetetenc!« medica. Sao
problemas fundamentais para
o'nosso Povo eo que e que
fizeram os fraccionistas?
Os fraccionistas acon
selhavam por um lado, a nEW
combeter.
Era preciso neo combater os
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produtos, algumas oomissoes
populares de bairro reeusaram
dizendo que quer/am tormar
eooperativas e nllo toiss. E as
cooperativas serviem para
encobrir muito neg6cio, como
se est« a descobrir agora.

Alguns membro s do
Go verno, das organiza~6es de
massas, que jll referi, das
comissoes Directivas do
MPLA, tembem se encontram
entre os elementos recruteaos
pelos traccionistas. f/es
aproveitaram todo 0
descontentamento. E teen
aproveitar 0
deseontentamento, 0 -ditlcit II
resolver os problemas. E tscit
criar obstecutos, 0 diflcil II
dirigir um proeesso
revotucionsrto.

Fotam utilizadas algum,s
ttcticas como, caluni, 'os
d;rigentes do MPLA e ,os
membros do eoverno.
O,/unias au« depois eram
ftlp.tidas em cada bairro, e'"
c,da empres«, em cada
provtncte para denegrir
determinado s membros do
Com ite Central II
determinados membros do
Governe. Era tsctt detectar d.
ond. vinham essas calunia$.
P,ra n6s era tecit
porque erem sempre os

origem burguesa ou
pequeno-burguesa.
co m oe trt o t es alguns,
estrangeiros outros - e os
estrangeiros que nso !oram
capazes de fazer a Revolw;io
na terra deles, vsm fazer a
Revo:I.It;s.o em Angola.
/ntelectuais que se
preocupavam em escrever
atscursos, em ter livros para
depois dar umes frases, as
pessoas que se aproximam do
microfone e mesmo a escrever
livros qu« depois outros
assinavam.

Alguns o p er s r t o s
ambiciosos, pensando que jll
tinham a direct;ao do Pals nas
suas mhos, que ja nao era
posslvel a uniao de todas as
classes soctets, que etes s6s,
mas etes, pessoalmente
sobretudo, poderiam dirigir
todo 0 proCeSso
revotucionerto em Angola.

Elementos da juventude
tembem totem recruteaos,
elementos da OMA foram
recrutados. Algumas
comiseoes populares de
bairro, totem reoruteoes para
impedir ate 0 sbestecimento
dos bairros. N6s todos
lembramo-nos que em a/guns
bairros de Luanda quando nos
queriamos abrir totes para
poder distribuir melhor os
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Luanda, foram dis so tvtaes,
porque nao correspondiam de
maneira nenhuma as
exigtmcias potittces do MPLA.
Foram demitidos alguns
Comieserios Provinciais que
participaram desta manobra.
Foram tembem dissolvidos
alguns organismos dirigentes
das organ izecoes de massas
como por exempJo a
Comissao DYrectiY8 Necionst
da JMPLA. Tembem toram
demitidos tuncionsrios. Neste
sector a investigaqao ainda
neo toi bastante longe mas
desde que n6s detectemo_s
qual e a impliceceo
natura/mente que nao se

Diante disto camaradas
nbs nao podemos tomar
outres medidas alem daquelas
que foram tomadas e que
ainda estao em curso. Nbs
tizemos com que a
investigaqao fosse 0 mais
profundamente possiveJ aos
elementos que eram
denunciados e s p o n
teneement« por eauete«
que chegaram eos nosso«
organismos de investigaqAo e
que eram suspeitos. Foram
dissolvidos a/guns
organismos do Movimento,
algumas Comissoes
Directivas, como por exemplo
a Comissao Directiva de

TOMAR DURAS MEDIDAS AL2M
DAQUELAS QUE FORAM JA

TOMADAS

e os "consequentes". Os
"consequentee" eram os
autores das cetunies. E todos
nos, membros do Comite
Central, membros do
Governo, todos eremos
classificados de uma ou de
outra maneira. Ou eremos
"conserveaores", ou eremos
"s oct el-aem ocr et ee " ou
e r e m o s "maoistas".
"Consequentes" e que nao ...

mesmos indivlduos que nos
vinham fa/ar contra este ou
contre aque/e membro do
Governo ou do comtte
Central, ou contra um
tuncionerio do Comite Central
ou tuncionsrio de urn servico
qua/quer.

Fizeram oteselttcecoes
artificiais que tarbbem eram
repetidas e sao ainda
repetidas: "ume direita
conserveoore'', as "meoistes"
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MPLA. As Coml ssbes
Populares de Beirro,
organismos que devem ser
eleitos, devem subordinar-se
a orientaqao do MPLA. E 0
Comite de Acqao do bairro
quem dirige. A Comissao
Popular executa: _

As orqenizecoe« de
massas, a OMA, a "JOTA" a
UNTA, devem subordinar a
sua ectuecso a atrecceo do
MPLA, a todos os nlveis. Nao
podemos, por exemplo, fer
numa empress, grupos de
aecao que nao tenham
auforidade politica junto das
comissbes sindicais. Isto nao
pode ser, e se econtece, a
unice coisa que nos
poderemos fazer e dissolver
as comissoes sindicais. A
ortentecso tem de ser sempre
do MPLA. E vamos seguir
esta linha firmemente. Que
nao bele organizaqoes
para/elas dentro do Pais.
Quem comanda aqui em
Angola e 0 MPLA.

No Governo, os membros
do Governo, tilm que se
submeter a orientaqio trecede
pelo Bureau Politico que e 0
organism.o permanente do
Comite Central. Nao pode
haver aecisbes do Governo,
que nao seiem controladas
pelo Bureau Politico. E
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sequite outra regra.
Mas a/em disto n6s temos

que tomar outras medidas,
que devem ser realizadas por
toda a orqenizeceo do MPLA
no Pais, pe/o Povo em gera/. E!
uma das mais importantes e
saber eneontrar onde os
fraeeionistas se eseonderam.
Nao sao somente os
eabeei/has mas tembem os
outros que aqui em Luanda
provoearam muitas
perturbecoes na nossa vida
naeiona/. E preeiso
encontre-lo s e 0 mais
depressa possive/.

Por outro /ado temos que
retorcer 0 MPLA. Temos
tarefas urgen tes e sem a
organizaqao do MPLA n6s nao
poderemos evencer muito.
Temos portento de reeonstruir
as Comiesbes Direetivas
regionais ou provineiais.
Temos de reeonstituir ou
eonstituir imediatamente os
grupos de aeqao, os comites
de aeqao para que eles
estejam aptos a dirigir
realmente, fielmente ao
programa do Movimento e
sem hesitaqoes a potitioe quee treceoe.

Todos os oraentsmos de
massas devem estar
subordinados a todos os
ntveis aos organismos do

TOMAR DURAS MEDIDAS AliEN DAQUELAS QUE FORAM JA TOMADAS
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devem interessar-se por
frequentar as esco/as potttices
para poderem aprender 0
merxismo-temnismo, para
poderem fer algumas nocoes
an tes da real izac;ao do
Congresso. Teremos , pois
de rea/izar todos os passos

E otero que uma das
tarefas fundamentais para 0
nosso Movimento nestes
oroximos tempos ..aevere ser a
oreoereceo do Congresso.
Nos temos de preparar
convenientemente 0
Congresso. Os militantes

TEMOS DE PREPARAR
CONVENIENTEMENTE 0

CONGRESSO DO M.P.L.A.

autorizado. As suas decisoes
foram previamente
examinadas por um membro
do Bureau Politico. MFJS
alguns desses membros da
satJde, eram tembem
treccionistes e, totem suiettos
as medidas que os outros
estao a sofrer. Mas, a/guns
camaradas pensam que, esses
"cemereties" estao sob
sanc;ao, por causa do plenario
da Saude. Devo dizer aqui a
todos os camaradas que
traba/ham no servic;o de
Saude, que por causa do
plenario da SalJde, ninquem
sofreu qua/quer senceo.
Todos tem 0 direito de reunir,
desde que os obiectivos seiem
iustos, e desde que esteiem
completemente oontroteaos
por qualquer organ/smo do
MPLA.

preciso que todos os
Ministros, todos aqueles que
estao na administrac;ao do
Pais, saibam que devem tezer
s6 aqui 10 que fOr autorizado
pe/o Bureau Po/.Jtico e,
quando 0 Buree« Po11tic0
decide, e preotso. executar as
suas aectsoe« 0 mais
urgentemente passivel.

E otero, camaradas, por
vezes surge'm algumas
contusoes. Como por
exemplo: realizou-se aqui em
Luanda, um otensrto da
Sa[Jde. Os camaradas
membros do MPLA do setvico
de seude, quiserern ten tar
resolver a/guns problemas que
Jhes diziam respeito. E
fa/aram primeiramente com
membros do comtte Centra/ e
comigo proprio. Realizaram
um atenerto que foi

81TOMAR DURAS MEDIDAS Al~ M DAQUELAS QUE FORAM JA TOMADAS

ARQUIV
O L

. L
ARA



Nao nos distraiamos so
com a Juta contra os
fraccionistas. Nao nos
distraiamos eo com a
orqsnizeceo do Congresso.
Temos,antes de mais, de velar
pela defesa do nosso
territorio. Sem 0 territorio,
neo temos possibilidade de
organizaqao.

A Juventude e mais uma
vezchamada a estar pronta em
qualquer memento. para
defender 0 territorio naciona/.
Claro que nee e nosso deseio
fazer guerra. Mas se alguem
nos ataear, nos neo teremos
outro remeoio, seneo defen
derma-nos. Se for passive!
normaliiar as nossas
retecoes com as parses
vizinhos, como ja fizemos
com a Zsmbie.nos estaremos
prontos a dar as passos I

atrasemos a realizar;ao do
Congresso que estamos Il
espera hll tanto tempo e, para
que a classe operaria tenha 0
seu papel, tentlf~ 0 seu lugar
na direcqio do Pais, como n6s
desejamos e como 0Comitll
Central decidiu.

No entanto, camaradas,
nao posso deixar de repetir
algumas das nossas
preocupagoes. Uma delas e a
preocupagao da defesa. A
Juventude vai ser uma vez
mais chamada a defender 0

pals.
Ha pouco tempo, sotremos

ataques politicos por parte do
Zaire. Ameaqas de invasao,
com tropes que se
encontravam dentro do seu
territ6rio que fizeram algumas
tncursoee, que violatam 0
nosso espaqo aereo, que
bombardearam algumas daa
nossas aldeias enos
receamos que eles t os
zairenses, auxiliados pelo,
franceses, pel9S menoauino»,
pelos eglpciost v;essem ataear
Angola. Precisamos,portanto,
de ester a/erta.

para chegar ao Congresso,
isto e, nomear os delegados,
eleger as comissoes, segundo
as normas que sers»
fornecidas pela comissao
preparat6ria do Congresso.
Mas esta e uma das tarefas
principais, para que nes nao

AJUVENTUDE VAl SER CHAMADA
UMA VEZ MAIS A DEFENDER 0

PAIS
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dos camaradas comtsssrto«
Provinciais e, em re/aqao a
a/guns ja sabemos porqu~ -
e porque estavam com os
fraccionistas - impediam a
setae dos generos
alimentlcios da sua provincia,
para as outras provincias. /sto
prejudicou bastante no
abastecimento de certas
provincias. Em algumas
'orovtnctes, nao era permitida
a utilizaqao de viaturas para a
compra de produtos dos
agricultores, umas vezes por
que havia poucos veiculos,
mas outras vezes, tembem
porque havia '0 desejo de
sabotar a produqao agricola.
Teremos de tomar etencso,
mets atenqao a esse capitulo
da nossa vida.

Quer dizer, no que
respeita ao transporte, a
educaqao, a reparaqao de
estradas, n6s temos de fazer
um estorco sup/ementar neste
penodo, porque, temos de
cui dar, - e nosso dever -

,

Prec;samos r ainda de
cuidar, com muite atenqao, a
questeo da produqao. Os
camaradas da UNTA
organizaram perlodos de
emuteceo e creio que em
algumas empresas, isso deu
resultado. No entanto, a
produqao nao depende
simplesmente do opersrio.
Depende de muitos outros
lactores. Depende das
meteries primas. Depende
das msquines, depende da
tecnic« e tudo isso tem de ser
organizado, tem de ser visto,
para que a produqao seja a
me/hor, para que a
produtividade de cede
ooererio, seie a me/hor.

A organizaqao nas
empresas ainda nao e perfeita,
mas pode-se eoerteicoer. N6s
temos descurado bastante a
organizaqao de cooperativas
de produqao agricola. A
agricultura pode
desenvolver-se mais do que
eete neste momento. A/guns

.:

CUIDAR DA VIDA MATERIAL DA
·{POPULA~AO

normetizeceo de retecoes com
os outros pelsee, temos de
estar. atentos a defesa.

necessertos se as condicoes
estiverem criadas para isso.
Mas enquanto nso houver
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fins. Eu queria reafirmar aqui,
diante de toda a populaC;aodo
nosso Pals, especialmente a
de Luanda, que os camaradas
da untso Sovletic« tem
expresso em cada momenta
dificil da nossa vida, os seus
sentimentos de amizade e de
so/idariedade. E tem expresso
nao somente sentimentos,
mas de uma maneira pretlo«,
positiva, ttlm contribuido para
a formar;aodo nosso exercito,
para diminuir as dificuldades
econ6micas, para a tormecso
de tecnioos, para, enfim, n6s
podermos de facto, entrsr
num periodo de reoonstruoeo
nacional. Da mesma maneira
os camaradas cubanos.

A reacqaoaqui em Angola,
natura/mente animada pelas
ag!ncias de espionagem,
fazem propaganda contra os
camaradas cubanos. T!m

de evitar 0 ar;ambarcamento,0
roubo, a destruiC;aode bens
que pertencem ao Povo. Esse
capitulo, capitulo da
economia, portanto, e ex
tremamenteimportante e todo
o povo deve co/aborar.

Camaradas, nos temos a
fe/icidade de possuir amigos
no mundo. Temos amigos
serios, amigos que
manifestam a sua
soJidariedade em cada
momento aittctt, N6s temos
sentido a so/idariedade e a
amizade. N6s temos sentido
que uma grande parte de
paises do mundo eet«
connosco e estao prontos a
dar a sua colaboraqao em
todos os instantes.

HfJ camaradas que sao
criticados por tsso, Sao
acusados pelo imperialismo.
Sao os camaradas da Uniao
Sovietica e os _camaradas de
Cuba. Sao acusados de virem
a Angola nao para contribuir
paraeste processo, nao para a
construceo do Socialismo,
defesa da independlmcia mas
sim, estarem aqui para outros

temos de cuidar da vida
material da populaqao, temos
de cuidar da vida material dos
camponeses e dos opererios e
organizar a troca. Temos de
fazer com que 0 equipamento
seja cada vez me/hor e temos

TEMOS AMIGOS ssmos
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estiverem na nossa cidade
durante a conterencie.

queafricanospaises

Africa do Sui, fazer um
estorco semelhante. Que nos
possamos tembem contribuir
de uma maneira inter
nacionalista, para a libertac;ao
dos outros povos da regiao
austral da' Africa.

Dentro de dois dias,
provavelmente, comecere aqui
em Luanda, uma reunieo do
comtte de Libertac;ao de
Africa. V~m aqui a Luanda,
respons8.veisdos Movimentos
de Libertac;ao, vsm
representantes de vertos
palses africanos que
connosco virao ettrmer, mais
uma vez, 0 nosso desejo de
libertar tota/mente 0 nosso
continente, onde ainda
existem racistas. A populat;io
de Luanda, aque/a que estartJ
mais pr6xima dos delegados,
e convidada a exprimlr 0 seu
carinho, a sua amizade, a sua
sol/dariedade, a cada um dos

A VITORIA ~ CERTA

tentado fazer tudo, para que 0
Povo de Angola, esteja contra
os camaradas cubanos. Mas,
eu devo dizer, que se htJ um
povo, se htJum partido, se htJ
um governo. que estll
realmente a contribuir para a
realiza~ao da nossa vida em
todos os aspectos aqui em
Angola, sao os c!amaradasde
Cuba.

Eu nao digo isso
simplesmente porque estou
ao pI! dos microfones. Digo
sinceramente, e di-Io-el em
cada clrcunstsncie da nossa
vida, porque a contribuicso do
povo cubano e de tal maneira
grandiosa, que n6s nunca
mais na nossa vida necionet a
poderemos esquecer. E oxett:
possamos nos, os angolanos,
em relac;aoaqueles que ainda
esteo a lutar pela sua
lndependencie, os povos da
Nemtbte, do Zimbabwe, da
membros dos Movimentos de
Liberta~ao que estlverem
presentes eaut em Luanda e,
tembem,a cada delegado de

UMSOPOVO
UMA SO NA~AO

A LUTA CONTINUA
PEW PODER POPULAR

85TEMOS AMIGOS SilRIOS

ARQUIV
O L

. L
ARA



ARQUIV
O L

. L
ARA



FOR«;AS ARMADAS POPULARES DE LIBERTA9AO DE ANGOLA
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DECLARAVAO DO BUREAU POLfI'ICO SOBRE
o FRACCIONISMO
COMO SE MANIFESTOU ULTIMAMENTE 0 FRAC
CIONISMO
DECLARAC(,AO DO COMl'm CENTRAL SOBRE A
SUSPENf;,AO DOS FRACCIONISTAS ze.VANDUNEM,
NITO ALVES E OUTROS

DlSCURSO DO CAMARADA PRESIDENTE AGOS·
TINBO NETO SOBRE 0 FRACCIONlSMO,PROFERl.
DO NO DIA 21/5/1977,NA CIDADELA

TEMOS ESTADO A SER DIVIDIDOS POR FOR~AS
EXTERNAS
NAO PODEMOS DESENVOLVER 0 NOSSO PAiS SEMo CAMPESINATO
PARA SER MEMBRO DO PARTIDO s PREClSO
REUNIR UM CERTO NUMERO DE CARACTERIS
TICAS
1:: GRAVE 0 MOMENTO QUE NOS ESTAMOS A VIVER
AQUl NO PAiS

OS QUE NAO SERVEM REGRAS DO CENTRALISMO
DEMOCRA nco
ESTAMOS COM os CAMARADAS sovisrrcos
o IMPORTANTE f: SER-SE MILITAN,]:E HOIE
A D.I.S.A. f: UMA lNSTITUl<;'AO DO ESTADO
POPULAR

COMBATER A FALSA FAC<;AO PROGRESSIS
TA,COMBATER A REAC~A.o
ATAQUES QUE NAO SAO JUSTOS CONTRA MlLJ
TANTES CONSEQUENTES
NAO PODE HAVER FAC<;OES DENTRO DO M.P.L.A.

VAMOS DEFENDER A UNIDADE NACIONAL
FA<;AMOS UM COMBATE S£RI0 CONTRA OS
FRACCIONISTAS

A REVOLUC(XO TEM QUE SER DEFENDIDA PELO
POVO ANGOLANO E EM SEU PRoPRIO BENEFICIO !
NAO HAVERAPERDAO NEM TOLERiNCIA PARA
ESTES ALIADOS DA REACVAO
~ PRECISO QUE OS ASSASSINOS PAGUEM PELOS
CRlMES PRATICADOS
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DEVERES DOS RESPONSA VEIS t; ORGAOS POLi
TICOS DAS F.A.P.L1A.

GUIA DO COMISSARIO POLlTICO

1 DE AGOSTO 1977:
mo AniveDiarioda CODltitul~ das glorlosas F.A.P.L.A.

REGULAMENTO DOS ORGA.OS DO M.P.L.A. NAS
FOR~AS ARMADAS DA R.P.A. - Cl.rcuJ.u (lntem.)
1/76.

TEMA N°2: .0 M.P.L.A. e. 0 Partido.

•r
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teotativa de golpe de atadodo 27 demalode 1977.
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