COMUNICADO
No momento em que os representantes do gOVtrno Português assinaram com os dirigentes dl'l FRELIMO em Lusaka, o acordo para a descolonmzação de Moçambique, um grupo de reaccionários apoderou-se das instalações do nádio Clube de Noçambique e da torre de comando do aeroporto de LourBnço ~mrques, e libertou 200 agentes da PIDE-DGS.
Constitui esta manobra, L:ma tentativa de entrave ao processo de
descolonização.
Já anteri<.>r''1ente, pOUC0 c!epI)is do 25 de Abril, os indivíduos
mais reaccionários e com~remetidos con o regirae a!1"terior, tentaram,
por intermédio da prolifer&ção de pseudo-partidoa, confundir e atrazar
o processo.
Assi;::1, surgiram, o Gv.mo, o li'ico, etc.
Face ao rr-alogro desta te tativa, os reaccionários tentam neste
momento, por meio de um acto desesperado ganhar adeptos para se oporem à tr anG::er~:lcia de :poderes para a FRELI~I'Jo
Par ô. i.ss o, u ti :!"izam o nádio C ll.!be de 1-Io çambique, difundindo a
todo o morr.e.!'1to, mer..tiras eobEe a situação e (;a::únias sobre o Go"berno
Portuguôs 1 as li'orças Armadas e a FRELTt"tO .
Ser~leJ:1.-i;e "i:;a!!:bem de mulheres, crianças õ : elementos inocentes
da populaç ~o para lhes servirem de escudo, di~icul tando assim a acção
do Exército e da FREL.1f,Ia
Q

O que pretendBM ao criar esta situaç~~ ?
. .Não é co~certeza" a de:fl'.?sa ~os interesS es d03 portugueses residentes
~ m MoçambJ..que, pOJ.S 9 (,:::'!1:O cJ...sse o Senho1.' Genera l Costa Gomes:
" Nos acordos firm a dos .:;!m I,~ ,~ak? 1 foram assee;urados a defesa das pes4i
soas e salvaguard ado~; os seus le gitimos interesses ~ •• "
_ Samora Machel responde-nos eloquentemente ;
" Esse ataque deseja criar uma situação qu e leve ~ explosão da c6lera
popular, criar um cl~ma que desencadeie um confli~o racial. uma vez
conseguido o objectivo d0 desencade~r u~a lut a entre raças, estaria
criado o pretexto para internacionalizar a euerra e sàbrethddocomprometer o esforço comum de reconstruç~o nacional."
A presença à cabeça d~s~a movimentação, de individuos ligados a actffi
criminosos no anterior Tegime dá-nos id8ia dos seus objectivos: - prosseguir a opressão e exploração do povo moçambicano ligado a interesses
monopolistas e imperialis ta s.

•

Deve-se, em parte, a situação criada , a hesita;õos na prática de um eficaz saneamento
naquele território. Daqui devemos tira r importantes ensinamentos - há que prosseguir com
firmeza o saneamento e a neutralização de f a sl.isias e reaccionários que actuam impunemente nas noss a s baT.boc~
Estélmos certos c:!3 que o Governo Pro visór"ic , cs Forç:ne Ar.:mdas ~ a FRELH~O sa~erão, no seguimento
segtiUÍlmento dos ocordos de LUSaCi:l , rC'30J.v::;r e'1l 8s+. ....,8ita cc1lnoc:!l:,açoo esta situaçao de modo
a salvaguardar os leg{ tir,~os in tsreS80s de POV8 i'lsçê:!TIbicüno e dos portugueses residentes em
Moçflmbique.
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Aposor destos :J co ntecim'.J~to8 W1"sc:do8 er.J :'lo lJlr. c., irl' IEl t!3!T10S confiança que o real processo de das
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de descolonizaçao nao S Q:r:"ô ;;ilt ra "JcJdo)' pois o ~;o\l.3rno POx"tugues ja mostrou que esta firmemente empenhado cm pOl.' f ii"";"l ~ l::'::.:<.m-;:rl coJ.onio~i:..' t:J qi.;e lhe foi l egElda; nomeadélmente o dia
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Guiné, pois d&-se a completa ·i;c:'8r.efe:t"~ncia de. rJocLres para os legitimos representantes do
Povo da Guin~Bissau, o PAIGC. N~'J ~JOdCiT!.lG deix<l:::' passélX' esta data sem expressarmos o
mais profundo contentélmento po . VOI"".I0S enC'3'.:?radél a primeira etapa deste processo de descolonizaçÊio que todos desejamos irreve~'siveli)
~
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Coimbra, 10 de Setembro de 1974
A Direcção Geral Da AAC
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