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Há mais de f0 anos que os
povos d.e Angola, Guinó e ivloçam-
biqr-1e começaram a luta arrnada.
c cntra o c o1 onial isrno port,;grrôs
pela libeltação i.o seu país.

As vitôrias alcançad.as po.r
esses povos em torLas as frentes
- militar, politica e diplornáti
ca - tên feito recuatl o colonia
lisnio português, uu. d.os ultimo,:
apoi os do c o1 onj alisnto nrunCia!
i:,ra situtrções insustentáveis.

Não poiendo supor:tar s6zinho,
por nais tenpo, tais guerras, o
col onialisino portugrrôs recorre
à ajuda crescente dos paÍses im
perialis tas (nUl ; Ri'A; França; etc)

Enquan L o g'ür] os f as ci stas
portugueses sao d.esnreza,los pe-
l os povos do rrun,lo intei-ro, as
lutas her6icas cos povos africa
n{)s tên o ai-:oio inabalável dã
t od-os os pov()s o

Da pa.rte d-o povo portuguôs
este apoio ten -se olanifestado
por r-lna resistêncier. à guema co
lcnial-irnperialista, travad.a hã
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alguns anoso
Esta resistência tem tomad.o

di.lersas formas : marri-festações
de rual resistância nas caser-
nas, propaganda antico1onial e
recusa de fazer a guer::a.

Cs jovens que se recusam a
participar nesta guerra crininq
sâr os d.eserto.res e refrac tarie
os procuram, em gera1, refúgio
na França e noutros países d.a
Eurrlpa. Em França, no entanto,
as dificuld.ad.es adninistrativas
e a cumplicidade das aut ori ria
des francesas com as arrtorid.a
<ies fascis bas portugues;-ts, cri":
a.rr, inún:eros prcbl-enas & esses
.i ovens .

0 Comitd d.e Apoio aos Deser-
tores e Refractários Portugue-
ses, criado nurna base antifas-
cista, anti,ccl.onialista e anti-
-imperialista definiu como tare
fas suas o apoio aos desertores
e -refractários, assim como à lu
ta clos povos das col6nias e à
Luta d.o povo português contra a
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guerra cofonial.
O Comitá propõe-se, pois, de

lutar pe 1os se guinte s ob je c -
tivos :

- A conquista d.c direito ao Re-
fúgio Politico para todos cs de
sertores e r:efractários portu-
gueses.
- O apoÍo à luta dos povos d.as
col-ónias portuguesas atá à inae
pendência totaÍ
- O apoio à luta do povo portu-
gue s c on tra a gu.erra c ol. onial .

coruo §E cRrou o coit tÍE ?

Desde a sua cr:-ação, o comi-
tá tenr desenvolvid.o um certo
trabalho no sentido inciicado.
Assimrpara alàr:r da. a.j:d,er. concre
ta aos deslc=rtores, sobt'ettrd"cr rtcr

que respei'ta à sua regulariza
d..j

ção, o c omi+"é ten partic:1P;rd.t'r
nirr-'a (raniÍ')anha. de denuneja dqr ccr
lonialismo portugri,-1:-, e cle

infornação sjobre as lutas rlos
povos da.s col 6nizs, seja nas ec

lunas rle jornais, coÍ'to o ''(,1 SAX
T Ott , se ja parl 5.c i piLnd.o ,-'l, várf
os c omj.L:ios r c (,I11o por exernplo,
os conicics ,fe hcEenagem a Amil
car Ca.brâ 1 .

llir. ba.se da c.>nsi ti tuicão ,lo
Ccmi tá, havia urrr cer to nirmero
de anti -inleri.r-t]is,;rls france ses,
portug-;eses e africanos 1ue qug
-r:ian contrj-búir TaT?,. a organiza
ção d o a,.pcio, aqu.i eni liançir,
a.cs desr-:-rtcres e reí::actárics
portrrgues;-,s" liesse sentid.o, cln
vocãrarL u.ma reulr.iao d.e i-nfr.rrmâ-
çãc 1:a ra 6 ,Le l\{"r.io de i9T:. ten
do er'r ilinta que na âl+uurâ exis-

tia +,a.;lbán rrrn outrô grullo de an
ii-inperialistas qri: tinha:r ed.i
iado o lcofetire ttLutarr, e que sc
oropunhalir criar ta.ntám u,nr couii-
tá Ae apo*c (e pirra esse efeitrr
tinhanr convccado uma reunião pa
t'c. o ,-tia 2! C-e lí:ric 1972 ), nós
derrid.irnos conjuga: os €s.f orç f,s
t partir:ir\all nessa rerrnião.

lia assentbleia do ciia 25r en-
contravarr-se r::a.is de una :ente-
na ile anti.-in,r:e::ial-istos france
sei: e li()rt.ig:i1es€s, a1g:*ns rcllre
sejntanCo organizações .l.rti--inpe
rial ii.stas . Os ca:rrara.tj.iis de t'Lu-
tarr proljuseran unâ pl ata.f orma
que foi discr;.tida. Iina.imente
urr.a outra resol';ção f c',i trprovat
da, r{uase pc:: unani::idaCe , tr,r-
rl-r:-se âpeni:s a.bstiac a. ci.ireçãc
cl.e rrLüta'r 

" Esta dec-l aracão d j -
zia :

rrFr'rj- eriad.o em Paris un Coni
tá ae Apcio a os rieser+,r-;r'€.s r ",uIf:racttíri-os e ins'iblrissos por:tu-
guesesr êIír conjunto (lom tod.os

.aos que já es ta,:r empenhados nes-
ta acÇac.

Propãe-se pedir o berefício
do estatuto de Refugiado Politi
co para aqueles que estão em
França; ir:.formar a opigião prl-
blica sobre a sit,uação do col-o-
nialisrnc português e tla resxot').-
sabilidade Co gorre:rno francelsle
d-ar uma ajuda corlelig ta aos por-
tugueses exil-ados'r.

No sentid.o d.o primeiro pará-
gra-fo desta resolução, foi eons
ti-tuid.a uma c omissâo c ompreen
dendo as diferentes f orç:as erxpg
nhad.as no apoio aos desertores.

Duas tarefas foram confiadas
a esta comissão :



f)- Popularízar a moção adopta-
d.a pela assembleial
2) - Organizar uma nova assemble
ia geral para 6 de Junho.

Para ta1 foi fixada uma reu-
nião da c omj.ssão para J f de
Maio.

Nesta reunião, os camaradas
do nosso comitá constataram a
presença de um certo nümero d.e
amigos dos camarad.as de 'tluta',l
Estes amigos nâo vinham discu
tir absolutamente nada daquifo
para que tinhamos sido mand.ata-
dos pel_a assembleia, mas sim pa
ra impor um certo ponto de vis-.
ta, o ponto de vista de 'rlutar.

Escusado será dizer que para
estes camaradas, euê tanto hor-
ror têm a tud.o
com unj-dade u" ,":nã*:" oi"":i;::i
misso, a questão de se subordi-
narem às decisões de uma comi.s-
são que não f osse excl-usivamen-
te composta poe eles nem sequer
se punha. Em- consequência eles
declararam à coml-ssao que ape
nas seriam membros do comitá
aqueles que acej-tariam a sua
plataforma - apesar d.esta não
ter sido aprovad.a pe 1a assem
bleia -; que nâo convocarj_am pã
ra 6 de Junho a reunião previs-
ta pela assembleia; que não ha-
veria mais nenhuma outra reu
nião da comissão e que seriaã'
eles a fixar a data e a composi'
_: 1 .

çao 0.4 proxl_ma reuniao.
Dad.o que n6s queriamos conti

nuar a fazet um trabalho de apo
io aos desertores e refractT.
rios não íamos ficar de braçoã
cruzados. Nesse sentido o pre-
sente comitá de apoio tomou co-
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mo base a resolução do d.ia 25
de Maio:
Desenvolver o trabalho d.e apoio
aos d.esertores, assim como a
propagand.a às l-utas d.os povos
das col-ónias e d.e portugal con-
tra o col_onialisno.

Conscientes que apenas a ma
is larga unidade d.e acção na ba
se da declaraçâo do ?5 d.e Maiã
d.e l2 poderá ter efeitos d.eter-
minantes na luta anti-imperia-
1ista na qual se integra plena-
mente o nosso trabalho, nós que
remos aqui deixar bem expressa
a nossa firme vontade d.e unida
de com tod.os os anti-imperiali§
tas franceses, portugueses e oí
tros.

É nesse sentido que lançamos
um apelo a todos os anti-impe
rialistas para que se juntem a
nos na luta pelo direito ao re-
fugio politico e pelos objecti-
lvos acima mencionad.os.

REFIIG'O POLITICO PAÊA OS

DESÉRTORES E FE FRACTARIOS I

os Poyos DAs coLoutAs vENcERiOt

A VOZ DO OESERTOR



os povos dcls colónicls
vencercÍo!

Os anos seseenta são, sem dri
vid.a alguma, una ápoca inesque:
cíve1 para os povos africanos

,en gera1. Â ma.ior parte dos po-
vos oprimidos deste continente
conquista de uraa maneÍra irre
versivel a i-nd.epend.ência naciol
nal.

Ern Angola, Guiná e Moçambi
que esta luta.toma a forma d.e

luta popular arrnada, apesar d-a
aomi-naçâã bárbara d.o cclonialis
no portuguâs, apoiaclo pela 1tr4,T0
e pelo imperialismc ameri.ca.no.

Embora os,oovos d.estas regi-
ões aind.a não tenhan: obtid.c a
vrt ória t ota1, a bal ança pend.e
desde hà ,oito, Íncoátesià,vet
rnente para. o lad c Ca que le s pa
ra quem a guerra á 5,rsia, q"ã"
d.izer, dos povos angolano, glli-
neense e moçambi-cano. Hoje, na
Guind o d.omínio cofon-ia} está
red"uzid.o a neia di.úzia d.e cida
d.es. Os sold.ad.os port\rgueses
nâo ousam sair d-os qúartéis por
q.ue o povo guineense defende co
rajosaàente, con armas na taãrã
país quase inteiranente liberta
d,o.

Em Angola uma luta armad,a d.e

mais d.e onze anos transformou
total-mente a situação no Norte
e a Este d.o país. Hoje mais d.e

um terço d.o território encontra
-se l-ibertad.o. As forças patrió
ticas são superiores a IO0OO ho

mens.
Em Moçambique as zonas liber

tadas encontram-se sobretudo no
Norte. Nos ulti-mos meses as f or
ças patrióticas tem avançad-o co
rajosamente em d-ireção ao -SuL
Mais d.e um quarto do territ6rio
já se encontra ]i-bertado.

0 colcnialisr,rc portuguâs râo
está só nesta 1uüa contra os po
vos africanos. Atrás C.el-e. encon
tram-se os g:randes monop6li cã
amerl-cancs, ingleses, alenâes,
franceses e outros. Es tes f orrie
cem ao c o1 onialisrflo portüguôs,
urr d.os ü.1tiros bal-uart,es dc cc-
fonÍa.lisno efll Ífriea, todo o
apoio mi-litar necessário para a
continuação r1a pilhagern d.as ri-
quezas naturais destes paíseq
assim comc d-o trabalhc d.a popu-
1ação. Minários, metais 1,r:cio-
sos, 6leos vegetais, animais.
cereais e otrtros proüutos sâo
encaminhados diàri"amente, pela
força das a.rmas, para os gran
cles depósitos das companhias es
trang'eiras. Mas o pcvo africano
iá, tomou corrsciênci-a deJta si
iuação e sabe que um prí" peqrE
Íro ou fraco pode vencer un país
mil-itarnente rnais f orte.

Os povos africanos não estão
s ós. Alám d.os d.L:sertores e re -
fractários por trrguesesr euê se
cont:llt já por d-ezena.s d.e nilha-



res, como vemos nas páginas d.o

nosso boletirn, os anti-colonia-
Iistas e anti-imperialistas Co
rnund.o inteiro apciam a justa lu
ta clos povos de Angcla, Guiná e

MoçambÍque.
A impossibilidad.e do governo

colonialista português continu-
ar por rnuito mais tenpo a opri-
mir o povo africano peLa forQa
d.as arinas, pocieria reirá-ro u ""coLher una nova via. Â chamada
via ne o-c oi onial-istar euê d.ife -
re da prineira simp-esmente qu-
anto à-forma. A exploração co
lonialista do povo africano ôog
tinuaria C"a mesna maneira. Mas
os pcrvos de Angola, Guinó e Mo-

çambique, fortes oo aPoio dos
pcvos de todo o mundorfarão fra
cassar todas as tentativas do
imperialismo muntlial e dos seus
lacaios portuguêses.

Alllil8ilf Calfal = 
« Nos NÁo LUTAMos

Nunca será d.emasiado denunci
ar os crimes cometidos pelos co
l-onialistas portugueses contra
as populações de Angola, Guiná
e MoçambÍque.

Pefo contraüio, os combaten-
tes africanos dão provas de aII
zade para com o povo portugues
libertando tod.os os s old.ados
portugueses que se entragam e
mesmo algtins capturados em com-
bate.

Seguem-se extratos duma de
claração d.e Amilcar Cabralr co-
bardemente assassinad.o pelos co
lonialistas portugueses, por oca

CONTRA O POVO PORTUGUES..-»

sião da libertação de três so1-
dad.os portugrreses feitos pri-si9
neiroq pelas forças d.o PAfGC.

"Nós não l-utamos contra o po
vo portuguôs, contra individ.uos
portugueses gu familias portg
guesas. Sem nunca confundir po-
vo portugrrês e colonialismo pol
tuguês, nós fomos obrigados a
pegar em armas lara expulsar da
,roá=a terra pátria africana a
vergonhosa d.ominação c olonia]
portuguesa'r.

INuma tentativa cri-minosa de
genocidio os colonial-istas por-
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tugueses praticam d.iàriamente
actos d.e terrorismo contra as
populações pacificas d.as nossas
regiões libertad.as, nomeadamen-
te contra as mulheres, as crian
ças e os vel-hos I eles bombar
d-eiam e metralham as nossas po-
pulações, reduzem . a cinzas as
nossas aldeias e ,queimam as nos
sas col-heitas com bombas de to-
das as espócies, nomead.amente
com bombas de fragmentação, de
napalm e de f ósforo brancorr.

tr . . . nós chamamos uma Yez
mais a atenção d.a opinião mundi-
al- sobre os crimes cometidos pe
fos eolonialistas portugueses
no nosso paíso Eles serj.am inca
pazes de os realizar se não diã
puzessem d.a ajr-rd.a politica e rla
terial r,los seus alia,-ros.

" 0 ôbjectivo prineipal d.o

nosso combate á a conquista d.a

ind.ependencia nacÍonal do nosso
povotr.

üireito ao

I1á actualmente em França ma-
is d.e f0 mi1 jovens, desertores
e refractárj-osr eue se recusa
ram a participar na criminosa
guerra colonia1. Esta recusa de
participar numa guerra colonÍa-
Iista, travada pelo governo fas
cista português contra os povos
d.e Angolar Guiná e Moçarrbique,
com o apoio do imperialismo in-
ternacional, á ura tomada d.e po
sição contra a politica crimÍno
sa clo co1 onial-ismo portuguôs ern

.(frica : á poÍs um acto politi-
COo

Esta acto devia d.ar direÍto
aos jovens desertores ê refrac-
tários, nos países onde se refg
giam - a maioria dos quais ass!
naram a Convenção de Genebra -
ao Estatuto c"e Refugj.aeo Pol_iti
co.

Com efeito, a Convençao ce
Genebra estipula que :
tt ... Deve ser considerad.o como
Ii

rrfr0io Ioli
refugiad.o aquele euêr tendo re-
ceio de ser perseguido pela sua
raça, religiao ou nacionalid.ade.
ou por pertencer a urn d.etermina
ao grupã .social ou aind.a pelaã
suas opini'oes politicas, se en-
contra fora do país do qual tem
a nacÍonalidade, e não pod.e ou
por causa desse receio, não
quer reclamar-se da proteção
d.esse paístt.

0 acto politicg que consiste
em recusar participar numa g'uer
ra coLonialista ó punido em Por
tugal com uma pena. de prisao de
e á g anos, aldm de tod-a urna sá
rie de med.id.as repressirlas da
parte d.a sinistra PfDE. EIe pro
voca, pois, um receio justifica
do d.a parte dos d.esertores e re
fractários de se' reclamaren d.a
proteçâo d,o governo portugrrôs e
devia assim d.ar automàticarnente
d.ireito ao Estatuto de Refugia-
do Politico, conforne aos Acor-
dos de Genebra.

tico



o situoçõo dos desertores
e refrotcÍrios em fronço

Estes jo',rens, que constituem
T,are o goverlra françês, eolrio p-a

1'â os goverl]()s d.o§ outros paí
ses indust"rializnclos da E:ropq
para os quais eles emigrarâ4
( Ué:-gica, Holanda, T,uxemburgq
Suácit, etcr...) ur:,a mão de
cbra harata e relativamente es-
tável, pod-ialr, ateí hà alguns nre

ses, c;bter, com bastante facil!
dad.e, carta rle estad"ia e de tr?
balho, em França. E isto, enbo-
ra a regularização d.a sua situa,
ção e a sua segur:ança fossem
bastante incertas e depend.essem
essencial-mente das necessid.ad-es
d.o capitalismo francês.

Recentemente, o governo fran
côs tomou una sdrie «ie med,idas
cujo fim oficia] á o d.e acabar
com a emigração clandestina. Es
tas med-idas são t

- Os acord.os trarrco-portugueses
d,a emigração concluidos em Ju
tho de 7I, que na sua aplicaçffi

4..prá tica imtr,e Ce rn t odo c portU
guôs e.n situa"ção irregular no
olano mif itar de entrar etn Fran

a-
Çâr e d.e aí poder tr:aba.l-har. Es
i.á *.rordos não são realmentã
aplicados pelo governo francôs

a .. ^.deviC-c, as difÍculdad,es que en
contra o ofício nacional de enli
gração ( cmr ) rrancâs ", ,""ri
ta:r trabalhadores portugueses
que 'renham para França com con-
tratos d.e trahalho passad"os por
esse organismo.

No entanto, os acordos exis-
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tem e constituem um peri-go real
para os jovens portugueses que
se refugiam em França.
- A circufar Fontanetrcuja aPli
cacã.o á efectiva desde t6/tohz.
O resultad.o 6 tod,a uma sárie' de

medidas tomad,as Para imPedir ao
máximo a regularização dos es
trangeiros vindos - Para França

""* À"r por interm6d.io d.a ONr.
No entanto, a circular Fontg

net estipula -que estas nova§
d-isposições não se aplicam às
pessoas que ped"em asilo Politi-
co.

Vemos pois que a reivind-ica-
ção do d-ireito ao refugio poli-
tico para todos os desertores e

refractários portugueses nad.a
tem «ie utópico e que eIa corres
ponde tanto à necessidad-e d-e

thes garantir um máximo d.e seg31

rança, enr França e_ no Plang in-
ternacional, como à situação ac
tual em França que faz con que
concretamente os desertores be-
neficiem já auma legislação ma-
is mareávãr ao que aquela que á
aplicada à naioria dã emigração
isto porque o caPitalismo fran-
côs encontra-se cad.a vez mais
submeiid.o à pressão d.os estados
progressistas d-as §ações Unid.as
e d-os povos oprimidos Pelo imPe
rialismo, em luta Pela sua '1 i
bert;içã o.

Exigir o estatuto oe Refugia
r1o Po1ítico para todos os j o
vens portugueses que se recusam
a participar na Suema colonial
é, no fund.o, exigir a aPlicaçao
d.as leis internaci ona j-s que o

governo frar:.cês assinou e á ex!
!i, " aplicação da Pr6Pria l-ei
francg sa.
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2Í Feve-reiro - Algrrmas ceriLe
nas rle rnanifestantes elprirliràn
a su.a conCenação do co1 onialj-s-
no portuguãs, gritand.o palavra.s
de ordeÍh hostis à guerra col o
nial "

Fin.s de Março - Iepois rlos
incid.entes que tiveram f.ugar na
faculdade de Direito entre os
vigilantes-pides e estu,rlanteg
uma Ímportante manifestação foi
realizeda em diferentes silios
da capital para protestar con-
tra as novas medid.as fascistas
tomadas na faculd.ade 

"

2 Abril - Iiova manifestação

"rrffããGIalis ta e antifascis tq
que percorreu um Iongo percurso
compreendend.o nomeadamente o
Sald.anha, a Praga do Crrrle, a.

Àv. A.1mj rante Re is e a Praça
trfiartim Moniz.

COIMBRA

5 Abril - fmportante nanífes
ta,õ--F esturlantes dontra a
gr.lerra coloniaf e contra c fas-
eisno,

AVEIRO
B Abril - Ibste dia, o ulti-

mo dos trabalhos d.o f fI Colgres
so d.a Oposição Democrática que
se realizou em Aveiro, uma mani
festação de mais de mii pessoas
que se d.irigiam em romag€m ao

túmulo do d.irigente d.ernocrático
Mário Sacramento, chocou-se com
as forç.rs repressivas policiais.
Teria havÍrlo rr:n morto e vjria.s
dezenas de feridos 

"

P()RTÍ]
5 AbrÍ1 - Rebentaram d.uas

bombas nas ins talaçõ-es do exár-
cito col-onial- fascista. 0s es
tragos foram consideráveis.

4 Abril - Centenas de estu
dantes reunid.os em Pl-enário no
átrio d"a Faculd.ade de Ci-encias
f oram brutalmente d.i-soersos De-
1as forgas de repr"="âo fascis-
tas convocadas pelo reitor. A
policia cercou o edifi-cio e, cg
locando-se às suas portasr pro-
eedeu a cerca de duas centenas
d.e prisões.

5 Abril - Vários grupos de

manifestantes desceram ao cen
tro d-o Porto, Av. dos Aliados,
para apedre jarem, em mani.festa-
çâo relampagor as montras de vá
ri-os bancos, causand-o-lhes nume
ros os e i.inportante s es traEos .

(Çontinuaçaô da pag.il
a r)s j ovens tra.ba.l had ore s que rle
sertam e levanternos beur alto a
band.eira da sol_id.arieriade anti_-
-j-mperialista I Nerrhun e stuoarr.êe
paTa a gu3rra coLcniaMespr.e-
zo paTa os venriidos !



AIAN'FESTO DE DESERTORES DO EXERC,,O COION'A L/,SÍA

Com o titrrlo'rManifesto dos
Esturlantes Convocad.os cor,-pu1si_
vairente para a Tropa. - Sobre osmotivos d.a sua íese:gão", f oidistribuido um manjfesto d,irigl
C.o ao povo de portugal, aos jo-
vens em Ídade n:ili-bar, aos soi_
d.aC.os e acs estudantes, al*sina-
do por ci:rco estud.atrtes, q-:e fo
ram couvocados pa.ra o exárcrtã
c o1 onial -fas c i- s ta

Eis a1g,r:nas passagens :
'tRazões politicas, razões de

s ofj-darie Cade in$ernac i onali sta
para. com a causa justa ios po
vos negros Ce Angola, Guiná-ã
IVloçarni:ique, a recusa de servj.r-
Irros corrro cficiais no exárcito
c ol cnialista portuguôs e d.e
obrigarnrcls os cperários e campc
neses d,e Portugal a disparar as
espj-ngarclas eontra cs seus ir
mãc,s de classe ,a-fricarros, a irnl
portancia d.e^ nãc cedernos peran
te a represá1ia da incnrpoirçãã
no exárcito ,-. de apontarrios aos
estudantes a via a seguir para
a c o:i.tinuação da 1utã, ."ig"n,
qrre d.esertenos do exárcito cr:l_o
nialis ta pt-rrtuglôs a partamo§
na situação presente, pa"a ou-
tro i;rrÍsT

'rDe ser+,?trros, tuererítos d.eixá-
-l o bern vi-ncad.o, não porque se-
jamos pacifistas ou te,üanos me
cic, Ca n;orte, Há guerras j.,stas
e d'u()rras in;usta.s; n6s apoia
mos as prirneiras.r euê são a uri
ca esperança dos povos se Liber
tarern da força bruta das armas
dcrs e;r.ploradires, e combatsmos
o colonialisno, q.re d.esencarieia

a s se gand"as 
'J

'r-!-rente ilo exórcit,_r por Lu_guês,
â quesrão colonial 

" à" g.."imo
cciorriais que o glverno fascis-
ta leva a caho etu Angcla, Guiná
e Moçanrbi.lue ó esta a ,rnic" po-
siçac ccrrecta a a{optar e não
a suts tituiremcs pe Ia cri t,ica
aos excessos do exárci.to e da
adninistraç{o colonÍa1, nem pe-
la condenação pacifista e ohãu-
vinista d.a guerra 'r«Levid.o ao
elevad.o numero de mortos e es
tropiados que causa normalmente
entre as forças armadas colonia
listasrr, conf orme o fazem o" ,rí
rios movinent os da 'r 0posi.çãoí
burguesa (ver:r l)or ê.,.xenpl o, o Co-
ri:unicado d.a CXE de Lisboa s,_rbre
os acontecinrentos da fgreja do
Rato)r lue conrlenam a guerr:a ae
vi do aos ri.esgasies econ6ni"o" 

"h'irrnanos que pro\roca no paísrmas
se 'resquecen't Ce proclarnar o d.j_

reito d.os pJvos-negros rios paÍ:
ses sob d.ominagão colonial por-
tuguesa à independencia tctal,
de apon'bar a burguesia portugue.
sil cono a principal .responsável
da aventura c oloniali sta', .

0 MeLnifesto acaba assim:
r' 0 nac i cnalismo burguês é

uma causa perrlida em po::tugaI.Â
unica causa por que "ra1e a pena
I utar € pe la causa d-os pãro"
oprimid.os pelo inperialismo e
pe 1o capitalisrno. Ú Iror e,ssa
causê. q.uê devr:ros trabalhat e
sacrificar-ncs, aL6 a pr6pria
vida, se ta] for necessário.lfr:n
ca pe ia pátria ir-pe rial i s ta !

'rAva.nte estu,J.antes, unamo-nos
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[usenuolue-se no munilo a soliilariuilaüs

Eotn t luta üos ruuo$ üas uuhnias
§uêcia

Em Estocolmo, o Comitá d-e Dg

sertores Portugueses otganízou
por ocasião d-o assass-inato de

Amil-car Cab::al uma rnanifesta-
'-ed.ade à luta d-osçao de sol-]-oarl

povos da Guin6 (Bissau). Aos dg
sertores portugueses juntaram-
-se anti-colonialistas suecoq
palestinos-e marroquinos. Esta
manifestação que se dirigiu Pa-
Ta a embaixad.a d-o governo fas
cista portuguôs foi, não uma ma

nifestação de 1uto, mas sim uma
d.emonstração dum apoio conbati+
vo á guerra de libertaçao na-
cional, eomo o provâm as pala
vras de ord.arn gritadas pelos ma

nifestantes, como por exemplo :

'ro PAfGC Vencerá", 'rAbaixo o co
l-onialismo português" e "Viva a
luta dos povos contra o colonia
lismo e o imperial-ismo't"

No fim, uma resolução conde-
nando o col-onialj.smo portuguôs
e o inperial-ismo internacirnal
e exprimindo a apoic dos mani-
festantes à Susta luta dos porcs
contra o imperialismo foi apro-
vad.a e envÍada ao PAfGC.

Noruega
Realizou-se recentemente em

Os1o, capital da I{oruegaruua con
f erência c ontra o c ol- onial-ismo
e o 'tapartheid"'r orga-nízada c:g
juntamente Pela ONU( Organizaçao

d,as Nações UniCas) e Pela OUA

(Organização da Unidade AÍ'rica-
na). e a que a.ssistiram d-e1ega-

ções de 65 países e de ! novi
mentos d.e libertação Ca ífri",
-A,ustral.

Entre as mais imPortantes dis
posições preconizad,as por dirreS
s os orad.ore s Para o esmagalnent o

do coloni-aLisrno e da discrimina
ção racial em África contan-se
as seguintes ProPostas 2

I- Um alargamento das activid-a-
des d.a NATO no At1ântico Su1 e

no In,C.i-c o deve ser c ons id-erado
como una sária ameaça à' Paz e à

segurança dos Estad-os Africanos
independentes e como uma ajuda
d.ireôta a Portugal, à írrica '1o
Sul e à Rodásia.
2- Os países membros da NATO

q.ue se recuserl a f ornecer armas
a. Portugal rlevem, no con.sel-ho
d.e mini-stros da NAT 0, actuar de

naneira a que aqrrela organíza
ção acabe "á* " 

á;lra" à guerra
colonial portuguesa.

1- A ONU deve exigir que todos
os fornecimentos de armas a Pog

tugal cessem imed-iatamente, in-

I colirmÉ xE DESERToRES poRTrJetrE-
I

I SE*q DE EST 0C 0LM0

I

;Rox 4?- fIO, 126 12 Estocolmo,
I soá"ir.



clusivamente avioes civis e bar
cos que pod"em ser usados no
transporte de sol-Cad.os e nateri
al- d-e guerra.
4- Desenvol-vinento de uma campa
nha internaciona.l para a liber-
bação dos presos politicos; ins
peç5es da Cruz Vermelha Interna
cional- às cad.eias portuguesas.
!- Reconhecinento dos deserto
res d.o exárcito portugu-ôs como
refugiados politicos con direi-
to à pr,rteção e ajuda ,1os paí-
ses es trangeiros.
6- Pôr fin a to«1a a coloboração
c on Portu-ga1 nos pro ject os de
Cabora Bassa e d.o Cunene, e to-
mar nedidas concretas para. que
os projectos sejan postos de
parte

l- Sovernos e organizações de
ven trabal.har para que todo o
capital estrangeiro seja retirg
d.o d.as cofrónias portiig'resas; pa
ragem conpleta d-as exportações,
inve s,tinentos e ernprás timos .
B- Por fi;n à r:olaboraçâo d.os Es
tados Europeus com os planos
portugueses Ce estabelecimento
de cof r:nos br:incos enr lÍfrica.
!- Itesaconselhar todo o turisrno
para Portugal e co1ónias.

Estas propostas f oran .iá en-
tregues ao secretário-gera1 da
ONU, Kurt Wald.heim, que as aplle
sentará proÍi-lnamente na Assern-
bieia-Geral <las Nações Uni,las.

É cle satientar a inpor..tãncia
des ta c onf erência, a prirreira
organizada c cnjuntarnente pela 01ü
e »e1a 0lIA, que se reaT_izou ape
sar d.a. C-esaprovação de pr.í"ãã

ll
imperialistas como os EU, a Grã
-Bretanha e a Republica Feieral
Afenâ.

!,,sta con.Ierencla e as propog
tas nela formuladas constituem
mais uma pesada derrota pare a
politi ca 1Lo gorrerno caetanista
e uÍIa vitória para os antifas
eistas anticoionialist,as e anti
-impdria,listas portugr.leses, oo-
meadamente para os j ovens deser
to::es e refractárioã ao exérci]
to colonial-fascista, que vêe:n
a sua acçao apoiad.a nurna confe-
rância int,ernaci onaf .

França

Como consequericia do cobarCe
arssassina-to pelc fascj-smo portg
guês do dirigente do FAfGC,o1iL
car Cabral, várias associações
de Taabaltra<iores Portugueses
Emigrarlos organizararn, eni Paris,
no d.ia i8 de .!'evereiro um colrri-
cio r1e homenagern a Amiicar Ca-
bral e oe apoio à tuta ,1c povo
d.a Guiná (lissau) e Calo Verde "

Àss ociaran,-se igu+1i:,ente a
este coil,ioiír, o jcrral 0 SÀI-
T0" e o ncssc pr6pri:,comitá"

A prinreira parte rlo cc.,micio
fgi preenchiCa pelas in{,erver.-
ç oe s ,i cs organi z a d ore s , d.a l'e dg
ração ics Esr;uriani;es d.a .(frica
Ilegra. em Frarrça (l-841fl, ria As-
sociação de apoÍ-o à luta dos po
vos Ercb d.o::rirraçao colon:-a1 por-
tuguesa e d-o lcrna1 rrA1. VOZ DO

DESEIITOi.rt. fntervieran i;anbám
otl env-r].]'ain niensaSens, un g]3upo
de raj-iitanie s dc PAIGC, Lrr rnili
t;unte arigolano, unr desertor d"a
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AFRICA:
Âlovos Vitôrios dos

,-
GUrNE (Bissou)

Segundo um corlunicad.o & guer
ra publicado a ZA/qnl, em Cona
kry, as forças armad.as patri6ti
cas mataram, a 20 Ce Abril ulti
ror pelo menos cinco inimigos e
Cestruiram 2 carnioãs numa em-
buscad.a na estrad"a entre Canchg
8o , e Cacheu, no Nord.este d.o
pa].s.

O c omunicad.o d.izia tambám
que no mesmo dia as forças arma
d.as patri6ticas fÍzeram recuar
um grupo de tropas portuguesag
que tentaram penetrar nas zonas
libertadas d,e Kere, no centro
norte d.o país e d.e Sambuia, ao
norte do rio Farim, pondo fora
de combate 9 soldados.

0 comunicad.o acrescentava
que as forças armaclas patrióti-
cas d.esencad.earam ern Abril ata-
ques surpresa contra vários cam
pos protegid,os no norte e suf
ão páís, causand.o inuneras bai-
xas ao inirnigo e destruinCo bas

(Continuaca-o da pag í1 )

Movimentos de l. iber?oçô

tante material militar.
MAIS }E 40 SOLDADOS PORTUGUESES

MORTOS H(§ PRI}/E]RC§ IO DIA' S XE

Maôo uEste ó o saldo, segundo um

comunicado de guerra do Ir/5/71
de TO dias de lu.ta do P.,Y6 grri-
neense para expulsar o colonia-
lismo pãrtuguâã do seu territ6-
ri o.

No passai.o dia ! -ce Maio as
forças ármaCas' patrióticas ata-
caram objectivos militares do
inimigo tra ci<iad.e Ce Bu1a, d-es -
truindo B quarteis e fazenilo ex
;i;l;-", á"pó"i',.o de muniçõesT

0utras operaçães forati feva-
rlas a r:abo nosdiasJe9de
Mai o e -1 ou taas re giõe s 

"
r''iuna embusca'fa a .{ de Mair-l

f oratn mortos 22 ininigos e fer'i
dos ba"stantes outros.

Outros ataques foranl coÍca
ricrs de ôxito.
MOçAMB TQUE

Un cotrunicado dâ FHELIMO anuri
ciou no Passado «i.ia 1) de Maio
que os c onl:ate nte s pat ri ót ic os
abateram um avião e fizeram ex-
pIocl"Í:r um c omboio de troPas c o-
-L onial istas portugue sas ' causan
do bastantes mortãs. O aviãofoT
atingido no solo e incendj-ou-se
causando If mortos e I feridoq
perto de Mueda.

***
Um dirigente d'a FFELIMO afir

(Cont Pag 13)

guerra colonial
1y;PLA.

Guiná e c

0 c oriic i o ,qrre a,ca.b :,)ü o on o
Iilnre "No Pinchrlrt e a peça 'rSc-
liCarieclade", representada peJ-o
glrripo de teatrc "iosá Gregóric",
f r:i un exenplo vj-bra.nie ia scli
d,arieclar1e Cos tr:.balhadores,Oor
tugueses eniigraics à f ,ita do pã
vo aa Guine c rritra o col oaialis
mo português.



mou recentemente a un j ornal da
Etiópia : r'0 rnais i-mportante su
cesso obtid-o no decorrer dos ul
timos fO anos pela tr'RELIMO á ;
de ter organizado o povo numa
f rent_e larga c ontra o coi..,iria
lismo portuguôs" 

"

"N6s nâo queremos nem a assi
milação em rportugueses civili-
zad- os I , ne rn a aut onomia; que re -
mos a liberdad.e total e comple-
ta", disse aquele patriota afri
canc.

Acrescentou aind.a I 'rO movi-
mento de libertação de Moçambi-

13

que tern uma grande estima e o

reconhecimento em Ífrica e no
resto do mundo, ilorque tem tid"o
uina -organização bastante aetivV
e ;á fioertr-,u maÍs d,e 20000 f,m

ou seja, um querto d.o territ6
rio total, com mais de f mÍ1hao
de habitantes".

trOs portugueses esforçam-se
a apresentar o problema em ter-
mos raciais, mas a luta desen
volve-se de tal maneira que a
população branca no país aPoia
tambóm a luta dos conbatentes
patríotas'r.

ilUuns ilaüos $r[rg a lilha0em
As co1ónias portuguesas sâo

hoje a presa do inPerialismo in
ternacionaf.

A penetração d.o caPital co19
nial imperialista, a Partilha
das riquezas nessas col6nias g
em consequencia, a abomináve1
exploraçâo dos trabal-had.ores an
golanos, grrineenses, moçambica-
nos, sâo cada vez ntaiores e mar
cham fado a lad.o com a repres-
são feroz sobre os Povos das co
I ónias

O governo fascista Portugues
favorece constantemente esta
partilha das riquezas e a Pene
tração d.o caPital monoPolista
mund,ial-, em troca d.a ajuda eco-
nómica e d.o apoio Poli-tico das
potencias imPerialis.tas ao Pros
segui-mento dastas guerras crimi
no§as.

Muito recentemente ainda, fo
ram feitas várias concessões na
Guiná (ri-ssau) pelo governo -fas

cista de Caetano ao monoPóIio
americano Esso, Para a Pilhagem
d.o ptró1eo e de outros Prod'utos
d.erivad.osr Por um Periodo de fO
ârroso (Ver o Boletim de informa
ção d-a Agencia noticiosa PoPU.

iar ae Portugal - NovaPor.t-. ne1
despacho ne oO295, de 1o/f/71 '

Ém Moçambique foram feitas
enormes concessões Para o d'irei
to à pilhagem d-a naioria dos mi

nórioã de certas zonas do terr!
t6rio moçanbicano a uma soci-eda
Ce constituida Por Srupos inPe-
rialistas - Bethlehem SteIl Cg

Krupp (nr',A'), Anglo-American Co

(-(frica do SuI), e caPítais ia-
poneses, d.inamarqueses e Portu-
§ueses. Estas concessoes tornam
a d-epend.encia do povo moçambica
no d"o iugo imPerialis ta cada
vez maior.

Em Angola a Pilhagen das ri-
quezas, sobretudo do Petró1eo,
áumenta tambóm. Assi-m, nos Pri-
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meiDos seis meses de l972ra pro
d.ução das ind.ustrias extractivas
aumentou de f:4/, em relaçãoao
mesmo periodo d.o ano precedente
(ttrovaport-despacho ne OO571) .

os grand.es monop6lios ameri-
canos, alemaes, ingleses, iapo-
nesês, Su1-afrÍcanos, franceseq
etcr... distribuem entre si as
riquezas de Angola, da GuiNá
(Aissau) e de Moçambiquerd.eixan
do algrrmas migalhas aos colorria
listas portugueses.

Assim, o ferro d.e Cassinga
(Ango1a) á explorarlc pelo gr:upo
inperÍalista alemão Krupp, o pe
tr6teo d.e Angola por monopólios
americanos, belgas, canad.ianoq
f::anceses e japonese s, a bar:ra-
gen Cabora Bassa (Moçarnbique)es
tá a ser corrstruj.d.a por u.m con-
s órcio imperial-ista internaeio-
nal ( com capitais franceses,
al-emáes, italianos, su1-africa-
nos, portugueses) ; a barragenr
de Cunene (Angola) á tamlán: fi-
nanc j-ada por outro c ons órci o
internaci onal c orn a partici-
pação de capitais franceses(Crq
d.it Commercial e Cred.it T,Yon-
nais); os diamantes (Angota)são
explorados pela .dfrica do Sul e

isto tud.o representa sômente
uma parte. (R prop6sÍto d.a bar-
ragem de Cunene ver o artigo de
rrQ gtrl,frQ'r na 14).

É certo, no entanto, que a
esta avidez do capital interna-
cj-onal se op& cad.a vez coÍn ma-
ior força a luta heroica dos po
vos d.e Angola, Guiná e Moçambi-
que.

ANGOIÁ

Depois do coneço d.a _ Suerra
de libertação nacional (4 f'eve-
reiro de T96i), Portugal refor-
çou a exploração económica s9
bre Angola. Tendo necessidade
do apoio politic o, mi1itar e di
plornático dos outros países im-
perialistasr o governo fascista
português vai associar o caPi-
iat mãnopol-ista internacional à
pilhagem dos países coloni-zados
Àssim, a produção das jnd.üstrias
extraôtivas quase triplicou en-
tre T960 e TgíBrpassando d.e 846
riilhõe s a 2545 milhões de escu-
d.os, e como pod.enos ver pelo qra
dro I esta protlução aumentoun'ff
s6 ano de 4Ú".

Quodro I

Produtos Tc67 Í968 4.

Diamantes (carates)
Minário de ferro (toneladas)
Manganásio ( toneladas)
Petr6leo (toneladas)

r.288.50I
t.r54.101

11.r80
517.r52_

r"667.r11
t.2I8.272

9.150
7 49.5r4

+29 r4
+IJB,B

-72r5
+19,5

(lonte -- Sanco de Àngola-Rel-at6rio anual- 1968)



A pilhagem tern-se d.esenvol_vi
d.o muito nestes üttimos anos.Aã
exportações d.e maiórias primas
e de outros prod.utos paracspaÍ-
ses imperiafistas aumentaram em
{ anos d.e 6@".0s principais prg
dutos exportàdos são o cafáro
minório d.e ferror- petr61eo, dia
mantes, etc, ... 0s principais
países que benefi.ciam d.esta pi-
thagem sao Portugal, og EUA, o
Japão, os países d.o Mercad.o Co-
mum, etc,

O quadro na 2 dá-nos una id"e
ia des te d-esenvolvimento.

Quadro 2

l5

0s principais produtos de ex
portaçâo sãô'as màt6rias primaã
e os produtos agrícolas compra-
dos pelos países imperialistas
a preços inferiolres ao seu va-
tor e os principais produtos de
importação são os bens d.e equi-
pamento e prod.utos transfornie
d-os .

Vernos fàcilmente o interesse
que o capital monopolista inter
nacionaf tern no prosseguinento
d.a ajuda militar, politica e d.i
plomática ao governo col-onial-j-s
ta lascista portuguôs para a cú
tÍnuação da guerra colonial.

Exnortacões de ANGOLA'
aal_se s

Portugal

apao
HoIand-a
RFA
Relgícafluxemburgo
França
ttátia
Inglaterra
Dinamarca
Moçambique
Espenha
0aàadá
África do Sul
Zaíre
Outras col- 6ni-as

2.676
r.852
179
714
426
r00

a)
a)

II8
a)

117
Í 4.7fvl

176
ú5
r09

a)

(r) 1.662
2.180
T,T91

9ro
120
T25
Í94

91
17B

408
214
404
589
T62
]44
lgo

I) em f. OOO. OOO Escudos
a) nn t967 o valor das exportações para estes países

era insignificante

(tr'ontes - Banco d.e Angola. - R.elat6rio anual-I968.
Novapo:'t, ne{., Despacho na OOO970



AVOZ DO DESERTOR
^aSaíureni fins de Fevereiro, o

rrimeiro numero d.rA VOZ DO nE
iERT0B. O aparecÍmento deste
jornal á urn passo muito inpor
L.ante na orgarlízação d,os deser-
;*ores porbugueses em bases revo
lucionárias.

Corn efeito, sob o titulo 'rEm
frente pela Organização tLos De-
)ertores'r, o j ornal inssre um
:d.itorial em que diz nomead,anten
te: 'r ... ele (o jornal) preten
le contribuir para a organiza
;ão d.as massas d.e jovens que se
recusam a fazet a gllerra colo
nial num anplo irLovinrento que
lefend.a os seus interesses pat-
ticul-aresr sê integre na l-uta
Eeral d.o povo portugues contra
o fascismo e preste Lima sofirla-
ri-edad.e activa aos povôs d-as co
Lónias em l-uta contra o jugo
portuguâs .

L YOZ DO DESERTOR á um jog
nal antifascista, antlic o1 onia-
lista e anti-imperialista".

E nais ad-iante, depois de in
d.icar 'ra necessidade da revolu
ção popular -como o unico cami

nho que levará o povo portuguâs
a urra transformação radical das
suas cond,ições d.e vid.arrr a. YüZ
D0 DESERTOR ape1a, d.entro d.a Iu
ta contra o co1 onialismo, I'para.
urna s olid.aried.ad,e ac tiva para
com a luta de libertação d.os pg
vss das col6nias ; luta pela
derrota total 'do c olonialismo
português; exige a retirada ime
diata e incondicional d.as colóI
nias d.e tod.as as tropas colonig
fistas; exige a independ.ência
total de todos os territórios
sob d.omínio colonial português;
combate tod.os aqueles que Pre-
tend.em perpetuar e.sse d.omínio
s ob f ormas ne oc olonialÍstas" .

Como Comitá de Apoio aos.De
sertores e Refractários, soli-
d.arizamo-nos activarnente com
todas as iniciativas que visem
a uniãc ,los rlesertores e refrar
tários. Devemos pois apoiar
por todos os meios ao nosso al
cance os camaradas d.fA YUZ D0
DESERT OR.

Permonêncios do Comité

SÁAÁDO das t6 as 2Oh

QUARTA das ,8 às 21h

127, rue SLMaur - Paris 1l

SABADO das 18 as 2Oh

174, rue Championnel

Paris 18


