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DECLARAçÃO UO MI?FP §rlEt,rrE O FiECONIIECiME?.,ÍC

§O GovFRNt ÊA cllâÂí&r'1 rif Fti;"i..lC'' F l 'r- '; :' r
§É qNGGN-A

'0 General Côsta GolTre$, em consonância com a oolítica do Governo

Pr.ovis6rio, ao consáiüo c1a Revol-ução e dos pàrtidos da coliga -
;ã; g;;.."ámenta1, aàaha de declarar o reconhecimento' por par:t
te do Estado rortrlglããl-aà-e o""no da chamada Repúb1i ca Popular
rie AngoJ a.

O Unpp condena categorieamente o reconhecimento do goveg

.,o au .ú*ià; R;;illi.a Po[ular cle Angola e denuncia essç acto
ã;""ã";ã;;-á; ãi;;á;;; da turguesia cõmã rnais uinq manirestação
dá sua habitual " iiã"iiá"ãi-fiÀrÍtic" de vende-pátrias'

Desde o dia da sua constituição, o MRPP sempre chanr:u a classe
;;;;ã"i" e o povo por"tuguâs à apoiar' com todas.as'fonças,e sem

ãã'iãiããrÃ"ntã".-j1"., ã r''"óicã 1.,to 66 psv6 i.mão angolano
ecntr a-ó col-r:nia1i;;;; ; irpá"i"uJ*o e a g,.ierra coionial.-irnpe
ritriista.

Persistindo f irmemente no manx i smo- lenitr i smo e no inter-
nacionalismo proletário, o )IRPP denunciou e deemascarou 6em

.ieseanso, aô§ olhôs de todo o povor.o fundo e os objectivoscha
uvinistas, racistal,-ã "ãol "ofôn 

iaii stas da política dos rene-
;;ã;;-;-i;"iãã"e" rávisionistas do partido dã liarreirinhas cu-
nhaI.

Esse 2artido cle rencle -o1 er'ários e ver'de-pátii:s '-l?r.-?f.:de prel)al'ar' as eondiÇões para o saqlre e r'rgina '':as e'i-co Icn ras

ç,efã sc.i tI-imperialismo revisionista scvieti:o' senprP prÕcu-
rou innrromexer-9e "ã.-""""ntos' 

internos dos movimentos de 1i -
iã"tãôáã, §êmpre s;;qçrltoü tüd'1 â esp6ci.e de ameaças e de chan-
i;g;;.à a'soLdà <1os se'-rs patriie s do Kremlin " sempre se recusou
à-ã"iÉr" " ã a.r".ra""*á ina.p.n.jônc j.a_ imr:r.l1.,eta, incondic1onal
e comoleta Dara os paÍses sot donínação coLonial e sempre pro-
;.,;;;í-;;I"'rãiiii"ã àontna-revoluciónária bursuesa.do'refe -
í;fiã;":'á;"';"ãão.i"ções právias" e do rldêbate nacional!!'

Em oposição frontal à.esSe partido de lacaios Ccr capital '
foi o MRPP quern f ormulorl a justa politica revolucio;rária prole
iã"iã â- tnár,sro.'*ã{ãã a' sü"t'a io}or:ia1-irpeli " 

i';La em'guer
;;' ;;";i "à"ãi".i"iàii.-."F""tügar; 

quem.orgarrizou e dirigiu
todas as lutas de massa contra o eolonialismo e a guerra;' quem

. eneabeçou o ir.r," u"'Ãã i."iã át" lutas dos soldados e ma:rinhei -

ros contra o militanismo fascistar pela recusa aos embarq'ues e

pela deserção con armas '

3 A tuta do MRPP peia-e1'evação da consciêrrcia poJ'Ítica e ideg*
- rágiãã-ã.-clas§e àp""á"iu e-do. povo' 

-nomeadamerite 
n'{ questao

coloniaL, e a luta pela sua mobilizaçáo e organização, eonsti
;;i;;-ü àombate-iãprà.áunr não s6 ãontra o r"evi.sioni6mo, ma$

;;i;; iãaã" à" formàs de oporturrismo e <le patrioteirismo'



O fqnf f atdcou ir'c'n"'i" l -ir'el i., ''- i''n-ctr ic iist': cc'Ionia-

listas e a po1ític.'llXãi:'ià';;t;'9" c'rã'"ao PaI"tido socialista'
as cretinices con trà -revu Iu: ionár ia: do doutor Mário Soares e

de todos os po1t.,".'-e particioÍ; burgueses senr cxcepçã?l-1""d"
complêtarnente a nu ãi i'liàtn=-ut de ólasse que tais pol,rtrcose

;;;iiã;;;árviam e ã-*ão àui:rangeira que os movia como ma,aone

ta8.

4 Depois do golPe <1e Estadc-6e 25 'le Abril ' quando todos os pan

tidos burgueses e peqJeno-btlrguc:r(':.'. .*:om 
esoecial destague pa-

ra o partl.do =o"toí]iãscistat sell'eüvdm rnaicoei::as ilusoes en-

tre as massas e pretendiam des-mohrrrtt'* '-' t'óuo dc seu $usto a-

poio aos povos inmàos rlas colónias ' a f ir'r àe continuarem a car

iasem col-oni.r u *ãíio"ãt ã-ããr""iá1isn'o pela porta do-"::;::;
I;i;;r-;;il;"iãi-*it'a" e sempre e só o MRPP que ÔcuPou a Prlmea

ra linha da nova batalha I desl r'tsc -irori e <l ir'iqiu o combate das

masaas contra " p#i;i:;l"ii-,"ii 't'' ''",'-' i rror ítica social-
-rascista . .on."á'i"pãil'i" J', lÍ:;":;.:ii:ii3'.:"ià?lil;a".
dos sucessivos govet:n'r- pJ'ovrSorl c 5 e

Foi sob a direcção dÔ-Mil'PI' ciue os soldados e mar^inheinos

inicianamasconf::aternizaçoesnafrenteeque,narectaguarda
§e recusaram coteàiivaÍnentã e massissamente a embarcar Palla as

colónias, como . ;;';;ã; mcvimento revolucionário encabeçado pe

iã""-.ãiãáaãs aa Põtícia rzlilitar'

5 Ouando o militan[e do partido . 
socia] -fascj sta e agente do KGB'

Rosa . Coutinho, sen<io aito-comissá:rio enl Àngo1a t 'Õmeçou 
d en-

tregar as ' armas ã-ãu 
-" 

t1''' ipumentos -mi litares das forças arma-

das colonialistas ão"úlLÁ, toi t.rnb6m o i'lRP'p. que 9 desmagcarou

aos olhos do povô ;;t;;ilêt;-út^ "u*o 
denunciou abertamente â

oolítica de ocupação de Angola ptro =o"iui-imperialismo^reviÉi
#i:;â";.;;á;;;ã,';;";"'àuia" p91os sovernos prcv-isõrios^ de

Vasco Gonçalves e co:n autorizdÇ4o do'ãonããri'o'da Revolução da

altura.
Ouando os parc:i-do s da cotigação governamental t -esPecial-

mente soci.al-fascista , pare :'orxper"* o"""t' isolamento junto do

povo, pretên{lcraln t1'"'oi'* ,' "'i'-;c . cl--l i- l;'uoi' os E'mbarques e a

guerra em Angc'u'oi"ã',,i-u=r'c-'':' tc(r t'i.,'^-Iiit'Éú"io" de 1á' foi
ainda e selnpre ' uá " M;IPP que ''e 3r*uelr e expli cou-1:^'' ' 

pouo

ãi:':;";iií;;;"' estàva 3 "'-:; 3'.gttilda ne questao ansoLana' e

Í'a contra o povo de A;rgo1a: contra Ô pJVt) pórtuguês 'e' acimade

tudo. contra cs :ôc nrif porrr:;u' t '"r s 'rcc Lái" os quais estavam

a ser vÍtím." a"-'n'"tc:'iaU'r Lela' "'t''''i'él 
iá: í"" " ser usados

COmO Carne Para c'rnhaÔ '

6 A trag6oia de :e: ' u;'':':: ''1 "" ':i'':' r: I e'jcrnaloi ' 
pÓbres

-.Í 
""tá-pãía 

atestar o Ve .'d"t-c :';L'',.'''ve i C'a nossa polltrca'

A oolÍtica justl e (:lc'-r'vi"'ri"" - '' " - r':rii' i er'ip:'ê tem segui-

do á- também a meslnd P'>1i -'c: .'''tut'--"i':'i;''i=- ' cootnrrtt '" f iel
aos princÍpios, que 5cr[ ' ': '.',,-r!] ' I 'lc() ao reconhec jmento da cha-

rnada- Repúb1ic.r Popr;'c ' "' ir''1 ::*' - ';u" ieguirá scmpre no futu

z'o na-'análise das'<1'r':srões 
-ca politica.naciona] e^intennacional'

a saber: ,-,*u poriti(:"" À"Àitt;"iá ' ;nai':^i cta-lenir'i'sta ' Ínterna - '

cionalista.
Essa poLítica 6 o opogt? da rj-c;iÍti r:a- de 'rende -pátrias 1' da

cLasse dominante,"cã pãiiti"'' qqtt'"" mtttrializa pelo r:econheci

mento do governo'dà "i"*ua" 
Repílli ca- Popuiar de Angola'

7 Angota ã palco rie uma áspe'-a-c acesa <isputa ""11:.?-ilperia 
-

lismo " . t"]t;:l:i;;;;i''1 i;trro. -::visiànista sovietrco' cen-

trada sobre o quããiãã àt'iii''''" qu"i áas rlu;s superpotências e-

xer:cerá a hegemonial o scrQue u 't r'*;'i''a scbre o povc e a pátria
angolanos.



Aina- o dia da independência não chegar:a, e já o social-irnpe

"i;ii;;; r.ri"ion:"ta àoviético, apoiando-se nos seus ggentes e

lacaios de AnPô14 e dc Portugal ' int:'oduzia naquele pals opl?rml
â;-;-;*ã;"ii; ã; mencenárioã russos' checos e cubanos e-toda a

_ãpã"iã- ãã-ãoo,"" a." mais sofisti.cadas, incluindo foguetoes, a-
viões e carros de combatê.

Sob a capa hipócri.ta de 'rajudar'r o povo angolano ' 
os novo§

xr""á" ào xrerrrin prêpararam e desencadearam em Algora uma guêr
ra civil contra-rêvDlüc ionár ia, lançanclo angolanos. contra ango-
Janos, explonados contra expioraCos t.para Poder atrngrr os seüs

<iesignios de super-potenct.r exProraoÔra'
.l
E evidente que, se os socjal-fascj'stas rus§os fossent' como

preiendem fazer cner' ar-rtônt icos 
- 
amigos do povo angolanot cen

i"À."t. l.he-teriam f ,)rnecido há mars dê ' uÍÍra dezena de anos as

arnas gue so agona inlroa,,ir"m em An8;14 e ttriam cr:ntnitjuÍrlo
considenavelmentê paira qqe o pÕ'Jo angolano, mais.c9d9 e com in-
finitamente menos .sacrif icio, tivesse obtido a v1to:'ta na sua

heróica luta de libentação nacional'
É 6luio que a pretênsa 'ta juda, e t'auxíliot"rdesinte,essadouíl

.'iin.tãrnacionaliãia o,' dos sác ia1-i.rnperial.istas revisioxistaE'
;""iãii;;;-;á;-;á; outra coisa senão-hip6crisia e .trapaça ge

gangoter, para dissimular os seus reais designios rle exProraçao
E uã"".rátüra do povo e da nação angolana'

I Disputando-se frenáticamente embora, as duas super-potâncias
estão unidas e conluiadas contra os povos do mundc; e não dei-
xam nunca de estar contra. os Do"os do mundÚ, pelo facto de que

"ã aiãpúi"r fnenéticamen leeenrluanr:o se disputam'

A po.ru" disso está no acondo sob-a reclivisão cle Angola 'or* ,-,ino"r"ial ismo iãn1r. e c social-.imperi.a1j.smo rcvisionista
sovj.6r icà ent:'e si assinaram no 'iIt jmo encortro I'treznev-K'l-ssln-
sêr.- Éoao ar-ordo trouxeosíbjto reconhecimento co-go'rerno da chama-
aa Repúlti.a Popul.',r dê A:rgo-''a por lm-certc ilumelo-. t:-., -f"ouuda esf era .1,s cluas àlrpen-põtôr,tig:- 9 á o que est;i na ':nigem da

decisão de Côsta Gomes tcrr:a'la I)rlbi.].có l'iole '

O reconheeimento efectuadc hoje pelo
a.^o."i""*;o inequÍvoca do ca'rácter cie

nánio dos'actuais 6:"gãos do Poder'

Cada acto côncrendo dí:sses 6ngãc's ) tânto-no 'lornínic da polÍti
,-'a i-::tcrrr.r cônlo no 'Ja po1ítica extel'na, só vem comF:"ovar que

;;";; 
"ã;;ã"s 

n adLiptandl uma f c:i'ma e unr D'-ir.lvrearlcs d if erentes
eml-;ora. r.ao cle i*u".*",tá ;;Í' ít'' 1,J.;s '1., .io,=u 3o:; cap i L'11i5 tar 

'
J.i ,noí.pórios e d-'s gnanrles agrários e dos seus patroes rmpe -
rialistas e social-iÍnperialistas .

9 Fleconheccr o gctvelrrlo cia cham''rcia «epúbl ica Plpu) 'rr de-Angola é

reconhecer um [ov,.rno que vi.o1':u e rasgôu os acorrlos Iivrmente
as sultli<lc.,:: n<; Âl vor'. 0s ór'gãos do podel Pôdêm recÔtlhecer.' nas o

povo pcrtuguês e"tá contra o :r'e,-:':nhecimento !

Reccnhecer c governô ca "cham'rda Repúb1l:a. PÔpul-ar de Ango-
la á ::econh..ur uã gô\'erno r.lcr.§,ia quê Perscguiu e expuisou cen
tenas de nilhar'es iê reto]'rladÔÉ p'bLeü r so pollque eram Dl'ãncos '
0s ór.gão: do poder podelrr ]r1.'(l3nhe'ce-io, mas o PÔvÔ porrLlgl-les es-
tá coÀtr"a o rcconhecimcn to I

gÕverno portugues e ulrla
õ1.,s s. burguês e reacció



- Reconhecer () governo da chamada Repúb1ir:a popular de Angola
e neconhecer um governo eolccado no Poder pcr uma agnessão mL1i
tan social-inrpenierlistg r Ç capitular peranle a agreõsão e recoii
pensar o agre6§or. 0s orgãos do pocler podem r,.econhecê.r1o , porle
c;rpitulan perante a agressáo ê recompensar: o agressor, mas ô po
vo portugues està contr.l o r.econhec j.mento !

Reconhecen o governo da chamada itepúbIica Popular de Angola
ê reconhecen um govenío que os sociaL-fascistas do P'rCt'P fize-
ram e legitinar ã polÍtica golpista dos social.-fascistas do
PtrC'rP. 0i óngãos dô poder pódem reconhecê-1o e-legitimar os fu-
turos 25 de Novembro, mas o povo portugues esta contrâ o reco-
nhecímênto !

O pov., po).tugtrâs está com o povo-angoIano, apoia a.Bua jus-
ta futã pelã sa1íaguarda da irrdependênéda e da Sôberania nacio-
rrais e eita.rá serpre ao úeu 1.ado. Mas estar:á sempre contra ê

serrpr., combaterá ó impenialismo, o social-irnper'j.rlismo e o hege
*oni"*o das 'luas supenpotências e de todos osr seus l-trcaios'

Os q.r. apoiam a agressão contra ô povo angôlano e neconhe-
ceÍÍr o-s 

- r' d'ireilost, do aãressor e6tão a 1ãgitima:r antecipadamente
a agr:essão inpenialista e soc ial- imperiali sta eontra o nosso po
./o, contra c nosso paÍs e contra a nossa pátria.

Estão a encorajar ;rs .rgrêssões e os agressonês. Estão a en
cor.ajan os golpes de fascistas e social-fascistas. Estao con -
tra o povo !

Lisboa, 22 de Feveneiro de 1976

COMITf EXECUT]VO

DO COMITÉ LENINE
(COMITÉ CENTRAL DO MRPP)


