
Cronologia do golpe de desgosto 

Sexta-feira, 8 de Agosto de 1975: 

— Rumores correm na cidade de que a UDT irã realizar 
urna manifestação contra os comunistas e contra a FRE-
TILIN, bem assim que irá ser exigida a expulsão ele elemen-
tos comunistas do Governo. 

Sábado, 9 de Agosto de 1975: 

— Greve geral imposta pela UDT com boicote dos Serviços 
Públicos e repetição de slogans como: 

»Fora os comunistas» 
»Fora Mota e Jónatas». 

Domingo, 10 de Agos e de 1975: 

— Um cortejo de cerca de 15 camionetas transportando 
udetistas manifestando-se ruidosamente pelas ruas da cidade 
e repetindo os referidos <slogans». 

Por volta das ß3 horas os telefones foram desligados -
movimentação suspeita de carros da UDT denunciada ao Co-
mité Central por um elemento da OPS. 

2.3H30 — Retirada para a montanha de vários elementos 
s do Comité Central. 

Segunda-feira, 11 de Agosto de 1975: 

— A partir das zero horas, tiroteio ensurdecedor quebra o 
silêncio da noite com simulado ataque de elementos da UDT 
4 PSP. 

Anteriormente a OPS tinha denunciado a existência de 
cerca de cento e tal G 3 em Aifú. Em Dili, em casa doa Mas-
carenhas encontravam-se escondidas cerca de trinta e tal G3 
bem como granadas e outras armas ligeiras. 

Este facto comprova o conluio do próprio Governo com 
a UDT como posteriormente se veio a comprovar com o ar-
mamento que foi utilizado em vários pontos no interior do 
território, 

Terça-feira, 12 de Agosto de 1975: 

— A UDT faz funcionar unia emissora emitindo comunica-
dos a dar conta do »sucesso» do seu golpe, ao mesmo tempo 
que destaca bandos armados para patrulhamento das ruas, 
efectuando prisões arbitrárias a adeptos e simpatizantes da 
FRETILIN. 

Os bandos ao mesmo tempo que fazem prisões em Dili, 
assaltam aldeias dos subúrbios, cortam mastros de bandeiras 
da FRETILIN, prendem e espancam as populações, etc., etc. 

Quarta-feira, 13 de Agosto de 1975: 

— Comunicados lidos na rádio da UDT dão conta do «con-
trolo» que vão tendo do território. »Taci mane, taci feto, 
UDT...» Carnificina medonha foi sendo efectuada no inte-
rior do território em nome do auto-denominado »Movimento 
Revolucionário Anti-Comunista de 11 de 4goato . 

Quinta-feira, 14 de Agosto de 1975: 

— Saques, prisões e incendio de casas foram sendo pratica-
dos pelo auto-denominado «Comando Operacional da UDT» 
nesta semana de terror da UDT». 

Chegada a Aileu dos elementos do Comité Central da 
FRETILIN. 

(Continua na pág. 8) 
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P 
Considerando que: 
1 — Há necessidade de impedir 

o avanço das forças reaccioná-
rias que, com o sistema de ter-
ror, querem prolongar o stete-
ma de dominação e exploração 
do Povo Mau Bere; 

2 — O Governo local, com as 
suas sucessivas tomadas de posi-
ção face à rapina, o assassinato, 
a violação de mulheres, etc., le-
vados a cabo pelos agentes do 
imperialismo, nomeadamente a 
UDT, aliada a destacadas figuras 
do Governo local, altamente com-
prometidas com o regime portu-
guês deposto de Salazar-Caeta-
no-Spinola, e responsáveis pelo 
armamento 	(fornecimento de 

O 25 de Abril franqueou-nos 
as portas da politica 

Nas ex-colónias portuguesas o 
contexto — política — teve ou-
tra dimensão: a descolonização 
que, pela sua essência, era vital-
mente necessária por direito, ina-
liendvel, que assiste a todo o po-
vo subjugado de se libertar das 
amarras da exploração e das 
peias engendrosas que habilmen-
te manipuladas continuavam a 
oprimir. 

Descolonização era, portanto, 
o factor determinante da política 
»ultramarina,. 

A partir deste ponto básico ir-
radiariam as ideologias que, me-
diante a sua acção, criariam as 
estruturas para a defesa integral 
dos interesses do povo. 

Em Timor-Leste a luta politi-
ca era, antes de 11 de Agosto,, 
uma luta de ideias, de doutrina-
ções que procuravam fundamen-
tar para alcançar os resultados 
implícitos. 

A UDT era, como é sabido, 
infestado por colonos brancos e 
exploradores a que se juntaram 
muitos »dignos timorenses», de-
tentores de boa posição social e 
económica. Eram autenticamente  

armas, forças e treino) da UDT 
e todos e demais traidores da 
Pátria, declarados ou camuflados, 
demonstrou ser não só inoperan-
te como desinteressado em pôr 
termo a estas situações, permi-
tindo assim que a reacção a o 
terror se alastrem a todos os re-
cantos da nossa Pátria Timor 
Leste; 

3 — A luta do Povo de Timor 
Leste, do Povo Mau Bare, diri-
gida pela sua única e legitima 
vanguarda, a FRETILIN, não 
é uma simples luta pela Inde-
pendência Nacional, mas uma re-
volução do Povo orientada no 
sentido de acabar com todas as 

os bobos da alta esfera da so-
ciedade de Dili, era o núcleo de 
capitalistas e privilegiados que 
apenas queriam adaptação as no-
vas condições político-sociais na 
salvaguarda dos seus interesses 
numa revolução na continui-
dade». 

Politicamente estavam conde-
nados ao fracasso, ideologicamen-
te soçobravam como castelos em 
areias, porque a sua doutrina não 
só revelava ambições prematuras 
como era marcada em inconsis-
tências movidas pelo oportunismo 
politico de alguns. 

Verificada que foi a falta de 
base em virtude de acarearem 
tão sdmente interesses indivi-
duais, no desespero da derrota 
que se avolumava e se espe-
lhava montanhas adentro, pro-
curaram forçar os acontecimen-
tos, numa súbita audácia. 

Armaram-se. Ou melhor. Fo-
ram armados. Porque o disfar-
ce timorense que atenuava a ima-
gem do partido era demasiada-
mente transparente. Lá dentro a 
manobrar o arraial pululavam os 
colonialistas-capitalistas que, d 
mingua de razões válidas contra 
a razão do nosso povo, sustenta-
tavam a estíltua de pel de barro.  

formas de dominação e de explo-
ração do homem pelo homem. 

O Comité Central da FRETI-
LIN proclama, solenemente, a 
partir das quinze horas e qua-
renta e cinco minutos do dia 15 
de Agosto de 1975 a Insurreição 
Geral Armada contra todos os 
traidores e inimigos da Pátria, 
pela conquista da Independência 
Nacional, para libertação total e 
completa do Povo Mau Sere. 

Viva a FRETILIN! 
Pátria ou Morte, o Povo Mau 

Bere vencerá! 
A luta continua em Dili e nas 

montanhas! 
O Comité Central. 

Apoiados por oficiais portu-
gueses e pelo Governo local de-
ram inicio ao seu pérfido jogo, 
num maquiavélico golpe. 

E não deu certo. Porque não 
podia dar certo, 

Na senda da luta contra a ex-
ploração e contra todas as for-
mas de colonialismo, o povo Mau 
Bere acordou e pegou em armas. 
A sua vanguarda a FRETILIN e 
o seu braço armado a FALIN-
TIL, numa conjugação de esfor-
ços a todos os títulos supremos, 
souberam encarar com arrojo as 
tristezas da hora presente e sou-
beram enfrentar com prontidão 
e coragem os inimigos da Pá-
tria. 

Foram desmembrados, escorra-
çados os arruaceiros de 10 de 
Agosto que se empenhavam em 
demagogias num clamor horri-
pilante em manifestações esté-
reis, infantis. 

Mas o dispositivo era falso. 
Era, decididamente, uma luta 
aberta de classes. 

E por isso mesmo que o povo 
ganhou a batalha. L` por isso mes-
mo que o povo mereceu a vitó-
ria, pela FRETILIN e com a 
FALINTIL. 

Mas... a luta continua. O ca-
minho é só um: INb1EPENDEN-
CIA TOTAL. 

Eall.(1.‘ O R,IAL 
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—• Texto do comunicado emitido pelas Forças Armadas do Centro de Instrução 
de Aileu e da Companhia de Caçadores n.' 10 de Maubisse: 

COniUNICADO 
Atendendo: 

1 — que as forças da UDT fo-
ram armadas a coberto da cum-
plicidade e mesmo iniciativa de 
figuras responsáveis do Governo 
de Timor; 

2 — que as mesmas forças da 
UDT têm praticado uma acção 
criminosa assassinado, massa-
crando, incendiando e pilhando o 
Povo indefeso; 

3 — que as Forças Armadas 
são o braço armado do Povo e 
têm de ser o garante da ordem 
e segurança das populações, não 
devendo nunca voltar as suas ar-
mas contra o seu próprio corpo, 
que é o Povo; 

4 — que o comando chefe mos-
trou ser partidário ao manter-se 
aparentemente passivo quando 
era seu dever reprimir rigorosa-
mente a grave alteração da or-
dem e acção criminosa da UDT 
contra as populações — o que 
contrário a posicão tomada pelo 
Governo de Lisboa aue não reco-
nhece a legitimidade an Movi-
mento desencadeado pela UDT; 

5 — que o comando chefe se 
tem montrado propositadamente 
inoperante e tem travado toda e 
qualquer iniciativa das Forças 
Armadas para restabelecerem a 
ordem e paz na nossa Pátria, 
gravemente alterada pela UDT; 

6 — que é absolutamente ne-
cessário as Forças Armadas de-
finirem claramente a sua posicão 
frente à actual situação caótica 
provocada pelo golpe da UDT. 

7 — que é urgente sair-se da 
situarão de dúvida, confusão nos 
espíritos e indefinição política 
em que o nosso Povo e a nossa 
Pátria se encontram; 

8 — que a FRETILIN tem 
monstran1n vontade de chegar a 
um entendimento ao apresentar 
as (mime condi"5es nara uma 
possível conversarão com o Go-
.sesno, logo no da dia 11 do cor-
rente; 

9 — que as propostas da FRE-
TILIN nunca merecerem qual-
quer resposta formal por parte 
do Governo de Timor, o que de-
nuncia o conluio deste com a 
UDT; 

10 — que a FRETILIN deu 
provas de estar ao serviço e de-
fesa do Povo de Timor, deslo-
cando-se o Comité Central para 
junto das populações nesta hora 
amarga e grave que a nossa Pá-
tria atravessa; 

11 — que o Comité Central da 
FRETILIN veio procurar junto 
das Forças Armadas protecção 
para si e para o Povo indefeso, 
que sempre e corajosamente de- 
fende; 

• 
As Forças Armadas • do Centro 

de Instrução de Aileu e da Com-
panhia de Caçadores de Maubis-
se n.° 10, em defesa da ordem e  

segurança das vidas e bens das 
populações e dos superiores inte-
resses do nosso Povo, quebrou o 
seu apartidarismo, definem clara 
e inequivocamente a sua posição, 
aderindo à FRETILIN para de-
fesa do nosso Povo e salvação 
da integridade da nossa Pátria, 
exigem do Governo que tomem 
imediatamente as seguintes me-
didas: 

1 — que seja desarmada total 
e imediatamente a UDT em Dili 
e em todo o território; 

2 — que os soldados de todas 
as unidades militares de Timor 
sejam devidamente armados e 
as Forças Armadas Timores pas-
sem a controlar o território; 

3 — que o comando das unida-
dades militares e militarizadas da 

Agosto, 27 — Prisioneiros da 
UDT, ainda apodrecíamos lenta-
mente no vergonhoso «Palapácio» 
agora já pouco movimentado. De 
manhã a tarde os bombardea-
mentos não cessaram de amea-
car-nos Tivemos mesmo a sen-
sação de que esse 27 de Agosto 
seria o último dia de vida de to-
dos nós. 

Os prisioneiros rezavam, da-
vam contas a Deus, invocavam 
os filhos e parentes, e choravam 
choravam sempre... 

Pelas cinco horas da tarde 
surgiu inesperadamente à porta 
da prisão um destacado elemento 
do Comando Operacional da 
UDT. Veio informar-nos de que 
seríamos libertados dentro de 
meia hora. 

Eis a justificação que nos foi 
dada para tal procedimento: 
«acabamos de afectuar uma reu-
nião, no Consulado da Indonésia, 
com a presença da FRETILIN 
e de um representante das Na-
ções Unidas. Uma vez que a 
FRETILIN teima em não reco-
nhecer a APODETI, o represen-
tante da ONU, que é indonésio, 
resolveu cancelar as conversa-
ções para mandar arrasar Dili. 
Para o efeito, conta já com 2 
barcos de guerra: um no porto 
de Dili, outro ainda ao lorgo, 
aos quais se juntarão amanhã 
mais 6 barcos. 

Por isso, aconselho todos os 
prisioneiros a abandonarem Dili 
imediatamente. Fujam, rápida-
mente e em força para as monta-
nhas imitando toda a população. 
da cidade (sic — palavras de 
João Carrascalão). 

Perante tal revelação, que nos 
pareceu tão estranha como ab-
surda, ainda ficámos mais bara-
lhados. Nenhum de nós — e éra-
mos algumas centenas —, re- 

nossa Pátria seja entregue a 
oficiais timores, democraticamen-
te eleitos pelos soldados; 

4 — que sejam expulsos do 
território os oficiais portugueses 
que se mostraram cumplices no 
golpe da UDT, nomeadamente o 
ex-tenente coronel Maggiolo 
Gouveia da PSP os capitães Li-
no da C. Caç. 14 em Lospalos, 
Duarte Mendes da C. Caç. 10 em 
Maubisse, além de outros que se 
venham a apurar; 

5 — que sejam imediatamen-
te criadas condições milita-
res e políticas necessárias pa-
ra garantir a abertura imediata 
de conversações entre a FRETI-
LIN e a UDT; 

solveu, contudo, aproveitar os 
conselhos apaternalistas», do di-
rigente da UDT. E abandonámos 
o «Palspácio», o vergonhoso e 
moribundo acampamento da 
UDT, em direcção ao ventres da 
da cidade deserta. Cambaleantes, 
mas atentos a qualquer cilada, 
marchámos em direcção à Igre-
ja de Motael. Ali chegados ouvi-
mos umas rajadas de metralhado-
ra. Espavoridos, pedimos refúgio 
na residência do pároco que nos 
recebeu carinhosamente. E como 
nesse dia nem sequer refeição 
nos havia sido servida, acei-
tamos de bom grado a oferta de 
um prato de arroz que o sacerdo-
te mandou confeccionar e distri-
buir por todos os prisioneiros. 
Junto da residência paroquial os 
fogos não cessaram de ser dispa-
rados. Perguntamos ao padre se 
em Dili ainda se combatia e quem 
estava frente a frente. Respon-
deu-nos que ali se encontravam 
elementos das Forças Armadas 
fiéis ao ideário da FRETILIN. 
«Mas a FRETILIN ainda exis-
te?» — perguntámos nós. «Sim, 
a FRETILIN controla a situa-
ção» — respondeu-nos o sacerdo-
te. Nesse caso, não há que ter 
medo. Vamos descer à rua para 
que os camaradas soldados nos 
vejam e nos dém proteccão. As-
sim fizemos. E os soldados, de 
lágrimas nos olhos, correram pa-
ra nós em largos e comovidos 
abraços de vitória. 

De Motael a Taibesse fizemos 
o percurso em camionetas, en-
toando vivas à FRETILIN, ao 
Povo Maubere e a Timor-Leste. 

... E aquele dia 27 de Agosto, 
que nos pareceu ser o último da 
nossa existência, viria a ser o 
primeiro da nossa libertação mais 
que desejada. 

Inácio de. Moura 

6 — que o Governo de Timor 
passe a controlar exclusivamente 
todas as comunicações e a emis-
sora oficial para assegurar o seu 
livre uso a todos os partidos e à 
FRETILIN; 

7 — que o Governo passe a 
controlar os serviços de trans-
porte aéreo e marítimo para ga-
rantir o seu livre uso a todos os 
partidos e à FRETILIN; 

8 — que a UDT pare com as 
suas emissões radiofónicas, de-
sordeiras, provocatórias e dema-
gógicas; 

9 — Observações: 

a) Só após terem sido satisfei-
tas integralmente todas estas 

Comite 

A todos os militares da FRE-
TILIN e particularmente aos 
membros e delegados no interior. 

Obtivemos uma vitória sobre 
os inimigos do Povo. Tem chega-
do ao conhecimento do Comité 
Central de que, frequentemente, 
filiados e os próprios membros e 
delegados dos Comités Regionais 
tem exercido muitos abusos e re-
presálias sobre as outras pessoas 
que não pertencem à FRENTE. 
Ora estas prácticas não são cor-
rectas e são contra os princípios 
defendidos pela Fretilin. Quando 
nós, nos comícios e nos esclareci-
mentos dizemos que é preciso fa-
zer a UNIDADE do Povo Mau-
Bere para podermos destruir to-
dos os nosso inimigos essa uni-
dade não pode ser conseguida só 
através de palavras, A UNIDA-
DE consegue-se fundamental-
mente através dos nossos actos. 
Estes devem ser regulados pelos 
seguintes princípios: 

A UNIDADE no interior da 
FRENTE só se consegue através 
da submissão de todos os mili-
tantes às decisões tomadas pelo 
Comité Central, da submissão 
doa inferiores aos superiores e da 
sobreposição dos interesses do 
Povo aos interesses pessoais ou 
regionais. Por outro lado, as nos-
sas relações para com as pes-
soas que não pertencem à 
FRENTE não devem ser de 
agressividade ou de intimidação 
mas boas relações sem as quais é 
impossível salvaguardar a UNI-
DADE de todo o Povo como esta 
consignada no programa da 
FRETILIN. 

A UNIDADE que a FRETILIN 
defende não é uma unidade po-
dre mas uma unidade real. Esta 
s6 se consegue em torno de 
princípios aceites por todos e 
consequentemente não é uma 
unidade sem princípios. Quando 
todos os militares seguirem es-
tes princípios poderemos dizei  

condições as Forças Armadas do 
CI de Aileu e da C. Caç. 10 de 
Maubisse passarão a ser de novo 
apartidárias; 

b) As Forças Armadas do CI 
de Aileu e da C. Caç. 14 de Mau-
bisse só aceitam como elemento 
de ligação entre elas e o Governo 
de Timor, o 1.° sargento de in-
fantaria Domingos Ribeiro, coad-
juvado pelo 2.° sargento de in-
fantaria José Correia Barros; 

c) Este comunicado está a ser 
divulgado por todo o território. 

Centro de Instrução em Alleu, 
19 de Agosto de 1975. — Pelo 
Centro de Instrução e C. Caç. 10 
José da Silva, comandante. 

Político 

quo demos mais um passo ein 
frente e portanto, uma vitória 
na nossa luta. 

Outro aspecto que julgamos 
estar ligado à UNIDADE de todo 
o Povo é o tratamento aos pri-
sioneiros e especialmente aos 
seus familiares. E verdade que 
muitos deles pegaram em armas 
e outros aderiram ao movimen-
to criminoso da UDT. Também 
não é menos verdade que muitos 
que pegaram em armas foram 
obrigados a isso. Pelos colonialis-
tas e inimigos do Povo Mau Bere. 
Independentemente desta situa-
cão, é preciso mostrar com os 
nossos actos que somos di-
ferentes dos inimigos do 
Povo, dos que não querem a uni-
dade do Povo para continuarem 
a «reinar». Se os prisioneiros ti-
verem um tratamento condigno 
poderemos conquistar mais ele-
mentos para a nossa causa; o 
contrário significa criar inimigos 
porque essas pessoas acabam por 
criar ódio e rancor em vez de 
abrirem os olhos e entrarem no 
bom caminho. 

Há várias formas de combate. 
Uma delas é a a luta armada 
como esta a que fomos obrigados 
pelos inimigos do Povo a fazer. 
Outra forma é o esclarecimento 
das pessoas sobre a justeza da 
nossa luta e, neste aspecto, ocu-
pa um lugar de destaque o nosso 
comportamento. Assim todo o 
comportamento ou practica que 
não leve à unificação do Povo 
deve ser intransigentemente com-
batida. 

A Unidade é a vitória! 

Viva a FRETILIN! 

Dili, Timor-Leste, 23 de Setem-
bro de 1975. — Pelo Comité Po-
li tico, António Duarte Caruarino. 

AGOSTO, 27:  
De~plp is da 

veio a bonança . Comunicado 
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0 BRITO DO SOLDADO MAU BEBE 
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Segunda-feira 

Alta madrugada 
11 de Agosto 
Repentinamente 
O silêncio da noite 
Foi quebrado 
Por tiros de espingarda 
Indivíduos armados 
Transportando-se em carros 
Provocam tiroteio ensurdecedor 
Fazem prisões arbitrárias 
Assaltam a PSP por obra e graça do seu Comandante 
Matam soldados de 2." linha à traição 
E incompeensìvelmeute 
As autoridades 
O Governo 
Cruzam descansadamente os braços 
E nada fazem 
Para impedir os abusos 
Ou defender os indefesos 

Terça-feira 

O povo maubere é perseguido 
Amarrado 
Espancado 
Por esses vândalos  da UDCI` 
Que se batizam de anti-comunistas 

E  GOVERNO CONTINUA A CRUZAR OS BR &Ç' ` 

Quarta-feira 

Em vários pontos do noesa território 
Aumentam as prisões 
Agravam as agressões 
E à barpárie 
E ao vandalismo 
da reaccionária UDT 
E seus lacaios criminosos 
Se denomina de 

Movimento Revolucionário 
Anti-comunista de 11 de Agosto 

Violando jovens, mulheres, e crianças 
Matando esposas e filhos de meses 
De militantes da FRETILIN 

E O GOVERNO CONTINUA A CRUZAR OS BRAÇO`; 

Quanta-feira 

E Governo continua a cruzar oe braços 
E cinicamente 
E hipòcritamente 
E sàdicamente 
E criminosamente 
E traiçoeiramene 
Quer sentar o criminoso 
Com a vitima ensanguetada 
O carrasco armado 
Com o representante do povo desarmado 

Sexta-feira 

Mais saques 
Mais violações 

Mais incêndios de palhotas 
Semeando o terror 
Eva.lhando a morte 
A destruição 
A miséria 
O caos... 

E O GOVERNO CONTINUA A CRUZAR OS BRAÇOS 

Sclbado 

O crime alastra-se por todo o território 
O povo é escorraçado 
Ou jogado na chacinas fratricidas 
Pilhas de cadáveres 
Mergulham em rios de sangue 
Roldão de fumos negros 
Escurecem os céus de Timor 
Espalhando o cheiro de corpos queimados 
Em palhotas incendiadas  por 

ordem da criminosa UDT 
E O GOVERNO CONTINUA A CRUZAR OS BRAÇOS 

Domingo, segunda e terça-feira 

Os comandos militares são 
atraídos para o conclúio criminoso 

E tentam enganar osi soldados mauberes 
Ao silêncio assassino 
Com a cantilena colonialista do a-p-a-r-t-i-d-a-r-i-s-m-o 
Enquanto os homens 
As mulheres 
As crianças 
Os  bebés mauberes 
Vão tombando em poças de sangue 
Atravessados pelas balas  assassinas 
Dos carrascos  da UDT 
Que ao vergonhoso assassínio 
Chamou de Movimento Revolucionário 

de 11 de Agosto 
O soldado maubere pede justiça 
Reclama pelo sangue dos seus 

E O GOVERNO CONTINUA A CRUZAR OS BRAÇOS 

Quarta-feira (20 de Agosto) 

O sangue vertido 
Não deixou de ecoar 
Nas veias dos soldados mauberes 
E o soldado maubere 
Ergueu a sua espingarda 
E sacudiu das  suas costas 
O peso da criminosa influência 
Dos galões colonialistas 

Saiu à rua 
Em defesa do povo maubere 
Enfrentou as balas assassinas 
Encurralou os criminosos 
E enchendo o coração de estoicidade heróica 
Gritou NÃO ao assasainio 

NÃO às garras dos vândalos na carne 
do povo maubere e no solo de Timor-Leste 

Soria da Crosta 
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Ÿ u 
0 TEMA DA SFMANA 

O levantamento revoluctonãrio 
das Forças Armadas de Liberta-
gao Nacional de Timor-Leste 
(FALINTIN) em 20 de Agosto 
do corrente ano veio colocar o 
território de Timor-Leste sob o 
total contrõle politico, adminis-
trativo e militar da FRETILIN. 

Assim, desfeitas que foram as 
estruturas colonials, encontram-
-se criadas condições para a edi-
ficação de estruturas que sirvam 
s ealmente os interesses do nos-
so Povo Mau Bere. 

Para atender as imperiosas 
solicitações do momento presen-
te, o Comité Central houve por 
bem reestruturar-se, já para 
atender às diversas tarefas de 
reconstrução nacional, já para 
mobilizar o Povo que se encon-
tra em armas para as tarefas da 
produção, uma vez que a nossa 
parca economia sofreu um rombo 
com o golpe de desespero da 
UDT. 

Muitos elementos das opera-
atas, a par de batidas de, reco- 

Dili, Timor-Leste, 

— As dificuldades económicas 
que atravessamos foram sobretu-
do obra da UDT, pois que os ele-
mentos desta criminosa associa-
ção enquanto pareciam dominar 
a situação praticavam como é do 
conhecimento geral, actos vânda-
los, desde espancamento e prisões 
arbitraria até incêndio de casa, 
de casa, de celeiros e armazena e 
saque de casas comerciais e par-
ticulares. 

— O contra golpe revolucioná-
rio de 20, de Agosto veio não 
só esmagar as forças revolucio-
narias da UDT e restabelecer a 
ordem mas sobretudo veio possi-
bilitar o estabelecimento de uma 
nova ordem. 

— Esta nova ordem há-de con-
cretizar-se com o trabalho de to-
dos e não como tem sido até 
agora, o trabalho do povo para 
uni grupo de senhores bem na-
tridos e bem pagos vivendo na 

Dili, Timor-Leste, 

—a unidade é a vitória de todo 
o povo Moçambicano» — assim 
canta o povo daquela jovem 
nação, sem dúvida, das co-
lónias portuguesas que ora 
atingiram a sua independência, 
a que melhor consolidou a sua vi-
tória, quer no domínio militar, 
quer politico, quer ainda no cam-
po económico e social. 

— Foi a unidade que deu vitó-
ria àquele heróico e valoroso povo 
conduzido pela sua vanguarda, a 
FRELIMO. 

— A força do povo é imensa. 
Nada a poderá deter quando 
avança para sacudir o peso da 
opressão. Mas, para que essa for-
ça seja eficaz é necessário que o 
povo esteja unido.. E em Timor-
-Leste o povo esteve unido e as-
sim muito depressa venceu os 
seus inimigos, os homens da UDT 

Dili, Timor-Leste, 

nhecimento, desenvolvem tarefas 
de esclarecimento politico das po-
pulações das zonas por onde a 
UDT passou, zonas essas que so 
freram mais os saques desses 
criminosos e cuja pouulação se 
encontra assustadiça e refugia-
da no mato. 

Regista-se que após essas bati-
das já reataram a sua vida nor-
mal. De salientar ainda a cola-
boração do nosso Povo das zonas 
não muito atingidas ou pi em 
plena normalidade, no forneci-
mento de géneros ou na oferta 
da força do seu trabalho para as 
tarefas de reconstrução nacional. 

Este é um exemplo mais vivo 
da Unidade do Povo que tem 
consciência da sua capacidade 
de ser independente, conquistando 
pela força das armas a sua li-
berdade, empenhando o seu es-
forço para a edificação de uma 
nação livre e sem o peso da ex-
ploração do homem pelo homem 

22 de Setembro de 1975 

maior opulência ao pó da misé-
ria cada vez mais gritante do 
nosso povo. 

— Mas o momento actual exi-
ge unidade. Unidade que tem que 
ser real, ou por outra, que con-
gregue todos os habitantes de TI-
mor-Leste à volta de uma única 
aspiração comum — o progresso 
sem exploração. 

Para um progresso sem explo-
ração o trabalho de todos é in-
dispensável, não Interessa a ori-
gem, a car da pele ou a religião 
que professa nem o credo politi-
co por que simpatiza. Interessa 
sim que não haja mais explora-
dores. 

E o explorador sim, esse é ini-
migo do Povo. Esse tem-de ser 
combatido quer ele tenha a pele 
escura ou branca, quer ele seja 
católico ou gentio, quer ele seja 
malae ou amor. 

23 de Setembro de 1975 

que pegaram em armas e mata-
ram. 

Mas a UDT forçou muitos a 
pegarem em armas, entre eles 
até simpatizantes ou adeptos da 
FRETILIN. Muitos não mata-
ram. Outros por terem sido só 
filiados da UDT foram presos 
por suspeita. 

Urge agora fazermos justiça. 
Fazer justiça é responsabilizar os 
verdadeiros culpados — os que 
tam interesses em explorar o 
povo. 

Como a unidade é necessário 
para vencermos, importa chamar 
ao nosso seio aqueles que não ti-
veram muitas culpas, e assim 
juntos podermos construir mais 
depressa a nossa nação — Timor-
-Leste verdadeiramente livre e 
verdadeiramente independente. 

24 de Setembro de 1975 

Discriminação — um pr'odutu da 
sociedade de classes, da explora-
ção por conseguinte. 

A díacrlm1naçãp no fundo tem 
bases económicas, tanto a discri-
minação racial como de credo re-
ligioso, política como de origem, 
etc. Quando se afirma que a dis-
crinação é um produto da socie-
dade de classes é porque se admi-
te implicitamente também que 
numa sociedade sem classes não 
haverá discriminação, ou por ou-
tra, numa sociedade sem explora-
dores não há pretexto para dis-
criminações de cor de pele, de 
credo politico ou religioso, etc. 
etc. 

Foi a discriminação que cha-
mou timorenses a uns e timo-
res a outros Timorenses e timo-
res são todos naturais de Timor, 
mas só é timorense aquele que 
aprendeu a ler ou vive uma vida 
sem dificuldade. Timores são to-
dos os mauberes que possuem 
apenas a palhota e a roupa que 

— O racismo é uma. teoria e 
praticado pelos colonialistas a 
fim de melhor explorarem os co-
lonizados. 

— Os povos colonizados, por-
seu lado, tendo sofrido discrimi-
nações de vária ordem, ganham 
complexos de inferioridade em 
relação aos colonialistas, estes 
normalmente de pele branca. 

— Com o decorrer dos tempos, 
dado o grau de consciencializa-
ção das realidades que possui o 
povo colonizado, a luta que este 
povo desencadear para sacudir 
o jugo colonialista, corre o risco 
de se transformar em luta entre 
raças. 

— Vem a propósito frizar que, 
nesta vitoriosa luta que os solda-
dos do Povo Maubere travaram 
contra as forças que serviram os 
exploradores da UDT, a questão 
de raça não foi o motor dessa 
luta. Foi sim, para combater os 
inimigos do Povo que aos Mau-
bares vinham causando muitos 
estragos que mestiços e alguns 
europeus pegaram em armas e 
lutam ao lado dos soldados Mau-
beres contra as forças da UDT: 

— Agora que a situação se en-
contra totalmente controlada pe-
la FRETILIN, importa estarmos 

Dili, Timor-Leste, 26 

— Esta manhã o Comandante 

Rogério Lobato deu uma confe-

rência de imprensa aos jornalis- 

trazem no corpo. 
O contra-golpe revolucionário 

de 20 de Agosto veio dar oportu-
nidade a que a linha da FRETI-
LIN seja concretizada na prática 

E a linha da FRETILIN é 
construir uma sociedade sesm ex-
ploradores. Portanto, a única 
discriminação que deve existir 
para que não haja mais explora-
dores é em relação a esses explo-
radores. Logo, as pessoas que não 
praticam ou não podem vir a ser 
exploradores não devem ser mar-
ginalizados, não devem ser dis-
criminados na nova sociedade que 
pretendemos erigir na nossa ter-
ra Timor-Leste. Seja ele branco 
ou mestiço, chinês ou de pele ne-
gra, desde que não seja explora-
dor não é inimigo do Povo. 

Só assim podemos conseguir 
unidade no nosso Povo e atingi-
remos uma independência em que 
não haverá exploradores brancos, 
mestiços, chineses ou de pele ne-
gra. 

todos alerta para que os nossos 
camaradas menos politizados não 
caiam nos conselhos de certos in-
divíduos que os incitam para o 
ódio ao mestiço e assim provocar 
desunião e divisionismo no seio 
das nossas fileiras, o que tornará 
mais difícil consolidarmos a 
nossa independência. 

— Só quem não está interessa-
do na independência de Timor-
-Leste é que dá conselhos ou in-
cita os camaradas menos politi-
zados ao ódio contra todas as 
pessoas que não têm a mesma 
côr da nossa pele. 

A UNIDADE é o segredo da 
nossa vitória sobre os traidores 
que não querem a nossa Pátria 
Timor-Leste verdadeiramente li-
vre e independente. 

— Alerta portanto para esta 
nova forma de luta que o inimigo 
usa contra o Povo para o poder 
dividir e assim melhor treinam, 
cavalgando no seu dorso. 

— Para um Timor-Leste ver-
dadeiramente livre só a UNIDA-
DE, sem discriminação de raça 
ou credo religioso ou politico, 
poderá trazer a vitória ao Povo 
Maubere, 

Unidos venceremos 

Venceremos — Unindo-hos. 

de Setembro de 1975 

tas estrangeiros, em que relatou 
a actual situação político-militar 

de Timor-Leste depois da tomada 

Esta guerra que ganhámos so-
bre os fascistas, os colonialistas, 
os racistas e os reaccionários, dá-
-nos possibilidades de caminhar-
mos por novos caminhos que não 
sejam os daqueles fascistas, co-
lonialistas, racistas e reaccioná-
rios. 

Porém para que não voltemos 
a cair ou adoptar as práticas cri-
minossas dos colonialistas tere-
mos que seguir uma linha de 
orientação diferentes da daque-
les colonialistas. 

Há cerca de quinhentos anos 
que a lei do chicote e da palma-
tória era a única lei que os colo-
nialistas aplicavam para nos cur-
var o dorso debaixo do sol para 
o trabalho que só a eles e a um 
reduzido número dos seus là.caioa 
timorenses beneficiava. 

E o resultado está bem a vista 
de todos nós: — dobraram aa 
nossas costas mas o nosso orgu-
lho, a. nossa alma, alma de povo 
tmer que somos, essa, continua 
independente, essa não a conquis-
taram. Por não terem conquista-
do a nossa alma, a nessa perso-
nalidade de povo, que, chegado o 
momento exacto todos nás nos le-
vantamos e pegámos em armas 
para expulsarmos os colonialis-
`r n da nossa terra. 

Mas a luta pela Independéncla 
não acaba com a vitória das ar-
mass. Os campos político, econ4-
mico e social são também frentes 
de batalha. Interessa portanto 
venceremos também nessas fren-
tes para que a independência que 
prentendemos seja uma indepen-
dência sólida, forjada na unidade 
de todo o povo de Timor-Leste. 

Para que o nosso povo esteja 
unido importa conquistarmos 
aqueles que não pensarmos como 
nós para a causa que pretende-
mos vencer. ésta conquista terá 
que ser diferente da dos colonia-
listas em relação a nós; esta 
cr'nouista terá que ser no campo 
dás ideias. Se os outross não pen-
saram corno nós all porque os 
colonialistas quizerarn o nosso 
povo dividido, permitindo ou fo-
mentando a existência de parti-
dos fantoches. Como nós preten- 
demos a unidade, temos que to-
menta-la. E fomentar essa uni- 
dade é seeutr uma linha Preti- 
cac que leve os outros a reconhe-
cerem que se encontram em Errn 

a a.derirern livremente e cots 
t^da ' aima vara s. causa fusta 
do povo por que estames lutando. 

Tinidos venceremos 

4. nnias.de  do Povo será a vitó-
ria do Povo. 

Dili, Timor-Leste, 27 de f.etem-
bro de 1975 

de Batugadé pelos nossas forças, 
alertando especialmente a opinião 
pública internacional para a es-
peculação tendenciosa que tem 
vindo a ser feita pela Indonésia 
sobre falsas violações do seu ter-
ritório por tropas da FALINTIL. 

Dili, Timer-Leste 25 de Setembro de 1975 
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— O representante da UNICEF, 
Mr. David I-Iaxton, que se encon-
tra de visita ao nosso território, 
reuniu-se com o Comité Centarl 
da FRETILIN, tendo-se inteirado 
das necessidades gerais em maté-
ria de alimentação, especialmen-
te no tocacnte a crianças. 

* • ►  

Também o enviado especial 
do Vaticano que se acha entre 
nós avistou-se com os camaradas 
Francisco Xavier do Amaral. e 
Nicolau Lobato, presidente e vi-
ce-presidente do Comité Central 
da FRETILIN, respectivamente 
Seguidamente efectuou uma visi-
ta à prisão do Quartel General. 

Dili, Timor-Leste, 25 de Setem-
bro de 1975. 

w • • 

— Segundo fontes dignas de 
crédito, o Coronel Lemos Pires 

portugueses aprisionados por 
aquela sinistra organização. 

Dili, 25 de Setembro de 1975. 

— Batugadé, o último reduto 
da MDT, fol assaltado pelas nos-
sas forças que não encontraram 
grandes resistências, pois se tra-
tava apenas de um local onde se 
juntaram os sobreviventes, mui-
tos dos quais vítimas daquela si-
nistra associação que trouxe o 
luto à nossa terra Timor-Leste. 

Dili, 26 de Setembro de 1975. 

COM O ESTRANGEIRO... 

— O Comité Central da FEE-
TILIN informa que o circuito 
telegráfico internacional está 
normalizado, 	encontrando-se 
aberto ao público, dentro do se-
guinte horário: 

De manhã: 
Das 8 às 12 horas 

De tarde: 
Das 15 às 17 horas. 

Dili, 27 de Setembro de 1975. 

Estranhos deste tempo ou doutras eras 
Amordaçar quiseram as tuas gentes 
De cobiça ávidos, vãs quimeras... 

Combateste com firmeza os dementes! 
Sabes do povo filho ser, deveras—
Ergueste teu Punho... Tua PÁTRIA sentes! 

Sba'a Na Na 

[1[M ilD' 

Reconheça o mundo teu grã valor 
Nesta hora amarga de uma guerra triste  
Em que um grupelho infeliz d'arma em riste 
Maacrou o Mau-Bere, regou-o de dor! 

Provaste em façanhas teu pátrio amor 	 .` 
Irado, já, dos crimes que tu viste...  
Soldado, em ti, a junta causa existe  
Pois doutro modo só seria rancor! 

?HAP OEM 10 H•Tø HE T1Ui -LESTE 
Oras mac ida 

Oras ta'o one, Maubere, oras lós dun, bá ó nia Inds-
pendência hanessen ema hó hqnessan politic to'o titra 
afta. Hau neon metin catas 6 sel Wotan dual 
dalan lós bá 6 nia durs. 

há pois que caminhar 
a todo o custo 
inventar processos de lufa 
mais ousados 
esbofetear o ado/raster 
da tua inércia 
e outros preconceitos 
mascarados. 

— ó a hora Maubere a hora exacta 
da tua independência imediatal 

INACIO DE MOURA 
Julho de 75 

(inédito, do Livro a publicar «Mau-
bere Resgatado, Sacudido Por Dentro») 

walitaa, ~ ~liagagla. Lk&  
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Xa'17YCI..r--~.. 11.-1400 
que desde o passado dia 24 de 
Agosto se encontrava refugiado 
na ilha de Ataúro, seguiu recen-
temente de avião para Lisboa, 
presumindo-se tal deslocação ha-
ja sido determinada pelo governo 
português. 

Dili, Timor-Leste, 26 de Setem-
bro de 1975. 

**i 

... ri is UMA ETAPA 
VENCIDA 

— Elementos das Forças Ar-
madas de Libertação Nacional de 
Timor-Leste (FALINTIL) en-
traram triunfalmente em Batu-
gadé, tendo ocupado aquela zona 
limítrofe da fronteira com a In-
donésia, último reduto dos reac-
cionários da UDT. Dois jornalis-
tas australianos acompanharam 
o desenrolar desta vitoriosa ope-
ração. 

Entretanto, desconhece-se ain-
da o paradeiro dos 23 militares 

está na hora Maubere 
e mais que tempo 
de deixar de brincar . 
ás escondidas 
prosseguir viagem 
rumo aa norte 
da tua mais legitima 
e rasgada inspiração. 

não te falecem razões 
das mais honestas 
tampouco condições 
das mais viáveis 
Bodas elas tendentes aliás 
a uma verdade insofismável 
que tenho por demais 
evidente e inflamatória. 

       

       

 

Soldado Maubere 

é o povo timor 
(Homenagem aos bravos saldados das Falintil) 

 

 

Soldado Maubere 
A teu lado vou combater 

Por um Timor mais Timor 
Mais livre e independente 
Onde a igualdade e o amor 
Sejam orgulho da gente 

Soldado Maubere 
A teu lado vou combater 

Por um Povo mais feliz 
Mais Senhor da Sua Terra 
Pela construção da um Pais 
Onde não haja mais guerra 

Soldado Maubere 
A teu lado vou combater 

Por mn Timor-Leste mais forte 
Sem distinções raciais 
Em busca de melhor sorte 
Que a sorte de nossos Pais 

Soldado Maubere 
A teu lado vou combater 

Por mn Povo e uma Nado 
Em eterna mocidade 
Onde não falte mais pão 
Saúde, paz, liberdade. 

   

   

Indeio de Moura 

 

  

••••••••• 

    

      

      

Digitised by CHART. timorarchives.wordpress.com



27 de Setembro de 1975 PAG. 6 O JORNAL DO POVO MAU BERE 

\OTICIÁRIO 
Comité Centrai: 

Alarico Fernandes 
Abel Ximenes 
Cornélio Exposto. 

VARRENDO 

OS ESCOLHOS 

ao Quartel General do Comando 
da Defesa do Povo Maubers. 

nero devem merecer o apoio de 
todos nós. 

— A União Democrática TI-
morenae (UDT), associação poli-
tica reaccionária de triste memó-
ria, acha-se completamente des-
mantelada em todo o Timor-Les-
te. Apenas no interior do territó-
rio se vão detectando esporàdica-
mente elementos dispersos e de-
sesperados que não olham a 
meios para se desmascararem 
aos olhos do povo como autênti-
cos criminosos. 

A. vigilância revolucionária das 
massas populares, que se mantém 
firme e cada vez mais eficaz, tem 
actuado de forma pronta e deci-
dida e do seu esforço, muitos tam 
sido os inimigos do nosso povo 
que diàriamente são conduzidos 

TRABALHO -- 
R O LEMA! 

— A O.P.M.T. (Organização 
Popular da Mulher Timor) reco-
lheu em Maubisse e Turiscai cer-
ca de mil crianças, muitas das 
quais são órfãs, vitimas da UDT. 

Para este valioso trabalho a 
referida Organização tem reeo-
lhldo alguma ajuda das casas co-
merdais. Espera acima de tudo 
uma colaboração das populaçées 
das zonas não afectadas no sen-
tido de lhe fornecerem alimenta-
ção e outras ajudas de carácter 
humanitário. 

Neste momento que a paz re-
gressou à nossa terra com a des-
truição dos exploradores e inimi-
gos do povo, iniciativas deste gé- 

AO PASSADO... 
SUAS HORAS AMARGAS 

— A alegria regressou às ruas 
da cidade de Dili. 

Muitas familias cujas casas fo-
ram incendiadas pela UDT já se 
encontram provisoriamente ins-
taladas em casas de contração 
definitiva. 

A triste memória dos danos 
morais e matérias causados pelo 
golpe de desgosto da UDT vai 
sendo assim atenuada por medi-
das concertadas deste género em 
que se encontra empenhada a 
FRETILIN para a recontrução 
nacional de Timor-Leste. 

Dili, Timor-Leste, 23 de Setem-
bro de 1975. 

The Central Committee of Fretilin held a special 
meeting on 16 Septemper 1975 called by the Secre-
tary-General of the Political Committee, José Ramos 
Horta to debate matters of internal and external 
pc licy. The meeting, (held in the Fretilin Army 
Headquarters in Dili), was presided over by the 
President. Francisco Xavier do Amaral, Vice-Presi-
dent Nicolau Lobato, Secretary-General Alarico Fer-
nandes, and by the Military Commander Rogério 
Lobato and Second Military Commander Hermenegil-
do Alves. 

Following the meeting the Central Committee con. 
sider as Party Policy the following points: 

1. The affairs of East Timor must be decided by 
the Timorese people within national territory 
without external pressures. FRETILIN 
still recognises Portugal's sovereignty over East 
Timor and seeks talks with Portuguese Govern-
ment's representatives on September 20 1975, 
in Baucau (East Timor) . 

2. The Central Committee of Fretilin would welcome 
a joint peace force by East Timorese troops and 
Indosesian troops to jointly control the border 
areas, to avoid any misunderstandings and 
unnecessary conflicts. The Central Committee 
believes this peace force must be of equal num-
bers on both sides. It is imperative that it stars 
immediattely. 

3. The Central Committee of Fretilin would wel-
come a joint conference with representatives 
from Portugal, Australia and Indonesia, and the 
leaders of East Timor in order to eliminate ru-
mours and misuunderEtandings and to promote 
friendship and co-operation amongst the people 
of the region. 

4. The Central Committee of Fretilin welcomes 
fact findin missions from ASEAN (Association 
of South-East Asian Nations), Australia and 
New Zealand, as well as observers from other 
nations and the press, to assess the situation in 
East Timor, which is now fully controlled by 
Fretilin. 

5. The Central Committee of Fretilin believes that 
regional stability is of utmost importance 

PRESS STATEMEJNT 
importance for the developmet of the 
South East Asian nations, therefore, now and 
in the future, we will strive to promote friends-
hip and co-operation between ourselves and the 
countries of the region. 

6. The Central Committee of Fretilin considers that 
ASEAN is a factor of stability and a driving 
force of regional co-operation. East Timor would 
greatly benefit from integration into ASEAN 
after independence. 

7. In addition, Fretilin believes that close co-ope-
ration with the countries of the Pacific region, 
Australia, New Zealand, Fiji and New Guinea 
along with ASEAN will greatly contribute to 
the development and progress of East Timor 
and the political stability of the whole, region. 

8. The Central Committee of Fretilin believes that 
the development of East Timor will depend 
greatly on foreing capital. We therefore welco-
me foreing investments provided that the supe-
rior interests of the people of East Timor are 
safeguarded. 

9. The central Committee wishes to stress stron-
gly once again that the Revolucionar; Front for 
the independence of East Timor is a front for 
national libertation that unites all Timorese Na-
tionalists without discrimination of race, reli-
gion or polical belief. 

10. The Central Committee of Fretilin declares that 
its foreing policy is based on independence 
and non-alignment. 

With peace and order restored in East Timor 
Fretilin is striving to return the country to norma-
litiy and we hope that the coming talks with the Por-
tuguese Government's representatives will enable an 
orderly and peaceful process of de-colonisation and 
development of independence. 

The war has left behind it countless problems and 
Fretilin appeals again for humanitarian aid from 
Government and non-government organisations as a 
matter of urgency. 

FRETILIN Central Committee in Dili, East Timor, 
on 16 Sept. 1975. -- Francisco Xavier do Amaral, 
President. 

Comande: 
Sebastião Sarmento 
Hélio Amaral. 

Destacamento do Serviço de 
Material: 

Anibal Belo. 

Destacamento de Engenha-
ria: 

Jacob Martins. 

Companhia de Policia Mill-
tar: 

Abilio Gusmão: 
Companhia de Comando e 

Serviços: 
Ponciano dos Santos: 
Destacamento Sanitdrio Baas: 

Domingos Selxas. 

O DIA A DIA PARA 
A RECONTRUCAO 
NACIONAL 

— Chegou a Dill uma equipa 
de televisão neozelandeza e 
jornalistas a fim de documenta-
rem a vida normal que já foi res-
tabelecida pela FRETILIN em 
todo o território nacional do Ti-
mor-Leste. 

.5s 

Reuniram-se com o Comité 
Central dois médicos da ASIAT, 
uma associação especializada 
em cuidados a ter com os bebés 
e mães, utilizando sobretudo a 
medicina preventiva, de fácil 
acesso a toda a população e mui-
to adequado aos meios como o 
nosso. 

Pretendem fundar centros da-
quela instituição no território de 
Timor-Leste para formação ace-
lerada de quadros. 

Ja para dar inicio ao referido 
curso solicitaram ao Comité 
Central a indicação de seis no-
mes, de preferencia de jovens de 
ambos os sexos. Desde já pron. 
tificaram-se a fornecer ajuda hu-
manitária às Creches a cargo da 
OPMT (Organização Popular da 
Mulher Timor). 

— Está já em funcionamento 
a Sub-Secção de Obras Públicas 
da Secção de Reconstrução Na-
clonal do Comité Central da 
FRETILIN, orientada de perto 
pelos camaradas Mau Lelo e Na-
talino Leitão. Aquela Sub-Secção 
tem por principals finalidades 
coordenar e disciplinar todas as 
oficinas auto do nosso território, 
no sentido de se obter um melhor 
aproveitamento do parque auto-
móvel existente e, consequente-
mente, zelar pela sua convenien-
te utilização. Compete-lhe ainda 
providenciar, em tempo oportuna, 
pelo fornecimento de viaturas 
destinadas a serviços permanen-
tes de natureza operacional. 

Para o bom andamento dos 
serviços cometidos à Sub-Secção 
de. Obras Públicas, faz-se um 
apelo a todos os camaradas no 
sentido de compreenderem e acei-
tarem sem reservas a disciplina 
revolucionária que necessaria-
mente terá de ser observada, 
visando ùnicamente o bem de 
Timor-Leste que todos deseja-
mos cada vez mais próspero, 
mais livre e independente. 

Dili, Timor-Leste, 24 de Setem-
bro de 1975. 

(Continua na pdg. 5) 

...LIBERTACAO DE 
PRESOS! 

— Conforme fora anunciado 
em reunião entre o Comité Cen- 
trai, e a FALINTIL, realiza-
da no Quartel General, foi 
nomeada uma Comissão Político-
-Militar a fim de estudar a possi- 
bilidade de soltura de presos que 
não tiveram grandes responsabi- 
lidades no golpe reaccionário da 
UDT. 

Para o efeito a comissão reu- 
niu-se para estudar a forma maia 
eficiente e rápida para o apura-
mento das responsabilidades. A 
Comissão Político-Militar é cons-
tituída pelos seguintes camara-
das: 

..,. ■•■•.,:...,.C.. ~...,......,.,. 11.1. w.. 
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L O 
i Mas luta sempre quando liberta. 

Tu és do povo oprimido, 
Tu és do povo faminto, 

Tu és das mães que choram, 

Dos velhos sem nenhum conforto, 

Dos pobres despojados, 

Dos meninos que morrem, 

Das crianças que esperam, 

Das noivas que amam e anseiam. 

Tu trazes paz para todos o para tudo, 

Mas és guerra pela paz. 

Enfim, tu, Soldado Maobere, 

Soldado Rai Lácan, 

Soldado Rama Hana, 

Soldado de Foho Ramelau, 

Tu vences a morte e trazes a vida. 

Muda comigo, teu POVO MAUBERE, 

O rumo da nossa história, 

Nesta imensa madrugada, 

Certeza duma grande aurora, 

Porque afinal 

dSe o destino destina, o resto í 

contigo». 

Na marcha para a nossa vitória 

Clamo por ti, Soldado Maubero, 

Pela firmeza do teu passo, 

Pela certeza da tua forca, 

Pela força do teu braço, 

Pelo empenho da tua coragem. 

Levanta a cabeça, Soldado Timor, 

E ergue-a decidida e impávida, 

Pronta para a luta, 

Sem medo da morte 

Para dizer: — PRESENTE. 

Tu és o trovão que explode terror 

Para os traidores. 

Tu castras a mentirosa arrogância 

Dos vendilhões da nossa Pátria. 

Tu és o relâmpago que brilha 

E deixa rastos na sua passagem. 

Tu és a muralha do POVO MAUBERE, 

Tu és o sangue quente e transbordante 

Dos heróis da nossa Terra. 

Tu és a juventude incansável, 

Invencível e eterna 

Que vence tudo quando luta, 

Rogério Lobato 
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Cronologia do golpe 
de desgosto da UDT 

"(Continuaçdo da p4g. 1) 

Sexta-feira, 15 de Agosto 	1975: 

— Cenas de carnificina horrorosa verificam-se com intensi-
dade cruel em Maubisse, onde o auto-proclamado «Governador 
Luis Casimiro» mandava desventrar mulheres grávidas, 
secando os bebés sobre pedras. E mandava incendiar casas 
de elementos da FRETILIN, fechando-os dentro delas com 
espingardas apontadas para as portas fechadas. 

A UDT anuncia na rádio ter recebido um ultimato do Go-
Governo e choraminga a vida das crianças e mulheres seus 
familiares que entretanto mandou recolher ao Palapaço. 

Entretanto o Governo camufladamente tenta influenciar os 
soldados para uma adesão 4 UDT. 

Sábado, 16 de Agasto de 1975: 

— A APODETI vem promovendo a distribuição de cartões 
e bandeirinhas 8 população como «salvo-conduto, contra os 
saques da UDT. 

Domingo, 17 de Agosto de 1975: 

— A. APODETI promove uma manifestação pelas ruas de 
Dili para celebrar a Independência da Indonésia. 

Simpatizantes da FRETILIN que titveram de receber as 
bandeirinhas como salvo-conduto integram essa manifestação. 

Segunda-feira, 18 de Agosto de 1975: 

— A UDT continua a fazer apelos pela rádio «irmdos ti-
morenses, companheiros de luta...» e anuncia a adesão incon-
dicional de Maggiollo Gouveia e capita-o Lino com os soldados 
de Lospalos e Baucau ao movimento da UDT. Prisão do heli-
cóptero em Aileu 

Terça-feira, 19 de Agosto de 1975: 
— Saques, prisões e morticinios aumentam de intensidade... 

Quarta-feira, 20 de Agosto de 1975: 

Contra-Golpe revolucionário efectuado pela FALINTIL a 
partitr das zero horas. A morte da UDT começa a partir desta 
histórica data que ficará gravada na História de Timor-Leste. 

MINIMMINNIMOMM.  
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ORG9NIZAÇAO POPULAR DA MULHER TIMOR 
Texto de análise da situação da mulher timor 

O que é a Organização Popu-
lar da Mulher Timor — OPMT? 

A Organização Popular da Mu-
lher Timor é a organização de 
massas da Frente Revolucionária 
de Timor-Leste Independente — 
FRETILIN que enquadra a par-
ticipação da mulher timor na Re-
volução. O objectivo principal da 
participação feminina na Revo-
lução não é pròpriamente a 
emancipação da mulher enquan-
to mulher, mas o triunfo da Re-
volução e, consequentemente, a 
libertação da mulher enquanto 
ser social, alvo de uma dupla ex-
ploração: a que está sob as con-
cepções tradicionais e a outra 
sob as concepções colonialistas. 

A situação da mulher como ser 
explorado e oprimido não é um 
fenómeno limitado a T amor-
-Leste. 

Na maior parte dos países, a 
mulher está privada dos seus di-
reitos mais fundamentais não lhe 
sendo permitida unia participa-
ção activa na vida política. 

Mas em Timor-Leste, como já 
disse, tal como em outros países 
submetidos à exploração colonial¡  

a situação de exploração e 
opressão aa mulher aunge graus 
extremos, pela conjugaçao de 
dois factores: um, que aiz respei-
to às concepções tradicionais so-
bre a submissão da mulher, e 
outro, às concepções colonialis-
tas. 

Algumas manifestações .desta 
concepção do sistema de educa-
ção tradicional sobre a posição 
inferior da mulher na sociedade 
são por exemplo: 

O barlaque, que é o processo 
tradicional de casamento, pelo 
qual o pretendente oferece aos 
pais da noiva, bens materiais 
(gado, tecidos, terras, outros 
utensílios ou mesmo dinheiro, 
conforme as regiões) face aos 
quais decidirão pela entrega ou 
não da filha, tranformando-a 
assim num mero objecto de com-
pra e venda. 

Noutras regiões em que a base 
de produção assenta essencial-
mente no trabalho das mulheres, 
pratica-se a poligamia. Neste 
campo há que salientar a prati-
ca exagerada levada a cabo pelos 
régulos, latifundiários e grandes  

proprietários de terras, autorida-
des gentílicas. 

Além de reflectirem uma po-
sição reaccionária estas práticas 
constituem um sério obstáculo à 
integração da mulher na luta de 
libertação, porque pela aliena- 
ção em que a colocam impe- 
dem- na de participar nas tare-
fas políticas, culturais e sociais, 
prendendo-a exclusivamente à 
vida doméstica ou à produção 
agrícola ao serviço do marido. 

O sistema de uma ideologia em 
que a mulher é considerada como 
(ser inferior», submeteram a mu-
lher timor a uma dupla explora-
ção: 

Uma forma geral que abrange 
indistintamente homens e mulhe- 
res e que se manifesta pelo tra-
balho forçado, salários de fome 
racismo, etc... 

Outra de carácter especifico di-
rigida em especial A. mulher. Se- 
parando-a do marido pelo traba-
lho forçado, privando-a dos meios 
de sustento do lar e dos filhos, o 
colonialismo criou deste modo 
condições para forçar a mulher 
à venda do seu corpo, prostituin-
do-a% 

mo já vimos, a dupla explo-
ração da mulher pelo sistema de 
dominação colonial-facista reflec-
te-se nestes dois aspectos: além 
de mão-de-obra barata a mulher 
timor constitui um instrumento 
de prazer dos patrões colonialis-
tas. 

Sendo objectivo da nossa Revo-
lução, conduzida pela vanguarda 
revolucionária do Povo de Timor-
-Leste, a FRETILIN, a destrui-
ção total de toda a forma de ex-
pinracão do homem pelo homem, 
a FRENTE adoptou uma estraté-
gia de combate a seguir para res-
tituir à mulher o lugar e o direi-
to que lhe cabe na nova socieda-
de que revolucionàriamente esta-
mos construindo. 

r) assim que no dia 28 de Agos-
to de 1975, duas semanas após 
a proclamação da luta armada 
para fazer face ao golpe reaccio-
nário levando a cabo pela reac-
cionária UDT aliada a destaca-
das figuras do Governo colonia-
lista português, é fundada a Or-
ganização Popular da Mulher TI-
mor — OPMT para responder às 
necessidades mais prementes da 
nossa Revolução nomeadamente o 
alojamento e o tratamento das 
crianças e famílias abandonadas 
e desalojadas, cujas casas foram 
incendiadas, os familiares e pais 
mortos, os bens materiais pilha-
dos pelos grupelhos reaccionários 
durante a sua escalada que teve 
início a 11 de Agosto de 1975. 

A criação da OPMT possui du-
plo objectivo: 

O de participar directamente 
na luta contra o colonialismo e o 
de combater por todos os meios 
a discriminação violenta de que 
a mulher timor tem sido alvo na 
sociedade colonizada. 

E pois à volta da OPMT que 
as mulheres timores se devem 
unir e organizar de forma a 
combater as causas da sua explo-
ração. As mulheres só podem lu-
tar e vencer unidas e organiza-
das. 

Existem algumas tarefas que 
são importantes neste momento. 
A primeira tarefa que cabe às  

mulheres é formar as crianças 
timores, os continuadores da Re-
volução do Povo Mau-Bere Por 
isso é necessário criar creches e 
escolas infantis em todas as re-
gibes onde se juntem todas as 
crianças para ao mesmo tempo 
receberem uma educação que as 
tranforme em bons revolucioná-
rios e libertar as mães para que 
estas possam trabalhar lado a 
lado com os homens nos campos 
isto é, na Reconstrução Nado-
nal, a Reconstrução da nossa Pá-
tria Timor-Leste. 

A segunda tarefa, igualmente 
importante, será organizar as 
mulheres mais activas e mais 
conscientes e despertar aquelas 
que se encontrem passivas 
e submissas à exploração que so-
frem. 

Entre as tarefas principais da 
OPMT destacam-se principal-
mente nos seguintes campos: 

EDUCAÇÃO — A OPMT tem 
a seu cargo creches, nomeada-
mente, MAU-KOLI em Maubisse 
e SERE- LEKI em Turiscai onde 
são criadas e educadas crianças 
órfãs ou cujos pais se encontram 
na frente de combate ou de pro-
dução. Possuem uma educação 
revolucionária visando a forma-
cão de futuros quadros revolucio-
nários para dar continuidade à 
Revolução até à construção de 
uma sociedade mais justa onde 
não haja exploração do Homem 
pelo Homem. 

PRODUÇÃO — A partipação 
da mulher timor na produção re-
flecte-se na execução das mes-
mas tarefas de produção que o 
seu campanheiro de armas isto é 
cultivando a terra. 

COMBATE — A mulher timor, 
como agente activo da Revolução, 
participa também no combate 
na afirmação plena da sua dedi-
cação à causa de libertação dos 
explorados e oprimidos do nosso 
Pais. Seria incrível pensar que 
num país em luta onde mais de 
50 por cento da população são 

dia nove de agosto noves-fora-
-nada de 75 em dill de amor ca-
pital ponto na noite do dito em 
frente do palácio das repartições 
meia dúzia ou talvez mais de 
paratistas udétês ladravam em 
jeito de quem apregoa estupidez 
em pacotinhos para gáudio de 
espectadores à beira-mar instala-
dos pontos e clamavam histérica-
mente dois pontos comunistas fo-
ra de timor vírgula fulanos de 
tais fora de timor etc. etc. reti-
cências nós sabíamos perfeita-
mente quem eram os tais udêtés 
dois pontos os mesmos de sempre 
vírgula os cretinos vírgula os ex-
ploradores ou seja os falsos pro-
fetas defensores não do povo 
maubere mas dos seus próprios 
privilégios desonestamente ad-
quiridos à sombra protectora do 
caduco e agoirento regime ponto 
por acaso até passámos em frente 
mas ao largo da fedorenta ma-
nifestação onde também por 
acaso ou talvez não o nosso 
nome fazia parte da agenda do 
cabo dos trabalhos ponto e não 
nos ralámos mesmo nada com 

mulheres, estas não participas-
sem ao combate libertador. Par-
ticipar no combate não significa 
apenas pegar em armas embora 
esta seja a fase superior. A par-
ticipação da mulher timor no 
cocmbate concretiza-se sob múl-
tiplos aspectis: informações sobre 
as movimentações do inimigo, o 
seu potencial bélico eet... 

SAÜDE E ASSISTENCIA — 
Também neste campo, foi e é 
grande o contributo da mulher 
timor atendendo à situação caó-
tica criada pelo colonialismo 
neste sector. A assistência ora 
prestada flagrantemente com o 
tipo de «assistência colonial», pa-
ra a qual contava ùnicamente a 
posição do indivíduo. 

A assistência desenvolve-se 
quer no aspecto preventivo quer 
no aspecto curativo. 

Inserindo-se nas tarefas dos 
sectores, e de um modo geral na 
luta de libertação nacional, a 
militante da OPMT reforça a sua 
consciência política, através das 
aulas de formação teórica revo-
lucionária e da sua prática revo-
lucionária, e desenvolve a sua 
acção no sentido dos objectivos 
finais da Revolução, a Revolução 
do Povo Mau-Bere de Timor-
-Leste. 

Viva a Organização Popular 
da Mulher Timor! 

Viva a Frente Revolucionária 
de Timor-Leste Indepen-
dente! 

Viva a Revolução do Povo 
Mau-Bere! 

Viva Timor-Lesto Indepen-
dente! 

Viva a Revolução Mundial! 

Creche Mau-Koli, Maubisse, 18 
de Setembro de 1975. — Pela 
Comissão Directiva;  Maki. 

isso pois acreditamos que os cães 
ladram e a udt passa ó se passa 
olé olé ponto e os reaccionários 
(os «reaças») continuaram noite 
fora entoando ladainhas de en-
cantamento com o microfone 
gratuitamente estendido a quem 
quizesse cuspir ou vomitar a sua 
própria bílis ponto e essa fas-
ciszante e maldita manifestação 
seria o prefácio do golpe trai-
çoeiro encabeçado pelos maggio-
los virgula pelos carrascalses 
virgula pelos linos virgula pe-
los Iopes das cruzes e por outros 
bicharocos autenticamente as-
sassinos da terra e do povo de 
timor leste ponto que maromak 
se puder os proteja no outro 
mundo porque neste não mais se 
governam ponto até porque nós 
os mauberes não autorizamos 
passagens de regresso a qual-
quer forma de ditadura ainda 
que sabiamente camuflada ponto 
e sue descansem em paz ou na 
cadeia para todo o sempre 
amen ponto final 

/Moto de Mown; 

Epitáiio para os «Reaças» 
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