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Em 1967, em nome do Comite Director do MPLA, lancou
a palavra de ordem "Generalizacao da Luta Armada em Todo
o Territorio Nacional".

A partir de entao dirigiu sempre com firmeza, inteligencia e alto
espirito de sacrificio a luta gloriosa do Povo angolano.

Apos ter encabecado, em 1963, 0 combate contra a primeira
tentativa imperialista de aniquilamento do MPLA, 0 Camarada
Agostinho Neto, a frente do Comite Director, lancou as bases para
a luta armada na entao 2.B Regiao Politico-Militar, em Cabinda,
verdadeira forja dos quadros politico-militares que iriam dirigir
a guerra de libertacao nacional.

Todavia, pouco tempo depois da sua saida da prisao, 0 .MPLA,
com 0 apoio das forcas antifascistas portuguesas, poe em pratica urn
plano de evasao e 0 Camarada Agostinho Neto sai clandestinamente
de Portugal com a sua mulher e dois filhos, chegando a entao
Leopoldville onde 0 MPLA, em Junho de 1962, tinha nessa altura
a sua Sede.

Em Dezembro desse ano foi eleito Presidente doMPLA durante
a Conferencia Nacional do Movimento.

oMPLA lanca entao uma implacavel campanha em prol da sua
libertacao, apelando para a solidariedade mundial para com
o Camarada Agostinho Neto e para com todos os prisioneiros
politicos angolanos.

Sob esta forte pressao, as autoridades fascistas viram-se
obrigadas a libertar 0 Camarada Agostinho Neto em 1962, fixando
-lhe residencia em Portugal.

A esta explosao da revolta popular seguiu-se a mais brutal
repressao sobre 0 Povo angolano. Fotografias que por si so Ialam da
repressao que se abateu sobre 0 Povo angolano conseguiram chegar
a imprensa estrangeira. Foi precisamente por mostrar uma delas
a alguns arnigos em Santiago, Cabo Verde, que 0 Camarada
Agostinho Neto foi preso na Cidade da Praia e transferido depois
para a prisao de Aljube, em Lisboa, onde deu entrada em 17 de
Outubro de 1961.

Em Fevereiro de 1961 os militantes do MPLA que operavam
clandestinamente em Luanda poem empratica, na madrugada do dia
4 de Fevereiro 0 seu plano de assalto as prisoes de Luanda, onde se
encontravam encarcerados numerosos patriotas. Se bern que estes
combatentes nao tivessem conseguido os seus intentos, este acto de
coragem dirigido contra os baluartes da opressao, foi a primeira
chama da luta armada que alastraria pelo territorio angolano,
conduzida pela determinacao de todo urnpovo pronto a veneer todas
as dificuldades.

Receando as consequencias que poderiam advir da sua presenca
em Angola, mesmo sob prisao, os colonialistas transferiram
o Camarada Agostinho Neto para uma cadeia de Lisboa e mais tarde
enviaram-no para Cabo Verde, para Santo Antao e depois para
Santiago, on de continuou a exercer Medicina sob constante
vigilancia policial.

Foi, durante este periodo, eleito Presidente de Honra doMPLA.

Em 8 de Junho de 1960,0 Director da PIDE foi pessoalmente
prender 0 Camarada Presidente Agostinho Neto no seu consultorio
em Luanda. 0 que se seguiu foi urn exemplo tipico da brutalidade
assassina praticada pelas autoridades fascistas. Uma manifestacao
pacifica realizada na aldeia natal do Camarada Agostinho Neto em
protesto contra a sua prisao, foi recebida pelas balas assassinas da
policia fascista. Trinta mortos e duzentos feridos foi0 balance do que
passou a designar-se por "Massacre de leola e Bengo".

Paralelamente a esta actividade, 0 Camarada Agostinho Neto
encabeca a realizacao de varies contactos e reunioes, no intuito de
agregar diversos grupos de patriotas que despontavam em Luanda
a luz dos ideais de libertacao.

E nessa altura indigitado para a chefia do MPLA em territorio
angolano.

Em 30 de Dezembro de 1959 regressa a Angola em companhia
de sua esposa e de seu filho, de tenra idade, passando a exercer
Medicina.

Comecando por se organizar nas areas urbanas, entre os
operarios e os intelectuais progressistas, 0 MPLA viria a mostrar
desde logo a sua notavel flexibilidade e capacidade de adaptacao as
exigencias de momento, quando passou a luta armada, criando urn
exercito do Povo para conduzir uma guerra que viria a ser habilmente
conduzida pelo Camarada Antonio Agostinho Neto.

Em 1958,0 Camarada Antonio Agostinho Neto doutorou-se em
Medicina, tendo-se casado nesse mesmo ano com a camarada Maria
Eugenia Neto, sua companheira de luta que sempre 0 soube
acompanhar nas horas de luta e nas horas de vitorias, Ainda nesse
ano, foi urndos fundadores do clandestino Movimento Anti-Colonial
(MAC), que congregava patriotas oriundos das diversas colonias
portuguesas.

Em 1957,0 Camarada Agostinho Neto, devido ao seu prestigio
internacional, foi eleito prisioneiro politico do ano pela Amnistia
Internacional.

Em 10 de Dezembro de 1956 fundiram-se em Angola varies
movimentos patrioticos para formar 0 Movimento Popular de
Libertacao de Angola - MPLA, organizacao politica que lancaria
a luta armada do Povo angolano contra urn Portugal fascista
e obstinado, cujas estruturas economicas e sociais eram demasiado
obsoletas para permitir a aplicacao das solucoes neocolonialistas
procuradas noutros locais.

Contudo, decidido a formar-se em Medicina, e devido
a inexistencia de qualquer instituicao de ensino superior na entao
colonia de Angola, 0 Camarada Antonio Agostinho Neto embarca,
em 1947, para Portugal, onde se matriculou na Faculdade de
Medicina de Coimbra, transferindo-se depois para Lisboa.

Em 1951, quando reunia assinaturas para 0 apelo da Paz de
Estocolmo, conheceu a prisao pela primeira vez.

Retomando as actividades politicas apos a. sua libertacao,
o Camarada Agostinho Neto tornou-se representante da juventude
das entao colonias portuguesas junto do Movimento da Juventude
Portuguesa, 0MUD-Juvenil.

Em Fevereiro de 1955,no decurso de urncorniciode estudantes,
e novamente preso pela PIDE, so voltando a ser posto em liberdade
em Junho de 1957. Poraltura dasua prisao.em 1955,veioalumeurn
opusculo com os seus poemas. Entretanto, poemas que descreviam as
desumanas condicoes de vida do Povo angolano e a inabalavel crenca
do poeta, do militante, na certeza da vitoria sobre 0 regime colonial
fascista portugues, haviam ja transposto, anos antes, 0 "Muro do
Silencio" que 0 regime colonialista e fascista erguera para abafar as
vozes da Liberdade e da Democracia e os crimes brutais que se
abatiam sobre os povos das entao colonias.

Tambem nessa altura trabalhou com dedicacao na elevacao do
nivel cultural do Povo, ensinando gratuitamente a alguns dos que,
devido a exploracao colonial, nao tinham 0 acesso as escolas.

Ainda como estudante, fundou 0 jornal "Estudante", prestando
igualmente colaboracao activa na Revista Mensagem. Foi tambem,
em colaboracao com 0 camarada Lucio Lara, membro fundador do
fasciculo "0 Momento".

Avos ter concluido 0 curso Liceal em Luanda, 0 Camarada
Agostinho Neto trabalhou nos Services de Saude. Pela sua pratica
e pelas suas ideias rapidamente se soube impor como uma das figuras
proeminentes do Movimento Cultural Nacionalista que, durante os
anos 40, conheceu uma fase de grande expansao.

o Camarada Antonio Agostinho Neto nasceu em 17 de
Setembro de 1922, na aldeia de Kaxicane, regiao de lcolo e Bengo.
o Pai era Pastor protestante e, tal como a mae, professor.

Biografia do Camarada Presidente
Dr. Antonio Agostinho Neto



o Camarada Presidente considerava de vital importancia para
o progresso da Humanidade e sobretudo a nivel africano,
o estabelecirnento de uma nova ordem economica intemacional,
e particularmente a cooperacao regional e continental em Africa,

A questao da libertacao nacional, a independencia real
e completa dos Povos da Africa Austral eram para 0 Camarada
Agostinho Neto preocupacoes constantes, que se traduziam na
pratica pelo expressivo emultiforme apoio que 0 nossoPartido, Povo
e Governo fomecem aos povos ainda em luta (nomeadamente
a Namibia, Zimbabwe e Africa do SuI)e pelo empenho pessoal posto
pelo nosso Presidente na defesa dos justos interesses dos Povos, no
seio dos paises da Linha da Frente.

Assirn e que nas tribunas internacionais a voz do Camarada
Agostinho Neto nunca deixou de se pronunciar pela dernincia das
siruacoes de dominacao colonial, neocolonial e imperialista, pela
libertacao nacional, a favor da independencia total dos Povos, pelo
estabelecimento das relacoes justas entre os paises e pela
manu t en ca o da Paz como elemento indi spensavel ao
desenvolvimento das Nacoes.

E neste espirito e na sequencia dos laces comuns forjados na
dura luta contra 0 colonialismo portugues, que 0 Camarada
Agostinho Neto dedicava especial atencao ao fortalecirnento das
relacoes aos varies niveis entre os paises da ex-CONCP.

A figura do Camarada Agostinho Neto, como corajoso militante
revolucionario e sereno estadista nao se limita as fronteiras de
Angola. Ela projecta-se no contexte africano e mundial sendo as suas
concepcoes e a sua pratica a1vode admiracao e respeito, ao mesmo
tempo que 0 seu exemplo serve de impulso a luta dos Povos que no
Mundo ainda estao submetidos a humilhacao, ao obscurantismo
e a exploracao,

Pelas suas imimeras qualidades, 0 I Congresso do MPLA,
interpretando fielmente a vontade e os sentimentos de todos os
militantes do MPLA e de todo 0 Povo angolano, outorga ao
Camarada Agostinho Neto a mais honrosa distincao da Republica
Popular de Angola - & Medalha de Heroi Nacional.

Combatente incansavel pela causa da libertacao nacional,
o Camarada Presidente Agostinho Neto forjou a sua consciencia
revolucionaria no ardor da luta tornando-se urn simbolo vivo do
combate que opoe explorados e exploradores, que coma sua vincada
personalidade politica transmitia, com invulgar capacidade e poder
criador, os principios universais da teoria cientifica do proletariado,
o marxismo-leninismo,

A realizacao, em Dezembro de 1977 do I Congresso do MPLA
arma a nossa luta com urn instrumento de poderosa accao junto das
massas populares que vai garantir as transformacoes revolucionarias
da sociedade angolana. Pelas suas qualidades de dirigente, de
revolucionario, de militante dedicado a causa do proletariado,
o Camarada Agostinho Neto e eleito pelo I Congresso, Presidente do
MPLA-Partido do Trabalho, reconhecendo-se assimtodo 0 exemplo
da sua dedicacao a nobre causa da dignificacaoe libertacao da Patria,
do Povo e da Revolucao Angolana.

A inflexivel posicao de principios assumida pelo Camarada
Presidente, a sua inegavel autoridade politica, possibilitaram
transformar a accao fracassada dos aventureiros golpistas em vitoria
da Revolucao, pelo reforco da unidade ideologica no seio doMPLA,
pela preservacao da unidade nacional de Cabinda ao Cunene.

A unidade nacional e a unidade no seio do MPLA, como
elementos decisivos para as vitorias que tinham sido alcancadas, sao
nessa altura ameacadas por urngrupo de aventureiros golpistas. Face
a mais esta ofensiva reaccionaria, que culminou com a tentativa de
golpe de Estado em 27 de Maio de 1977, todos os militantes e todo
o Povo se unem mais uma vez em torno do seu guia incontestavel,
o Camarada Presidente Agostinho Neto, simbolo vivo e permanente
da unidade nacional, exernplo consequente da determinacao
militante.
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A terceira reuniao plenaria do Cornite Central do MPLA marca
para a Revolucao Angolana uma nova vitoria, uma vez que define
concretamente os programas de accao nos varios dominios, que
respondem as preocupacoes e necessidades da Nacao e do Povo.

Sob a direccao c1arividentedo Camarada Presidente:Agostinho
Neto, 0 Cornite Central do MPLA reafirma entao a nossa opcao,
apontando ao mesmo tempo a necessidade da criacao do Partido de
Vanguarda da Classe Operaria, como instrumento indispensavel
para materializar tal objectivo.

No acto das comernoracoes do 2.° aniversario da Proclamacao
das FAPLA, 0 Camarada Presidente Agostinho Neto foi empossado
no cargo que sempre exerceu de Comandante em Chefe das Forcas
Armadas Populares de Libertacao de Angola, dando tambern ai todo
o seu contributo no aumento da capacidade organizativa e combativa
das nossas Forcas Armadas, instrumento indispensavel para a defesa
das conquistas alcancadas.

o processo de Reconstrucao Nacional nos dorninios politico,
econornico e social torna-se entao possivel, continuando a assumir
o Camarada Presidente Agostinho Neto, com a mesma firmeza
e determinacao, a direccao desta nova fase.

A melhoria das coridicoes de vida de todo 0 Povo,
a concretizacao das suas aspiracoes mais legitimas, tornam-se entao
a preocupacao fundamental da direccao do Pais, e muito particular
mente do nosso querido Presidente, que firrnemente aponta como
factor decisivo 0 papel do trabalho de todo 0 Povo na cria~ao das
bases mater iais e tecnicas ' da Democracia Popular rumo ao
Socialismo.

Com a firmeza de principios que sempre 0 caracterizou na
conducao da luta revolucionaria, 0 Camarada Presidente no acto da
Proclarnacao da Independencia sintetizou c1aramente quais asmetas
e os meios para as materializar, que a Revolucao Angolana deveria
alcancar nas novas condicoes criadas com a Constituicao da
Republica Popular de Angola.

Ao definir como objectivo estrategico a construcao de uma nova
sociedade sem exploradores nem explorados, 0Camarada Agostinho
Neto encama a vontade secular das massas populares do nosso Pais
de abolir do nosso solo Patrie as sequelas nefastas deixadas pelo
colonialismo, lutando contra a dependencia e 0 subdesenvolvimento.

o Camarada Agostinho Neto regressou a Luanda, no dia 4 de
Fevereiro .,de 1975, sendo a1vo da mais grandiosa manifestacao
popular de que ha memoria em Angola.

Dirige'pessoalrnente a partir desse momenta toda a accao contra
as multiplas tentativas de impedir a Independencia do nosso Pais
proclamando a Resistencia Popular Generalizada.

Apos 14 anos de vitoriosa luta armada contra 0 colonialismo
e imperialismo, 0 Povo angolano proclamou a 11 de Novembro de
1975 na voz do seu querido guia, Camarada Presidente Agostinho
Neto, a Independencia Nacional, objectivo pelo qual deram a sua
vida tantos e tao dignos filhos da patria angolana, tendo sido nessa
altura investido do cargo de Presidente da Republica Popular de
Angola.

Com a abertura da Frente-Leste da-se 0 saito qualitativo que
assinala a derrota do colonialismo em Angola.

o Camarada Agostinho Neto multiplica-se numa extenuante
actividade, quer no interior do pais, quer, ainda, no exterior,
dirigindo pessoalmente as relacoes diplomaticas do Movimento.
Pode, assim, visitar e contactar numerosos paises e grandes lideres
revolucionarios que nele encontraram sempre 0 dirigente
revolucionario de urn Povo heroico e generoso batendo-se pela
independencia nacional, pela Democracia e pelo Progresso Social.

Apos 0 25 de Abril, e depois de vencida mais uma manobra
fraccionista contra 0 MPLA, que foi a traicao Chipenda-Revolta
Activa, reunidas as condicoes minimas indispensaveis, quer a nivel
interno, quer a nivel externo, 0 MPLA assinou em Outubro de 1974
o acordo de treguas nas chanas do Lunhamege. 0 Camarada
Agostinho Neto dirigiu pessoalmente a Delegacao do MPLA.
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CAMARADA AGOSTINHO NETO
PRESENTE!

o exemplo da sua vida, a sua irrepreensivel conduta de militante,
a dimensao historica das suas ideias, iluminarao 0 tortuoso mas
vitorioso caminho que a Revolucao Angolana tera de trilhar ate ser
alcancado 0 objectivo estrategico pelo qual 0 nosso querido
Presidente tanto lutou: a Sociedade Socialista.

E todo 0 rico manancial destas ideias, destas praticas e destas
conviccoes que fazem com que apesar de ter desaparecido
fisicamente, 0 Camarada Presidente Antonio Agostinho Neto
permaneca eternamente vivo na memoria dos militantes do nosso
Partido e de todo 0 Povo angolano.

Esta preocupacao resultava da conviccao do Camarada
Presidente de que, 0 desenvolvimento economico e social do Pais,
a melhoria crescente das condicoes de vida do nosso Povo,
dependiam em grande parte do grau de organizacao do Partido e da
participacao cada vez mais activa das massas populares no exercicio
do poder do Estado.

Como marxista-Ieninista convicto, 0 Camarada Agostinho Neto
reafirmava constantemente 0 papel dirigente do Partido,
a necessidade da sua estrutura organica e fortalecimento ideologico,
garantia segura para a criacao e consolidacao dos orgaos do Poder
Popular, forma institucional da gestae dos destinos da Nacao pelos
operarios e camponeses.

Dotado de urn invulgar dinamismo e capacidade de trabalho,
o Camarada Presidente Agostinho Neto, ate a hora do seu
desaparecimento ffsico, foi incansavel na sua participacao pessoal
para resolucao de todos os problemas relacionados com a vida do
Partido, do Povo e do Estado.

Tambem na Republica Popular de Angola, a eleicao do
Camarada Agostinho Neto para Presidente da Uniao dos Escritores
Angolanos, cuja proclamacao assinou, traduz a justa admiracao dos
homens de letras do nosso Pais pelo seu mais destacado membro.

A atribuicao do Prernio LOtus, em 1970, pel a Conferencia dos
Escritores Afro-Asiaticos, e outras distincoes dadas a algumas das
suas obras de poesia sao mais urn reconhecimento internacional dos
seus meritos neste dominio.

Agostinho Neto foi tambem urn esclarecido homem de cultura
para quem as manifestacoes culturais tinham de ser antes de mais
a expressao viva das aspiracoes dos oprimidos, arma para a demincia
dos opressores, instrumentos para a reconstrucao da nova vida.
o exemplo dos seus poemas sao bern a prova dessa firme conviccao
e ao mesmo tempo recusa frontal da primeira negritude.

Os principios de nao-alinhamentu e de independencia nacional
eram permanentemente reafirmados pelo Camarada Presidente que
os considerava pedra basilar na politica extern a da Republica
Popular de Angola e factor indispensavel ao nosso desenvolvimento
politico, economico e social, 0 que nao contradizia a nossa politica de
reforco da unidade com os paises socialistas.

o reconhecimento internacional prestado ao Camarada
Agostinho Neto como destacado estadista e revolucionario,
traduziu-se tarnbem pela atribuicao de varias distincoes que foram
recebidas pelo nosso saudoso Presidente em nome dos militantes do
MPLA e do Povo angolano. Destacamos de entre outras as seguintes:

- Medalha de Ouro do Conselho Mundial da Paz, Juliot Curie,
em 28 de Abril de 1976;

- Premio Dimitrov, atribuido pelo Conselho de Estado da
Republica Popular da Bulgaria, em Junho de 1976;

- Medalha de Ouro da Ordem Playa Giron, atribuida pelo
Conselho de Estado da Republica Socialista de Cuba, em 23 de Julho
de 1976;

- Medalha de Ouro da Cidade de Belgrado, a mais alta
condecoracao da Republica S. Federativa da Jugoslavia, em 25 de
Abril de 1977;

- Grande Faixa da Ordem de Meritos, atribuida pel a Republica
Popular da Polonia em 27 de Abril de 1977;

- Premio Internacional Lenine atribuido pelo Soviete Supremo
da URSS em 1 de Maio de 1977;

- Titulo Doutor Honoris Causa atribuido pela Universidade de
Lagos, Nigeria, em 19 de Janeiro de 1978;

- Titulo de Cidadao Honorario da Republica Popular de
Mocambique, em 30 de Setembro de 1978;

- Medalha "17 de Novembro" atribuida pel a Uniao
Internacional dos Estudantes, em 4 de Fevereiro de 1979.

plataforma segura para a manutencao de relacoes economicas justas
com os paises industrializados.

A justeza destas concepcoes do Camarada Agostinho Neto, hoje
mais do que nunca actuais e actuantes, constituirao motivos de
reflexao e accao no futuro da unidade african a e base sobre a qual
assentara 0 fortalecimento das relacoes multilaterais entre os paises.
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A alianca operario-camponesa, sendo forca motriz da
no~i!. Revolucao, devera reunir em tomo de si as restantes
camadas e classes sociais da Nac;ao angolan a para que, no
exercicio da Ditadura Democratica Revolucionaria, a unida
de nacional seja mantida de Cabinda ao Cunene.

Juramos-te, Camarada Presidente, que salvaguardare
mos a unidade national consolidando em cada momenta
a alianca operario-camponesa, mobilizando todas as forcas
sociais da Nac;ao para as tarefas da edificacao do Poder
Popular, tua constante preocupacao.

Proclamamos em 1 de Agosto de 1974 as Forcas
Armadas Populares de Libertacao de Angola. 0 seu papel
como instrumento fundamental para a defesa da Patria, do
Povo e da Revolucao, numa zona do mundo onde 0 imperia
lismo e particularmente agressivo, mereceram da tua parte
uma permanente atencao e dedicacao,

Juramos-te, Camarada Presidente, que faremos com que
as FAPLA continuem a ser urn destacamento de homens
e mulheres prontos a sacrificar a sua vida pel a Revolucao que
tu personificas,

Imimeras vezes nos ensinaste que, para construir 0 socia
lismo, para satisfazer as legitimas aspiracoes e necessidades
do Povo era necessario trabalhar, era necessario produzir;
criar as bases materiais sem as quais 0 nosso objectivo nao
passara de uma boa intencao.

Juramos-te, Camarada Presidente, nos operarios
e camponeses, que faremos com que das nossas fabricas e dos
nossos campos saiam cada vez mais e melhores produtos para
beneficiar sempre todo 0 nosso Povo.

Se for necessario, Camarada Presidente, 0 sangue brotara
das nossas maos, mas sera 0 nosso trabalho que arrancara
a nossa terra do subdesenvolvimento.

A Iibertacao dos povos foi para ti, para 0 nosso Partido,
uma questao de principios da qual nunca abdicaste. Na Africa
Austral existem povos ainda oprimidos e explorados. Nou
tros pontos do mundo milhoes de homens, mulheres e crian
eras,permanecem sob 0 jugo da humilhacao e opressao,

Juramos-te, Camarada Presidente, que jamais deixa
remos de apoiar a luta dos oprimidos. Sempre que 0 nosso
Partido, 0 teu Partido, assim 0 determinar marcharemos
decididos para cumprir qualquer missao intemacionalista.

Assim sera a unica forma de na realidade nos con
siderarmos teus camaradas.

Camarada Neto!
Cumprindo na integra esse juramento de compromisso

sera a tinice forma de, na realidade, nos considerarmos teus
camaradas.

Juramento do Comite Centra]
15 de Setembro de 1979

Na trajectoria da luta revolucionaria do Povo angolano
muitos foram os momentos em que vimos tombar combaten
tes da nossa nobre e justa causa. Nessas alturas, sempre
dissemos: "Niio choremos os nossos mortos. Honremo-los
continuando 0 seu combate pela Democracia Popular
eo Socislistno".

No momenta presente, a intensidade da nossa dor e sem
diivida incomparavelmente maior. Perdemos fisicamente urn
Camarada que durante 19 anos conduziu com indiscutivel
audacia e determinacao a luta vitoriosa do nosso Povo.

Desapareceu do nosso convivio 0 Camarada Agostinho
Neto, nosso querido Presidente, 0 mais destacado militante
do nosso Partido.

Juramos-te, Camarada Presidente, que levantaremos
cada vez mais alto 0 facho aceso do exemplo da tua
determinacao e perseveranca lutando para merecer cada vez
mais a honra de pertencer ao destacamento de vanguarda da
classe operaria que tu tao fielmente dirigiste.

Ha 23 anos fundamos 0 Movimento Popular de Liberta
c;aode Angola; guiados por ti e sob a tua direccao esclarecida
conquistamos a independencia nacional.

A 10 de Dezembro de 1977, fundamos 0MPLA-Partido
do Trabalho. Acompanhaste e dirigiste de perto tudo 0 que
significava estruturar organica e ideologicamente urn Partido
marxista-Ieninista, num pais africano subdesenvolvido onde
a classe operaria e numericamente reduzida. Mas, apesar
disso, sempre nos ensinaste que so a classe operaria, dirigida
pelo seu Partido de vanguarda e capaz de conduzir a Revolu
c;ao ate as suas iiltimas consequencias.

Juramos-te, Camarada Presidente, que faremos do
MPLA-Partido do Trabalho urn solido Partido marxista
-leninista, cuja unidade ideologica e de accao, preservaremos
como a propria vida. Dizemos-te, Camarada Presidente, que
o nosso Partido demonstrara sempre que os teus ensina
mentos frutificarao na Patria que ajudaste a libertar e a qual
permaneceras etemamente ligado.

Constitui objectivo fundamental do Partido da classe
operaria a criacao de urn homem novo capaz de contribuir de
uma forma activa para 0 desenvolvimento da nossa conscien
cia social, baseada nos principios revolucionarios do marxis
mo-Ieninismo.

Juramos-te, Camarada Presidente, dedicar 0 maior
empenho na mobilizacao, enquadramento e educacao das
jovens geracoes que serao as continuadoras da nossa Revolu
c;ao,nos mais elevados sentimentos patrioticos e revoluciona
rios.

A unidade de todas as camadas patrioticas do nosso Povo
foi urn indispensavel factor para a conquista da independen
cia nacional.

Juramento do Comite Central
do MPLA -Partido do Trabalho
em nome de todos os membros do Partido



Trabalhador da.saiide, conseguiu Iicenciar-se em Medici
na, conhecendo algumas vezes a dureza das prisoes fascistas
portuguesas nos tempos de estudante, tendo desde logo
granjeado grande prestigio intemacional 0 que levou
a Amnistia Intemacional a considera-lo, em 1961,0 Prisio
neiro Politico do Ano.
Lutador nato, que nao para diante de qualquer obstaculo,

habituou-se desde sempre a querer para poder.
Desde cedo compreendeu que so a organizacao da Iorca

a luta. Em contacto com progressistas de todo 0Mundo, pode
forjar uma consciencia verdadeiramente marxista. Militou
em diversas organizacoes juvenis e estudantis e fundou, em
1952, com trabalhadores maritimos angolanos, 0 Club
Maritimo Africano, correia de transmissao entre os patriotas
angolanos que se encontravam em Portugal e os que, em
Angola, preparavam os alicerces do movimento de liberta
cao, que iria gerar 0 Movimento Popular de Libertacao de
Angola, em 1956. 0 Club Maritimo nessa altura foi ja urn
instrumento na denuncia dos massacres de Fevereiro de 1953
emS. Tome.

Sempre a procura de metodos mais eficazes de luta
clandestina, fundou em 1958com Anu1car Cabral, Marcelino
dos Santos e outros jovens das antigas colonias portuguesas
o Movimento Anti-Colonialista (MAC) com 0 objectivo de
forjar a consciencia nacional da juventude em riscos de
alienacao, e com a finalidade tam bern de denunciar fora de
Portugal a natureza fascist a do colonialismo portugues.

A vida agitada entre a Faculdade de Medicina e as cadeias

Filho de professores, nasceu, faz hoje 57 anos, na aldeia
de Kaxicane, a menos de uma centena de quilometros de
Luanda.

A historia da sua vida e bern a historia modema da luta do
nosso Povo pela Independencia e pel a dignidade.

Povo Angolano,
Distintos Chefes de Estado,
Distintos Delegados,
Caros Amigos,
Camaradas,
o nosso grande desaparecido nao e urn desconhecido

para vos, nao e urn desconhecido para 0 Mundo.

sangue operario e campones no aparelho do Partido e do
Govemo.

Vamos sim instituir 0 Poder Popular e criar a Assembleia
do Povo, Tua derradeira preocupacao.

Vamos sim praticar a rnodestia, a austeridade, a audacia,
para que cumpramos a Tua lapidar directiva de que 0 mais
import ante e resolver os problemas do Povo.

Vamos sim fortalecer as Forcas de Defesa e Seguranca
e a ODP, para que as nossas fronteiras se tomem inviolaveis,
para que 0 nosso Povo sinta seguranca e tranquilidade.

Vamos sim, Camarada Presidente, reforcar 0 Partido,
reforcar a sua unidade, reforcar a unidade do Povo, dignificar
a mulher angolana, educar e cuidar do futuro dos nossos
Pioneiros, dos Teus pioneiros.

Vamos sim, Presidente amigo, intensificar a construcao
do nosso Partido, que sob a bandeira do marxismo-Ieninismo
conduzira Angola para 0 Socialismo, sob a direccao da classe
operaria.

Continuaremos fieis a Tua memoria e aos Teus ensi
namentos, Camarada Presidente, e procuraremos em Ti
a inspiracao para vencermos os obsctaculos mais dificeis.
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Camarada Presidente,
Querido Amigo,
Que ingenuidade a nossa quando, no incessante derrubar

de obstaculos que tern sido a nossa luta, acreditamos que eras
invulneravel,

Habituamo-nos, Comandante-em-Chefe, sob 0 Teu co
mando, a nao acreditar na derrota e a forjar vitorias para
o nosso Povo.

A certeza da vitoria eras Tu, que sabias sorrir diante do
perigo, que sabias criar com os olhos secos, que nao conhecias
nem 0 medo nem a duvida diante dos objectivos que desde
cedo foram tracados,

Das prisoes portuguesas em Angola, em Cabo Verde
e em Portugal, soubeste retirar a experiencia necessaria para
as transformar em escolas de luta para 0 nosso Povo. Das
bofetadas da Pide soubeste aprender que 0 6dio nao e dos
homens, mas dos monstros, que 0 racismo sofrido na carne
pode transformar-se em anti-racismo revolucionario, em
amor pela Humanidade.

Da ciencia medica que adquiriste e praticaste com
desvelo, soubeste fazer a arma de luta contra a exploracao do
Homem pelo Homem, de luta pel a dignidade. Quantos
jovens passados no Teu consultorio do Bairro Operario se
tomaram dedicados patriotas, destacados dirigentes da luta
do Povo angolano oprimido.

Soubeste ser 0 Filho que aprendeu a esperar da sua Mae
a hora de entoar os hinos da liberdade.

Soubeste ser 0 chefe de familia que a companheira e aos
filhos dedicou imenso carinho, como unica compensacao de
ausencias sem fim que agora se tom a permanente.

Soubeste ser 0 irmao amigo, 0 familiar afavel, em quem
sempre foi possivel encontrar urna palavra de calor.

Chefe incontestado de urn Povo heroico, tornaste-te 0Pai
de todos os filhos angolan os, 0 Filho de todas as Maes de
Angola.

No feretro em que repousas para sempre, nao teras
ouvido 0 clamor dos gritos de dor que a Tua passagem
desencadeou pelas ruas da cidade. Todos quiseram, de pe,
prestar-te homenagem e gritar a revolta que a Tua partida
provocou nos coracoes.

Perdoa-nos, Comandante, esta desorientacao momen
tanea, estas lagrimas teimosas que queriamos saber conter.

E grande a dor e e comunicativa. A dor dos pioneiros
transmite-se as Maes, ados operarios transmite-se aos
soldados e aos camponeses.

Mas nos vamos tambem veneer a dor, como vencemos os
sul-africanos, e vamos continuar a transformar esta querida
Patria no Pais que Tu projectaste no futuro.
o nosso Povo, 0 Teu Povo, descobre neste momento que

Tu eras urn gigante, maior ainda que a imagem que de Ti em
todos existia. E e com determinacao que memoriza todas as
Tuas orientacoes, e que desde ja presta juramento solene de
que as vai aplicar com entusiasmo na organizacao do Partido
e do Estado, no progresso economico e social da Nacao.

Vamos sim lutar sem treguas pela libertacao total do
nosso Povo, pel a liquidacao de todas as sequelas herdadas do
colonialismo. Vamos sim, 0 Povo inteiro, varrer do solo
patrio os inimigos que teimam em nao acreditar na nossa
invencibilidade.

Vamos sim respeitar e continuar a aplicar os principios
sagrados da nossa opcao socialista que sao ja urn legado da
Tua direccao, que sao ja urn traco visivel na nova sociedade
que aqui forjamos.

Vamos sim, Camarada Presidente, injectar cada vezmais

Elogio mnebre
ao Guia da Revolu~ao
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primeiras investidas na Frente Leste para generalizar a luta
armada em novas regi6es do territ6rio nacional.

Incansavelmente, 0 Presidente Agostinho Neto percorre
as diferentes regi6es militares, tao distantes umas das outras,
para animar os combatentes, para velar pelas condicoes de
abastecimento, para corrigir a inciiria, para dinamizar a ac
~ao. "Accoes, mais accoes, cada vez mais accoes", era
o estribilho que tinha nos labios quando falava com os
guerrilheiros.

As novas regioes apresentavam novo tipo de problemas.
As armas de repeticao e as pequenas pistolas metralhadoras
revelavam-se pouco eficazes face ao material utilizado pelo
inimigo. A guerra quimica devastava as culturas do Povo.
o Presidente Neto compreendeu que era preciso dar 0 saIto
qualitativo.

Em primeiro lugar 0 Homem. Era preciso cuidar do
Homem, do seu aperfeicoamento, da sua instrucao e da sua
consciencia politica.

Em segundo lugar 0 material. Armas mais poderosas,
meios mais eficazes. E tambem enxadas, catanas, sementes,
que permitissem ao guerrilheiro e ao Povo que the dava apoio
desenvolverem uma pequena economia de guerra e de
auto-abastecimento.

Os CIR's floresceram, 0 Povo comecou a ver nos
primeiros manuais, nos primeiros medicamentos 0 arnincio
de uma nova era.

Apareceram as primeiras formas de Poder Popular.
Gracas aos esforcos e a confianca inspirada pelo Presi

dente Neto, melhores armas, melhorequipamento, comecam
a afluir as bases guerrilheiras.

Os primeiros grupos de artilharia entram com sucesso no
teatro de guerra. Os quarteis inimigos ja eram atacados com
armas mais adequadas. A confusao que 0 imperialismo
gerava a volta do MPLA vai-se desfazendo.

Neto foi tambern urn diplomata emerito que utilizava
como arma a verdade, a coragem politica, 0 desassombro.

o MPLA passa a ser apoiado pela OUA. Eo pr6prio
Presidente quem leva uma delegacao militar da OUA
a visitar as zonas libertadas. Nos are6pagos internacionais,
em conjunto com a FRELIMO, MLSTP, PAIGe, 0 MPLA
desenvolve intensa accao contra 0 colonialismo portugues ja
em decomposicao, Desta accao comurn restam laces indes
trutiveis que determinaram uma nova dinamica nomovimen
to de libertacao do Continente.

o mesmo acontece com os movimentos de libertacao da
Africa do SuI, do Zimbabwe e da Namibia.

o Presidente Neto e muitas vezes escolhido por todos os
movimentos de libertacao africanos para ser seu porta-voz na
Conferencia da OUA ou dos Nao-Alinhados.

As relacoes com os paises socialistas, rectaguarda segura
do movimento de libertacao nacional, foram objecto de
permanente atencao do Presidente Neto, que conquistou por
parte de todos os dirigentes dos respectivos Partidos e Gover
nos uma s6lida amizade que viria a contribuir para 0 estabele
cimento de relacoes estreitas depois da Independencia,

Entretanto, e nurn momenta de crucial importancia=
Agosto de 1974 - criaram-se as Forcas Armadas Populares
de Libertacao de Angola (FAPLA).

E durante a Segunda Guerra de Libertacao Nacional,
ap6s 0 Acordo de Treguas com Portugal, em Outubro de
1974, que a personalidade do Dr. Agostinho Neto como
estadista se imp6e a consideracao de todo 0Mundo.

A violenta agressao sul-africana sofrida pelo Povo
angolano em vesperas de Independencia, levou a que se

nao impediu que viesse a encontrar a esposa e companheira
com quem viria a percorrer a longa caminhada da luta que
iniciou.

Acabado 0 curso e ja em Luanda que, alem do exercicio
da medicina, passa a dinamizar as palavras de ordem do
Manifesto do MPLA, entao em periodo de estruturacao.

Nao foi dificil aos esbirros coloniais detectarem que
Agostinho Neto se tomara urn p610 de atraccao de jovens
e velhos que, a pretexto de consulta, com ele iam preparar
a accao clandestina de organizacao e consciencializacao.

De novo a prisao e a deportacao para Lisboa e Cabo
Verde fizeram com que 0 Povo de leola e Bengo se
manifestasse pacificamente, sendo objecto de violenta re
pressao que redundou em massacre.

Era a epoca das pris6es em massa de todos os angolanos
suspeitos de actividades politicas,

Na reestruturacao do MPLA, Agostinho Neto e nomea
do Presidente de Honra.

Vern 0 glorioso sinal do 4 de Fevereiro que iniciava uma
nova etapa da nossa luta de libertacao. 0assalto asprisoes de
Luanda por patriotas armados apenas de catanas iria dar
inicio a guerra de libertacao do Povo angolano, que, apesar
da feroz repressao da tropa portuguesa, acendeu para sempre
a chama da libertacao da Patria.

Das masmorras de Cabo Verde e Lisboa passou ao
periodo de residencia fixa, 0 que gracas a colaboracao entre
o MPLA e urn grupo de progressistas portugueses permitiu
preparar a sua espectacular fuga para Marrocos, acompa
nhado de sua esposa e dois filhos. Ali, Agostinho Neto
encontra os primeiros grupos de guerrilha que se treinavam
com.o apoio da Frente Nacional de Libertacao de Argelia
e desde logo assume a direccao dos problemas da luta, ate que
emDezembro de 1962, na I Conferencia Nacional doMPLA,
e eleito Presidente do MPLA.

As vicissitudes de uma luta travada em condicoes de
extrema falta de meios e sem qualquer apoio valido do
exterior, em nada faziam diminuir a inquebrantavel confian
~a no exito e, pelo contrario, era 0 motivo de urn esforco
titanico para abastecer os grupos de guerrilha que na
I Regiao se debatiam com grandes dificuldades de arma
mento.

As crises provocadas pelas manobras imperialistas em
1963 levaram 0 Presidente Agostinho Neto a criar a II
Regiao politico-militar em Cabinda, onde com sucesso se
forjaram valorosos combatentes tal como 0 destacado Her6i
Hoji Ya Henda.

o pensamento estrategico de Agostinho Neto cedo
compreendeu que nao bastavam ao MPLA a I e II Regioes
para desenvolver com forca a luta armada.

E aberta entao a III Regiao na parte centro-leste do Pais,
que traz urn novo vigor a luta de libertacao,

E 0 tempo da audacia de que sempre deu provas 0 nosso
Presidente.

Ja com maior apoio, de paises socialistas e africanos,
centenas de combatentes sao transferidos num percurso de
milhares de quil6metros de Cabinda e da I Regiao para
a III Regiao, onde se inicia urn novo tipo de luta assente na
fixacao de bases na profundidade do territ6rio.

E tempo de audacia na preparacao e no envio das grandes
colunas Cienfuegos, Kamye Bomboco, de apoio emmaterial
de guerra a I Regiao, atravessando clandestinamente cente
nas de quil6metros em territ6rio do entao Congo-Kinshasa
e em territ6rio angolano.

E tempo de audacia, aproveitando os sucessos das



A t.trr», CONTINUA!
A VIT6RIA E CERTA

Neto Amigo,
Camarada Presidente,
Camarada Comandante-em-Chefe,
o nosso juramento, ha pouco feito, nao sera em vao.
A tua fidelidade aos principios marxistas-leninistas sera

urn exemplo vivo para a juventude e para todos osmembros
do Partido.

As tuas preocupacoes com os problemas do nosso Povo
estarao nas prioridades da nossa accao.

A luz do teu exemplo iluminara para sempre a Patria
Angolana.

Adeus, Neto Amigo.
Adeus, camarada Presidente.

e progride, com lentidao, mas progride. Mas 0 Chefe quer
andar mais depressa, sempre mais depressa e isso sem
prejuizo da atitude internacionalista em relacao as lutas de
libertacao, em relacao a outros povos amigos.

A diplomacia passa a ter urn papel activo no acelera
mento do desenvolvimento economico.

Acordos de cooperacao sao assinados com numerosos
paises.

Alarga-se 0 campo das relacoes internacionais. Sucedem
-se missoes de boa vontade junto do Presidente Neto e da
reserva retrograda de alguns paises relativamente a Angola
passa-se rapidamente a simpatia, a cooperacao, mesmo com
regimes de ideologia diferente.

E e neste doloroso transe que e possivel avaliar 0enorme
prestigio que em todo 0 Mundo gozava 0 Presidente Dr.
Agostinho Neto. Mensagens comoventes vieram de todo
o Mundo, de eminentes personalidades. Milhares e milhares
do Bie, de Cabinda, do Cunene, do Kuando-Kubango, do
Uije, do Moxico, de Benguela, do Huambo, das Lundas, de
Malanje, do Zaire, do Kwanza-Norte, do Kwanza-SuI, da
Huila, de Mocamedes, de Luanda, mas tarnbem da Mongolia
e da Inglaterra, do Sudao e do Mexico.

E para vos, distintos Chefes de Estado e distintos
Delegados, que aqui vieram render homenagem ao nosso
querido Presidente, sera facil constatar a emocao do nosso
Povo perante este triste acontecimento, mas emocao tambem
pela vossa presenca amiga que 0 nosso Povo agradece
sensibilizado.

Estimada Mae Maria da Silva Neto, e grande a dor de
perder urn filho, sobretudo quando ela se repete em pouco
mais de uma semana. 0 nosso Povo, 0 nosso Partido,
acompanham-na na sua imensa dor e comprometem-se
a dar-vos todo 0 apoio necessario,

Camarada Maria Eugenia Neto,
Mario Jorge, Irene, Leda.

o Partido partilha a vossa profunda dor. A solucaodos
problemas do nosso Povo e do nosso Partido faz com que
fossem roubadas muitas horas em que 0 vosso esposo e vosso
pai queria acompanhar-vos, beneficiar do vosso amor,
acarinhar-vos com sua presenca.

E este 0 destino dos herois. 0 Partido assume a respon
sabilidade de cuidar de vos com 0 mesmo carinho que
o nosso Presidente vos dedicava.

Irmas, irmaos de Agostinho Neto, 0 nosso Povo e nosso
Partido inclinam-se diante do vosso sofrimento.
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pensasse que a unica possibilidade do MPLA para salvaguar
dar a sua existencia seria a de aceitar a proposta que lhe
faziam amigos e inimigos para uma colaboracao com os
fantoches, que se tinham aliado a Africa do SuI e ao
imperialismo internacional. A correlacao de forcas apresen
tava-se favoravel ao imperialismo que nos seus calculos nao
contou com a determinacao de urn Chefe que acreditava no
seu Povo, que nao receava as piores ameacas.

Assumindo em pleno as suas Iuncoes de Comandante
-em-Chefe, 0 Presidente Agostinho Neto soube levar as
forcas do MPLA ao caminho da vitoria, utilizando com
particular sagacidade as fraquezas dos inimigos e as nossas
reservas, reforcadas, em tempo oportuno, com 0 esforco
internacionalista das Forcas Armadas Revolucionarias
Cubanas.

Proclamada a Independencia, uma nova era se abre para
a Revolucao Angolana que se propoe criar uma sociedade de
onde seja extirpada a exploracao do Homem pelo Homem.

Rapidamente 0 Camarada Presidente vai segurando
a barra do Ierne da governacao.

Expulsos os sul-africanos, com 0 Pais destruido pela
guerra, ha que andar depressa no sentido de rapidamente
criar as bases do novo desenvolvimento economico, virado
para os interesses das massas.

Tarefa dificil, num Pais destruido pela guerra, sem
quadros tecnicos suficientes para movimentar todas as
empresas, em que uma pequena-burguesia alienada tenta
a todo 0 custo manter as redeas da direccao dos negocios do
Estado.

E 0 tempo das grandes opcoes. A III Reuniao Plenaria do
Comite Central do MPLA traca os novos rumos de desen
volvimento.

Os confiscos e as nacionalizacoes comecam a transformar
a situacao economica herdada do periodo colonial.

A criacao da moeda nacional e uma nova afirmacao da via
independente.

o espirito audacioso do Chefe incontestado comeca
a fazer-se sentir em todos os dominios.
Os obstaculos sao de toda a ordem, mas a Revolucao nao

para.
Do golpe fraccionista fica uma recordacao dolorosa que

o Presidente Agostinho Neto nao consegue extirpar.
Mas a Revolucao avanca. Avanca com a audacia do

Chefe.
E veio 0 I Congresso em Dezembro de 1977. E veio,

enfim, 0 Partido do proletariado. Nova conquista, audaciosa
conquista, ha muito planeada, mas que so na forja da
problematica polftico-economico-social dos dois primeiros
anos de Independencia foi possivel concretizar.

Unanimemente eleito Presidente do MPLA-Partido do
Trabalho, galardoado com a Medalha de Heroi Nacional,
o Camarada Agostinho Neto imprime urn ritmo acelerado
a construcao do novo Partido, ao Movimento de Rectifi
cacao.

Dos primeiros militantes as primeiras celulas, das primei
ras celulas aos primeiros Comites do Partido do local de
Trabalho, todo urn processo que vai frutificar na rees
truturacao da juventude, na reorganizacao da OMA e na
organizacao dos primeiros sindicatos da UNTA.

No campo 0 movimento cooperativo nao cessa de se
desenvolver.

A economia nacional procura 0 seu melhor caminho





Momento hist6rico de extrema dor vivido pelo nosso Povo quando 0corpo do
camarada Presidente Do utor Agostinho Neto chegou aAngola, Terra que tanto
amou e se sacrificou (dia 14-9-1979as 9horas noAeroporto 4 de Fevereiro).
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Operetios, camponeses, homens, mulheres, jovens e criences, todos se fundiram
num ebreco doloroso ao ver pssssr, sereno equele que foi 0Amigo, 0Pai e Guia
incensevel do Povo Angolano.
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Todos, com 0mesmo sen timen to de dot e espanto, quiseram ver muito de perto
o sercoisgo onde repousa eternamente 0 imortai camarada Presidente Agostinho Neto.







Cada cidadiio do nosso Pais recebeu urnduro golpe com 0 desaparecimen to fisico
do Guia imortal da nossa Revoluciio.
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Vanos Chefes deEstado emuitas delega~i5es estrangeiras vierem nos trazer a sua
presence amiga e compartilhar com anossa profunda dor.
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Esta perda dolorosa para a Na<y8oAngolens, para 0 Con tinen teAfricano epara
toda a Humenidede, constituirs uma fonte de inspireciio para materializar nobres
idesis sempre difundidos com tanta intrensigencis pelo imortal camarada
Presidente Agostinho Neto.
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A dot niio pode ser contida, 0choro irrompe con vulsivo de todos ospresen tes
e 0 solo martirizado deAngola foi regado com ltigrimss de verios Povos de todos os
Continentes.
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Do Comissariado Municipal de Luanda ao Palacio do Povo, um cortejo
interminevel, acompanhou 0nosso Guia Incon testa vel a sua ultima morada.
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Derradeira homenagem ao Guie da Revoluciio AngoJana, fundadorda Neeio e do
MPLA -Partido do Trabalho.
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o Bureau Politico do Comite Central do MPLA-Partido
do Trabalho comunica a massa militante e a todo 0 Povo
angolano que a urna contendo 0 corpo do Camarada
Presidente Agostinho Neto chega a Luanda, no dia 14 de
Setembro, as 9 horas da manha.

o programa da recepcao no aeroporto internacional 4 de
Fevereiro sera anunciado no decurso do dia de hoje atraves
dos meios de difusao massiva.

o Bureau Politico do CC do MPLA-Partido do Trabalho.
Luanda, 1119179

Em nome do Povo angolano, do Comite Central e dos
Militantes do :MPLA-Partidodo Trabalho, 0Bureau Politico
apresenta a Camarada Maria da SilvaNeto, estremecida mae
do Camarada Presidente Agostinho Neto, a camarada Maria
Eugenia Neto, sua dedicada esposa e companheira de todas
as horas, aos seus queridos filhos, irmaos e parentes que com
ele partilharam uma vida inteiramente dedicada ao combate
pela libertacao e independencia do Povo angolano, a expres
sao das mais sentidas condolencias, compartilhando tao
doloroso momenta com toda a Nacao Angolana.

Honra e Gloria ao Camarada Presidente Agostinho
Neto!

A Luta Continua!
A Vitoria e Certa!

o Bureau Politico do CC do MPLA-Partido do Trabalho.
Luanda, 11 de Setembro de 1979

Por motivo do falecimento do querido Camarada Dr.
Antonio Agostinho Neto, Presidente do :MPLA-Partidodo
Trabalho e da Republica Popular de Angola, 0 Bureau
Politico do Comite Central do :MPLA-Partido do Trabalho
determina a observancia do luto nacional por urnperiodo de
quarenta e cinco dias, a partir das 13 horas do dia 11 de
Setembro de 1979.

o Bureau Politico do MPLA-Partido do Trabalho.
Luanda, 11 de Setembro de 1979.

Povo Angolano!
Militantes do :MPLA-Partidodo Trabalho!
Camaradas e Compatriotas!
Em nome da bandeira gloriosa que nos legou 0 nosso

querido Camarada Presidente Agostinho Neto, cerremos
fileiras em torno do Cornite Central do MPLA-Partido do
Trabalho, combatamos todos quantos pretendem opor-se
a concretizacao dos seus ensinamentos e orientacoes e de
punho erguido levantemosbernalto a inquebrantavel decisao
de construir a Patria Socialista e a Felicidade do Povo
Angolano.

Gloria imortal ao Guia da RevolucaoAngolana e Funda
dor da Nacao e do :MPLA-Partidodo Trabalho!

A Luta Continua!
A Vitoria e Certa!

o Bureau Politico do Comite Central do :MPLA-Partido
do Trabalho tern 0 doloroso e sentido dever de comunicar
o falecimento do nosso querido Presidente Dr. Agostinho
Neto ocorrido no dia 10 de Setembro de 1979, as 16 horas
e 45 minutos em Moscovo, na sequencia da gravissima
doenca de que sofria e nao obstante a intervencao cinirgica
a que foi submetido numa malograda tentativa de salva-lo.

Urna profunda angustia e pesar e a maior comocao nos
abalam nesta hora tragica.

Todavia, 0 exemplo inapagavel da vida daquele que foi
e sera sempre 0 nosso ,Guia impoe-nos neste momento
o dever solene de sermoscada urnde nos0 seu reflexosereno,
firme e perseverante.

A vida e a luta do Camarada Dr. Agostinho Neto tem
a dimensaohistoricada nossaPatria, porque nele se reuriiram
as virtudes superiores do revolucionario sem mancha, do
militante total, do intelectual e poeta universal, do medico
profundamente humano, do Chefe amigo, do Lider clarivi
dente, do companheiro de todas as horas, do incansavel
servidor do Povo.

A evocacao do seu nome e da sua memoria sempre viva
sera a fonte inesgotavel do estimulo para nos lancarmos cada
vez mais decididos na luta pelo triunfo dos seus ideais
e ensinamentos, a causa do Socialismo, a implantacao do
Poder Popular, 0 reforco e a pureza do Partido, pela unidade
nacional no nosso Pais.

A memoria do Camarada Presidente Dr. AgostinhoNeto
pertence hoje a todos os povos do Mundo, empenhados na
luta pela Iiberdade e a afirma~o do Homem. Cada operario,
cada campones, cada homem explorado, cada combatente
internacionalista, cada pensador marxista-leninista encon
trara nele urn simbolo da propria luta, que ultrapassando
fronteiras, 0 fixa no espaco dos mais altos dirigentes da nossa
epoca,

o Camarada Presidente Agostinho Neto projectou
a Revolucao Angolana na luta vitoriosa da Humanidade
inteira.

Povo Angolano!
Militantes do :MPLA-Partidodo Trabalho!
Camaradas e Compatriotas!

o Bureau Politico do MPLA-Partido do Trabalho.
Luanda, 10 de Setembro de 1979.

Reunido em sessao extraordinaria e conjunta, 0 Bureau
Politico e 0 Secretariado do Comite Central do :MPLA-Parti
do do Trabalho, comunicam a massa militante e a todo
o nosso Povo:

No seguimento da sua visita privada a Uniao Sovietica,
e devido ao seu estado de saiide, 0 Camarada Presidente Dr.
Antonio Agostinho Neto foi submetido a uma intervencao
ciriirgica.

Foi decidido igualmente 0 envio de uma delegacao
composta pelos camaradas Lucio Lara e Pascoal Luvualu,
membros do Bureau Politico a Uniao Sovieticapara mais de
perto seguirem a evolucao do estado de saude do nosso
querido Presidente, que ate as 15 horas de hoje era
preocupante.

A Luta Continua!
A Vitoria e Certa!

Comunicados do Bureau Politico
e do Secretariado do Comite Central
do MPLA-Partido do Trabalho



Luanda, aos 15de Setembro de 1979 - Ano da Formacao de Ouadros

o Secretariado do Comite Central 00 MPLA-Partido do
Trabalho.

Segundo 0 relatorio medico sobre a doenca doCamarada
Dr. Antonio Agostinho Neto, Presidente do MPLA-Partido
do Trabalho e da Republica Popular de Angola, recebido de
Moscovo e subscrito pelos medicos E. Tshasov, membro da
Academia de Ciencias e da Academia deMedicinada VRSS,
Professor N.Malinovsky,membro da Academia deMedicina
da VRSS, Professor N. Smaguine, membro correspondente
da Academia de Medicina da URSS, Professor G. Riabov,
membro correspondente da Academia de Medicina da
URSS, Professor A. Vorobiev, Professor V. Fedorov, Pro
fessor V. Soura, Doutor emCienciasMedicas,B. Savtchouk,
Doutor em CienciasMedicas, Eduardo Macedo dos Santos,
medico assistente do Presidente da Republica Popular de
Angola:

1. Constatou-se a instalacao de uma grave insuficiencia
hepatica e a forte suspeita de obstrucao da viabiliar principal.
Nestas condicoes impos-se a intervencao cinirgica como
unica alternativa para salvar a vida do Camarada Presidente.

2. No acto operatorio, que teve lugar no dia 8 de
Setembro de 1979,verificou-seque alemdas graveslesoesdo
figado, havia tambem urn tumor no pancreas.

3.0 periodo depois da operacao decorreu de forma
grave, nao tendo sido possivel combater a insuficiencia do
figado e outras complicacoes, tais como perturbacoes renais
e alteracoes graves do sistema nervoso central, coracao
e vasos.

'4. Apesar do concurso e da assistenciados mais eminen
tes especialistas da URSS, estas complicacoes agravaram-se
dando lugar ao falecimento do Camarada Presidente, que
teve lugar no dia lOde Setembro de 1979.

Luanda, aos 16de Setembro de 1979 -c- Ano da Formacao de Quadros.

o Bureau Politico do Comite Central do MPLA-Partido do
Trabalho.

Assim, dentro de algum tempo, 0 nosso Povo tera
a oportunidade de desfilar diante do nosso querido Camara
da Presidente Dr. Antonio Agostinho Neto que continuara
a ser para nos 0 exemplo e 0 Guia seguro da nossa marcha
dificil para 0 Socialismo.

Honra e Gloria ao Imortal Guia da RevolucaoAngolana,
Fundador da Nacao e do MPLA-Partido do Trabalho!

A Luta Continua!
A Vitoria e Certa!
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Ao deixar brutalmente 0 nosso convivio, 0 Camarada
Presidente Dr. Agostinho Neto legou-nos uma Patria inde
pendente e digna e ensinamentos que permitirao que
forjemos, unidos, a felicidade de todo 0 Povo que nele
acreditou. Mas esse legado, fruto de uma vida cheia de
dignidade, de certeza no futuro, de rica experiencia no
combate pelo bern da Humanidade, deixa-nos insatisfeitos,
porque era a sua presenca que nos encorajava, que nos
estimulavapara forjarmos 0NovoHomem no NovoMundo.

Assim, interpretando os sentimentos de todo 0 Povo
angolano de Cabinda ao Cunene, os membros do Comite
Central decidiram conservar perpetuamente 0 corpo do
nosso querido Camarada Presidente Agostinbo Neto, que
ficara depositado num Mausoleu condigno, a erigir em local
onde em cada momento a sua presenca possa inspirar
operarios, camponeses, soldados, intelectuais revoluciona
rios, pioneiros e todos os filhos e filhas do nosso Povo.

Uma Comissao sera criada imediatamente para escolher
o local do Mausoleu do nosso grande Guia, elaborar
o projecto e passar a sua execucao.

Entretanto, e desde ja, foi pedida a colaboracao da Uniao
Sovietica para proceder as necessarias operacoes de conser
vacao do corpo, operacoes que exigem uma tecnica muito
complexa e delicada.

Luanda, aos 14de Setembro de 1979 - Ano da Formacao de Quadros.

o Bureau Politico do Comite Central do MPLA-Partido do
Trabalho.

o Bureau Politico do Comite Central do MPLA-Partido
do Trabalho comunica a massa militante e a todo 0 Povo
angolano que as cerimonias f(mebres do nosso Querido
Camarada Presidente Agostinho Neto se realizam no dia 17
de Setembro as 9 horas da manha.

o prestito funebre partira do Comissariado Municipal
para 0 Palacio do Povo, onde sera prestada a derradeira
homenagem ao Guia da Revolucao Angolana.

A Luta Continua!
A Vitoria e Certa!

Luanda, 13 de Setembro de 1979 - Ano da Formacao de Quadros.

o Bureau Politico do Comite Central do MPLA-Partido do
Trabalho.

A cerimonia do funeral do Camarada Presidente Agosti
nho Neto sera celebrada em data a anunciar oportunamente.

A luta continua!
A vitoria e certa!
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Mensagens pessoais
de condolencias



Cornite Provincialdo Partido da Huila.

Do Comite Provincial do Partido da
Hw1s
Ao Comite Central do MPLA-Partido do
Trabalho
Foi com profunda dor que 0 Cornite

Provincial do Partido tomou conhecimento
do falecimento do nossoQuerido Presidente,
Dr. Agostinho Neto.
Em nome dos membros do Partido, da

Juventude, das Organizacoes de Massas e de
toda a populacao da Provincia, 0 Cornite
Provincial do Partido apresenta ao Comite
Central do Glorioso MPLA-Partido do
Trabalho e a familia enlutada as mais sen
tidas condolencias,
Gloria e Honra Etema ao Esclarecido

Guia e Fundador da Patria Angolana.
A Luta Continua!
A Vitoria e Certa!

Cornite Provincialdo Partido do Cunene.

Tendo conhecimento do tragico aconteci
mento 0 Comite Provincial do Partido do
Cunene, em nome de todos os militantes do
Partido, da Juventude, organizacoes de mas
sas e de todo 0 Povo da provincia, endereca
as devidas condolencias a familia enlutada,
nomeadamente a camarada Maria da Silva
Neto, camarada Maria Eugenia Neto, filhos,
irrnaos e restantes farniliares,pelo desa
parecimento fisico do Camarada Presidente
Antonio Agostinho Neto.
Firmes e conscientes, seguindo os ensi

namentos recebidos do Guia Imortal do
Povo angolano, todos osmembros do Comite
do Partido reafirmam a sua determinacao em
seguir 0 exemplo vivo do nosso Lider, nesta
frente de combate contra 0 inimigo n.? 1 da
Africa ao mesmo tempo que exortam todos
os militantes do Partido a cerrarem fileiras
em torno do Comite Central e do seu Bureau
Politico, com 0 fimde se conduzir 0Pais para
o Socialismo.
Gloria etema ao Camarada Presidente Dr.

Agostinho Neto.

Do Comite Provincial do Partido do
Cunene
Ao Secretariado do Comite Central do
MPLA-Partido do Trabalho

firmeza perante a linha politica tracada pelo
nosso Partido bern como todas as directrizes
do nosso Querido Presidente, para a edifica
r;ao do socialismo cientifico no nosso Pais
e no Mundo.

Manifestamos 0 nosso inteiro apoio ao
Comite Central doMPLA-Partido do Traba
Iho na conducao do nosso Pais. 0 Povo do
Moxico diante desta perda prematura, con
sidera que a figura do nosso Querido e Ines
quecivel Lider da Revolucao se convertera
numa constante jomada de luta para a uniao
e firmeza politico-ideologica de todo 0 Povo
angolano.
A Luta Continua!
A Vitoria e Certa!
o Comite Provincialdo Partido do Moxico.

Do Comite Provincial do Partido do
Moxico
Ao Comite Central do MPLA-Partido do
Trabalho
o Cornite Provincial do Partido do Moxi

co, em nome de todo 0 Povo, da Juventude do
Partido, OPA, OMA, UNTA e Comites,
manifesta a sua profunda dor pela perda do
nosso Querido e Incontestavel Lider da
Revolucao, Camarada Presidente Dr. Anto
nio Agostinho Neto.
Cientes das nossas responsabilidades, se

renidade e decisao militante que este mo
mento dificilimo exigem, reiteramos a nossa

Cornite Provincialdo Partido do Zaire.

Do Comite Provincial do Partido
do Zaire
Ao Secretariado do Comite Central do
MPLA-Partido do Trabalho

Ao tomarmos conhecimento do de
saparecimento fisico do nosso Querido Pre
sidente Dr. Antonio Agostinho Neto, de
fensor intransigente do Povo angolano, soli
citamos por este meio para que seja trans
mitida a mae, esposa, filhos, irmaos e demais
farniliares do nosso imortal Guia da Revolu
r;ao, a expressao do mais profundo pesar,
interpretando assim 0 sentimento dos mem
bros do Partido, organizacoes de massas e do
Povo em geral desta provincia.
Gloria Etema ao nosso Querido Camara

da Presidente.
A Luta Continua!
A Vitoria e Certa!

Comite Provincial do Partido de Mocarnedes.

A camarada Maria Eugenia Neto
o Comite Provincial do Partido de Moca

medes, nesta hora tragica de luto nacional,
vern condoidamente apresentar os seus mais
profundos sentimentos, pelo infausto aeon
tecimento que dolorosamente se abateu a sua
condicao de esposa e fiel companheira de
luta, do mais dilecto dos filhos da Patria
angolana, 0 Camarada Presidente Dr. Anto
nio Agostinho Neto.
Igualmente nos juntamos a dor de seus

filhos, com quem partilhamos tao sentido
pesar.

*

Presidente Dr. Antonio Agostinho Neto, que
deu toda a sua vida pela libertacao da nossa
Patria do jugo colonial-fascista e superior
mente dirigiu os destinos do nosso Povo na
luta contra a exploracao e a humilhacao.

Nesta hora de tristeza, manifestamos
o nosso compromisso no cumprimento das
directrizes tracadas pelo nosso Presidente
para a construcao duma Patria Socialista,
certos que, deste modo, honraremos a me
moria do Homem que deu toda a sua vida
pelo bem-estar do nosso Povo.
Reafirmamos 0 nosso incondicional apoio

ao Cornite Central do MPLA-Partido do
Trabalho.
Honra e Gloria ao Carnarada Presidente

Agostinho Neto.
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o Comite Provincial do Partido de M~
medes em nome de todo 0 Povo da provincia
apresenta os sentidos pesarnes pelo doloroso
falecimento do nosso querido Camarada

Ao Bureau Politico do Comite Central do
MPLA-Partido do Trabalho

Do Comite Provincial do Partido de
M~medes

A Comissao Executiva do Comite Provincialdo
Partido da Lunda-Norte.

Foi com profundo pesar e consternacao
que 0 Comite Provincial do Partido da
Lunda-Norte tomou conhecimento do in
fausto acontecimento, que abalou nao so
mente 0 Povo angolano assim como todos os
povos arnantes da paz.
Em nome de todos os militantes e do Povo

desta provincia expressamos 0 nosso profun
do pesar ao Bureau Politico do Comite
Central do MPLA-Partido do Trabalho,
a carnarada Maria da SilvaNeto, estremecida
mae do camarada Presidente, a carnarada
Maria Eugenia Neto, sua dedicada esposa
e companheira de todos os momentos difi
ceis, aos seus filhos, irmaos e demais parentes
e entes queridos, que com ele partilhararn
uma vida etemamente dedicada ao combate
pela libertacao e independencia do Povo
angolano, aquele que foi urn revolucionario
sem manchas, urn militante total, urn intelec
tual e poeta universal, urnHeroi Nacional do
trabalho, urn medico profundamente huma
no, urn chefe amigo, urn lider clarividente,
urn companheiro de todas as horas, urn
incansavel servidor do Povo, 0 Camarada
Presidente Antonio Agostinho Neto.
Neste momenta doloroso que atravessa

mos, nao encontramos palavras para ex
primir a dor que sentimos.
Reafirmamos a nossa determinacao pe

rante 0 Bureau Politico do Cornite Central
do MPLA-Partido do Trabalho e todo
o Povo angolano, de seguir estreitamente as
suas obras e ricos ensinamentos, com firmeza
e coragem revolucionaria, pela causa a qual
dedicou a sua vida inteira na luta de todos os
Povo oprimidos do Mundo, pela defesa
intransigente dos legitimos interesses dos
operarios e camponeses, pela unidade e pu
reza no seio do Partido e Govemo.
Constitui urn exemplo para todo 0 Povo

angolano. Devemos cerrar fileiras contra
aqueles que atentarem contra a unidade da
classe trabalhadora.
Responderemos prontamente as orienta

r;oese sabios ensinamentos do imortal Cama
rada Agostinho Neto.
Honra e Gloria Etema ao Guia da Revolu

r;ao, Fundador da Nacao Angolana.
A Luta Continua!
A Vitoria e Ceria!

Ao Bureau Politico do Comlte Central do
MPLA-Partido do Trabalho

Da Comissao Executiva do Comite Pro
vincial do Partido da Lunda-Norte

Mensagens das Estruturas Provinciais
do Partido e das Organiza~oes de Massas
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Cornite Provincial do Partido da Lunda-SuI.

o Cornite Provincial do Partido, em nome
de toda a populacao da provincia da Lunda
-Sui, neste momenta doloroso para todo
o Povo angolano, apresenta ao Comite Cen
tral do MPLA-Partido do Trabalho e seu
Bureau Politico, a camarada Maria da Silva
Neto, a sua dedicada esposa e companheira
de todas as horas, aos seus queridos filhos,
irmaos e parentes, as mais profundas e sen
tidas condolencias pela perda inesperada do
Grande Lider incansavel da Revolucao An
golana.
Honra e Gloria ao Camarada Presidente

Dr. Antonio Agostinho Neto.

Ao Secretariado do·Comite Central do
MPLA-Partido do Trabalho

Do Comite Provincial do Partido da
Lunda-Sui

o Cornite Provincial do Partido no Kuando
-Kubango.

-Kubango tomou conhecimento da morte do
Grande Lider da Revolucao Angolana, sim
bolo de Unidade Nacional, 0Heroi Nacional,
o primeiro Combatente intransigente das
ideias da maioria esmagadora do nossoPovo,
os operarios e os camponeses, sob a ideologia
do proietariado, 0 Marxismo-Lenini~f'_lo,
atraves do comunicado do Bureau Politico
do Comite Central do MPLA-Partido do
Trabalho, do dia 11 de Setembro, pelas 13
horas,
Os rnilitantes doMPLA-Partido do Traba

Iho os membros do Partido, os trabalhadores
conscientes a causa da Revolucao Angolana
e 0 Povo em geral desta provincia, nesta hora
tao dificil da Revolucao angolana, choramos
dolorosamente a morte do nosso ines
quecivel Pai. Ele morreu fisicamente,
desapareceu-nos 0 seu amigavel sorriso
e 0 seu olhar, mas0 seu nome esta gravado no
fundo dos coracoes dos nossos rnilitantes e do
nosso Povo.
Os ensinamentos sao trincheiras angulares

que nos guiarao para a continuacao da luta
para a irnplantacao do Poder Popular, arma
para a edificacao do Socialismocientifico em
Angola.

Nesta hora tao dolorosa, 0 Povo do
Kuando-Kubango e os seus rnilitantes
associam-se ao Bureau Politico e ao Comite
Central do MPLA-Partido do TrabaIho, ex
primindo 0 mais profundo sentimento ~e
pesar e condolencias, A camarada Mana
Eugenia Neto, esposa e companheira de luta
nos momentos mais dificeis do nosso Queri
do Presidente, aos filhos e demais farniliares,
aos rnilitantes do Partido do Trabalho e ao
Povo em geral, em nome do Comite Provin
cial do MPLA-Partido do Trabalho do
Kuando-Kubango exprimem osmaisprofun
dos sentimentos de pesar e condolencias,
Camarada Presidente Antonio Agostinho

Neto, Presente!

Foi com profunda dor e magoa que este
Comite Provincial do Partido no Kuando-

Ao Bureau Politico do MPLA-Partido do
Trabalho

Do Comite Provincial do Partido no
Kuando-Kubango

Cornite Provincial do Partido do Bie.

oCornite Provincial do Partido do Bie em
seu proprio nome, dos membros do Partido,
do Povo em geral, nesta hora tao dificilpara
todos nos, expressa a sua profunda dor pelo
falecimento do Guia Incontestavel da Revo
lucao Angolana, Dr. Antonio Agostinho
Neto.
Ao Cornite Central e a familiado Camara

da Presidente Agostinho Neto, apresenta as
mais sentidas condolencias, na certeza de que
a Luta Continua e a Vitoria e Certa, guiados
pelos ensinamentos daquele que foi 0 '_losso
Guia, expressamos todo 0 nosso apoio ao
Comite Central e as suas decisoes,
Honra e Gloria ao Camarada Presidente

Dr. Antonio Agostinho Neto.

Ao Comite Central do MPLA-Partido do
Trabalho

Do Comite Provincial do Partido do Die

A Comissao Executiva do Comite Provincialdo
MPLA-Partido do Trabalho no Kwanza-SuI.

A Comissao Executiva do Comite Provin
cial do Partido, em nome dos militantes da
provincia e do Povo em geral, manifesta com
profundo pesar a familia enlutada, mae,
camarada Maria da Silva Neto, esposa, ca
marada Maria Eugenia Neto, filhos e demais
familiares a perda daquele que foi0 rnilitante
mimero Urn, 0 Guia Educador e 0 Professor
intransigente das camadas mais expl<:>radas
do Povo angolano, 0 Camarada Presidente
Dr. Antonio Agostinho Neto.
Gloria e Honra ao Imortal Camarada

Presidente Dr. Antonio Agostinho Neto!

Ao Bureau Politico do Comite Central do
MPLA-Partido do Trabalho

Da Comissao Executiva do Comite Pro
vincial do MPLA-Partido do Trabalho
no Kwanza-Sui

o Cornite Provincial do Partido.

a camarada Maria da SilvaNeto, mae sofre
dora do inesquecivel Camarada Presidente,
a camarada Maria Eugenia Neto, sua esposa
dedicada e a toda a familia as mais sentidas
condolencias.
Gloria eterna ao Camarada Presidente

Dr. Antonio Agostinho Neto.
A Luta Continua!
A Vitoria e Certa!

o Cornite Provincial do Partido, reunido
de emergencia corn os responsaveis rnaximos
do Comissariado Provincial, dos comandos
das FAPLA e da ODP, em nome dos
militantes do MPLA-Partido do Trabalho
e do Povo do Uige em geral, apresentam

A Familia do Camarada Presidente
Dr. Agostinho Neto

Do Comhe Provincial do Partido do
Uige

Comissao Executiva do Cornite Provincial do
Partido de Luanda.

Da Comissao Executiva do Comite Pro
vincial do Partido de Luanda
Foi com profundo pesar que 0 Povo da

provincia de Luanda e, em particular os
membros do MPLA-Partido do Trabalho,
receberam a dolorosa noticia do falecimento
do Lider incansavel da Revolucao Angolana,
lutador intransigente dos interesses das clas
ses trabalhadoras, 0 terror do imperialismo
em Africa, Camarada Dr. Antonio Agosti
nho Neto, Presidente do MPLA-Partido do
Trabalho e da Republica Popular de Angola.
Face a este acontecimento tragico, a Co

missao Executiva do Comite Provincial do
Partido de Luanda, vern em nome das
populacoes desta provincia, apresentar as
mais sentidas condolencias ao Cornite Cen
tral doMPLA-Partido do Trabalho, as cama
radas Maria da Silva Neto e Maria Eugenia
Neto, respectivamente mae e esposa do
nosso Querido Guia, aos filhos e demais
familiares, pelo desaparecimento fisico do
Fundador da Nacao Angolana e do MPLA
-Partido do Trabalho.
o Camarada Presidente Dr. Antonio

Agostinho Neto, nao so soube conduzir
o Povo angolano nas duras lutas para a sua
libertacao, mas deu toda a sua contribuicao
aos povos que ainda lutam para se libertarem
do jugo colonial e imperialista, erguendo-se
assim como baluarte da Revolucao em
Africa. 0 seu desaparecimento foiprofunda
mente sentido, nao so em Angola, como em
todo 0 mundo socialista e progressista.
As populacoes desta provincia tendo em

conta uma das suas citacoes: "A Revolucao
vai continuando, a Revolucao vai triunfar.
Alguns de nos podem desaparecer. Alguns
de nos podem ser liquidados na primeira
esquina mas a Revolucao vai continuar" -
estarao firmemente cerrando fileiras em
torno do Cornite Central do MPLA-Partido
do Trabalho, combatendo todos quantos
pretendem opor-se a concretizacao dos seus
ensinamentos e orientacoes e de punho
erguido levantemos bern alto a inquebranta
vel decisao de construir a Patria Socialista
e a felicidade do Povo angolano.
Gloria imortal ao guia da revolucao ango

lana e fundador da Nacao e do MPLA
-Partido do Trabalho.
A Luta Continua!
A Vitoria e Certa!



colaboracao sua no boletim "Mensagem" da
Casa dos Estudantes do Imperio, em Lisboa.
E foi urn dos nomes escolhidos para figurar
na hist6rica "Antologia de Poesia Africana
de Expressao Portuguesa".
A partir de entao a sua poesia comecou

a ser amplamente conhecida em Portugal,
nas suas entao colonias e no estrangeiro,
tornando-se nao so fonte de inspiracao para
os jovens angolanos e de outras colonias
portuguesas que se iniciavam nas letras,
como tambem catalizador da consciencia
nacionalista e revolucionaria de muitos es
critores ja publicados e conhecidos. Esta
actividade literaria vai a passo com uma vida
politica e cultural intensa, que se traduziu na

problemas dos paises e povos sob a domina
~ao colonial portuguesa.
Datam dessa altura os seus contactos com

o movimento cultural angolano "Vamos
descobrir Angola" e a sua integracao na
colectanea "Jovens poetas de Angola".
Continuando os seus estudos em Lisboa

a partir de 1950, foi urn dos grandes nomes
surgidos na "Mensagem", orgao da Associa
cao dos Naturais de Angola - Anangola, que
se publicou em Luanda nos anos de
195111952, e marcou 0 inicio da literatura
angolana moderna, voltada para a auscul
tacao e expressao das mais profundas aspira
coes do Povo angolano.
Nos anos seguintes, apareceu tarnbern
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o escritor Agostinho Neto desde novo
mostrou as qualidades que haviam de torna
-100 mais conhecido e representativo poeta
de Angola.
Ainda estudante e depois no exercicio de

funcoes publicas em Angola, deixou colabo
racao dispersa em publicacoes angolanas
e rnocambicanas.
Residente desde 1947 em Coimbra, onde

foi frequentar 0 curso de Medicina, des
tacou-se como urn dos dinamizadores e cola
boradores do "Meridiano", boletim da Sec
r;aode Coimbra da Casa dos Estudantes do
Imperio, de cujos corpos gerentes fez parte,
com Lucio Lara e outros, irnprimindo-lhe
uma feicao progressista e voltada para os

Mensagem da Uniio
dos Escritores Angolanos

o Secretariado Nacional da Juventude do Partido

Luanda, 11 de Setembro de 1979 -
"ANO DA FORMA(:Ao DE QUADROS"

Juventude Angolana!
Membros da juventude do Partido!
Queridos Pioneiros!
Camaradas e Compatriot as !
Nesta hora dificil que atravessa 0 Povo angolano, 0Secretariado

Nacional da IMPLA-Juventude do Partido apela a todos os jovens

DEFESA! PRODU(:AO!· ESTUDO!
A LUTA CONTINUA!
A vrr6RIA E CERTA!

Gloria imortal ao Guia da Revolucao Angolana e Fundador da
Nacao e do MPLA-Partido do Trabalho.

o Secretariado Nacional da IMPLA-Juventude do Partido, em
nome da Juvenrude e das Criancas Angolanas em geral e dos
membros da Juventude do Partido e dos Pioneiros em particular,
expressa 0 seu profundo pesar pelo falecimento do Querido
Camarada Presidente doMPLA-Partido doTrabalho e da Republica
Popular de Angola, Dr. ANT6NIO AGOSTINHO NETO.

A sua morte constitui urn acontecimento doloroso para 0 Povo
e para a Juventude Angolana.

Contudo, os seus sabios ensinamentos, a sua firmeza,
determinacao e coragem revolucionarias, a sua dedicacao a causa da
Revolucao Angolana e a Luta dos Povosoprimidos de todo 0Mundo,
a defesa intransigente dos mais legitimos interesses dos operarios
e camponeses, constituem urn exemplo para todo 0 Povo e em
especial para a Juventude e urn factor que animara a continuacao da
luta pelo reforco da Unidade Nacional e pela construcao do
Socialismono nosso Pais.

para que nas Iabricas, no campo, nas frentes de combate e unidades
militares, nas escolas e demais centros de trabalho, se mantenham
firmes nos seus postos de trabalho e redobrem a vigilancia contra
todos aqueles que se oponham a concretizacao dos objectivos
tracados pelo MPLA-Partido do Trabalho.

o Secretariado Nacional da JMPLA-Juventude do Partido
exorta toda a Juventude, e em particular os membros da Juventude
do Partido e os queridos Pioneiros, que sernpre souberam
demonstrar a sua inquebrantavel fidelidade a causa da Revolucao
a cerrarem fileirasem torno do Cornite Central do MPLA-Partido do
Trabalho, respondendo prontamente as suas orientacoes, erguendo
bern alto 0 facho ardente que nos legou 0 Guia imortal, 0 Querido
Camarda Presidente Dr. AGOSTINHO NETO.

Reafirmar mais uma vez 0 nosso apoio
incondicional ao Comite Central do MPLA
-Partido do Trabalho e ao seu Bureau
Politico."

Reafirmar mais uma vez a nossa firme
decisao em prosseguir a luta pelos ideais por
que lutou 0 imortal Camarada Presidente
Agostinho Neto. Os seus exemplos de
heroismo, valentia e coragern serao a forca
que nos conduzira a vitoria,

morte do nosso Querido Camarada
Presidente Agostinho Neto, decidiu em
reuniao extraordinaria, 0 seguinte:
"Em nome de todos os membros do

MPLA-Partido do Trabalho e de todo
o Povo da provincia, enviar ao Bureau
Politico, ao Cornite Central e a familia do
nosso imortal Lider da RevolucaoAngolana,
as mais sentidas condolencias.

Juventude Angolana!
Membros da IMPLA-Juventude do Partido!
Queridos Pioneiros!
Camaradas e Compatriotas!

Mensagem da JMPLA
- Juventude do Partido

o Corn ite Provincial do Partido de
Benguela, apos ter tornado conhecimento da

Do Comite Provincial do Partido de
Benguela

mente, mae e esposa, aos filhos e demais
familiares do Camarada Presidente Neto.
o seu exemplo de dedicacao e ensina

mentos, possibilitar-nos-a, sob orientacao do
MPLA-Partido do Trabalho, que 0 nosso
Povo marche seguramente para a implanta
cao do Poder Popular e Democracia Popular
rumo ao SocialismoCientifico.
Camarada Presidente Neto,
Presente!
A Luta Continua'
A Vit6ria e Certa!
A Comissao Executiva do Cornite Municipal do

Partido de Malanje.

Pelo desaparecimento prernaturo do Que
rido Carnarada Presidente Dr. Ant6nio
Agostinho Neto, figura revolucionaria de
renome internacional, lutador incansavel
contra 0 imperialismo e 0 apartheid, a Co
missao Executiva do Cornite Municipal do
Partido de Malanje, os seusmilitantes, rnern
bros do Governo local e todo 0 Povo deste
municipio, exprimem, com a mais profunda
dor os seus pesames pela perda daquele que
foi 0 Presidente Neto, apresentando condo
lencias ao Comite Central do MPLA-Partido
do Trabalho, ao seu Bureau Politico, Conse
Iho da Revolucao, as camaradas Maria da
SilvaNeto eMaria Eugenia Neto, respectiva-

Ao Bureau PoHtido do MPLA-Partido do
Trabalho

Da Comissao Executiva do Comite Mu
nicipal do Partido de Malanje



67

o Ministro
Henrique Teles Correia
Coronel

Ministerio da Defesa, em Luanda, aos 11de Setembro de 1979.

A LUTA CONTINUA!
A vrr6RIA E CERTA!

Povo angolano, neste momenta drarnatico da sua Historia, em que
perdemos 0 Heroi Nacional, 0 Presidente do MPLA-Partido do
Trabalho, Presidente da Republica Popular de Angola
e Comandante-em-Chefe das FAPLA, 0 Saudoso Camarada Dr.
Antonio Agostinho Neto.

Jamais os Combatentes das FAPLA esquecerao 0 grande
soldado, 0 grande militante, 0 grande Lider que foi 0 nosso querido
Comandante-em-Chefe.

o seu desaparecimento nao sera obstaculo a que a sua
extraordinaria figura continue a guiar os nossos passos como sempre
o fez, nas matas, na clandestinidade e na fase actual da nossa luta.

Os exemplos que nos deu foram na sua maior parte historicos,
e so a sua personalidade de Lider natural do Povo angolano nos levou
a triunfar com seguranca sobre todos os inirnigosdo Povo e sobre as
dificuldades que marcam a Historia gloriosa do MPLA-Partido do
Trabalho a caminho do socialismo.

. Assim, seguros de exprimir 0 rnais profundo sentimento dos
Oficiais, Sargentos, Soldados e Marinheiros das Gloriosas FAPLA,
o Ministerio da Defesa e seu Estado-Maior General, reiteram com
a maior firrneza, 0 apoio das Forcas Armadas ao .MPLA-Partido do
Trabalho e seu Comite Central, para 0 prosseguimento da obra
iniciada pelo Saudoso Dirigente e exprimem a familia enlutada, que
tao corajosamente 0 apoiou nos momentos dificeis do seu trabalho,
as mais sinceras e sentidas condolencias,

Uniao dos Escritores Angolanos.

das mais exploradas do Povo que sempre
defendeu e por quem tanto lutou e sofreu.
A Patria e 0 Povo angolano, a Africa,

o Movimento de Libertacao Nacional, as
forcas progressistas do mundo, 0 socialismo,
a Paz, perderam urn dos seus mais nobres
e consequentes herois. Morreu urn grande
homem, urn indefectivel revolucionario, urn
eminente Chefe de Estado.
Os escritores angolanos perderam urn

grande Colega, urn amigo, urn guia e conse
lheiro. Morreu urn notavel escritor, urn
lucido espirito, urn homem de cultura.
Mas ficaram 0 seu exemplo e 0 seu

magisterio. Os escritores angolanos farao
sempre 0 possivel por irnitar 0 primeiro
e seguir 0 segundo. So assim se rnostrarao
dignos do Presidente que tiveram e do Povo
a quem na Proclamacao da Uniao secompro
meteram a servir.
A Uniao dos Escritores Angolanos, em

representacao dos Escritores Angolanos e do
quadro do seu pessoal, apresenta as mais
comovidas condolencias ao Comite Central
do MPLA-Partido do Trabalho, que repre
senta neste doloroso momenta 0 heroico
e abnegado Povo angolano, a Camarada D.
Maria da Silva Neto, querida mae do Cama
rada Presidente, a Camarada Maria Eugenia
Neto, escritora e devotada companheira de
todas as horas de seu muito amado marido,
aos filhos e a restante familia do Camarada
Presidente Dr. Antonio Agostinho Neto, que
deixou 0 mundo dos vivos para entrar por
direito proprio na galeria das grandes figuras
da Historia Universal.

A Patria vive urn dos momentos mais dolorosos da nossa
Historia,

Faleceu 0 nosso querido Presidente do MPLA-Partido do
Trabalho e da Republica Popular de Angola, 0 nosso respeitado
e querido Comandante-em-Chefe, 0 primeiro e 0melhor dos nossos
Camaradas, Antonio Agostinho Neto, Fundador da Nacao e do
Partido, as primeiras horas da tarde de segunda-feira.
Oficiais, Sargentos e Marinheiros das Forcas Armadas e Forcas

Complementares!
o Povo angolano tern conhecido ao longo da sua gloriosa

historia de luta, momentos profundamente dolorosos e graves, os
quais soube ultrapassar e veneer sob a orientacao do MPLA dirigido
pelo grande Revolucionario e Heroi incomparavel do nosso Povo,
Camarada Presidente Agostinho Neto.

Neste momenta de tao grande dor, perante a perda irreparavel
do rnaior dos seus filhos, 0 Povo Angolano, as suas Forcas Armadas
e Complementares devem espelhar-se no exemplo superior que
a vida do Camarada Agostinho Neto nos legou.

E dever das Forcas Armadas, hoje rnais do que nunca,
permanecer fieis ao exemplo, as directivas do nosso querido
Comandante-em-Chefe. Devem as Forcas Armadas manter-se
rigorosamente vigilantes, defendendo a unidade e a integridade da
Patria de Cabinda ao Cunene, cumprir prontamente as directivas do
Comite Central do Partido, a fim de que unidos, possamos veneer
e cumprir a rnissao indeclinavel que nos foi confiada pelo querido
Camarada Presidente e Comandante-em-Chefe Agostinho Neto, de
continuar a Revolucao pela concretizacao dos ideais a que dedicou
a sua vida.

Em nome de todos os Oficiais, Sargentos, e Soldados das Forcas
Armadas Populares de Libertacao de Angola (Exercito, Marinha,
Forca Aerea e Organizacao da Defesa Popular) 0 Ministerio da
Defesa e seu Estado-Maior General associam-se ao desgosto do

Oficiais, sargentos, soldados e marinheiros das FAPLA!

Mensagem das FAPLA

para todos os escritores e para 0 povo em
geral, 0 Presidente da Uniao dos Escritores
Angolanos.

Nos discursos que nela proferiu es
tabeleceu, com a sua habitual clarividencia,
profundidade e inconformismo, as bases
e orientacoes para uma cultura nacional, guia
sempre presente no espirito daqueles a que
chamou "agentes da.cultura",
No campo cultural, teve a sua ultima

intervencao publica na sessao de encerra
mento da 6.a Conferencia dos Escritores
Afro-Asiaticos, em Luanda, a qual presidiu
e em que expos mais alguns conceitos que
vieram enriquecer a problematica da cultura
no nosso Pais enos dernais que lutam contra
a alienacao cultural, a dependencia e oobs
curantismo.
Homem reservado, como que escondendo

com pudor a generosidade do seu grande
coracao e a delicadeza dos seus sentimentos,
o Camarada Dr. Antonio Agostinho Neto
era de urn trato finissimo, a todos falando
sempre com igual lhaneza e afabilidade.
Desde novo sempre infundiu em quem 0 co
nhecia, juntamente com a maior simpatia,
o mais profundo respeito. Os seus proprios
amigos nao podiam deixar de mesclar os
sentimentos de carinho que the devotavam
com uma enorme veneracao, Sabiam que era
urn homem de grande caracter.corn uma
vontade indomita, muita coragem fisica
e moral, uma inquebrantavel coerencia de
pensamentos e atitudes, modesto, de habitos
simples. E a ninguern podia deixar de causar
comovida adrniracao 0 seu enorme amor
e a sua permanente preocupacao pelas cama-

sua integracao em movimentos progressistas
portugueses, no seio dos quais representava
a juventude nacionalista e progressista das
entao colonias portuguesas, na fundacao de
urn "Centro de Estudos Africanos" e na
intervencao em associacoes que congrega
yam angolan os residindo e trabalhando em
Portugal, nomeadamente maritimos que vie
ram a prestar inestimaveis services a causa de
libertacao nacional.

Em 1961, ja depois de varias vezes preso,
julgado e exilado, por ter encabecado
organizacoes que lutavam contra 0 fascismo
e colonialismo portugues, surgiu 0 seu pri
meiro livro, "Poernas", integrado na colec
~ao "Autores Ultramarinos", da ja referida
Casa dos Estudantes do Imperio. Rapida
mente esgotado, 0 livro andou de mao em
mao, c1andestinamente, e foi lido ecomenta
do com avidez pelos revolucionarios e es
critores de Angola e das outras colonias
portuguesas.
o seu exemplo de escritor e revolucionario

tomou-se urn guia e urn a1ento para todos
aqueles que aspiravam a uma Angola livre
e independente e ao reencontro da identida
de cultural angolana.
Em 1974 publicou-se 0 seu segundo livro,

"Sagrada Esperanca", que reune a maior
parte da sua producao poetica, e 0 reafirmou
como 0 rnaisprofundo dos poetas angolanos,
a voz mais representativa de todo urn Povo.
Menos de urn rnes depois de proclamada

a Independencia Nacional, em sessao a que
presidiu, no 19.0 aniversario da fundacao do
MPLA, foi lida a Proclamacao da Uniao dos
Escritores Angolanos, que fora 0 primeiro
a assinar. E desde entao nunca deixou de ser,



Na historia das lutas de libertacao nacional
surgem, de quando em quando, militantes
que se convertem em sirnbolos e guias, em
figuras de incomensuravel estima de todos
aqueles que combatem pela paz, justica,
independencia e liberdade; militantes que
conquistaram pela sua dedicacao e cornbati
vidade, 0 lugar que bernmerecem no coracao
de todos os povos oprimidos do Mundo.
o Camarada Presidente Dr. Antonio

Agostinho Neto foi e e urn militante desta
envergadura.
o Presidente Agostinho Neto soube ser,

ao longo da sua vida, urncombatente patrio
tico inabalavel, urn exemplar militante inter
nacionalista, urn defensor acerrirno das cau
sas justas, urn guia incontestavel do Povo
angolano, urn dirigente corajoso e clari
vidente, urn guerrilheiro poeta e urn poeta
guerrilheiro, urn amigo intirno, urn irrnao
e urn combatente seguro da causa maubere.

Ao Departamento de Rel~oes Exteriores
do MPLA-Partido do Trabalho
Luanda

DaFRETILIN

Alta consideracao
Organiza~o de Liberta~o da Palestina

Recebemos corn profundo pesar a noticia
da morte do grande dirigente, Dr. Agostinho
Neto, Presidente do MPLA-Partido do Tra
balho e Presidente da Republica Popular de
Angola, neste momenta dificil em que tanto
o necessitamos.
As ideias, 0 tacto diplomatico e as posicoes

heroicas do Dr. Neto, sao sobejamenre
conhecidas em todo 0 Mundo.
o Presidente Neto tornou-se uma figura

das mais famosas do Movimento Interna
cionaI de Libertacao.
Nos estamos certos de que as ideias e os

principios do Dr. Neto continuarao sempre
vivos e ele constitui urn grande exemplo nao
so para 0 Povo angolano mas tambem para
todos os combatentes da liberdade em todo
o Mundo.
Em Nome da Revolucao Palestina, do seu

Povo, da sua direccao e dos seus quadros,
expressamos as nossas mais sinceras
condolencias, desejando que Angola se re
componha 0 mais rapidamente possivel desta
grande perda.
Gloria etema ao nosso heroico martir

Dr. Antonio Agostinho Neto.

Camaradas do Bureau Politico do Comite
Central do MPLA-Partido do Trabalho

Da Organiza~aode Liberta~o
da Palestina (OLP)

Robert G. Mugabe
Presidente da ZANU

estrela revolucionaria para todos nos. 0 seu
nome continuara a viver na nossa memoria.

A morte do Presidente Agostinho Neto
e na verdade urn chocante acontecimento
e uma irreparavel perda, nao so para 0 Povo
de Angola, mas tambern para os povos da
Africa em geral. Nos sentimos urn grande
sentimento de desolacao e choque, por esta
morte que nos privou de urn verdadeiro
combatente revolucionario, urn bravo heroi
e urn dos mais queridos lideres africanos.
As suas qualidades humanas de medico,

revolucionario, intelectual, organizador poli
tico e militar do MPLA e das suas forcas
combatentes, do implacavel lutador contra
o imperialismo e 0 colonialismo pela justica
e democracia e heroi da revolucao socialista
em Angola, eram bern conhecidas por todos.
Em nome da Uniao NacionaI Africana do

Zimbabwe (ZANU) e das suas forcas
combatentes e tambem na qualidade de
co-lider da Frente Patriotica, eu envio as
minhas altas condolencias a desditosa esposa
e filhos, ao Comite Central do MPLA e ao
Povo de Angola, por esta tragedia que se
abateu sobre vos.
Uma perda para Angola e tambern uma

perda para 0 Zimbabwe.
Que 0 exemplo do Camarada Neto conti

nue em frente, luminoso como uma brilhante

Ao Presidente interino
Jose Eduardo dos Santos

Da UniiioNacional
Africana do Zimbabwe
(ZANU)

Joshua Nkomo
Presidente da ZAPU

Profundamente chocado e constemado
com a morte subita do grande amigo e cama
rada Presidente Agostinho Neto, heroi da
guerra de libertacao, endereco em nome do
povo combatente do Zimbabwe e em meu
nome proprio, as minhas condolencias a fa
milia do doutor Neto, Partido e Govemo da
Republica Popular de Angola.

manifestamos a partir dos nossos coracoes
a nossa . tristeza sobre a morte repentina
e expontanea do Querido Patriota, Revolu
cionario e Heroico Camarada Dr. Agostinho
Neto, Presidente do MPLA-Partido do Tra
balho e da Republica Popular de Angola.
Por esta morte repentina, 0 nosso conti

nente foi roubado de urn dos seusgrandiosos
revolucionarios, patriotas, e filho talentoso.
A ZAPU-Frente Patriotica junta-se ao
MPLA e ao Povo patriota, heroico e revolu
cionario angolano no luto da perda deste
grande patriota e revolucionario africano.
Neste momenta diffcil reafirmamos a nossa
firme sol idariedade da nossa luta anti
-irnperialista ate a amarga vitoria final.

ZAPU-Frente Patriotica

*«;~~da Lucio Lara
Secretarie do CC do MPLA
Luanda - Angola
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Em nome da ZAPU-Frente Patriotica,
todo 0 Povo revolucionario do Zimbabwe,

Ao Comite Central do MPLA-Partido do
Trabalho e ao Governo da RPA
Luanda

Da ZAPU--Frente Patri6tica

OliYer Tambo
Presidente do ANC

Fiquei atordoado e chocado com 0 siibito
faIecimento do Camarada Presidente Agos
tinho Neto, que constitui urn severo golpe
para a maioria do Povo atormentado da
Africa do SuI, para 0 ANC e urn serio reyes
na luta em toda a Africa Austral.
Nesta hora de consternacao para 0 Povo

angolano e para toda a Humanidade progres
sista, eu expresso em nome do ANC, das
massas sul-africanas e emmeu nome pessoal,
profundas condolencias ao MPLA-Partido
do TrabaIho, Govemo, ao Povo de Angola
e especialmente a familia desolada.
A Luta Continua!
A Vitoria e Certa!

Ao Comite Central do MPLA-Partido do
Trabalho
Luanda

Do CongressoNacional
Africano (ANC)

Sam Nujoma
Presidente da SWAPO

Tive conhecimento com indignacao e dor,
da inesperada morte do Camarada Presi
dente Dr. Antonio Agostinho Neto.
o Camarada Presidente Agostinho Neto,

foi urn dos maiores revolucionarios do nosso
tempo e que dedicou toda a sua vida, nao so
para a libertacao de Angola, mas de toda
a Humanidade. A sua contribuicao revolu
cionaria em relacao aos povos oprimidos da
Africa Austral, sera sempre lembrada pelos
povos em luta da Namibia, Zimbabwe
e Africa do SuI.
Em nome do Cornite Central da SWAPO,

em nome do Povo combatente namibiano,
e em meu nome pessoaI, eu expresso as
nossasmais sentidas condolencias ao Comite
Central do MPLA-Partido do TrabaIho, ao
Govemo e ao Povo de Angola, bern como
a desditosa familia do Presidente.
Embora profundamente feridos pela ines

perada morte do Camarada Presidente Neto,
nos comprometemo-nos a honrar a morte
deste grande filho de Africa, intensificando
a guerra de libertacao nacionaI na Namibia,
para traduzirmos assim, os seus ideais
revolucionarios na realidade.
A Luta Continua!

Camarada Lucio Lara
Secretario do Comite Central do MPLA
-Partido do Trabalho

DaSWAPO

Mensagens de
Movimentos de Libertaeao
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Foi com profunda dor, pesar e emocao que 0 Povo mocambicano
soube do falecimento do Camarada Agostinho Neto, Presidente do
MPLA-Partido do Trabalho e Presidente da Republica Popular de
Angola.
o Camarada Agostinho Neto era e continuara sendo para nos,

Ao Bureau Politico do MPLA-Partido do Trabalho e ao Governo da
RP de Angola.

Do Comite Politico Pennanente do CC do Partido FRELIMO e do
Conselho de Ministros da RP de M~ambique

sirnbolo da Africa combatente, da Africa determinada a romper as
cadeias da dominacao colonialista e imperialista, da Africa que
constroi a felicidade dos seus povos.
Dirigente esclarecido e c1arividente, 0 Presidente Agostinho Neto

soube ser 0 Guia do Povo angolano no caminho da independencia, da
reconstrucao nacional e da edificacao do socialismo.
Com a humildade e simplicidade dos grandes combatentes, com

a forca e a firmeza e determinacao dos verdadeiros dirigentes, ele
conduziu 0 seu Povo em todas as grandes batalhas no campo militar
como no campo politico e diplomatico.
Sob a sua direccao, 0 MPLA cresceu e aprofundou continuamente

a sua linha politica, transformando-se num Partido marxista
-Ieninista, no Partido de vanguarda do Povo angolano.

Mestre Antonio Cubillo
Secretario Geral do MPAIAC

Em nome do povo das Ilhas Canarias e seu
movimento de libe r t ac ao nacional,
o MPAlAC e eu proprio sentimos profunda
mente a desaparicao do Camarada Presi
dente Agostinho Neto. Nos 0 conhecemos
nos combates libertadores de Angola duran
te varies anos e apreciarnos as suas qualida
des de revolucionario e grande figura de
Africa defendendo sempre a justa luta do
Povo african0 colonizado. Todos os africanos
perderam urn grande presidente e amigo dos
Yaustecas. 0 Presidente Neto era tarnbern
urn amigo do Povo canariano em luta.
Queiram transmitir a senhora Neto e fami

lia assim como a todo 0 Povo angolano as
nossas sinceras condolencias e a nossa
profunda dor.
Estamos ao lado da vossa Revolucao

nestes momentos de tristeza e guardaremos
sempre uma recordacao inolvidavel do nosso
companheiro de luta por uma Africa livre,
o Camarada Presidente Agostinho Neto.
Condolencias sinceras

Ao Bureau Politico do MPLA-Partido do
Trabalho

Do MPAIAC (Dhas Canarias)

Rogerio Lobato
Ministro da Defesa Nacional da Republica
Dernocratica de Timor-Leste

Aos 11 de Setembro de 1979.
Alta consideracao

brace armado, as valorosas e invenciveis
FAPLA, saberao pulverizar as perfidas
manobras inimigas.
o Camarada Presidente deixou-nos.

o Camarada Presidente partiu. 0Camarada
Presidente morreu. Mas nos continuaremos
a luta. Todos juntos e unidos, sempre decidi
dos e de maos dadas, de Timor-Leste a An
gola, continuaremos a sua obra e realiza
remos 0 seu sonho tao bela e tao sublime:
a construcao da patria socialista.
Honra e Gloria ao Saudoso e Querido

Camarada Presidente Dr. Antonio Agosti
nho Neto.
Viva 0 MPLA-Partido do Trabalho!
Viva as FAPLA!
A Luta Continua!
Venceremos!

Da Republica Popular de M~ambique

Mensagens de Paises da
Linha da Frente

Mundo, particularmente para 0 heroico Povo
maubere em luta renhida contra 0 agressor
indonesio.
o seu espirito de lutador incansavel, a sua

determinacao e coerencia revolucionaria,
a sua enorme capacidade de decisao, 0 seu
sincero ardor patriotico, 0 conhecimento
profundo dos problemas do seu Povo, a sua
sabedoria, 0 seu indesmentivel sentido
nacionalista, a sua abnegacao, a sua coragem,
o seu esquecimento de comodidade pessoal
em beneficio do seu Povo, transformaram-no
num dos maiores dirigentes revolucionarios
da nossa epoca e num exemplo vivo e digno
a ser seguido com admiracao e carinho por
todos os povos oprimidos e explorados do
mundo em luta contra 0 imperialismo. Os
seus sabios ensinamentos sao uma biblioteca
viva e uma arma indiscutivel nas maos do
Povo irrnao angolano e nas maos do heroico
Povo maubere. A sua vida de revolucionario
consequente e decidido, ergue-se como uma
licao imponente e majestosa que sera sempre
cantada e recordada por todas as geracoes
futuras.
As Forcas Armadas de Libertacao Nacio

nal de Timor- Leste - FALINTIL - amargu
radas com tao dolorosa noticia, associam-se
de todo 0 coracao e calor revolucionario
a profunda tristeza e magoa sentidas e vividas
pelas Forcas Armadas Populares de Liberta
<;aode Angola - FAPLA - pela perda do seu
Comandante-em-Chefe, 0 saudoso e es
timado Camarada Presidente Dr. Agostinho
Neto.
Nesta hora conturbada e de ernocao, as

Forcas Armadas de Libertacao Nacional de
Timor-Leste - FALINTIL - estao certas de
que as Forcas Armadas Populares de Liber
t acao de Angola - FAPLA - saberao
transformar a dor em forca e assumir com
mais responsabilidade, com mais trabalho,
com mais renuncia ao proveito imediato,
com mais austeridade, com mais vigilia,com
rnais.esquecimento de comodidade pessoal,
com mais abnegacao, com mais coragem
e com mais consciencializacao a tarefa ingen
te da reconstrucao nacional deixada pelo
saudoso e querido Camarada Presidente Dr.
Ant6nio Agostinho Neto.
Os inimigos do Povo irmao angolano, os

lacaios do imperialismo, iran ten tar tirar
proveito da morte inesperada do saudoso
e querido Camarada Dr. Antonio Agostinho
Neto. Porern, estamos seguros que 0 Povo
irmao angolano, temperado na luta ardua
e dificil sob a sabia e c1arividentedireccao da
sua unica e legitirna vanguarda, 0 MPLA
-Partido do Trabalho, apoiado pelo seu

As Forcas Armadas de Libertacao Nacio
nal de Timor-Leste - FALINTIL - recebe
ram com profundo pesar a triste noticia do
falecimento do grande e querido dirigente do
Povo irrnao angolano, 0 saudoso e inesque
civel Presidente do MPLA-Partido do Tra
balho e da Republica Popular de Angola,
Camarada Agostinho Neto.
o desaparecimento fugaz do estimado

e saudoso Camarada Presidente Dr. Agosti
nho Neto constitui urn duro golpe para
o Povo irmao de Angola e uma perda
irreparavel para todos os povos oprimidos do

Sua Excelencia
o Ministro da Defesa Nacional
Da Republica Popular de Angola
Camarada coronel Henrique Carreira
Luanda

*

Mari Alkariri
Secretario do Comite Central da FRETILIN

para as Relacoes Exteriores e Ministro das Rela
coes Exteriores da RDTL.

o Povo de Timor-Leste chora profunda
mente a morte deste seu Camarada Presi
dente Agostinho Neto e mistura estas suas
lagrimas aquelas ainda frescas derramadas
aquando do desaparecimento fisico do
Camarada Presidente Nicolau dos Reis
Lobato.
Os combatentes da liberdade estao de luto

porque acabaram de perder urn aliado.
o Cornite Central da FRETILIN e 0 Go

verno da Republica Democratica de Timor
-Leste, nao podem deixar de exprimir ao
Bureau Politico do MPLA-Partido do Tra
balho e ao Governo da Republica Popular de
Angola, atraves dos mesmos, a familia enlu
tada e a todo 0 Povo e nacao angolana, a sua
mais profunda dor, 0 seu mais sentido pesar
pela morte daquele que foi e sempre sera urn
exemplo de combatente consequente, de
irrnao e amigo inesquecivel do Povo
maubere.
Estamos certos de que, sob a lideranca do

MPLA-Partido do Trabalho, 0 Povo angola
no sabera transformar 0 peso imenso desta
morte, numa gloriosa muralha intrans
ponivel para a continuacao do combate
contra 0 imperialismo internacional.

Resistir e Veneer!
A Luta Continua'
A Vitoria e Cerra!
Alta Consideracao
Aos 11 de Setembro de 1979



Coronel Denis Sassou Nguesso
Presidente do Cornite Central do Partido Congoles do Trabalho
Presidente da Republica
Chefe de Estado
Presidente do Conselho de Ministros da Republica Popular do Congo.

pela sua obra a historia do nosso tempo, urn artesao da paz, urn
ardente defensor das causas justas.

Neste momenta de grande dor para a Africa combatente, 0 Povo
inteiro congoles reunido em tomo do Partido Congolesdo Trabalho,
apresenta ao Povo angolano, ao MPLA-Partido do Trabalho
e a familia enlutada, as suas mais sentidas condolencias.

Aceite, camarada Jose Eduardo dos Santos, a certeza da minha
distinta consideracao.

Edward M. Sokoyne
Prirneiro-Ministroe Presidente Interino da Republica Unida da Tanzania.

Foi com grande choque e desgosto, que eu tive conhecimento da
inopinada morte do Camarada ~go.stinho ~eto, Presiden~e ?O
MPLA-Partido do Trabalho e prrrneiro Presidente da Republica
Popular de Angola.
o Camarada Neto era urn ardente lutador da liberdade, urn

pensador revolucionario, urn implacavel inirnigo do imperialismo,
colonialismo, racismo e urn grande Chefe de Estado. Ele dev?tou
a vida inteira na luta contra 0 colonialismo portugues e depois da
independencia do seu pais, trabalhou incansavel~e~te para a con
solidacao da independencia e integridade temtonal de Angola.
o Camarada Neto foi 0 fundador da nacao angolana, que em 11de
Novembro de 1975, a seguir a independencia do colonialismo
portugues e face a invasao dos racistas sui-africanos, congregou
o Povo angolano para a defesa do seu pais procIamando
a independencia e assegurando 0 triunfo da Revc:>luc;aoAng?lana.
Este bravo e corajoso dirigente, derrotando o~ra_CIstassul-af?can~s
e os traidores angolanos, salvou Angola e·Afnca da humilhacao
e dominacao das forcas perversas do imperialismo e racismo.
Com a independencia de Angola assegurada, e face amonumental

taref·a da reconstrucao post-colonial, 0 Camarada Neto nao
descansou do seu empreendimento da libertacao total do continente.
Ele fomeceu bases de rectaguarda para a SWAPO na luta de
libertacao da Namibia. .
Como membro dos Estados da Linha da Frente, 0 camarada Neto

sed sempre lembrado como urn resoluto baluarte pela re~ra de
maioria no Zimbabwe, Namibia e urnivacilante inirnigodo regime do
apartheid da Africa do SuI. 0 Camarada Neto e~a urn socialis~a
convicto, cujo pensamento enraizou em Angola assim como atra~es
de todo 0 mundo. 0 seu intemacionalismo era bern conhecido
atraves de todas as forcas progressistas intemacionais.
A Tanzania recordara sempre 0 Camarada Neto como 0 unico

e grande colaborador das relacoes bilaterais entre os dois paises,
tendo trabalhado entre nos e conduzido parte da sua luta entre
o nosso Povo.
Nestes tempos de extrema dor, eu, em nome do Chama Cha

Mapinduzi, do Govemo da Republica Unida da Tanzania e de todo
o povo tanzaniano, endereco a si, a familia do camarada Neto, ao
Bureau Politico do MPLA-Partido do Trabalho, aos membros do
Cornite Central do MPLA-Partido do Trabalho e ao Povo inteiro de
Angola, as minhas mais sentidas condolencias. Nos estamos
confiantes, que 0 bravo e heroico Povo angolano, sabera transformar
a grande dor humana em energia, que Ihe perm!tira sair desta
tragedia com firmeza e perseveranca, para p~ossegulfas metas e.os
objectivos, pelos quais 0 Camarada Neto viveu e devotou a VIda
inteira.

Ao Presidente Interino
Da Repub6ca Popular de Angola
Luanda

Da Republica Unida da Tanzania

70

Com imensa dor tomei conhecimento do tragico desaparecirnen
to do amigo do Povo congoles, 0 Presidente Agostinho Neto,
verificado na ultima segunda-feira em Moscovo.

A dor que eu sinto e indissociavel da do Povo congoles, do seu
Partido e do seu Govemo, que nutrem pela terra do ilustre
desaparecido uma estima e amizade profundas.
omundo progressista em geral, 0 Congo eAngola em particular,

perdem na pessoa do Presidente Neto urngrande homem que marcou

Camarada Jose Eduardo dos Santos
Secretario do Departamento de Desenvolvimento Ecoaomico e de
Planifica~o do Secretariado do MPLA-Partido do Trabalho

Da Republica Popular do Congo

Mensagens de
Paises Africanos

Samora MoisesMachel,
Presidente do Cornite Central do Partido FRELIMO e Presidente da

Republica Popular de Mocarnbique.

o Camarada Agostinho Neto foi urn destacado poeta que soube
interpretar a dor do seu Povo, a luta, os anseios, as aspiracoes mais
legitirnas,a alegria da vitoria e da reconstrucao nacional. As palavras
serenas e sentidas do nosso companheiro de longas marchas,
a sensibilidade da sua poesia que assurniu profundamente os mais
legitimos interesses do Povo, continuarao ~ ser arma impor:tanteno
prosseguirnentodo combate a que ele dedicou toda a sua vida,
Agostinho Neto ergue-se a dim.ensao ~o ~ovo _9uetanto am<?u

e serviu, a dimensao do nosso contmente, a dimensao da Revolucao
Mundial. Ele e simboloda vontade inquebrantavel de todos os povos
que lutam pela sua libertacao. .:.
Os destinos do Povo mocambicano e do Povo angolano estao

ligados por urn passado comum de colonizac;ac:>,pela luta contra ~s
mesmos inimigos, pelas mesmas opcoes politicas. Os nossos dois
paises, desde a independencia tern reforcado e aprofundado os laces
indestrutiveis forjados na luta armada de libertacao nacional.
No desenvolvimento das relacoes fratemais entre os dois Povos,

Partidos e Estados, 0 Camarada Agostinho Neto desempenhou urn
papel fundamental, imprimindo a todos os nossoscontactoso grande
calor da sua personalidade.
Por todas estas razoes, 0 Povo mocambicano sente hoje a perda do

Camarada Agostinho Neto, cidadao honorario da Republica Popular
de Mocarnbique, como a de urndos seusproprios filhosmais ilustres,
como a de urn dos seus dirigentes.
o desaparecimento ff sico do Presidente Agostinho Neto,

representa uma perda irreparavel para 0 Povo angolano, p~~
o MPLA-Partido do Trabalho e para a nacao angolana. Constitui
igualmente uma perda incornensuravel para todos os povos
oprirnidos, para toda a humanidade progressista e, em especial, para
o nosso continente.
No entanto, a sua obra, 0 exemplo da sua vida de revolucionario

consequente, a sua memoria, perdurarao para sempre no espirito
e na accao de todos os combatentes da liberdade. Transformaremos
a dor profunda que sentimos em nova forca para prosseguir
o combate que iniciamos.
Agostinho Neto continuara a inspirar as novas geracoes de

revolucionarios em todo 0 Mundo.
o Comite Politico Permanente do Comite Central do Partido

FRELIMO e 0 Conselho de Ministros da Republica Popular de
Moc ambique, exprimindo 0 sentimento de to do 0 Povo
Mocambicano, inclinam-se com respeito e veneracao perante
a memoria do Camarada Agostinho Neto, Presidente do MPLA
-Partido do Trabalho e Presidente da Republica Popular de Angola.
A familiado Presidente Antonio Agostinho Neto, particularmente

a sua esposa, Camarada Maria Eugenia Neto, filhos, irmaos, e a s~a
mae Maria da SilvaNeto, 0 Comite Politico Permanente do Cornite
Central do Partido FRELIMO e 0 Conselho de Ministros da
Republica Popular de Mocambique apresentam as mais sentidas
condolencias,
A Luta Continua!
A Revolucao Venceral
o SocialismoTriunfara!
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Mathieu Kerekou
Presidente da Republica Popular do Benin.

Gloria Imortal ao Presidente Agostinho Neto
Grande Vitoria ao valente Povo angolano combatente
Viva a solidariedade entre 0 MPLA e 0 PRPB
Pela Revolucao a Luta Continua!

Camarada Secretario, Caro Irmao e Amigo.
Foi com grande tristeza e profunda consternacao que nos

tomamos conhecimento da triste noticia da morte brutal do nosso
grande companheiro de luta, nosso Querido Irrnao e Amigo, 0

Dr. Agostinho Neto, Presidente do MPLA-Partido do Trabalho e da
Republica Popular de Angola.

Nesta dolorosa e cruel circunstancia, nos queremos exprimir-vos,
em nome do povo beninense, do Comite Central do seu Partido de
vanguarda, 0 Partido da Revolucao Popular do Benin, do seu
Conselho Nacional da Revolucao e do Govemo militar e revolucio
nario, as nossas mais sinceras e vivas condolencias,

Nos pedimos-vos, igualmente, Camarada Secretario do Partido,
que transmita ao militante e invencivel Povo angolan0, ao seu
Partido de vanguarda 0 MPLA-Partido do Trabalho e ao seu
Govemo, assim como a familia do ilustre desaparecido, toda a nossa
profunda e sincera simpatia e 0 nosso apoio indefectivel nessas horas
dolorosas.

Com 0 Povo angolano esta toda a Africa e todos os povos do
Mundo que lutam pela paz, justica e independencia, de luto pela tao
cruel perda.

Com efeito, por ter consagrado toda a sua vida, toda a sua
energia, toda sua inteligencia e toda sua competencia na defesa
intransigente da justica e na causa da libertacao pacional e do
desenvolvimento integral do seu Pais, e tambern de Africa, 0 Presi
dente Neto adquiriu urn imenso merito, uma profunda adrniracao de
todos os povos oprimidos e explorados do Mundo. 0 Povo do Benin
tambern guardara etemamente deste ilustre Homem de Estado
africano, a recordacao de urn dos dignos, valorosos e imortais filhos
do nosso grande continente africano.

Renovamos ao valoroso Povo angolano 0 apoio indefectivel do
Povo beninense, convencido que 0 militante Povo angolano sabera
fazer desta grande e profunda dor, a determinacao inquebrantavel de
prosseguir, contra ventos e mares, e unido em tomo do Comite
Central do MPLA-Partido do Trabalho, a exaltante obra revolucio
naria em que se engajou, sob a sabia e dinarnica direccao do Grande
. e Imortal Presidente Agostinho Neto.

Ao Camarada Lucio Lara
Secretario do Departamento de Organiza~o
do MPLA-Partido do Trabalho

Republica Popular do Benin

Embaixador Mami Kouyate (Guine Conkry)

Foi com emocao, consternacao e profunda tristeza que tive
conhecimento da morte brusca do Presidente do MPLA-Partido do
Trabalho, 0 Presidente Dr. Agostinho Neto. A comunidade guineen
se na Republica Popular de Mocambique, e eu proprio, enderecarnos
ao glorioso Povo desolado da Republica Popular de Angola, assim
como a familia do heroi desaparecido, as nossas mais sentidas
condolencias. Estimamos que a perda cruel do Presidente Neto
co!oca em luto toda a humanidade progressista em geral e toda
a Africa em particular.Desejamos que esta prova sirvade estimulo ao
Povo irmao angolano para reforcar as suas fileiras no ambito da
unidade.

Ao Ministerio das Rela~oes Exteriores da RPA

*

Djibril Bangoura
Encarregado de Negociosda Embaixada da Republica Popular Revolucio

naria da Guine.

o desaparecimento do Presidente do MPLA-Partido do Traba
~ho e _da Republica Popular de Angola constitui uma perda
irreparavel para 0 nosso Contine.ite e para toda a humanidade
progressista. Os membros da embaixada juntam-se a mim, para
enderecar ao Povo angolano, assim como a familia do Grande
Combatente desaparecido, as nossas mais ernocionadas condolen
cias. Desta penosa prova, desejamos que 0 valente Povo angolano
saia mais forte e mais unido.

Alta Consideracao.
A Luta Continua e pronto para a Revolucao!

Da Republica Popular Revolucionaria da Guine
Ao Bureau Politico do MPLA-Partido do Trabalho
e ao Ministerio das Rela~oes Exteriores da RPA.

Camaradas,
Foi com emocao, tristeza e profundo desgosto que tivemos

conhecimento da morte do Grande Heroi da luta anticolonialista do
nosso Continente, 0 Dr. Antonio Agostinho Neto.

o Bureau Politico Nacional do Partido - Estado da Guine.

Soubemos com uma viva emocao do desaparecimento do grande
Camarada de combate Agostinho Neto, Presidente da Republica
Popular de Angola.

Em nome do Povo revolucionario da Guine, do Partido Estado
e do responsavel supremo da Revolucao em funcoes, associamo-nos
a vospara compartilhar totalmente a dor causada por esta perda cruel
para Africa, para os Movimentos de Libertacao e para 0 Mundo
progressista.

o Povo da Guine esta convicto que esta perda, longe de
enfraquecer a Revolucao angolana, galvanizara as massas populares
para a radicalizacao da Revolucao contra 0 imperialismo, 0 colonia
lismo e 0 neocolonialismo e 0 apartheid.

Os nossos Povos estao conscientes do papel eminentemente
positivo que jogava 0 imortal Presidente Neto, que, consagrou toda
a sua vida inteira e ardentemente ao combate pela conquista da
independencia, pelo triunfo da democracia, da justica e da paz em
Africa e no Mundo.

Peco-vos que transmitam as nossas entristecidas condolencias
a senhora de Agostinho Neto e a familia enlutada.

Ao Govemo da Republica Popular de Angola
Luanda

Republica Popular da Guine

Mohamed Abdelaziz.
Secretario-Geral da Frente Polisario e Presidente do Conselho do

Comando da Revolucao da Republica Arabe Saharaoui Dernocratica.

Haouza (Territories Livres da RASD), 11de Setembro de 1979

Excelencia,
o desaparecimento do saudoso Presidente Agostinho Neto,

Presidente do MPLA-Partido do Trabalho e Presidente da Republi
ca Popular de Angola, foi conhecido com profunda emocao pelo
Povo e Govemo da Republica Arabe Saharaoui Democratica e por
mim mesmo.

No luto que marca 0 vosso Pais irmao, apresentamos as nossas
mais sentidas condolencias a Vossa Excelencia, aos membros da
Direccao do MPLA-Partido do Trabalho e do Govemo da Republica
Popular de Angola, aos quadros e militantes do MPLA-Partido do
Trabalho, aos valorosos combatentes das Forcas Armadas Populares
de Libertacao de Angola, ao grande Povo angolano, bern como
a familia do saudoso desaparecido.

A perda deste grande e incansavel combatente da liberdade e da
independencia para 0 seu heroico Povo e para a Africa, priva-nos
dum dos eminentes dirigentes do nosso continente, infatigavel
defensor da dignidade e independencia do seu Povo e dos Povos
oprimidos do Mundo.
o Povo da Republica Arabe Saharaoui Democratica junta-se ao

Povo irmao da Republica Popular de Angola na profunda angiistia
e emocao que 0marca e reafirma-lhe a sua solidariedade indefective1
nestes momentos crueis que vive 0 vosso Pais.

Para render homenagem a memoria do revolucionario e do Guia
da Revolucao angolana, 0 Govemo da Republica Arabe Saharaoui
Democratica decidiu decretar uma semana de luto nacional depois
do desaparecimento cruel do saudoso Presidente que permanecera
imortal, a sernelhanca de El Ouali Mustapha Sayed, Houari
Boumediene, Mondlane, Nasser, Lumumba, Guevara e todos os que
tombaram em defesa dos nobres ideais dos seus Povos e de todos os
Povos oprimidos.

Renovamos as nossas condolencias, receba Excelencia, a expres
sao da minha alta consideracao.

A sua Exceleaeia
Camarada Lucio Lara
Luanda

Da Republica Arabe Saharaoui Democnitica



Soube com profundo choque e grande tristeza da inesperada
morte do Dr. Agostinho Neto, Presidente da Republica Popular de
Angola, ocorrida em 11 de Setembro ultim.o. . .

Por esta razao, desejo enderecar as mmhas sentidas e smceras
condolencias do Govemo e do Povo inteiro da Republica doUganda,
para vos, para 0 Govemo e 0 Povo de Angola, e especialmente, para
a familia enlutada.

Este Presidente sera sempre lembrado como urngrande politico
e urnChefe de Estado invulgar;como0 porta-estandarte da bandeira
da unidade e da liberdade do Povo de Angola e, na verdade, de todo
o Povo de Africa, contra a opressao e as torturas do colonialismo
e imperialismo.

Nos tambern 0 lembraremos pelos seus incansaveis esforcos
contra 0 racismo e como urn discipulo do nao-alinhamento.

Por conseguinte, nos juntamo-nos ao Povo de, Angola, na
consternacao pela morte de urn dos maiores filhos de Africa.

Ao Presideote Ioterioo da Republica Popular de Angola.

Da Republica do Uganda

Tenente da Aviacao Jerry John Rawlings
Chefe do Conselho Revolucionario das Forcas Armadas do Ghana

As noticias do falecimento do nosso querido irmao e camarada
Dr. Agostinho Neto, foram recebidas no Ghana com sentimento de
grande choque e dor. Os membros do Conselho Revolucionario das
Forcas Armadas e 0 Povo do Ghana e eu proprio, partilhamos com
a familia deste nosso ilustre irmao, 0 Govemo do MPLA e 0 Povo de
Angola, a dolorosa tragedia da inesperada perda deste exemplar
e corajoso Lider do Povo e nobre filho d~.Africa.. A

Eparticularmente tragicoque este heroi da luta pelamdepende~
cia do seu pais e incomprometido adversario do racismo, aparthe!d
e colonialismo, tenha desaparecido da luta neste momenta tao
critico. Possam os seus ideais e espirito que lhe granjearam uma
expressao gloriosa, inspirar a conclusao vitoriosa do combate.

Para a sua viuva e filhos, para 0Govemo do MPLA e 0Povo de
Angola, eu desejo, emnome do Conselho Revolucionario dasForcas
Armadas, do Povo do Ghana, e em meu nome pessoal, expres~aras
mais sinceras condolencias. A sua perda e irreparavel. A Africa
e a ~UA ficaram mais pobres com a morte deste grande filho.

Que descanse em paz!

Para Jose Eduardo dos Santos

Do Ghana

M. 8enyahia , . , .
Ministro dos Negocios Estrangeiros da Republica da Argeha.

Ao Seohor Mioistro das Rela~oes Exteriores
da Republica Popular de Angola

Tomei conhecimento com profunda magoa da morte de Sua
Excelencia Agostinho Neto, Presidente da Republica e Heroi da
Revolucao angolana.
No luto cruel que marca 0 vosso Pais, endereco-lhe ~em c?mo ao

Povo angolano, os meus sentimentos de profunda simpana e as
minhas sentidas condolencias.
o desaparecimento desta grande figura da luta dos P?V?S

africanos a favor da liberdade, da justica e do progresso, consnnnu
uma perda consideravel,nao apenas para a Revolucao angolana,mas
tambem para todos os Povos desejosos de paz e de justica,
o Povo argelino que conhece a importancia da contribui<;:ao,~o

Presidente Neto no desenvolvimento das relacoes entre a Argelia
e Angola, rende homenagem a memoria deste eminente homem
e dcste combatente infatigavel da liberdade dos Povos.

Ao exprimir-lhe a sie a familiado desapare~i~oasnossass~ce~as
condolencias, peco-lhe que aceite Senhor Ministro e caro irmao,
a expressao da mais alta consideracao.

*

Chadli 8endjedid
Presidente da Republica da Argelia e Secretario-geral da FLN

o seuhumanismo,0 seu caracter irrepreensivel e a sua abnegacao
ao service das nobres causas do nosso continente, continuarao
a inspirar 0 combate para a emancipacao total da Africa. .

Nestas dolorosas circunstancias, 0 Povo argelino, 0 seu Partido,
a FLN e os seus dirigentes reafirmam ao Povo angolano, ao seu
Partido, 0 MPLA-Partido do Trabalho e ao seu Govemo, a sua
inteira e indefectivel solidariedade.

Alta consideracao.
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Foi com profunda emocao e uma grande tristeza que soube da
morte do nosso irmao de combate, 0 Presidente Agostinho Neto.

Em nome do Povo argelino, do seu Partido - a Frente de
Libertacao Nacional - do seu govemo e em meu nome pessoal,
tenho a exprimir ao Povo Angolano, ao Partido - 0MPLA-Partido
do Trabalho - aos seus dirigentes, assim como avos proprios
e a familia do desaparecido, as condolenciasmais sentidas.
o Presidente Agostinho Neto permanecera no coracao de cada

patriota argelino como 0 simbolo da dignidade e da I~berdadedo
nosso continente. A sua desaparicao prematura pnva 0 Povo
Angolano assimcomo a Africa inteira de urndos seusmais valorosos
filhos.

Da Republica da Argelia

Tenente-Coronel Mengistu Haile Marian
Chefe do Conselho Militar Administrativo Provisorio e Comandante-em

-Chefe do Exercito Revolucionario Socialista da Etiopia.

Foi com grande choque e profunda tristeza que eu tive
conhecimento da inesperada morte do Camarada Dr. Agostinho
Neto, Presidente da Republica Popular de Angola.
o revolucionario e heroico papel desempenhado pelo Camarada

Neto, na aspera e prolongada luta pela independencia e unid~de.de
Angola e a sua luta implacavelpara 0 avanco da causa da paz, Just~<;:a
e democracia, bern como 0 seu apoio a luta de libertacao na Africa
Austral, sera sempre orgulhosamente lembrado por todos os
africanos e todos os progressistas em geral.

A sabedoria demonstrada pelo Camarada Neto na unidade do
Povo de Angola e a sua significante contribuicao, criada por si
mesmo, na luta por uma economia genuina e independencia politica
do nosso continente, granjearam-lhe prestigio entre os grandes
Chefes de Estado do nosso tempo. , .
o seu falecimento neste tao crucial momento, quando a Afnca

esta mais comprometida que nunca para varrer 0 colonialismo,
imperialismo e racismo do continente, e uma grande perda que sera
sentida nos tempos vindouros. Todavia consola-nos 0 brilhante
legado da sua obra, consagrada as justas causas dos nossos povos,
e que 0 Camarada Agostinho Neto, deixou arras de si.

Em nome do meu Povo e do Govemo Socialistada Etiopia e em
meu nome proprio, desejo expressar asminhassincerascondolenci~s
ao Povo, ao Govemo da Republica Popular de Angola e a familia
enlutada, neste momenta de dor.

Ao MPLA-Partido do Trabalho
Luanda-Angola

Da Republica Socialista da Etiopia

General Olesengun Obasanjo
Chefe do Govemo Militar Federal e Comandante-em-Chefe das Forcas

Armadas da Republica Federal da Nigeria

Excelencias
Nos, na Nigeria, tornamos conhecimento da morte do nosso

querido irmao, Presidente Agostinho Neto. Em nom~ d? Govemo
e do Povo da Nigeria, e em meu nome pessoal, desejaria escrever
quanta foi 0 nosso sentimento de choque pela perda de quem sempre
sustentou a causa de Africa. .
o Presidente Neto viveu e morreu nas maishonrosas circunstan

cias.
Durante muito tempo ele lutou pela liberdade do seu pais amado,

Angola, sem ter nunca em vista algum premio pelos seus services
apos alcancar a independencia, ~ Povo angolano deve se~uram~nte,
sentir-se satisfeito, por 0 falecrmento do seu Grande Lider so ter
acontecido apos a independencia dificil do seu pais ter sido
consolidada e numa etapa depois de 0 Grande Lider, no seu habito
caracteristico, ter imprimido a sua marca de vida em todo 0 Povo de
Angola.

Peco para enderecarem particularmente a viuva e familia, ao
MPLA-Partido do Trabalho, e a todos os angolanos, a expressao da
nossa mais alta simpatia e condolencias, e junto rezamos a Deus
Omnipotente para que vos possa dar coragem e consolacao por esta
irreversivel perda. _

Devo dar-vos a conhecer, que os nossos pensamentos estao
convoseo, quando prosseguirem a senda da unidade nacional
e prosperidade tao claramente indicada pelo vosso Presi~ente
e nossoQuerido Irmao. Que a sua Alma deseanse em paz perpetua.

Aceitem por favor com esta mensagem de condolencias e soli
dariedade, os nossos votos da maior estima e consideracao.

Alta Consideracao,

Ao Comite Central do MPLA-Partido do Trabalho

Da Republica Federal da Nigeria
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Major general Mohamed Siad Barre
Presidente da Republica Dernocratica da Somalia.

Em nome do Partido Socialista Revolucionario Somaliano, do
Povo e do Governo da Republica Democratica da Somalia, e em meu
proprio nome, desejo expressar ao Partido, ao Governo e ao Povo de
Angola, assim como a familia desolada e parentes do falecido, as
minhas mais profundas condolencias pela morte do Presidente
Agostinho Neto, grande lider e heroi, a quem todos nos respeita
vamos.

Que Deus receba a sua Alma em paz!

Ao Chefe do Govemo da Republica Popular de Angola

Da Republica Democnitica da Somalia

Dawda Kairaba Jawara
Presidente da Republica da Gambia.

Foi com grande choque e tristeza que eu tomei conhecimento da
subita morte do Presidente Agostinho Neto.
oGoverno e 0 Povo da Gambia juntam-se amim, para enderecar

a Vossa Excelencia, ao Governo e ao Povo de Angola, assim como
a familia enlutada e parentes, sinceras condolencias.

A sua morte constitui uma grave perda nao so para Angola
e Africa, mas para todos os povos que acreditam nos ideais da
Iiberdade, justica e paz.

A mais alta consideracao

Jose Eduardo dos Santos
Presidente Interino da Republica Popular de Angola
Luanda

Da Republica da Gambia

General Moussa Traore
Presidente do Mali e Secretario-Geral da Uniao Dernocratica do Povo

Maliano

Foi com profunda tristeza que 0 Povo Mali, seu Partido, a Uniao
Democratica do Povo Maliano, seu governo e eu proprio, tivemos
conhecimento da morte do Presidente Agostinho Neto, Presidente
da Republica Popular de Angola.

Ao Povo amigo de Angola, ao seu grande Partido de libertacao,
ao seu governo e a familia desolada do ilustre desaparecido
enderecamos as nossas mais sentidas condolencias,

Alta e fraternal consideracao.

A Direc~o doMPLA-Partido do Trabalho

Da Republica do Mali

Nguza Karl-I-Bond
Cornissario Politico e Cornissario de Estado dos Neg6cios Estrangeiros e da

Cooperacao Intemacional da Republica do Zaire.

Acabo de tomar hoje conhecimento da morte do Dr. Agostinho
Neto, Presidente do Comite Central do MPLA-Partido do Trabalho
e Presidente da Republica Popular de Angola.

Esta noticia, que deixa a Africa estupefacta, mais me aflige uma
vez que me encontro longe do meu pais e do continente-mae.

A obra inestimavel que ele concluiu a favor dos nossos paises, na
Africa e no Mundo servira de exemplo as geracoes futuras pela
coragem politica, a abegacao e a clarividencia de que fez prova nos
momentos mais dificeis.

Trago ainda bern fresco na memoria a audiencia que ele quis
conceder-me a 13 de Agosto de 1979, onde renovou a sua firme
vontade de prosseguir a sua politica de reforcar em todos os dominios
as nossas relacoes.

Aceite, meu irmao, as minhas mais sentidas condolencias.

Ao Camarada Paulo Jorge
Membro do Comite Central do MPLA-Partido do Trabalho

*

Mobutu Sese Seko
Presidente Fundador do MPR, Presidente da Republica do Zaire.

desaparecido, fico persuadido que ele morreu hoje, para amanha
encontrar a imortalidade.

De Washington, onde me encontro de visita, acabo de saber com
estupefaccao a emocionante noticia da morte imprevista do Doutor
Agostinho Neto, Presidente do Comite Central do MPLA-Partido
do Trabalho e Presidente da Republica Popular de Angola.

Militante da primeira hora da independencia do seu pais ao qual
consagrou os melhores anos da sua vida, ele em 11 de Novembro de
1975, trouxe Angola a soberania internacional, na grandeza e na
dignidade.

Figura de proa do nacionalismo africano integral, ele conduziu
o Povo de Angola, muitas vezes ao preco do sacrificio supremo. Em
toda a parte ou sobre 0 continente se fazia entender 0 apelo da luta
pela libertacao.

Para 0 Povo zairense, assim como para mim mesmo, a sua
imagem ficara para sempre gravada nos nossos coracoes e 0 seu nome
passara a posteridade como aquele do artifice principal da normaliza
c;aodas relacoes entre os nossos dois paises e da reconciliacao entre
os dois Povos irmaos do Zaire e de Angola. ,
o mundo inteiro perde nele uma figura historica, a Africa urn

militante convicto, Angola urn heroi e 0 Zaire urn irmao insubsti
tuivel,

Ao pedir-vos que aceitem as minhas condolencias mais sentidas
assim como as do Povo zairense reagrupado no seio do Movimento
Popular da Revolucao e de as transmitir a viuva do ilustre

Aos inniios membros do Bureau Politico
e do Comite Central do MPLA-Partido do Trabalho
Luanda, Republica Popular de Angola

Da Republica do Zaire

Didier Ratsiraka
Secretario-Geral do FNDR
Presidente da Republica Dernocratica de Madagascar.

o Presidente Agostinho Neto morreu, a Revolucao mundial
acaba de ver desaparecer urn grande militante. 0 Povo malgache
chora urn grande amigo.

Em nome do Povo malgache, em nome da Frente Nacional para
a Defesa da Revolucao e tarnbem do poder. revolucionario, bern
como em meu nome pessoal, desejo exprimir ao Povo angolano
irmao, as minhas condolencias, os meus sinceros sentimentos de
pesar, pela perda do seu Grande Lider.
omilitantismo exemplar deste eminente Homem de Estado e de

Africa sera ilustre e jamais nas analises dos paises progressistas e na
Historia da Revolucao Mundial da luta contra 0 imperialismo sera
esquecido,

Alta consideracao.

Ao Bureau Politico do Comite Central
do MPLA-Partido do Trabalho

Da Republica Democnitica de Madagascar

C. Cecil Dennis Jr.
Ministro das Relacoes Exteriores da Liberia.

Meu caro colega:
E com grande desgosto que eu tive conhecimento das noticias da

morte do vosso Chefe de Estado, 0 Presidente Antonio Agostinho
Neto, e apresso-me a apresentar-vos as minhas profundas condolen
cias por esta grande perda que 0 Povo angolano tern de sustentar.
o Presidente Neto ganhou 0 nosso respeito e a nossa estima pela sua
perseveranca na luta de libertacao de Angola e pelos seus esforcos
para consolidar a independencia. A sua vida dedicada a prornocao do
bem-estar do Povo angolano, servira sempre como urn exemplo na
exemplaridade da sua destemida direccao em Africa.
Nesta hora de sofrimento e lagrimas, e minha fervente esperanca

que Deus omnipotente vos fortaleca avos, aos membros do
MPLA-Partido do Trabalho e a todo 0 Povo de Angola, para que
possam corajosamente preservar a unidade, a estabilidade e a paz no
vosso grande Pais. A minha oracao e tambem pela alma do vosso
falecido lider; que este grande patriota descanse em paz.

Com a mais alta consideracao e fraternal estima,

Sua Excelencia Paulo Jorge
Ministro dasRela~oes Exteriores da Republica Popular de Angola.

Da Liberia

Godfrey Lukongwa Binaisa
Presidente da Republica do Uganda.

Que Deus omnipotente guarde a sua alma na paz eterna!
Aceite os votos da mais elevada consideracao.

.•.



Sewoosagur Ramgoolam
Primeiro-Ministro das Mauricias

Tive conhecimento com a mais profunda tristeza do falecimento
de Sua Excelencia Dr. Antonio Agostinho Neto, Presidente do
MPLA-Partido do Trabalho e da Republica Popular de Angola.

Em nome do Governo, do Povo das Ilhas Mauricias e em meu
nome pessoal, aceite por favor, Excelencia, as nossas mais sinceras
condolencias e transmita a familia enlutada 0 nosso mais sincero
pesar. Eu conheci pessoalmente 0 Dr. Neto e a sua morte e, para
mim, uma perda pessoal.
o Presidente Neto sera, certamente, recordado por todos os

lutadores da liberdade e, em todo 0 Mundo, como urn Cruzado
contra 0 colonialismo, opressao e exploracao.

A mais alta consideracao.

A Sua Excelencia
Jose Eduardo dos Santos
Ministro do Plano da Republica Popular de Angola

*

D. Burrenchobay
Govemador Geral interino das Ilhas Mauricias.

Tivemos conhecimento com grande desgosto do falecimento de
Sua Excelencia, 0 Presidente Agostinho Neto. Em nome do Governo
e do Povo das Mauricias, e em meu nome pessoal, aceite por favor,
e transmita a familia infaustosa, ao Povo e ao Governo da Republica
Popular de Angola, 0 nosso sentido pesar e sinceras condolencias.

Sua Exceleneia, Seahor Lucio Lara
Gabinete da Presidencia
Luanda

Das Dhas Mauricias

Sua magestade Imperador Bokassa I
do Imperio Centro-Africano.

Foi com consternacao e uma viva emocao que tivemos conheci
mento da mortebrusca do Presidente Agostinho Neto. A desapari
<;aodeste grande homem de Estado e combatente da liberdade
constitui uma perda imensa nao so para Angola como para a Africa
inteira independente. Tambem em nome do nosso partido unico,
o MESAN (Movimento para Evolucao Social da Africa Negra), do
Governo e do Povo centro-africano, nos enderecamos ao governo
e ao Povo angolano irmao, as nossas sentidas condolencias,
Agradecemos que transmitam a senhora Neto e a familia a expressao
da nossa profunda compaixao.

Alta Consideracao

Ao Comite Central do MPLA-Partido'do Trahalho

Do Imperio Centro-Africano

Coronel Seyni Kountche
Presidente do Conselho Militar Supremo e Chefe de Estado do Niger.

Foi com uma profunda tristeza que nos tomamos conhecimento
da subita desaparicao do Doutor Agostinho Neto, Presidente da
Republica Popular de Angola, a quem a Africa inteira rende uma
merecida homenagem pela sua grande contribuicao aos movimentos
em luta pela emancipacao do nosso continente.
o presidente Neto deixa-nos toda a imorredoira recordacao de

urn homem de qualidades excepcionais, de urn dirigente hicido
e consciente do papel historico que ele desempenhava em Angola.

Em nome da Africa, 0 Niger inteiro se associa ao luto que atinge
o vosso Povo e deseja ver-vos ultrapassar esta dolorosa prova para
permitir que continuem sempre com felicidade, a obra gigantesca
empreendida pelo malogrado desaparecido.

Nos solicitamos que aceitem e transmitam ao Povo angolano
e a familia desolada do defunto, as nossas condolencias mais sentidas,
assim como os sentimentos de profunda compaixao.

Alta e fraternal consideracao,

A Sua Excelencia
Jose Eduardo dos Santos

Do Niger
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Leabua Jonathan
Primeiro-Ministro do Reino do Lesotho

Em nome do Governo do Lesotho, do Povo basotho, do Comite
Central do Partido Nacional Basotho e de mim proprio, sinto-rne
obrigado a expressar as minhas mais sentidas condolencias; com esta
perda nao so Angola, mas toda a Africa sofreu a morte de urn dos
seus mais capazes lideres, Sua Excelencia 0 Dr. Agostinho Neto.

A maneira historica pela qual 0 Dr. Neto conduziu 0 seu Povo
a vitoria, sera sempre uma reliquia de inspiracao no coracao dos
africanos que lutam pela autodeterminacao, liberdade e justica.
o Dr. Neto permanecera para nos, como 0 grande heroi que
conduziu 0 seu Povo atraves do dificil e sombrio tempo ate a gloriosa
vitoria sobre 0 exercito imperialista e pela continuacao da libertacao
total.
o papel do Povo angolano sob a direccao do Dr. Neto nunca sera

demais enfatizado.
Expresso as maiores condolencias a familia do Presidente Neto

por esta perda, e espero que suportem esta desdita com coragem.

Ao Protocolo da Presidencia de Angola
*

Mosboeshoe n
Rei do Lesotho

Tornamos conhecimento com grande sentimento de choque, da
noticia do subito falecimento do nosso querido irmao e amigo,
Presidente Agostinho Neto.

Esta morte repentina privou 0 Povo de Angola, de urn nobre
e grande Homem de Estado, do qual Africa sentira sempre a falta na
contribuicao nos assuntos africanos.

Em meu proprio nome, em nome do Povo do Lesotho eu desejo
enderecar as minhas sinceras condolencias ao Povo de Angola
e a desolada familia do Dr. Agostinho Neto.

Que a sua Alma descanse em Paz!

Ao Protocolo da Presidencia da Republica.

Do Reino do Lesotho

Hamed Boccetta
Ministro de Estado, Encarregado dosNeg6ciosEstrangeiros e da Coopera

~ao do Reino de Marrocos.

Foi com urn profundo lamento que nos tomamos conhecimento
do desaparicao tragica e stibita do Presidente Agostinho Neto.
o nome deste grande Lider, figura de marca da Africa sempre

gravado nos anais da libertacao africana.
Nesta dolorosa ocasiao eu peco que aceite, Excelencia, asminhas

sinceras condolencias e que seja 0 meu interprete junto da familia do
Presidente e do Povo angolano, a quem nos juntamos na dor.

Possa 0 combate travado pelo Presidente defunto incitar todos os
Estados africanos a trabalharem no sentido de preservar 0 futuro da
Africa e assegurar aos seus filhos urn futuro melhor no entendimento
e fraternidade.

Sua Exceleneia
Senhor Paulo Jorge
Ministro dos NegOciosEstrsngeiros
da Republica Popular de Angola

*

Hassan n
Rei do Marrocos

Excelencia,
Tomamos conhecimento da morte brusca de Sua Excelencia

Agostinho Neto, Presidente da Republica Popular de Angola com
uma profunda emocao e nos nos associamos ao luto que atinge
Angola e 0 Povo angolano irmao, .

Nao poderiamos particularmente esquecer 0 periodo em que
o grande militante desaparecido travou no Marrocos a sua luta pela
independencia do seu Pais.

Nesta dolorosa circunstancia, pedimo-vos que aceitem em nosso
nome pessoal e em nome do nosso governo, as nossas condolencias
entristecidas e de melhor interpretarem a nossa viva simpatia junto
da sua familia.

Sua Excelencia
Jose Eduardo dos Santos

De Marrocos
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o Povo gabones, 0 Partido Dernocratico Gabones, 0 meu
Govemo e eu proprio exprimimos a nossa viva ernocao pelo

A Presidencia da Republica Popular de Angola
Luanda - Angola

Da Republica Gabonesa

Moustapha Niasse
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do Senegal

Quero, com toda a amizade, transmmr-vos a tristeza que me
causou 0 desaparecimento do Presidente Agostinho Neto.

Nesta dolorosa circunstancia apresento-vos as rninhascomovidas
condolencias e reitero-vos os votos da minha grande sirnpatia.

Amigavelmente.

Sua Excelencia Paulo Jorge
Ministro das Rela~oes Exteriores

*
Leopold Sedar Senghor

Profundamente emocionado pela morte de Agostinho Neto,
a minha mulher e 0 Govemo do Senegal juntam-se a mim para
apresentar a familia do grande desaparecido e ao Govemo angolano
as nossas fratemais condolencias.

Senhor Lucio Lara
do Bureau Politico do MPLA
Luanda

Da Republica do Senegal

Gaalar Mohammed Nimeiry
Presidente da Republica Dernocratica do Sudao.

A Lucio Lara
Secretano para 0 DEPPI e DORGAN do MPLA-Partido do
Trabalho
Republica Popular de Angola - Luanda

Recebemos com grande choque e desgosto as tristes noticias da
inesperada morte do nosso querido irmao e amigo, Dr. Agostinho
Neto, Presidente da Republica irma de Angola. 0 falecimento do
Presidente Neto e uma grande perda, nao so para 0 Povo angolano,
mas tambern para todo 0 continente, porque simbolizava a luta
africana pela liberdade e justica na sua forma mais digna. A sua
posicao, solida e inflexivel, na luta contra 0 colonialismo e a injustica
racial, sera altamente honrada e respeitosamente lembrada nos anais
da Historia Africana.

o seu firme apoio a luta de libertacao na Africa Austral e no
mundo, era largamente testemunhado pela sua completa dedicacao
aos nobres objectivos pelos quais todos os povos oprimidos do
mundo aspirarn. 0 Presidente Neto, deixou uma gloriosa heranca
que nos devemos abracar, na continuacao da marcha pela Liberdade
e Justica.

Em meu nome pessoal, do Govemo e do Povo da Republica
Dernocratica do Sudao, queira aceitar, querido irmao, as nossasmais
sinceras condolencias, para Vossa Excelencia, 0 Partido e 0 fratemo
Povo de Angola.

Da Republica Democnitica do Sudio

General de Annada Gnassibe Eyadema
Presidente Fundador da Assembleia do Povo Togoles
Presidente da Republica Togolesa.

Ao Senhor Jose Eduardo dos Santos
Ministro do Plano da RPA
oPovo togoles e eu proprio tivemos conhecimento comprofunda

e viva ernocao, da morte do Presidente Agostinho Neto, Chefe de
Estado angolano,
Grande poeta revolucionario, 0 Presidente Neto permanecera no

Mundo como uma grande Igura da Revolucao Africana, Com efeito,
ele identificou-se sempre com a luta pela independencia do Povo
angolano a quem serviu e amou durante toda a sua vida.

A Africa nao esquecera tao rapidamente aquele que foi 0 guia
e 0 militante Numero Urn da Revolucao Angolana, Nestas circuns
tancias de grande dor 0 Povo togoles, 0 seu Movimento de Uniao
Nacional, a Assembleia do Povo Togoles, 0 seu Govemo e eu proprio
apresentamo-vos as nossas mais sentidas condolencias.

Alta consideracao

Da Republica Togolesa

Habyariman Juvenal
General-Major de Brigada
Presidente da Republica do Rwanda e Presidente Fundador doMovimento

Revolucionario Nacional para 0 Desenvolvimento

Tive conhecimento, com profunda consternacao, da morte de Sua
Excelencia Agostinho Neto, Presidente da Republica Popular de
Angola. Nesta dolorosa ocasiao apresento-vos ernnome do Govemo
e do Povo rwandes, agrupado no seio do Movimento Revolucionario
Nacional para 0 Desenvolvimento e emmeu pessoal, asmais sentidas
condolencias.

A Republica Popular de Angola e a Africa inteira acabam de
perder na pessoa de Sua Excelencia Agostinho Neto, urncombatente
glorioso da independencia e urn eminente defensor da paz e da
liberdade.

Partilho convosco e com todo 0 Povo angolano a tristeza que
sentem nestes momentos penosos, Peco-vos igualmente que comuni
quem a familia do saudoso Agostinho Neto que me associo a sua
profunda dor.

Alta Consideracao

A Sua Excelencia Senhor Lucio Lara
Secretario do Comite Central do MPLA-Partido do Trabalho

Da Republica do Rwanda

Hassan Gouled Aptidon
Presidente da Republica do Djibuti

Foi com viva ernocao e profunda tristeza que tive conhecimento
da morte do Presidente Agostinho Neto. 0 Povo djibutiano, 0 meu
govemo e eu proprio, enderecarno-vos, assim como a esposa do
grande desaparecido e ao Povo angolano, a expressao das nossas
muito vivas condolencias.

Ao Senhor Lucio Lara
Secretario do MPLA-Partido do Trabalho

Da Republica do Djibuti

France Albert Rene
Presidente da Republica das Seychelles
Presidente da Frente Progressista do Povo das Seychelles

Foi com profunda ernocao que eu soube do falecimento do nosso
irrnao, 0 Presidente Agostinho Neto, Em nome do govemo das
Seychelles, da Frente Progressista do Povo das Seychelles e em meu
nome pessoal eu quero exprimir ao Povo irmao de Angola, ao
MPLA-Partido do Trabalho, ao Govemo e a familia enlutada as
nossas condolencias mais sinceras.
, A morte deste grande filho nao somente de, Angola, mas da
Africa tambem, que tanto lutou pela libertacao da Africa, representa
uma grande perda para todo 0 continente. Estou convencido que
a memoria do Presidente Neto inspirar-nos-a a continuar a luta pela
libertacao total do nosso continente das sequelas do colonialismo,
neocolonialismo e do racisrno.

Nestas dolorosas circunstancias 0 Povo das Seychelles, a Frente
Progressista e 0Govemo reafirmam a sua solidariedade e 0 seu apoio
total ao Povo angolano e ao seu Partido, 0 MPLA-Partido do
Trabalho e ao seu Governo.

Peco-vos que aceitem a expressao da minha mais alta conside
racao.

A Presidencia da Republica Popular de Angola
Luanda

Da Republica das SeycbeUes

H. Kamuzu Banda
Presidente Vitalicio da Republica do Malawi

Escutei com profundo desgosto a noticia concemente a repentina
morte do Dr. Agostinho Neto, Presidente da Republica Popular de
Angola.

Em meu proprio nome e em nome do Govemo e do Povo do
Malawi, desejo enderecar sinceras condolencias ao Povo de Angola
e a familia enlutada.

Ao Ministro dos Negocios Estrangeiros

Da Republica do Malawi



Foi com profundo desgosto que nos nos inteirarnos da subita
e inopinada morte do Presidente de Angola, Sua Excelencia
Dr. Agostinho Neto, cuja vida dedicou a libertacao do seu pais e ao
desenvolvimento do progresso do Povo de Angola.

Para Sua excelencia, Henrique Teles Carreira
Ministro da Defesa
Luanda

Da Republica da Malta

Tenente Coronel Mohamed Mahmoud Ould Louly

Neste momenta de grande prova para a Republica Popular irma
de Angola, venho enderecar-vos, em nome do povo mauritaniano,
do seu Cornite Militar de Salvacao Nacional, do seu Governo e em
meu nome pessoal as nossas mais sinceras condolencias. Queira ser,
nesta dolorosa ocasiao, 0 nosso interprete junto do Povo angolano
irmao, do MPLA-Partido do trabalho, do seu Governo, assim como
da familia do defunto, para exprimir a nossa conviccao total de que
estais armados mais do que nunca da determinacao e do espirito de
sacrificio que sempre caracterizaram 0 saudoso Presidente Agosti
nho Neto, e que 0 Povo angolano realizara ainda mais progressos
e contribuira de uma maneira determinante para 0 reforco da
unidade africana.

Alta e fraternal consideracao.

A Sua Excelencia Senhor Lucio Lara
Membro do Comite Central do MPLA-Partido do Trabalho

Da Mauritinia

AliMroudjae
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros e da Cooperacao da Republica das

Comores

Tornamos conhecimento com consternacao da perda cruel do
primeiro Presidente da Republica Popular de Angola, Sua Excelen
cia Dr. Agostinho Neto.

Por este motivo queremos repartir convoseo 0 luto que atinge
todo 0 Povo angolano, dirigindo ao Governo, ao Povo angolano
assim como a familia do desaparecido, as nossas mais tristes
condolencias,

Alta e fraternal consideracao.

Sua Exceiencia Paulo Jorge
Ministro das Rela~oes Exteriores

*

Ahmed Abdallah Abderemane
Presidente da Republica das Cornores.

Tendo tido conhecimento da desaparicao brutal de Sua Excelen
cia senhor Agostinho Neto, Presidente da Republica Popular de
Angola, queria enderecar ao Governo, ao Povo angolano e a familia
do desaparecido as minhas mais sentidas condolencias.

Sua Excelencia senhor Lucio Lara
Seeretario do Comite Central do MPLA-Partido do Trabalho

Da Republica dos Comores

C.A. Kamara Taylor
Presidente Interino da Republica da Serra Leoa

Acabei justamente de receber as noticias do falecimento do
irrnao e amigoDr. Agostinho Neto, Presidente da Republica Popular
de Angola, cujo desfecho teve lugar na Uniao Sovietica no decorrer
de uma operacao,

Aceite por favor, em nome de Sua Excelencia Dr. Siaka Stevens,
que se encontra neste momenta fora do pais, as minhas profundas
condolencias em nome do Governo e do Povo da Republica da Serra
Leoa.

A contribuicao do Dr. Neto para a libertacao dos irmaos
oprimidos da Africa Austral e a sua luta pela liberdade da sua Patria,
Angola, da dominacao colonial em particular, fa-lo-ao entrar nos
anais da historia africana.

Que a sua alma repouse em paz!

Ao Primeiro-Ministro
Luanda - Angola

Da Republica da Serra Leoa
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Elhadj Aboubakar Sangole Laminaza
General do Corpode Exercito
Presidente da Republica do Alto Volta.

Foi com estupetaccao que tivemos conhecimento da morte brutal
do Presidente Agostinho Neto. Em nome do Povo do Alto Volta, do
seu Governo assim como em meu nome pessoal, endereco-vos as
nossas condolencias vivamente sentidas e emocionadas. 0 desapare
cimento do Chefe de Estado que tomou parte determinante no
processo de ascencao a soberania do seupais, ao qual consagrou toda
a sua vida, priva nao so Angola mas a Africa inteira de urn dos seus
filhos mais dignos. A personalidade tao afectuosa do Presidente
Agostinho Neto, era-nos tao familiar, que a sua desaparicao deixara
em cada urn de nos urn vacuo imenso e agradeco-vos que creiam que
nos compartilhamos da grande dor do Povo angolano. Queira aceitar
ser 0 nosso interprete junto da familia desolada do ilustre desapareci
do, do Govemo de Angola e do MPLA-Partido do Trabalho, para
Ihes transmitir os nossos sentimentos de sincera aflicao.

Alta e fraternal consideracao.

A sua Excelencia Lucio Lara
Membro do Comlte Central do MPLA-Partido do Trabalho

Da Republica do Alto Volta

Edouard Nzambimana
Tenente-coronel e Ministro dosNeg6ciosEstrangeiros e da Cooperacao da

Republica do Burundi

Excelencia Senhor Ministro e caro irmao: Eu tomei conhecimen
to com consternacao da triste noticia do desaparecimento do
Camarada Agostinho Neto, Presidente da Republica Popular de
Angola, combatente muito dedicado a causa da independencia da
Africa e dos Povos.

A desaparicao do Presidente Agostinho Neto constitui uma
perda para Angola e Africa inteira e para os Povos revolucionarios
do Mundo. N6s recordaremos sempre a vida e a luta do Presidente
Neto, esse grande revolucionario africano que lutou pela liberdade
e unidade de Angola e combateu os piores inimigos da Africa.

As minhas condolencias mais sentidas e asminhas simpatias mais
sinceras dirigem-se a si e a familia enlutada.

Alta consideracao

A Sua Exceiencia Paulo Jorge
Ministro das Rela~oes Exteriores da Republica Popular de Angola

*

Nos ficamos profundamente chocados ao saber do falecimento
inesperado do Dr. Agostinho Neto, Presidente da Republica Popular
de Angola, cuja coragem politica e a tenacidade permitiram ao Povo
angolano, unido no seio do MPLA, veneer 0 colonialismo e engajar
-se na via do progresso.

Com 0 seu desaparecimento 0 Povo angolano e a Africa livre
acabam de perder urn infatigavel combatente da liberdade pela
independencia e a dignidade dos Povos africanos.

Em nome do Povo do Burundi, agrupado no seio do Partido
UPRONA, do seu Governo e emmeu proprio nome nosdirigimos as
nossas condolencias mais comovidas ao Comite Central do MPLA
-Partido do Trabalho, ao Povo e ao Governo angolano, assim como
a familia do ilustre desaparecido.

Alta consideracao
Jean-Baptiste Bagaza (coronel)
Presidente da Republica do Burundi

Ao Comite Central do MPLA-Partido do Trabalho
Luanda-Angola

Da Republica do Burundi

EI Hadj Omar Bongo
Presidente da Republica Gabonesa

desaparecimento brutal do Presidente Agostinho Neto e pedimos ao
Povo irmao de Angola, ao MPLA-Partido do Trabalho e ao Governo
angolano que aceitem as nossas condolencias mais sinceras.
o Presidente Neto, que encamou a independencia de Angola,

restara nas memorias como uma grande figura da descolonizacao
africana, 0 defensor intransigente da dignidade do homem negro
eo lider respeitado do desenvolvimento e do progresso da Republica.

Alta e fraternal consideracao,
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Da Republica de Cuba
A Direc~o do MPLA-Partido do Trabalho
Ao Govemo ~ RepUblicaPopular de Angola

Profundamente comovidos ante a noticia da morte do querido
Presidente Agostinho Neto, companheiro infatigavel na luta para p<?r

*Em nome da Embaixada da Uniao das Republicas Socialistas
Sovieticas na Republica Popular de Angola, de todos os cidadaos
sovieticos que trabalham junto com os camaradas angolanos e em
meu nome pessoal permitam-me exprimir asprofundas condolencias
por motivo da grave perda - 0 desaparecimento do Presidente do
MPLA-Partido do Trabalho e da Republica Popular de Angola,
Camarada Antonio Agostinho Neto, 0 lider eminente de Angola,
o dirigente destacado da nova Africa e do movimento revolucionario
internacional, 0 lutador infatigavel e consequente pelo futuro radioso
de toda a Humanidade.
o Povo sovietico, como foi sublinhado na mensagem dos

camaradas L.1. Brejnev e A.N. Kossiguine, foi e continuara a ser
o amigo fiel e seguro do Povo angolano. A amizade entre a URSS
e Angola, pelo fortalecimento da qual Agostinho Neto semanifesta
va invariavelmente, corresponde aos interesses dos nossos povos,
bern como aos interesses da luta de todos os povos pela paz,
independencia nacional e 0 progresso social.

Nos guardaremos para sempre nos nossos coracoes a memoria
sobre 0 Camarada Agostinho Neto.

v. Loguinov
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da Uniao das Republicas

Socialistas Sovieticas na Republica Popular de Angola

*A Camarada Maria Eugenia Neto
Queira aceitar as profundas condolencias por motivo da grande

perda sofrida pela vossa familia e por todo 0 Povo angolano.
Compartilhamos com os camaradas a sua dor causada pelo

falecimento prematuro do Presidente da Republica Popular de
Angola, Camarada Antonio Agostinho Neto, destacado dirigente de
Angola, eminente lider da nova Africa e do movimento revoluciona
rio internacional, amigo fiel da Uniao Sovietica,

Com estima
L.Brejnev, A. Kossiguine
Moscovo, Kremlin 11 de Setembro de 1979

A memoria do Camarada Agostinho Neto ficara para sempre nos
coracoes do povo sovietico, Exprirnimos a confianca que os ideais
radiosos pelos quais lutava 0 grande filho do Povo angolano,
Agostinho Neto, encarnarao nas obras dos seus companheiros de
luta, na actividade criativa dos milhoes de trabalhadores angolanos.

L.Brejnev, A.Kossiguine
Moscovo, Kremlin 11 de Setembro de 1979

Ao Bureau Politico e Comite Central
do MPLA-Partido do Trabalho.
Ao Conselho cia Revolu~o
Ao Govemo cia Republica Popular de Angola
Luanda

Em nome do Cornite Central do Partido Comunista da Uniao
Sovietica, Presidium do Soviete Supremo da URSS, do Governo
Sovietico, dos povos da URSS e em nosso nome pessoal, exprimimos
ao MPLA-Partido do Trabalho, ao Conselho da Revolucao, ao
Governo da Republica Popular de Angola, a todo 0 Povo angolano,
profundas condolencias pela grande perda que representa 0 faleci
mento do Presidente do MPLA-Partido do Trabalho e da Republica
Popular de Angola, Camarada Antonio Agostinho Neto, urn dos
destacados dirigentes do movimento revolucionario internacional,
eminente personalidade politica e estatal da Africa, infatigavel
combatente pela paz e amizade entre os povos, grande amigo da
Uniao Sovietica,

Agostinho Neto foiurndos organizadores e dirigente permanente
da luta armada do Povo angolano contra 0 jugo colonial - luta que
inscreveu uma pagina brilhante na historia do movimento da
libertacao nacional.

Desde os primeiros dias da criacao do Movimento Popular de
Libertacao de Angola (MPLA), que levantou a bandeira da luta
contra 0 regime colonial, Agostinho Neto guiava com confianca os
patriotas de Angola atraves de todas as provacoes para 0 objectivo
sagrado - proclamacao da Republica Popular de Angola.

Sob a sua direccao pessoal, 0 Povo de Angola comecou com exito
a construcao duma nova vida, atingiu as grandes realizacoes politicas
e socioeconomicas que abrem 0 caminho para a edificacao da
sociedade da justica social.
o incontestavel revolucionario-internacionalista Agostinho Ne

to, ligava indissoluvelmente os exitos do Povo angolano na luta pelo
futuro radioso, com0 fortalecimento da alianca fraternal e combativa
de todas as forcas progressistas da actualidade, contra 0 imperialis
mo, reaccao e racismo.

Na memoria dos povos, Agostinho Neto, 0 Laureado do Prernio
Internacional Lenine «Pelo fortalecimento da paz entre os povos»,
ficara sempre como lutador incansavel e consequente pelo futuro
radioso de toda a Humanidade.

Nestes dias dolorosos para 0Povo angolano, 0Comite Central do
PCUS, 0 Presidium do Soviete Supremo da URSS eo Conselho de
Ministros da URSS, reafirmam a linha firme da Uniao Sovieticapara
o desenvolvimento da amizade fraternal e cooperacao com a Repu
blica Popular de Angola, com 0MPLA-Partido do Trabalho. 0 povo
sovietico foi e sera amigo fiel e seguro do POV!)angolano. A amizade
entre a URSS e Angola pelo fortalecimento da qual Agostinho Neto
se manifestava invariavelmente corresponde aos interesses dos
nossos povos, aos interesses da luta de todos os povos pela paz,
independencia nacional e progresso social.

Da Uniio das Republicas Socialistas Sovieticas

Mensagens dos Paises Socialistas

Da Republica Unida dos Camaroes
Ao Senhor Jose Eduardo dos Santos
Ministro do Plano

Foi com viva e real tristeza que 0Povo camarones, 0 seuGoverno
e eu proprio tornamos conhecimento do .falecimento de, S.ua
Excelencia 0 Doutor Agostinho Neto, Presidente da Republica
Popular de Angola.

Artifice da Independencia do seu Pais, Agostinho Neto ~ons~
grou 0 mais longo periodo da sua vida a lutar pela emanclpac;~o
e dignidade do seu Povo, a levar com sucesso a obra de Construcao
Nacional.

A morte deste grande africano, urndos.filhos.maispre~tigiad~sd?
continente, e uma grande perda para aAfnca 1?00Sque..?osmcansaveis
esforcos pela sua libertacao total e pela sua unidade, sao outras tantas
recordacoes indeleveis para todos os africanos amantes da Paz e da
Justica. .'

Nesta triste circunstancia peco-vos que acerte e transnuta
a familia do ilustre desaparecido e ao Povo angolano ascondolencias
do Povo camarones, as quais eu junto a expressao da rninha profunda
compaixao.

Alta consideracao.
Ahmadou Ahidjo
Presidente da Republica Unida dos Carnaroes

A Sua Excelencia Presidente Interino cia RPA
Foi encarada com muito pesar e dor a morte repentina do meu

irmao Agostinho Neto, grande Estadista e Lutador pela liberdade
total de Africa e da Linha da Frente. Sentimos profunda dor pela
irreparavel perda para 0 Povo angolano, para a Africa em particular
e 0 Mundo em geral.

Cumpre-me em nome do Conselho Militar Supremo, do Povo da
Guine Equatorial e em meu nome proprio expressar a sua Excelen
cia, ao Povo angolano e a familia do finado, as nossas mais sentidas
condolencias.

Com profunda dor,
Tenente Coronel Obiang Nguema Mbasogo
Presidente do Conselho Militar Supremo

Da Guine- Equatorial

o Governo e 0 Povo de Malta juntam-se a mim, comovidos, por
esta perda irreparavel para 0 vosso pais.

Partilhamos a vossa profunda dor com a familia enlutada, com
o Governo e 0 Povo de Angola.

WlStin Abela
Primeiro-Ministro interino e Ministro das Relacoes Exteriores da Republi

ca de Malta.



Estamos profundamente constemados por saber do falecimento
do Camarada Antonio Agostinho Neto, Presidente do MPLA
-Partido do Trabalho e da Republica Popular de Angola.

A morte do Camarada Antonio Agostinho Neto, e uma grande
perda para 0 Povo angolano e para as Nacoes oprimidas que
combatern pela liberdade, independencia e progresso social em
Africa e no Mundo. ... . -
o povo kampucheano perdeu urn grande amigo, que sempre

brindou com 0 seu apoio revolucionario, a luta do Povo

Ao C,omiteCentral do MPLA-Partido do Trabalho e ao Governo
da Republica Popular de Angola

Do Kampuchea

Em nome de todos os cidadaos da Republica Democratica Alerna
que trabalham na Republica Popular de Angola, em nome da minha
esposa e em meu nome pessoal, exprimo-Ihe a si, aos seus filhos
e demais familiares, asmais profundas condolencias pelo falecimento
do seu esposo, 0 Camarada Dr. Antonio Agostinho Neto, Presidente
do MPLA-Partido do Trabalho e da Republica Popular de Angola,
Guia da Revolucao angolana e dirigente destacado do movimento
revolucionario intemacional.

Compartilhamos a sua magoa. A morte do Camarada
Dr. Antonio Agostinho Neto e uma perda dolorosa para a sua
familia, 0 Povo angolano e toda a Humanidade progressista.

A personalidade do Camarada Dr. Antonio Agostinho Neto
ficara para sempre na nossa memoria.

Queira aceitar os meus sentidos pesames,

Luanda, aos 12 de Setembro de 1979
Horst Schoen
(0 diplomata apresentou noutra mensagem. enderecada a Camarada Ruth Nero.
os seus pesarnes.)

Estimada Camarada Marla Eugenia Neto,
*

Erich Honecker
Secretario-Geral do Cornite Central do Partido SocialistaUnificado da
Alemanha
Presidente do Conselho de Estado da Republica Dernocratica Alerna

Comite Central do MPLA-Partido do Trabalho
Governo da Republica Popular de Angola
Luanda

Caros Camaradas,
Com comocao ouvimos a noticia dolorosa do falecimento do

Camarada Dr. Agostinho Neto, dirigente destacado da Revolucao
Angolana e Presidente do MPLA-Partido do Trabalho e da
Republica Popular de Angola.

Em profundo luto, transmito em nome do Comite Central do
Partido Socialista Unificado da Alemanha, do Conselho de Estado,
do Conselho de Ministros assim como de todo 0 Povo da Republica
Democratica Alema, os meus sentidos pesames.

Com 0 Dr. Agostinho Neto nao so 0 Povo angolano, mas toda
a humanidade progressista perdeu urn dos seus grandes combatentes
pela paz, independencia nacional, democracia e socialismo.

Asseguramos-lhes, caros camaradas, que 0 grande legado
revolucionario do Dr. Agostinho Neto continuara a viver nos nossos
pensamentos e actos.

Da Republica Democnitica Alema

Vu Hac Bong
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da R.S. do Vietname.
(Mensagem de igual teor foi enviada ao camarada rninistro das Relacoes Exreriores)

Neto, Maria Eugenia Neto e demais familiares as mais sentidas
condolencias.
o desaparecimento do Camarada Presidente A. Agostinho Neto

constitui uma grande e incornpensavelperda. 0 Povo angolano perde
urn eminente lider, urnHeroi Nacional. Os povos revolucionarios do
mundo perdem urn grande amigo sempre fiel a causa de libertacao
das Nacoes. 0 Povo e os comunistas do Vietname sentem uma
profunda dar ao perder urngrande amigo e urncompanheiro de luta.
o Presidente A. Agostinho Neto deixa de existir fisicamente mas

as suas ideias e sua causa existirao sempre com Angola, com
a Revolucao e com os povos mundiais.

Ao transformar a dor em actividades revolucionarias, 0 Heroico
Povo angolano e 0 MPLA-Partido do Trabalho, sob a luz das
orientacoes clarividentes do Presidente A. Agostinho Neto, realiza
rao inevitavelmente a sua gloriosa causa revolucionaria,

Manifesto-vos uma vez mais, caros camaradas, a solidariedade
militante e inabalavel do Povo vietnamita para com 0 Povo angolano
neste momenta dificil assim como no futuro.
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*
Ao Bureau Politico do Comite Central do MPLA-Partido do
Trabalho

Camaradas,
Neste momenta doloroso, em nome de todos os colaboradores da

Embaixada da Republica Socialista do Vietname e dos especialistas
vietnamitas em Angola e em meu nome pessoal, apresento ao
Partido, ao Govemo, ao Povo angolano, as camaradas Maria da Silva

Estamos profundamente comovidos pela morte do Camarada
Agostinho Neto, Presidente do MPLA-Partido do Trabalho e da
Republica Popular de Angola.

Como revolucionario tenaz, 0 Camarada Agostinho Neto
durante toda a sua vida consagrou-se de corpo e alma ao nobre ideal
que e a independencia, liberdade e progresso social do Povo
angolano irmao.

Sob a direccao do MPLA-Partido do Trabalho, encabecado pelo
Camarada Agostinho Neto, 0 Povo angolano ultrapassou mil e uma
provas e dificuldades e defendeu com determinacao as conquistas
revolucionarias, fazendo avancar assim,0 seu pais para 0socialismo.

A Revolucao Angolana dirigida pelo Camarada Agostinho Neto,
contribuiu dignamente na luta comum dos povos contra 0 imperialis
rno, colonialismo e neocolonialismo, racismo e outras forcas reac
cionarias.
o prestigio do Camarada Agostinho Neto e da Republica

Popular de Angola nao cessa de aumentar em Africa e no Mundo.
A desaparicao do Camarada Agostinho Neto constitui grande

perda para 0 Povo angolano e para os povos de Africa e do Mundo
em luta pela independencia, liberdade e progresso social. Com a sua
desaparicao 0 Povo vietnamita perdeu urn amigo intirno que
constantemente trabalhou para a solidariedade militante e pelo
estabelecimento dos laces de cooperacao e amizade entre os nossos
dois paises.

Em nome do Povo e do Partido Comunista do Vietname e do
Govemo da Republica Socialista do Vietnarne, nos enderecarnos ao
Comite Central do MPLA-Partido do Trabalho, ao Govemo da
Republica Popular de Angola e ao Povo Angolano, assim como
a familia do defunto, as nossas condolencias mais sentidas.

Hanoi, 13 de Seternbro de 1979.
Ton Due Thang,
Presidente da Republica Socialistado Vietname
LeDuan,
Secretario-Geral do Cornite Central do Partido Comunista do Vietname
Pham Van Dong,
Primeiro-Ministrodo Govemo da Republica Socialistado Vietname.

Ao Comite Central do MPLA-Partido do Trabalho e ao Governo
da Republica Popular de Angola

Da Republica Socialista do Vietname

Isidoro Malmierca
Ministrodas Relacoes Exteriores da Republica de Cuba

Ao Camarada Paulo Jorge
Ministro das Relaeoes Exteriores da Republica Popular de Angola

Nestes momentos de dura prova para a Nacao angolana pelo
desaparecimento do seu maximo dirigente, 0 querido Camarada
Agostinho Neto, quero testemunhar-lhe e atraves de si ao Govemo
e Povo angolano, 0 profundo sentimento de dor que nos abrange.
Hoje mais do que nunca sentimo-nos unidos a causa por que voces
lutam e a que 0 Presidente Neto dedicou a sua vida.

*

Fidel Castro Roo
Primeiro-Secretario do CC do PCC
Presidente dos Conselhosde Estado e de Ministrosda Republicade Cuba

fim a opressao colonial e racial em Africa e no Mundo e contra toda
a forma de exploracao imperialista, compartilhamos com a Direccao
do MPLA-Partido do Trabalho e do Govemo e Povo angolano, a dor
pelo seu desaparecimento.

Combatente durante cerca de 40 anos pela independencia do seu
Pais e contribuindo para a luta dos demais Movimentos de
Libertacao africanos, constitui a sua morte uma sensivel perda para
o movimento revolucionario mundial e para 0 movimento dos
nao-alinhados, de que foi uma figura notavel e respeitada.

Dirigente maximo do MPLA por urn espaco de duas decadas,
simbolo da unidade e constante lutador por uma melhor vida para
o seu Povo, 0 seu exemplo perdurara e nestes momentos dificeissera
fonte de inspiracao para a continuacao da sua obra, mais unidos que
nunca.

Nestes momentos de grande dor para a Nacao angolana
reiterarno-vos que podem contar rnais que nunca com a firme
solidariedade do Partido, do Govemo e do Povo Cubano.
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Gustav Husak
Secretario-Geral do Partido Comunista da Checoslovaquia e Presidente da

Republica Socialista da Checoslovaquia.

Estimados Camaradas,
Foi com profundo pesar que recebemos a noticia do falecimento

do Presidente do MPLA-Partido do Trabalho e da Republica
Popular de Angola, Camarada Dr. Antonio Agostinho Neto.
o Povo angolano e todo 0 movimento revolucionario interna

cional perdeu na sua pessoa urn dos seus melhores filhos,urnpolitico
extraordinario e urncombatente incansavel pela paz e amizade entre
os povos. 0 seu nome ficara para sempre ligado a heroica historia da
luta do MPLA contra 0 imperialismo e colonialismo e ao inicio da
construcao da sociedade de orientacao socialista no vosso pais.
o nosso Povo para sempre prezara 0 Camarada Neto como urn

born amigo da Checoslovaquia, firme revolucionario e interna
cionalista.

Permitam-rne, em nome· do Comite Central do Partido
Comunista da Checoslovaquia, do Governo da Republica Socialista
da Checoslovaquia, ern nome do' Povo trabalhador do nosso pais,
como tambern em meu nome pessoal, exprimir avos e a todo 0 Povo
angolano, as nossas mais profundas condolencias pelo doloroso
desaparecimento do Camarada Neto.

Gloria e Honra imorredoira ao Presidente Dr. Antonio
Agostinho Neto.

Ao ComiteCentral do MPLA-Partido do TrabaIho
Luanda

Da Republica SociaIista da Checoslovaqaia

Ao Bureau Politico do Comite Central do MPLA-Partido do
TrabaIho

Caros Camaradas,
Inteiramo-nos com profunda dor e penosa comocao da ir

reparavel perda sofrida pelo MPLA-Partido do Trabalho e por todo
o Povo angolano, com 0 falecimento do Presidente do MPLA
-Partido do Trabalho e da Republica Popular de Angola, Camarada
Antonio Agostinho Neto.
o Camarada Agostinho Neto dedicou sem reservas todo 0 ~eu

talento criador, capacidade e forcas organizadoras, toda a sua VIda
a luta e triunfo a liberdade e luminoso futuro do heroico Povo
angolano. Como ardente combatente in.ternacionalista, eI~ ,~icara
eternamente entre os dirigentes mars destacados e fieis do
Movimento de Libertacao Nacional, entre os intrepidos defensores
da causa dos operarios e camponeses e de todos os trabalhadore~.
Conservaremos 0 Camarada Agostinho Neto nos nossos coracoes

como urn grande, leal e franco amigo do Povo bulgaro~como urn
propulsor do desenvolvimento e aprofun?amento m~ltlfo~e das
relacoes e cooperacao entre 0 Partido Comumsta Bulgaro
e 0 MPLA-Partido do Trabalho, entre a Republica Popular da
Bulgaria e a Republica Popular d~ Angola, en.treos P~V?sbulgaro
e angolano, com base nos principios do rnarxismo-leninisrno e do
internacionalismo proletario,

Peco que tornem extensivos a camarada Maria da Silva Neto,
a camarada Maria Eugenia Neto, aos filhos e a todos os parentes do
Camarada Presidente Agostinho Neto, os mais sinceros pesames
e sentimentos fraternais.

Em nome da Embaixada da Republica Popular da Bulgaria e de
todos os cidadaos bulgaros na Republica Popular de Angola,
queiram aceitar, caros camaradas, as mais sinceras condolencias,

Alta consideracao.
Gueorgui Guiorov ... . .. . . .
Embaixador Extraordmano e Plenipotenciario da R.P. da Bulgana na R.P.

de Angola

*

Lamentamos profundamente 0 falecimento de Agostinho Neto,
que e uma perda penosa nao apenas para 0 Povo amigo de Angola
mas tarnbem para 0 movimento revolucionario internacional, para
toda a Humanidade progressista.

Expressamos a nossa profunda fe em que sob a direccao do
MPLA-Partido do Trabalho, sua vanguarda revolucionaria
temperada ao longo de largos anos de combates pela liberdade
e a independencia, 0 Povo de Angola irmao e amante da paz
continuara a obra do seu grande filhoAgostinho Neto, que ate ao seu
ultimo momenta lutou pela liberdade e 0 futuro radiante dos
trabalhadores angolanos, pela paz e pelo progresso socialnoMundo.

Todor Jivkov,
Prirneiro-Secretario do Comito Central do Partido Cornunista Bulgaro

e Presidente do Conselho de Estado da Republica Popular da Bulgaria
Stanko Todorov,
Membro do Politburo do Cornite Central do Partido Comunista Bulgaro

e Presidente do Conselho de Ministros da Republica Popular da Bulgaria

Em nome do Comite Central do Partido Comunista Bulgaro, do
Conselho de Estado e do Governo da Republica Popular da Bulgaria,
em nome do Povo bulgaro enos nossos proprios, expressamos ao
Cornite Central do MPLA-Partido do Trabalho, ao Conselho da
Revolucao, ao Governo da Republica Popular de Angola e ao Povo
amigo de Angola, as mais profundas condolencias pelo falecimento
prematuro do Presidente do MPLA-Partido do Trabalho
e Presidente da Republica Popular de Angola, Camarada Antonio
Agostinho Neto, destacado estadista e homem politico africano,
lutador infatigavel pela liberdade, independencia de Angola, da
Africa, pelo entendimento entre os Povos e a consolidacao da Paz
Mundial.

Filho fiel do Povo e patriota ardente, desde os tempos da sua
juventude, Agostinho Neto dedicou a sua audacia revol~ciona:!a
a luta pelo triunfo dos ideais da Revolucao Angolana, pela libertacao
nacional, deixando uma aureola radiante nas paginas mais heroicas
da historia conternporanea do Povo de Angola.

Sob a sua direccao imediata os trabalhadores angolanos, os
camponeses e os intelectuais progressistas, conquistaram, de armas
na mao, a liberdade e a independencia nacional da sua Patria,
defenderam a sua soberania e a integridade territorial das tentativas
da reaccao interna e internacional, assentaram as bases das
profundas transforrnacoes politicas e socioeconomicas, para
a edificacao da nova Angola.

Estao estreitamente ligadas ao nome de Agostinho Neto as
resolucoes historicas para 0 Povo angolano do I Congresso do
MPLA, que tracaram 0 caminho para a construcao de uma sociedade
sem exploracao do homem pelo homem, baseada no marxisrno
-leninisrno.
Agostinho Neto, urn dos dirigentes destacados do movimento

revolucionario internacional e internacionalista convicto, foi urn
lutador consequente contra 0 imperialismo e 0 neocolonialismo pela
liquidacao dos iiltimos restos de neocolonialismo, do racismo e do
«apartheid» sobre a terra africana, pela paz e a amizade entre os
Povos.

Estava profundamente consciente da forca do internacionalismo
proletario e da unidade de accao de todas as forcas progressistas em
luta pela liberdade e independencia, pela consolidacao da paz
mundial e a seguranca, pelo avanco social dos Povos. Trabalhou
infatigavelmente para a fortificacao da unidade das forcas progres
sistas em Africa sobre uma base anti-imperialista consequente.

Na memoria dos comunistas bulgaros e de todos os trabalhadores
da Republica Popular da Bulgaria, Agostinho Neto permanecera
para sempre como urn lutador ardente pelo incremento
e a consolidacao da amizade e a cooperacao multilateral entre
a Republica Popular de Angola e os paisesda comunidade socialista.
o Povobulgaro valoriza altamente 0 grande contributo de Agostinho
Neto, laureado do Prernio Dimitroviano, pela ampl'iacao
e aprofundamento das relacoes fraternais entre 0 Partido Comunista
Bulgaro e 0 MPLA-Partido do Trabalho, entre a Republica Popular
da Bulgaria e a Republica Popular de Angola.
o Comite Central do Partido Comunista Bulgaro e 0Governo da

Republica Popular da Bulgaria confirmam uma vez mais a sua
decisao imutavel de continuar a consolidar a amizade fraternal
e a cooperacao multilateral entre os nossospartidos, paises e povos.

Ao Comite Central do MPLA-Partido do TrabaIho, Conselho
da Revolu~o e Governoda RepublicaPopular de Angola
Luanda

Da Republica Popular da Bulgaria

Heng Samrim
Presidente do NUFSK, PRC do Kampuchea

Phnom Penh, 13 de Setembro de 1979

kampucheano contra 0 imperialismo e a genocida clique de Pol Pot
e Ieng Sary, instrumentos da superpote ncia expansionista
e hegemonista de Pequim.

Firme combatente revolucionario, 0 Camarada Antonio
Agostinho Neto, dedicou toda a sua vida albergando os ideais da
independencia, liberdade e progresso social do Povo fraterno
angolano, contra as nacoes opressoras de Africa e do Mundo.

Sob a direccao do Camarada Antonio Agostinho Neto, a causa
revolucionaria do Povo angolano firmemente se desenvolveu, dia
apos dia, ganhando alta reputacao internacional.
o Camarada Antonio Agostinho Neto partiu, mas 0 seu espirito

revolucionario vivera para sempre na causa revolucionaria do Povo
angolano, dos Povos africanos oprimidos e das Nacoes oprimidas do
Mundo.

Nesta hora de grande dor, em nome do Povo kampucheano, da
Frente Nacional de Salvacao e do Conselho Revolucionario Popular
do Kampuchea, eu gostaria de enderecar aos dirigentes do MPLA
-Partido do Trabalho, ao Governo e ao Povo de Angola, assimcomo
a familia do Camarada Neto, profundas condolencias,



Tomei conhecimento com profundo pesar do falecimento
prematuro do Camarada Dr. Antonio Agostinho Neto, Presidente
do MPLA-Partido do Trabalho, Presidente da Republica Popular de
Angola, eminente dirigente do Partido e do Estado, filho dedicado
do Povo angolano, personalidade politica destacada da Africa
contemporanea, militante incansavel ao service da causa da liber
dade, independencia nacional, democracia, progresso social, da paz
e do entendimento entre os povos, antigo e constante amigodo Povo
romeno.
o Camarada Agostinho Neto consagrou toda a sua vida ao

triunfo dos ideais da Iibertacao nacional e social do seu Povo, da
edificacao duma nova sociedade na sua patria, trouxe uma contribui
~iioparticularmente notavel para 0 exito da luta dos povos africanos
contra a antiga politica de dorninacao e opressao, do imperialismo,
colonialismo, neocolonialismo e racismo, para 0 direito de cada
nacao de decidu livremente os seus destinos, para a instauracao de
novas relacoes baseadas na igualdade, justica e respeito rmituo.

Ainda nos anos dificeis da luta pela conquista da liberdade e da
independencia do Povo angolano e depois nas altas funcoes que
desempenhou na direccao do Partido e do Estado, 0 Camarada
Agostinho Neto consequentemente agiu e contribuiu activamente
para 0 reforco dos lacos de amizade, solidariedade militante
e colaboracao entre os nossos partidos, paises e povos, tendo gozado
duma profunda apreciacao e estima da parte do nosso Partido, de
todo 0 Povo romeno.

Compartilhando a profunda dor que sente 0 Povo angolano
amigo, em nome do Cornite Central do Partido Comunista Romeno,
do Conselho de Estado e do Governo da Republica Socialista da
Romenia, do Povo romeno e em meu proprio, quero dirigir ao
Comite Central do MPLA-Partido do Trabalho, aos seusmilitantes,
ao Governo angolano, e a todo 0 Povo de Angola, asmaisprofundas
condolencias pela grande perca que sofreu pelo falecimento do
Camarada Agostinho Neto.

Nestes momentos dolorosos, a minha camarada de vida junta-se
a mim, para expressar a camarada Maria Eugenia Neto e a familia
enlutada, os mais profundos pesames.

A mais alta homenagem que pode ser trazida a memoria do
grande filho do Povo angolano, e a realizacao dos seus nobres ideais
de desenvolvimento livre e independente de Angola, rumo ao
progresso e a prosperidade, de ampla colaboracao com todos os
povos, com as forcas revolucionarias, dernocraticas, na luta contra
a politica imperialista, colonialista e neocolonialista. No espirito das
boas relacoes entre os nossos paises, partidos e povos, devemos fazer
tudo tambem no futuro para desenvolver e reforcar continuamente
a amizade, cooperacao e a solidariedade militante romeno-angolana,
servindo deste modo os interesses de ambos os nossos povos, a causa

Ao Comite Central do MPLA-Partido do Trabalho
Ao Govemo da Republica Popular de Angola
Luanda

Da Republica Socialista da Remeaia

Edward Gierek
Primeiro-Secretario do CC do POUP
Henryk Jablonski
Presidente do Conselho de Estado da RP. da Polonia
Piotr Jaroszewicz
Primeiro-Ministro do Govemo da RP. da Polonia

Profundamente comovidos com 0 falecimento do vosso marido,
Presidente da Republica Popular de Angola, Camarada Antonio
Agostinho Neto, transmitimos a vos os mais sinceros votos de pesar
e compaixao.

Desejamos assegurar que 0 Povo polaco guardara na sua
memoria a pessoa do falecido como a de fiel filho do Povo angolano
e celebre estadista. Permanecera ele 0 simbolo da irnplacavel luta
contra 0 imperialismo e 0 colonialismo para 0 asseguramento
a Angola da continua marcha no caminho do desenvolvimento,
progresso e Socialismo.Na pessoa do falecido 0 Povo polaco perde
o caloroso porta-voz da arnizade e cooperacao Polaco-Angolana.

Nesses momentos dificeis e dolorosos dividimos a vossa tris
teza e luto ,

Edward Gierek
Primeiro-Secretario do CC do POUP
Henryk Jablonski
Presidente do Conselho de Estado da RP. da Polonia
Piotr Jaroszewicz
Primeiro-Ministro do Govemo da RP. da Polonia

*
Dustre camarada Maria Eugenia Neto

A pessoa do Presidente Antonio Agostinho Neto permanecera
para sempre na memoria do Povopolaco como a do grande porta-voz
da amizade entre a Republica Popular da Polonia e a Republica
Popular de Angola.
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Profundamente comovidos com a noticia do subito falecimento
do Camarada Antonio Agostinho Neto desejamos em nome do
Comite Central do Partido Operario Unificado Polaco, do Conselho
do Estado, do Governo da Republica Popular da Polonia e do Povo
polaco, transmitir avos, presados Camaradas, e ao Povo irmao de
Angola os votos da mais profunda dor e compaixao.

Partiu para sempre 0 grande lider do Povo angolano, organizador
da Luta Nacional de Libertacao, construtor da livre e soberana
Republica Popular de Angola, 0 qual toda a sua vida dedicou a luta
contra 0 imperialismo e colonialismo para 0 asseguramento da
independencia e universal desenvolvimento do Povo angolano.

Na pessoa do Camarada Antonio Agostinho Neto a Republica
Popular de Angola, 0 Povo angolano e toda a Humanidade
progressista, perderam 0 inquebravel activistae propagador da causa
Socialista, do progresso e do fortalecimento da cooperacao pacifica
entre os Povos.

Ao Comite Central do MPLA-Partido do Trabalho

Da Republica Popular da Polonia

Janos Kadar,
Primeiro-Secretario do Cornite Central do Partido Opera rio Socialista

Hungaro
PaaI Losonczi,
Presidente do Conselho Presidencial da Republica Popular da Hungria

E com profundo pesar que tomamos conhecimento sobre
o falecimento do Camarada Dr. Agostinho Neto, Presidente do
MPLA-Partido do Trabalho, Presidente da Republica Popular de
Angola.
o Povo hiingaro, assim como todas as forcas progressistas do

Mundo tinham alto respeito ao Camarada Dr. Agostinho Neto como
o mais destacado e apreciado dirigente da luta pela libertacao de
Angola, que dedicou toda sua vida a conquista da liberdade e a defesa
da independencia do Povo angolano, a prosperidade do vosso Pais.

Apreciamos altamente 0 importante papel do Camarada Neto na
luta anti-imperialista dos Povos africanos, a sua consequente
actividade na direccao do Movimento Popular de Libertacao de
Angola, Movimento que chefiado por ele se tornara em Partido de
vanguarda das classes trabalhadoras angolanas, 0 MPLA-Partido do
Trabalho, baseado no internacionalismo proletario e no socialismo
cientifico.

Reconhecemos particularmente 0 interesse e a atencao pessoal
com que 0 Camarada Neto dedicou-se ao fortalecimento da amizade
fraternal entre os Povoshiingaro e angolano, ao aprofundamento das
relacoes entre os nossos paises,

E nossa conviccao que 0 Povo angolano prosseguindo no
caminho que empreendera chefiado pelo Camarada Presidente Dr.
Agostinho Neto em cooperacao com os paises socialistase as demais
Iorcas progressistas do Mundo alcancara novos sucessos na
construcao do vosso Pais e na luta anti-imperialista.

Em nome do Comite Central do Partido Operario Socialista
Hungaro, do Conselho Presidencial da Republica Popular da
Hungria e de todo 0 Povo hungaro expressamos as nossas mais
sinceras condolencias a familia do Camarada Presidente Dr.
Agostinho Neto, ao Comite Central do MPLA~Partidodo Trabalho,
ao Conselho da Revolucao da Republica Popular de Angola e a todo
o Povo angolano.

Ao Comite Central do MPLA-Partido do Trabalho
Ao Conselho da Revol~o da Republica Popular de Angola
Luanda

Da Republica Popular da Hungria

Milos Vesely
Embaixador da Republica Socialista da Checoslovaquia

Estimada Camarada
Foi com grande consternacao que recebemos a subita

e inesperada noticia do desaparecimento do Camarada Agostinho
Neto, Presidente do MPLA-Partido do Trabalho e da Republica
Popular de Angola.

Em nome da comunidade checoslovaca na Republica Popular de
Angola e nomeu proprio queira aceitar, prezada camarada, os nossos
mais sentidos pesames pela perda que acaba de ter. Desapareceu urn
grande Homem, urn grande estadista mas a sua recordacao ficara na
memoria de todo 0 Povo progressista mundial.

Com as mais sentidas condolencias.
Luanda, 11 de Setembro de 1979

A Camarada Maria Eugenia Neto
Luanda
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Y. Tsedembal
Primeiro-Secretario do Comite Central do PPRM, Presidente do Presidium

do Grande Khural Popular da Republica Popular da Mongolia
J. Batmunh
Presidente do Conselho de Ministros da Republica Popular da Mongolia.

Queridos Camaradas,
Em nome do Cornite Central do Partido Popular Revolucionario

Mongol, do Presidium do Grande Khural Popular e do Conselho de
Ministros da Republica Popular da Mongolia, de todo 0 povo mongol
enos nossos nomes proprios, exprimimos as nossas condolencias pela
morte do Camarada Antonio Agostinho Neto, lider conhecido do
movimento de libertacao nacional e revolucionario da Africa,
eminente Chefe de Estado e politico de Angola, Presidente do
MPLA-Partido do Trabalho e Presidente da Republica Popular de
Angola, patriota ardente da sua Patria, Agostinho Neto era urn dos
organizadores e dirigente da luta armada do Povo de Angola contra
o juga colonial que conduziu a vitoria da Revolucao Angolana
e a fundacao da Republica Popular de Angola.

Ao por em pratica os altos ideais da Revolucao de Angola, 0 Povo
Angolano sob a Direccao directa do Camarada Agostinho Neto,
engajou-se com sucesso na edificacao de uma nova vida e obteve
grandes sucessos na consolidacao da sua independencia nacional
e nas transformacoes socioeconomicas do seu pais.

Nestes dias profundamente dolorosos para 0 Povo angolano, nos
confirmamos firmemente a invariabilidade da linha do nosso Partido
e do governo da Republica Popular da Mongolia para 0 desenvol
vimento e reforco ulterior da amizade fraternal e da cooperacao
estreita com a Republica Popular de Angola e 0 MPLA-Partido do
Trabalho.

Nos exprimimos a certeza firme que a nobre causa pela qual
o Camarada Neto consagrou toda a sua vida, sera continuada
e 0 Povo irrnao Angolano conquistara sucessos ainda maiores sobre
a via do desenvolvimento progressivo por ele escolhido.

A boa memoria do Camarada Agostinho Neto, revolucionario
ardente e internacionalista, que se pronunciou consequentemente
pelo reforco da uniao militante ~e to~a~ as forcas _progres~istas
conternporaneas na luta contra 0 Impenahsmo,. reaccao e racl~mo;
pelo triunfo da causa da paz e do progresso socl3_l.dospovos, ficara
para sempre no coracao dos trabalhadores mongois.

Queiram transmitir a familia e aos parentes do defunto, as nossas
profundas condolencias.

Ao Comite Central do MPLA-Partido do Trabalho, ao Conselho da
Revolu~ao e ao Governo da Republica Popular de Angola

Da Republica Popular da Mongolia

Pela triste noticia da morte brutal do Camarada Agostinho Neto,
Presidente do MPLA-Partido do Trabalho e Presidente da
Republica Popular de Angola, vitirnade uma grave doenca, 0Cornite
Central do Partido do Trabalho da Coreia e 0 Comite Popular
Central da Republica Popular e Democratica da Coreia apresentam
as mais profundas condolencias, ao Cornite Central do MPLA
-Partido do Trabalho, ao Governo da Republica Popular de Angola
e a todo 0 Povo angolano, assim como a familia do defunto
Presidente.
o Camarada Agostinho Neto desenvolveu uma luta energica

contra 0 imperialismo, 0 colonialismo e 0 racismo, pela conquista da
liberdade e independencia do Povo angolano e consagrou toda a sua
vida a causa da construcao de uma nova sociedade em Angola
e libertacao total de Africa.
o Camarada Agostinho Neto fez tambern consideraveis esforcos,

de resto, como amigo intirno do Povo coreano, para consolidar
e desenvolver a amizade e a solidariedade fraternal entre os povos
dos nossos dois paises.

Nao obstante 0 Presidente Neto ter desaparecido fisicamente, os
seus esforcos e 0 seu exemplo de patriota revolucionario, jamais
serao esquecidos pelo seu Povo.

Comite Central do Partido do Trabalho da Coreia
Comite Popular Central da Republica Popular e Democradca da Coreia

Ao Comite Central do MPLA-Partido do Trabalho e Governo
da Republica Popular de Angola
Luanda

Da Republica Popular e Demoeratica
da Coreia

Josip Verhovec
Secretario Federal para as Relacoes Exteriores da Republica Socialista

Federativa da Jugoslavia.

Neste momenta de grande tristeza para 0 Povo angolano,
agradeco que aceite as minhas mais profundas condolencias.

Com uma viva emocao, tomei conhecimento da dolorosa noticia
sobre 0 falecimento do Dr. Agostinho Neto, Presidente da Republica
Popular de Angola amiga.

Nele 0 Povo angolano perdeu 0 seu grande lider revolucionario
e construtor do socialismo, precisamente no momenta em que fazia
mais falta. 0 Dr. Agostinho Neto pertencia nao so ao seu Pais, mas
tambem a todos aqueles que lutam pela paz, independencia dos
Povos e liberdade do homem, para 0 progresso social no Mundo.

Posso assegurar-vos que 0 Presidente ~eto era amado
e respeitado pelos Povos da J.ugoslavia,que 0 consl~eram ~omourn
eminente Estadista e Humanlsta, como urn verdadelro amigo.

Ao camarada Paulo Jorge,
Ministro das Relaeoes Exteriores da Republica Popular de Angola

*

Todo Kurtovic,
Pre sidente da Conferencia Federal da Alianca Socialista do Povo
Trabalhador da Jugoslavia

Profundamente abalados com a noticia da morte do Presidente da
Republica Popular de Angola e do MPLA-Partido do Trabalho,
Camarada Dr. Antonio Agostinho Neto, enderecarnos ao Cornite
Central do vosso Partido de vanguarda e ao Povo amigo de Angola,
as expressoes das mais profundas condolencias,

A noticia da morte do Camarada Neto caiu-nos comgrande pesar
pelo facto de 0 termos conhecido e por muitos anos termos
colaborado com exito.

Nele vimos 0 grande amigo dos nossos Povos e da nao-alinhada
e socialista Republica da Jugoslavia, 0 grande lutador e patriota.

Com a conviccao de que 0 Povo angolano continuara a lutar
corajosamente pela realizacao dos ideais do maior Filho da sua terra
e de uma das personalidades revolucionarias mais destacadas do
nosso tempo, expressamos os nossos sinceros sentimentos de
solidariedade e amizade dos milhoes de filiados da Liga Socialista do
Povo Trabalhador da Jugoslavia e do seu corpo dirigente.

Ao mesmo tempo, pedimos amavelmente que transmitam aos
familiares do Dr. Agostinho Neto, os nossos sentidos pesames.

*
Ao Bureau Politico do Comite Central do MPLA-Partido do
Trabalho

Josip Broz Tiro

Ficarnos profundamente tocados com a morte repentina
e prematura do grande filho do Povo angolano, do lutador pela
independencia e pela liberda,dede Angola, nao-ali_nhadae socialista,
do destacado estadista de Africa, Doutor Agostinho Neto. A sua
morte e uma perda irrecuperavel para 0 Povo angolano, para Africa,
e para as forcas progressivas do Mundo.

Com 0 falecimento do Dr. Neto, a Jugoslavia perde urn amigo
sincero. Os povos da Jugoslavia apoiaram a luta heroica do Povo
angolano, pela independencia e liberdade, desde os seus primeiros
dias. E tambern nesta base que e construida a amizade jugoslava
-angolana. Esta perda caiu com mais peso sobre nos, visto que
tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente 0 Dr. Neto como
homem, humanista e estadista.

Desejo tarnbern convence-los que no futuro iremos dar 0 pleno
e sincero apoio ao Povo angolano, com adireccao doMPLA-Partido
do Trabalho, no prosseguimento da obra grande e nobre do Dr.
Agostinho Neto, no interesse de urn futuro mais feliz para
a Republica Popular de Angola.

Fiel aos principios do nao alinharnento que vigorosamente
adoptou e energicamente apoiou, 0 Dr. Agostinho Neto contribuiu
significativamente para a unidade, solidariedade e colaboracao dos
paises nao-alinhados, na sua luta pelas relacoes mais justas no campo
internacional, politico e econornico.

Em nome dos povos e do Governo da Republica Socialista
Federativa da Jugoslavia, da Liga dos Comunistas da Jugoslavia e em
meu nome pessoal, expresso as minhas mais profundas e sentidas
condolencias por esta grande perda.

Ao mesmo tempo, peco-vos para transmitirem aos familiares do
Dr. Neto, os nossos sinceros sentimentos.

Ao Comlte Central do MPLA-Partido do Trabalho e ao Governo
da Republica Popular de Angola
Luanda

Da Republica Socialista Federativa
da Jugoslavia

Nicolae Ceausescu
Secretario-Geral do Partido Comunista Romeno
Presidente da Republica Socialista da Romenia.

geral da afirmacao livre e independente de todas as nacoes, aos ideais
de colaboracao, desanuviamento da paz em todo 0 Mundo.



Queridos Camaradas
Sinto muito cruelmente a desaparicao do

Presidente Agostinho Neto.
Para todos os homens de coracao, para

todos os progressistas, para todos os
revolucionarios, constitui uma perda con
sideravel.
Com ele, desaparece urnrevolucionario do

nosso tempo, urn combatente da dignidade
e da liberdade dos povos, urn grande Chefe
de Estado.
Ele foi urn combatente com 0 seu Povo na

luta heroica contra 0 colonialismoportugues,
na vitoria do Povo de Angola que constitui
urn acontecimento de importancia historica,
Ele foi urn criador no combate para chegar

a libertacao economica, social e politica do
seu Pais e do seu Povo. Ele encamou as
aspiracoes nacionais e populares do Povo
angolano e com ele soube rechacar os
ataques do imperialismo contra a jovem
Republica Popular de Angola. Ele irnpul
sionou com 0 MPLA-Partido do Trabalho,
a reconst r uc ao , a con so lidac ao da
independencia e da unidade nacional,
o engajamento na edificacao do socialismo.
Presidente dessa jovem Republica Popular

da Africa, Agostinho Neto adquiriu rapida
mente urn grande prestigio internacional.
Uma atitude resolutamente anti-imperia
lista, uma luta incessante pela paz e uma
ajuda constante aos povos em luta pela sua
l ib er t acao , conferiram-lhe uma certa
autoridade em Africa.
Atraves do mundo, ele e daqueles cujo

nome ficara ligado a luta contra 0 subdesen
volvimento, pela instauracao de uma nova
ordem internacional.
Em nome do Partido Comunista Frances,

endereco ao MPLA-Partido do Trabalho, ao
Governo e ao Povo angolano, as minhas
fraternais condolencias.

Ao Bureau Politico do MPLA-Partido do
Trabalho.

Do Partido Comunista Frances

Luiz Carlos Prestes
Secretario-Geral do Partido Comunista Bra

sileiro.

Em nome do Comite Central do Partido
Comunista Brasileiro e em meu proprio
nome, recebam, queridos camaradas, 0 nosso
testemunho profundo de pesar, pelo
falecimento do Presidente Agostinho Neto,
incornensuravelperda para 0 Povo angolano.
Com a nossa solidariedade neste momenta

de dor.

Ao Bureau Politico do Comite Central do
MPLA-Partido do Trabalho.

Do Partido Comunista Brasileiro

Queiram transmitrr os nossos mais
profundos sentimentos de pesar aosparentes
do defunto Presidente.
Cornite Central do Partido Comunista dos Paises

Haixos.
Henk Hoekstra - Presidente

o Cornite Central apresenta as suas
condolencias pela morte do Camarada Pre
sidente Agostinho Neto, 0 dirigente
fundador da vossa Patria e Presidente da
Republica Popular de Angola, que desempe
nhou urn papel importante na luta de
libertacao do vosso Pais, 0 que 0 permitiu
adquirir urn vasto movimento de
solidariedade no mundo inteiro.

Ao Comite Central do MPLA-Partido do
Trabalho
Luanda

Do Partido Comunista
dos Paises-Baixos

Mario Soares
Manuel Alegre

Queridos camaradas:
Nao temos palavras para exprimir a nossa

dor e perplexidade perante a noticia que
acabamos de receber.
A morte do Presidente Agostinho Neto

e uma perda terrivel para Angola e para toda
a Africa. E e tarnbern uma perda muito
dolorosa para todos os portugueses
anticolonialistas, que sempre se habituaram
a ver em Agostinho Neto urn amigo, urn
companheiro, urn irmao de luta.
Por isso, queridos camaradas, 0 vosso luto

e tambern 0 nosso luto, e 0 luto de todos os
portugueses que desde sempre se bateram
contra 0 fascismo e 0 colonialismo, pelo
direito dos povos a independencia, pelo
estabelecimento de relacoes justas, baseadas
na igualdade e no respeito rmiruo, entre
o Povo de Angola e 0 Povo de Portugal.
Recordamos os momentos vividos na luta

comum, na prisao, na clandestinidade, -no
exilio.
Recordamos a grande figura moral de

Agostinho Neto.
Recordamos 0 grande angolano que soube

encarnar as aspiracoes do seu Povo
e conduzi-Io a criacao de uma patria
independente e livre.
Recordamos 0 grande africano e hurnanis

ta que, a frente da Republica Popular de
Angola, se empenhou pessoalmente no esta
belecimento de uma politica de paz, amizade
e cooperacao com 0 Povo portugues,
o Partido Socialista inclina a sua bandeira

perante a memoria imperecivelde Agostinho
Neto, nosso querido amigo e camarada.
o seu exemplo permanecera vivo, ins

pirando a nossa accao em favor da amizade
e da cooperacao entre os nossos povos.
Nesta hora de dor e de luto, pedimos para

serdes, junto da Camarada Maria Eugenia
Neto, de seus filhos, do Cornite Central do
MPLA e de todo 0 Povo angolano irmao
interprete dos nossos sentimentos de res
peito, de pesar e de fraterna solidariedade.
Pelo Secretariado Nacional do Partido

Socialista.

Ao Bureau Politicodo MPLA

Do Partido Socialista Portugues
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Camaradas
Ao tomar conhecimento do falecimento

do Camarada Presidente Agostinho Neto,
o Comite Central do Partido Comunista
Portugues expressa ao Cornite Central do
MPLA-partid-o do Trabalho, a todos os
militantes do MPLA-Partido do Trabalho
e ao Povo angolano as mais sentidas
condolencias e os sentimentos de fraternal
solidariedade dos comunistas portugueses.
o falecimento do Camarada Presidente

Agostinho Neto, cuja vida esteve inteira
mente dedicada a luta pela liberdade, pela
independencia nacional, pela paz e pelo
socialismo, representa uma grande perda
para 0 Povo angolano, para todo
o movimento de libertacao em Africa e no
Mundo, para a causa da emancipacao
nacional e social dos povos.
Os comunistas portugueses jamais es

q u e c e r a o a sua grande figura de
revolucionario, de patriota internacionahsta
e a sua grande contribuicao para a causa da
amizade e da solidariedade entre 0 PCP
e 0 MPLA-Partido do Trabalho, entre
o Povo portugues e 0 Povo angolano.
Nesta hora de luto doloroso para 0 Povo

angolano, queremos reafirrnar-vos, queridos
camaradas, os nossos sentimentos de
solidariedade militante e a nossa confianca
no futuro, queremos reafirrnar-vos, queridos
camaradas os nossos sentimentos de
solidariedade militante e a nossa confianca
no futuro da Republica Popular de Angola.
o Comite Central do Partido Comunista

Portuguese
Lisboa, 11de Setembro de 1979.

Ao ComiteCentral
do MPLA-Partido do Trabalho

*

Queridos camaradas:
Foi com profunda tristeza que tornamos

conhecimento da morte do Camarada Agos
tinho Neto, eminente lutador do Movimento
de Libertacao dos povos, grande e heroico
dirigente do Povo angolano, a libertacao do
qual dedicou a sua vida.
Expressando as nossas mais sentidas

e fraternais condolencias ao MPLA-Partido
do Trabalho e ao Povo Angolano, estamos
certos de que Angola prosseguira firme
mente pelo carninho radioso da independen
cia nacional, do progresso e do socialismo,
indicado pelo querido e saudoso Camarada
Agostinho Neto. Pela nossa parte, tudo
faremos para reforcar a amizade fraternal
entre os nossos dois partidos e os nossos dois
povos, amizade que se tornou indestrutivel,
desde os anos de luta comum contra 0 fas
cismo e 0 colonialismo. Nesta hora de dor,
queremos confiar-vos que podeis contar
sempre com a nossa activa solidariedade.
Alvaro Cunhal
Secretario-Geral do Partido Comunista Porru

gues
Lisboa, 11 de Seternbro de 1979

Ao ComiteCentral
do MPLA-Partidodo Trabalho

Do Partido Comunista Portugues

Mensagens de Partidos amigos
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Ao camarada Lucio Lara, membro do
Bureau Politico e Secretario do Contite
Central do MPLA-Partido do Trabalho
aos camaradas do Comtte Central do
MPLA-Partido do Trabalho
Queridos Camaradas:
o Partido Comunista do Uruguai expressa

ao Cornite Central do MPLA-Partido do
Trabalho, ao Govemo e ao Povo de Angola,
os seus mais sentidos pesames pela morte do
Camarada Dr. Agostinho Neto, Presidente
do Partido e do Govemo da Republica
Popular de Angola.

Do Partido Comunista do Uruguai

Ron Hayward
Sec re t ario=Ge ral do Partido Trabalhista

Britanico.

Jose Eduardo dos Santos
Palacio do Governo
Luanda - Angola
Soubemos com grande pesar da morte do

Presidente Agostinho Neto e enviamos
a familia e ao Povo de Angola, as nossas
profundas condolencias, por aquele que foi
urn destacado lider do seu Povo e que em
toda a sua vida lutou pela Liberdade
e Justica.

Do Partido Trabalhista Britinico

Caros Camaradas,
Tornamos conhecimento, com profunda

dor, do desaparecimento do Presidente
Agostinho Neto, eminente dirigente
revolucionario da vossaPatria e ilustre figura
da luta mundial anti-imperialista.
Em nome do Comite Central do Partido

Comunista Libanes exprimimos as nossas
sinceras condolencias e solidariedade
rnilitante.
Georges Haoui
Secretano-Geral.

Ao Comite Central do MPLA-Partido do
Trabalho
Luanda

Do Partido Comunista Libanes

o Cornite Central do Partido Comunista
da Finlandia, exprime a sua profunda dor
pelo desaparecimento do Camarada Agos
tinho Neto, Presidente do MPLA-Partido do
Trabalho e da Republica Popular de Angola.

Os comunistas finlandeses apreciaram
altamente 0 papel fundamental do Camarada
Neto, na luta heroica do Povo angolano,
contra 0 colonialismo, 0 imperialismo
e a re accao, por uma Angola Livre
e Independente, rumo ao Socialismo.
Recebam pois a nossa solidariedade e apoio
activo a vossa ardua luta.

Aarne Saarinen
Presidente do Partido Comunista da Finlandia.

Ao Bureau Politico do Comite Central do
MPI,A-Partido do Trabalho

Do Partido Comunistada Finhlndia

rnart ires , inclinam-se respeitosas ante
a memoria e 0 exemplo revolucionario do
Camarada Agostinho Neto que permanecera
sempre viva nos nossos coracoes,

o Comite Central do Partido Comunista de
Espanha (Internacional).

Foi com profunda dor e tristeza que nos
inteiramos da morte do Camarada Antonio
Agostinho Neto, Presidente do MPLA
-Partido do Trabalho e da Republica Popular
de Angola.
Recebei, camaradas, em nosso nome e no

de todo 0 Partido e no das massas traba
Ihadoras e exploradas dos povos, nacoes
e colonias submetidas pelo actual Estado
Espanhol, os nossos mais sentidos
e profundos pesames, bern como as nossas
condolencias revolucionarias.
Com a morte do Camarada Neto, Africa

inteira perde urn dos seus melhores filhos
e 0 Povo angolano 0 querido Lider da sua
Re v o l u c a o . Lutador in I a t iga ve l
e c1arividente pela causa dos oprimidos
e explorados, a sua vida e urn exemplo de
sensatez, dedicacao, entrega, firmeza
e entusiasmo revolucionarios para os
combatentes de todo 0 Mundo e para as
futuras geracoes revolucionarias.
Hoje, 0 Povo angolano chora 0 seu ines

quecivel Camarada, que os guiou a frente do
MPLA na sua heroica luta armada ate
a vitoria sobre 0 colonialismo portugues, os
me rce narios e os titeres do capital;
Camarada que fezdoMPLA urninstrumento
de luta insubstituivel para a conquista do
poder politico e da Independencia, cortando
as malhas do juga colonial e que conduziu
a Nacao Angolana na ardua tarefa de
edificacao nacional e da implantacao da
verdadeira Democracia e do Socialismo,
NOs, camaradas, estamos com 0 Povo

angolano nestes amargos momentos, com
a ideia solidaria de que a nossa dor se
transforme num impulso vigoroso para
continuar com mais energia e decisao 0 carni
nho tracado pelo Camarada Agostinho Neto,
para suprimir 0 vazio por ele deixado, ate
a vitoria total.
A Revolucao angolana e parte principal da

explosao revolucionaria que sacode a Africa
e que coriduzira inelutavelmente a sua
libertacao. 0 Povo revolucionario de Angola
mostrou a sua tempera e consequencia
r evo luc ionar ias nos incornensuraveis
sacrificiosque esta a veneer no seu caminhar.
o Povo angolano libertou-se e ajuda de
forma consequente as causas justas dos
povos que lutam de armas na mao contra
toda a forma de opressao e dominacao, Hoje
em dia, 0 imperialismo ajudado pelos seus
lacaios na zona, empenha-se numa das mais
abominaveis campanhas de exterminio e des
truicao contra a Revolucao, 0 Povo de
Angola e 0 Estado angolano.
E por isso que consideramos que 0 nosso

testemunho de co ndo le ncias pelo
desaparecimento do inesquecivel Camarada
Neto e inseparavel da nossa solene manifes
tacao de apoio consequente e incondicional
a Revolucao angolana dirigida pela sua
vanguarda revolucionaria, 0 MPLA-Partido
do Trabalho, e de id e n t if icac ao
e solidariedade com a causa do Povo
revolucionario de Angola.
Camaradas:
As nossas bandeiras vermelhas de

combate, tingidas com 0 sangue dos nossos

Ao Bureau Politico do Comite Central do
MPLA-Partido do Trabalho

Nazario Aguado
Secre t ario das Re lacoes Intemacionais do

Partido dos Trabalhadores de Espanha.

*Do Partido Comunista de Espanba
(Intemacional)

do Presidente Agostinho Neto. Expressamos
votos para que, apesar de tao lamentavel
perda, 0 Povo angolano avance na con
solidacao da Paz e Progresso.

Recebam, em nome do Comite Central do
Partido dos Trabalhadores de Espanha as
mais sinceras condolencias pelo falecimento

Ao Bureau Politico
do MPLA-Partido do Trabalho

*
Do Partido dos Trabalhadores
de Espanba

Comissao Gestora do Partido Socialista
Openirio Espanhol.

Profundamente comovidos com
o repentino desaparecimento do Presidente
Agostinho Neto, rogamosque transmitam ao
Povo angolano e ao Govemo da Republica
Popular de Angola os nossos sentimentos de
fratemidade e condolencias por tao sensivel
perda,
Afectuosas saudacoes socialistas,

A Sua Excelencia
Paulo Jorge
Ministro das Rel~oes Exteriores da RPA

Do Partido Socialista Operario
Espanbol

Juan Perez
Secretario-Geral
Emeli Velez Vanda
Secretaria das Relacoes Exteriores do Partido

Comunista Portorriquenho.

o Comite Central do Partido Comunista
Portorriquenho une-se aos vossos sen
timentos, motivados pela brutal perda do
grande Dirigente, Guia da Revolucao
Angolana, Camarada Agostinho Neto.

Estamos certos que 0 heroico Povo
angolano se recornpora de tao sentida perda
e con t in ua ra na senda tracada pelo
Camarada Neto, Heroi Nacional de Angola.

Ao Governo Revoluciomirio de Angola
Luanda

Do Partido Comunista
Portorriquenbo

Fran~ois MiHerand
Secretario-Geral do Partido Socialista Frances.

Agostinho Neto ficara para nos como urn
grande nome da luta contra 0 colonialismo
e sirnbolo da libertacao de Angola, homem
de grande cultura e profundamente sensivel
para com os problemas do seu Povo. Ele
deixa-nos a todos a imagem de urn Lider
corajoso e tenaz, de urn Chefe de Estado
eficaz e respeitado.
Profundamente comovido com este desa

parecimento brutal, transmito-vos em nome
de todos os socialistas franceses, as minhas
mais sinceras e sentidas condolencias.

A Presidencia da Republica
Luanda

*Do Partido SocialistaFrances

Georges Marchais.
Secretario-Geral do Partido Comunista Frances.

Tenho a assegurar-vos a nossa inteira
solidariedade com 0 vosso combate
emancipador, ao qual Agostinho Neto con
sagrou toda a sua vida e exprimo-vos a nossa
vontade de prosseguir as relacoes tradicio
nais de amizade e de solidariedade entre os
nossos dois partidos e os nossos dois povos.



Secretaria Executiva da Unidade Popular do
Chile.

Profundamente comovidos com 0 tragico
desaparecimento do Presidente Agostinho
Neto, expressamos a nossa fraternal
condolencia e certeza de que 0 caminho
unitario do Socialismo tracado pelo notavel
Lider Angolano, seguir a avante sob
a direccao revolucionaria do Partido de
Vanguarda.

Ao Comite Central do MPLA-Partido do
Trabalho

Da Secretaria Executiva da
Unidade Popular do Chile

ComiteCentral do Partido ComunistaMexicano.

Os comunistas mexicanosenviam sinceras
condolencias ao Povo, Partido e Governo
angolano, perante a irreparavel perda do
companheiro Presidente Agostinho Neto,
grande dirigente na luta pela independencia
e combatente consequente pelo socialismo
no seu pais.

Ao Comite Central do MPLA-Partido do
Trabalho

Do Partido Comunista Mexicano

Manuel Mora Valverde
Secretario-Geral do Partido Vanguarda Popular

da Costa Rica.

Estamos profundamente consternados
pela morte do grande patriota, firme
revolucionario e Ouerido Dirigente, Agosti
nho Neto.

Ao MPLA-Partido do Trabalho
I.uanda

Do Partido Vanguarda Popular
da Costa Rica

Cheddi lagan.
Secretario-Geral.

o povo da Guiana e 0 Partido Progressista
expressam 0 maisprofundo pesar pelo faleci
mento do Camarada Neto, 0 melhor filho de
Angola.

Ao Governo da Republica Popular de
Angola
Luanda

Do Partido Progressista da Guiana

sames pel a morte de Agostinho Neto,
dirigente da RevolucaoAngolana e fundador
da Republica Popular de Angola
e Movimento Popular de Libertacao de
Angola.
Este momenta e doloroso nao so para

a nacao angolana, cuja Iibertacaofoide suma
importancia sob a direccao revoluciona_riade
Agostinho Neto, como para toda a Africa
e todos os povos que lutam contra 0 imperia
lismo, 0 colonialismo, 0 racismo e pelo
progresso social. Reiteramos os laces de
solidariedade de Porto Rico para com0 Povo
angolano e juntamo-nos a Republica
Popular de Angola em luta contra os
inimigos contra-revolucionarios e por uma
nova sociedade.
Fraternalmente,

Carlos Gallisa
Presidente do Partido SociaListaPortorriquenho.

Do Partido Socialista
Portorriquenho
Paulo T. Jorge
Ministro das Rela~oes Exteriores

Em nome do Partido Socialista Portorri
quenho expressamos os nossos sentidos pe-

Luigi Longo
Enrico Berlinguer

Profundamente consternados pelo de
saparecimento fisico do Camarada Pre
sidente Antonio Agostinho Neto, Presidente
da Republica Popular de Angola e do
MPLA-Partido do Trabalho, valoroso
combatente da luta de libertacao do Povo
angolano e dos povos do Terceiro Mundo,
implacavel opositor do regime racista de
Pretoria, grande figura politica e intelectual
da Africa moderna, exemplo para nos e para
todas as forcas progressistas do Mundo na
luta para impor uma nova ordem
internacional mais justa, pedimos que
aceitem, em nome do Partido Comunista
Italiano e no nosso nome as mais sentidas
condolencias,

Do Partido Comunista Italiano
Ao Comite Central do MPLA-Partido do
Trabalho
Luanda

Comite Central do Pa,tido Comunista
Dominicano.

Do Partido Comunista
Dominicano
Ao Comite Central do MPLA-Partido do
Trabalho
o Cornite Central do Partido Comunista

Dominicano expressa a sua profunda dor
pela morte imprevista do Presidente Agosti
nho Neto, exemplar combatente
revolucionario e Lider do vosso Povo.
A luta anti-imperialista perde comAgosti

nho Neto urn dos seus mais destacados
representantes. Estamos seguros que 0 Povo
angolano seguira 0 caminho tracado pelo seu
Presidente.

Ao Comite Central
do MPLA-Partido do Trabalho
Queridos companheiros:
Em nome do Partido Comunista do

Uruguai queremos expressar a nossador pela
morte do Camarada Presidente da Republica
Popular de Angola, Dr. Agostinho Neto.
Os movimentos de libertacao, os paises

a v a n c ad o s ve todo 0 movimento
revolucionario e dernocratico do mundo
perdem uma das figuras mais destacadas
e queridas.
As lutas e as vitorias do vosso povo estao

indissoluvelmente unidas a vida heroica
e exemplar do Camarada Dr. Agostinho
Neto.

Sab ern os, do temperamento e da
clarividencia dos combatentes do MPLA
-Partido do Trabalho e de todo 0 Povo
angolano.
Os comunistas uruguaios, que tern solidos

e profundos laces de amizade e fraternidade
com 0 vosso Partido sentem a perda do
Camarada Neto, como se fosse a sua.
A todo 0Cornite Central, a todo 0MPLA

-Partido do Trabalho queremos expressar
a nossa fraterna e comovida saudacao
e a nossa plena solidariedade.
Viva 0 exemplo heroico do Carnarada Dr.

Agostinho Neto!
A Luta Continua!
A Vitoria e Certa!
Partido Comunista do Uruguai
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Rodney Arismendi
Primeiro-Secretario do PCU

o desaparecimento de Agostinho Neto
constitui uma grande perda para 0 Povo de
Angola, para 0 movimento libertador de
Africa e e-o tambem para todo 0 movimento
revolucion:iriomundial.
Incansavel combatente pela paz e contra

o imperialismo,Agostinho Neto desde muito
jovem lutou contra 0 dominio colonial. Por
isso sofreu prisoes e torturas vencendo-as
pela sua firmeza revolucionaria, pela sua
dignidade patriotica. Revolucion:irio ate ao
fim, soube aplicar as suas ideias e conviccoes
em exemplares criacoes poeticas. Dirigente
do MPLA desde a sua fundacao, a partir do
nascimento da Republica Popular de Angola
foi 0 seu presidente e Guia. Neste periodode
menos de quatro anos, 0 Povo angolano, sob
a direccao do MPLA-Partido do Trabalho
e do Camarada Neto em pessoa, defendeu
a sua liberdade e independencia das agres
soes imperialistas e racistas, garantiu a sua
unidade revolucionaria e prosseguiuna cons
trucao da nova vida encaminhada para
o socialismo. Angola converteu-se num ba
luarte revolucion:irio firme, num bastiao da
luta libertadora dos Povos de Africa, em
territorio da solidariedade internacionalista.
Destacadissirno papel em tudo isto teve

Agostinho Neto, pela sua personalidade,
suas qualidades de pensador e realizador
internacionalista, pela sua firmeza marxista
-Ieninista. Lider querido e respeitado pelo
seu Povo, conquistou carinho e respeito em
todo 0 movimento revolucion:irio que
o admirava como guia clarividente do seu
Povo, pelas suas qualidades internaciona
listas, pel a sua fraternal amizade com
a URSS, Cuba, a comunidade socialista
e 0 movimento operario e revolucion:irio
mundial.
Camaradas:
o Povo uruguaio, a sua classe operaria,

estudantes, intelectuais progressistas, ao
viverem a dificil hora do fascismo,
encontraram na Revolucao Angolana, no
Partido e Povo de Angola, particularmente
no proprio Camarada Agostinho Neto,
fraternal solidariedade que fez ainda mais
ampla e firme a amizade e compenetracao
entre os nossos Partidos e Povos, entre as
suas o rganizacoes politicas e sociais
revolucionarias e dernocraticas. Neste sen
tido, 0 nosso Partido guarda uma especial
recordacao do Camarada Agostinho Neto,
por tudo quanto caracterizou as visitas
realizadas a Angola pelo camarada Rodney
Arismendi.
o Partido Comunista do Uruguai sofre

esta perda de Angola e as forcas revolu
cionarias do presente como uma perda sua.
Por tudo quanta Agostinho Neto significou,
as nossas bandeiras estao de luto. Em
homenagem ao Camarada Neto, reiteramos
o nosso compromisso pela libertacao do
nosso Povo e reafirmamos cada vez mais
a nossa amizade e unidade com 0 Partido
e 0 Povo angolano.

Camaradas:
Pedimos-vos que transmitam os nossos

sentimentos solidarios ao Partido, Governo,
as organizacoes revolucionarias, ao Povo
e aos familiares do Camarada Agostinho
Neto.
Em nome da classe operaria, dos traba

Ihadores e do Povo, dos comunistas e outros
patriotas uruguaios na prisao, clandes
tinidade e no exflio- tambern dos uruguaios
que com 0 seu modesto esforco contribuem
para a obra do Povo angolano - em nome do
CC do PCU e em meu nome pessoal, urn
forte abraco e toda a nossa solidariedade
nesta hora penosa.
Fraternalmente
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Ao Govemo da RepublicaPopular de Angola
Luanda
oConselho deMinistros da Republica de Cabo Verde, reunido em

sessao extraordinaria, neste momenta doloroso em que 0 Povo
irmao de Angola ressente a perda irreparavel do Camarada
Presidente Agostinho Neto, nosso companbeiro, manifesta ao
Govemo da Republica Popular de Angola os seus sentimentos do
mais profundo pesar. Traduzindo os sentimentos de geral cons
ternacao e solidariedade do Povo cabo-verdiano, 0 Conselho de
Ministros da Republica de Cabo Verde decidiu decretar quinze dias
de luto nacional, assim como promover em todas as ilhas a realizacao
de actos publicos de homenagem a memoria do grande Lfder
Camarada Agostinho Neto e a sua fulgurante e fecunda trajectoria
revolucionaria, Com as mais sentidas e fratemas saudacoes.
Pedro Pires
Prirneiro-Ministro da Republica de Cabo Verde

Da Republica de Cabo Verde

*Ao Bureau Politico do Comite Central do MPLA-Partido do
Trabalho
Luanda
Foi com a maior dor e angiistia que tivernos conhecimento da

morte prematura do nosso Camarada de luta e amigo Dr. Antonio
Agostinho Neto, Presidente do MPLA-Partido do Trabalho
e Presidente da Republica Popular de Angola. Em nome do nosso
Povo, militantes do nosso Partido, do Conselho de Estado da
Republica da Guine-Bissau e em meu proprio nome venho exprimir
as nossas mais sentidas condolencias ao Povo irmao angolano, aos
militantes e dirigentes do MPLA-Partido do Trabalho e ao Govemo
da Republica Popular de Angola. Pedindo que sejam interpretes
junto da familia, dos nossos sentimentos de dor e simpatia e das mais
sentidas condolencias. Reafirmamos a nossa total confianca nos
militantes do MPLA-Partido do Trabalho que cerrarao fileiras em
tomo da sua direccao, inspirados no amor e abnegacao do grande
filho do Povo angolano e de Africa para continuar a obra grandiosa
iniciada pelo Camarada Presidente Agostinho Neto, Heroi da Luta
de Libertacao dos nossos Povos, companheiro de combate e grande
amigo do Povo da Guine-Bissau.
Luis Cabral
Presidente do Conselho de Estado da Guine-Bissau.

Pelo Cornite Executivo de Luta do PAIGe.
Aristides Pereira
Secretario-Geral do PAIGe.

adquirida atraves de uma longa e ardua luta, arcar com a pesada
responsabilidade historica que sobre os seus ombros impende.
Com as mais sentidas, fratemais e revolucionarias saudacoes.
A Luta Continua'
A Vitoria e Certa!

Pelo Cornite Central do Partido Comunista da
Belgica
o Presidente
Louis Van Geyt.

Nao obstante Angola ter perdido 0 seu mais ilustre e digno filho,
e a Africa urn dos lideres mais destacados, cujo nome ficagravado ao
lado dos maiores revolucionarios da nossa epoca, estamos certos de
que 0 Povo angolano, os dirigentes e os responsaveis do MPLA
-Partido do Trabalho saberao, com a sua maturidade politica

Estas qualidades reforcarn em nos a confianca na continuidade da
linha tracada pelo Camarada Agostinho Neto, que soube ser para
todos os militantes e dirigentes do PAlGC exemplo digno no qual
a geracao actual e as futuras encontrarao sempre como Amilcar
Cabral, a imagem fiel do verdadeiro patriota, lutador e revoluciona
rio.

A perseveranca, 0 heroismo, 0 espirito inquebrantavel de unidade
e a consciencia nacional impregnada dos mais puros principios da
moral revolucionaria caracterizaram sempre os militantes do MPLA
-Partido do Trabalho que ja deram e continuam dando uma
contribuicao inestimavel nao somente para a luta de libertacao do
Povo angolano, mas tambern da Africa Austral e de todo
o continente.

o Comite Executivo de Luta do PAlGC neste momenta doloroso
em que 0 Povo irmao de Angola ressente a perda irreparavel daquele
seu filho e nosso companheiro de luta, organizador talentoso das
iruimeras vitorias do Povo angolano contra as forcas do colonialisrno
e do imperialismo, manifesta ao Cornite Central do MPLA-Partido
do Trabalho os seus sentimentos de mais profundo pesar e solidarie
dade militante.

A sua intransigencia como militante e combatente revolucionario,
a sua rectidao de caracter e honestidade a toda a prova, a sua
tenacidade e perseveranca lendarias na defesa dos interesses
fundamentais do seu povo, 0 humanismo transcendente do seu
pensamento politico e poetico fizeram com que ele merecesse 0 mais
profundo respeito, adrniracao e amizade dos nossos povos e dos
nossos militantes.

A figura do Presidente Agostinho Neto, que se ergue diante de nos
como urn dos gigantes da libertacao nacional, sempre ultrapassou as
fronteiras de Angola e da Africa, para se projectar como urn dos
maiores lideres do Terceiro Mundo e intemacionalista consequente
na defesa das causas justas da humanidade.

Os povos da Guine e de Cabo Verde e os militantes do PAlGC
colhidos de surpresa pela noticia inesperada e tragica do desapareci
mento Iisico do Camarada Presidente Dr. Agostinho Neto vivemurn
dos momentos mais dolorosos da sua existencia,

Ao ComiteCentral do MPLA-Partido do Trabalho
Luanda

Da Guine-Bissau

Mensagens dos paises
de expressio portuguesa

Os comunistas belgas tiveram conhe
cimento com uma profunda dor, da morte do
Presidente Agostinho Neto. 0 papel desern
penhado pelo desaparecido na chefia do
MPLA na luta de libertacao do Povo

Ao Comite Central do MPLA-Partido do
Trabalho

Do Partido Comunista da Belgica
Foi com profunda consternacao que

recebemos a inforrnacao do desapare
cimento fisico do Presidente da Republica
Popular de Angola e do MPLA-Partido do
Trabalho, Camarada Dr. Agostinho Neto.
Em nome dos Partidos Populares
e Dernocraticos do Chile e de todo 0 seu
Povo, recebam solidarias e sentidas
condolencias.

Neto incorporou-se na histor ia da
libertacao dos Povos e pela causa do Socialis
mo, como urn artifice e condutor politico da

Benjami Teplizky
Secretario Executivo do Chile Dernocratico.

Ao Bureau Politico do Comite Central do
MPLA-Partido do Trabalho

Revolucao Angolana. A Resistencia Chilena
rende homenagem e reitera 0 seu apoio ao
Povo e Govemo da Republica Popular de
Angola.

Do Executivo do Chile
Democnitico

angolano, na criacao da Republica Popular
de Angola e na defesa vitoriosa da sua
independencia e da construcao de uma nova
sociedade, fizeram do Presidente Neto urn
dos dirigentes mais eminentes do movimento
de libertacao nacional e da emancipacao dos
povos do mundo.

A sua perda sera dolorosamente sentida
por todos os progressistas. 0 Partido Cornu
nista da Belgica, que teve 0 privilegio de
cooperar durante longa data com 0 Pre
sidente Neto eo MPLA-Partido do Traba
Iho, inclina-se com emocao diante da sua
memoria e pede-vos que aceitem as suas
fratemais condolencias,



Amadou-Mahatar M'Bow
UNESCO

Tive conhecimento com dolorosa ernocao
da morte do Presidente Agostinho Neto, que
foi urn dos combatentes mais prestigiados da
Luta de Libertacao dos Povos da Africa.
Eu associo-rne ao luto do Govemo e do

Povo Angolano e peco-vos que aceite, em
nome da organizacao e em meu nome pes
soal, as minhas sentidas condolencias.
Fico-vos muito agradecido por transmitir

a expressao da minha dolorosa simpatia a sua
familia.
Alta consideracao

Excelentissimo Senhor
Paulo Teixeira Jorge
Ministro das Relaeoes Exteriores

Maria de Amorim
Mirustro dos Neg6ciosEstrangeiros da Republica Democratica de

S. Tome e Principe

Foi comgrande pesar e infinita tristeza que tomei conhecimento do
desaparecimento inesperado do Camarada Presidente Dr. Agos
tinho Neto. A sua luta e accao constantes em favor da libertacao
verdadeira da Patria Angolana e do continente africano, 0 seu apoio
incondicional a todas as causas justas, fizeram da sua vida urn
exemplo de dedicacao e entrega a luta que travam os povosdo mundo
por uma existencia digna e conforme as aspiracoes de bem-estar
e progresso. 0Povo santomense jamais se esquecera daquele que em
vida foi sempre urn grande amigo e que nos momentos dificeis
sempre Ihe manifestou a mais activa solidariedade. Apesar desse
tragico acontecimento estou certa que a Republica Popular de
Angola, 0 seu Partido e Govemo continuarao a sua nobre tarefa de
reconstrucao nacional e de edificacao de uma sociedade socialista.
Queira aceitar camarada Ministro as minhas sinceras condolencias.
Alta e fratema consideracao.

Ao Camarada Paulo Jorge
Ministro das Relaeoes Exteriores da Repub6ca Popular de Angola
Luanda

*

Bureau Politico do Conselho Coordenador do MLSTP

revolucionarios da nossa epoca, facto incontestavel, mesmo para os
inimigos do processo irreversivel da ernancipacao nacional e social
dos povos.
Para a Republica Dernocratica de S. Tome e Principe, para

o MLSTP, para a direccao politica da nossa Organizacao de
vanguarda e para 0 Povo santomense, Agostinho Neto, estandarte da
luta libertaria dos povos oprimidos, foi 0 companheiro certo da luta
contra 0 inimigocomurn, 0 amigo, 0 irmao, 0 Camarada que sempre
esteve com 0 Povo santomense tanto nas horas dificeis da luta de
libertacao como na reconstrucao nacional.
Para 0 Presidente Neto, Angola e a Africa sao urn unico e mesmo

cornbate contra a exploracao, pela liberdade e progresso dos povos,
solidariedade intemacional, pela paz e justica no rnundo.
A Angola de Neto que e Angola do MPLA-Partido do Trabalho,

fiel ao pensamento do seu Lider imortal continuara a ser a trincheira
firme da revolucao pela liberdade total e dignificacao do homem
africano,
o Bureau Politico do Conselho Coordenador do MLSTP decreta

15 dias de luto nacional a partir de hoje, devendo conservar-se
durante esse periodo as bandeiras a meia haste em todos os edificios
piiblicos e cessar todas as actividades festivas e recreativas.
Gloria etema ao Camarada Agostinho Neto, combatente heroico

da libertacao africana.
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Alta consideracao

Foi com 0 mais profundo desgosto que eu
recebi a triste noticia da morte do Presidente
Agostinho Neto. Debaixo da sua distinguida
direccao, Angola, depois de conseguir a sua
independencia, engajou-se na tarefa da
reconstrucao e tomou parte activa nos traba
Ihosdas Nacoes Unidas,
Eu tive 0 privilegio de encontrar 0 Presi

dente Neto em Angola recentemente e sei
que ele sera sempre recordado pela sua

Sua Excelencia
Paulo Jorge
MinNrodas ReIacOes Exterioresde Angola
Luanda

ONU

Mensagens de
organiza~oes intemacionais

E com 0 mais profundo pesar que 0 Bureau Politico do Conselho
Coordenador do MLSTP comunica ao Povo de S. Tome e Principe
o falecimento do Camarada Presidente do MPLA-Partido do
Trabalho e da Republica Popular de Angola Dr. Antonio Agostinho
Neto na madrugada de hoje, 11 de Setembro de 1979.
A morte prematura do Camarada Presidente Agostinho Neto

representa uma perda incalculavel para 0 Povo angolano, para toda
a Africa em geral e para S. Tome e Principe, duma maneira muito
particular.
o Camarada Agostinho Neto foi uma grande figura africana do

nosso seculo.
A sua projeccao como revolucionario consequente, devotado

a causa do seu Povo e ao futuro do Continente Africano da-nos
a dirnensao do HOMEM que durante anos consecutivos conduziu
com firmeza a luta vitoriosa do Povo angolano contra 0 colonialismo
e que desde 11 de Novembro de 1975 vern dirigindo a Republica
Popular de Angola na via de uma verdadeira independencia politica
e econornica.
A sua personalidade invulgar, a maneira corajosa e intransigente

como defendeu a causa justa pela qual sacrificouosmelhores anos da
sua vida, colocaram 0 Presidente Neto na esfera dos maiores

Da Republica Democnitica de SiioTome e Principe

Camaradas,
E corn profunda cornocao que a comunidade cabo-verdiana

e guineense radicada em Angola se associa a dor do Povo angolano
neste momenta de pesar pela perda do seu melhor filho,guia imortal,
grande amigo e dirigente, 0 Presidente Dr. Agostinho Neto,
Ao subscrever a mensagem do Camarada Aristides Pereira,

Secretario-Geral do PAIGC e Presidente da Republica de Cabo
Verde, quer a comunidade cabo-verdiana e guineense, reafirmar
a sua rnilitante determinacao de contribuir ainda com mais firmeza
para a reconstrucao nacional deste pais, materializando as orienta
~6es legadas pelo irnortal Iider, Camarada Dr. Agostinho Neto.
Camaradas,
Em nome da comunidade cabo-verdiana e guineense radicada em

Angola, dos trabalhadores desta embaixada e no meu nome pessoal,
aceitem 0 testemunho do maior pesar e sentidas condolencias,
sentimentos esses extensiveis a familia do Presidente Neto.
Gloria imortal ao Camarada Presidente Agostinho Neto,

Fundador da Nacao Angolana e do MPLA-Partido do Trabalho.
Alta consideracao.
Jorge Borges
Encarregado de Negocios.
Luanda aos 12 de Setembro de 1979.

Ao Bureau Politico do Comite Central do MPLA-Partido do
Trabalho
Luanda

Kurt Waldheim
Secretario-Geral das Nacoes Unidas

grande capacidade intelectual, sabedoria
e habilidade de estadista. A sua morte sera
largamente chorada pela comunidade inter
nacional.

Eu desejo expressar a Vossa Excelencia,
e atraves de si, ao Govemo e ao Povo de
Angola, as minhas sinceras condolencias
nesta dolorosa ocasiao, Ficar-Ihe-ia muito
grato, se enderecasse as minhas sentidas
simpatias a senhora Neto e a familia enlu
tada,
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Facine Bangoura
Secretario-Geral-Adjunrr, da OSPAA

Foi com profunda consternacao que tive
mos conhecimento do desaparecimento cruel
do nosso ilustre e veneravel Dr. Antonio
Agostinho Neto, Presidente do MPLA-Par
tido do Trabalho e da Republica Popular de
Angola.
Agradecfamos que exprimissem as auto

ridades, Partido e ao Povo angolano, assim
como a familia do nosso saudosissimo desa
parecido, as vivas condolencias do Secreta
riado Permanente da OSPAA.
Com a morte do nosso ilustre Agostinho

Neto, a OSPAA perde urn pioneiro da
O'rgan izacao de Solidariedade Afro
-Asiatica, urn intrepido carnpeao da luta dos
Povos contra 0 imperialismo, neocolonialis
rno, racismo, apartheid e sionismo, causa
pelas quais ele consagrou 0 melhor da sua
vida, urn grande poeta e urneminente Chefe
de Estado.
Sentimentos fratemais.

Ao Comite Central
do MPLA-Partido do Trabalho

oGabinete Sub-Regional do Comite de Coorde
n~o para a Llbertaeao da Africa, em Luanda.

o Gabinete Sub-Regional do Comite de
Coordenacao para a Libertacao da Africa,
apresenta as mais sentidas condolencias a es
tes escaloes do Partido por ocasiao da perda
bern sentida por todo 0 continente africano
e pelo mundo, que e 0 desaparecimento da
vida do Camarada Presidente Doutor Agos
tinho Neto, aos 10 de Setembro de 1979.
Que este sentimento de pesames seja

tambern extensivo a familia enlutada do
nosso dirigente intemacionalista, a todos os
militantes e a populacao angolana que se
encontra mergulhada num mar de angustia
por causa dessa morte subita e inesperada do
Guia Incontestavel da Revolucao Angolana.
Como dizem, no entanto os vossosapelos,

esperamos que todo 0 Povo angolano sabera
transformar a dor, em redobrada energia
para por em pratica todos os ensinamentos
e exemplos do Camarada Presidente.
A Luta Continua!
A Vitoria e Certa!

Ao Bureau Politico e ao Comite Central do
MPLA-Partido do Trabalho
Luanda

A.N.Chimuka
Secretario-Geral da OUA interino

Foi com grande choque e pesar que eu
recebi a triste noticia da morte prematura do
Camarada Presidente Dr. Agostinho Neto,
apos a sua operacao em Moscovo.
Em nome do Secretariado Geral, de todos

os funcionarios da OUA e de mim proprio,
receba os mais sinceros pesames pelo faleci
mento deste ilustre combatente da liberdade,
de quem Africa se orgulha.
Toda a sua vida dedicada a nobre causa do

combate pela independencia e justica de
Africa, esta ilustrada pel a incan savel
e intransigente luta pela independencia de
Angola do colonialismo portugues e pela luta
de libertacao na Africa Austral.
Nesta hora de sofrimento eu desejava

expressar a nacao angolana, coragem
e firmeza. Estendo as minhas profundas
condolencias a familia enlutada, ao MPLA
-Partido do Trabalho, ao Govemo e ao Povo
de Angola.
A Luta Continua!

Edem Kodjo
Secretario-Geral da OUA

Foi com profunda tristeza que tornarnos
conhecimento da morte de Sua Excelencia
o Dr. Neto, Presidente da Republica Popular
de Angola.
Queriamos, em nome da Organizacao de

Unidade Africana (OUA), de todos os nos
sos colaboradores, exprimir ao Povo e ao
Govemo angolano, assim como a familia do
grande desaparecido, as nossas mais altas
e sentidas condolencias.
Exprimimos a confianca de ver 0 vosso

grande Pais ultrapassar todas as dificuldades
inerentes a dificil circunstancia. Estamos
convencidos que 0 combate que 0 Dr. Neto
nao cessou de travar pela paz, justica e ami
zade entre os povos, sera prosseguido e co
roado de exitos.
Se e verdade que a Africa combatente

perdeu urn dos seus filhos mais prestigiosos,
nao sera menos verdade dizer que encontrar
-se-a nele a forca necessaria para 0 alcance
dos objectivos fixados.
Queira aceitar Senhor Ministro, a expres

sao das nossas mais altas condolencias,

Sua Excelencia Senhor Paulo Jorge
Ministro das Rela~oesExteriores de Angola
Luanda

*

WilliamTolbert Jr.
Presidente daLiberia e Presidente da OUA

Tive conhecimento com profunda tristeza,
das penosas noticias do inesperado fale
cimento do nosso estimado amigo e irmao,
o Presidente Agostinho Neto.
o Govemo e 0 Povoda Liberia juntam-se

-me para enderecar atraves de si, a esposa do
Presidente Neto, aos membros da familia
enlutada, ao MPLA-Partido do Trabalho, ao
Govemo e Povo de Angola, as nossas mais
sentidas condolencias pela perda deste deste
mido Chefe de Estado africano, que cavouos
alicerces da independencia de Angola. Nos
partilhamos convosco a imensa dor e como
vos choramos a perda desta vida caracteriza
da pela exemplaridade e dedicacao ao servi
C;O nao so da libertacao do Povo de Angola
mas tarnbern de Africa, a qual deu valiosa
contribuicao para a promocao da paz, enten
dimento e cooperacao.
As suas facanhas ficarao para sempre

firmemente imprimidas nos anais da Histo
ria, inspirando geracoes sucessivas em
Africa, a prosseguir mais vigorosamente
a causa pela qual ele ardentemente traba
Ihou.
Africa perdeu na verdade urn grande

e nobre filho.
Lamentando a morte deste renomado

patriota e carnpeao da Iibertacao africana,
nos pedimos a Deus Omnipotente que traga
conforto e consolacao para si, senhora Neto,
a familia e ao Povo inteiro angolano. Que
a Alma deste ilustre filho de Africa repouse
na paz perpetua.
Com votos de alta fratemidade, considera

c;aoe estima.

Sua Exceleneia Lucio Lara
Secrerario para 0 DEPPI e DORGAN do
MPLA-Partido do Trabalho
Repubhca Popular de Angola

DaOUA

Dirk Hylkema
Representante residente do PNUD

Angola, temos a honra de apresentar as
nossas mais sinceras e profundas condolen
cias.

Foi com grande tristeza que a representa
cao do Programa das Nacoes Unidas para
o Desenvolvimento na Republica Popular de
Angola teve conhecimento da tragica noticia
inserida no comunicado de 11 de Setembro,
anunciando a morte do Presidente do
MPLA-Partido do Trabalho e da Republica
Popular de Angola, Dr. Antonio Agostinho
Neto.
Tivemos 0 grande privilegio de conhecer

as virtudes est irnavei s do Presidente
Dr. Agostinho Neto, que nao se encontram
senao raramente reunidas num so homem:
grande e irrepreensivel lider do seu Povo,
que conduziu 0 seu pais a independencia;
intelectual e poeta de renome intemacional;
medico profundamente humano. Nao duvi
damos que 0 Presidente Dr. Agostinho Neto
figura entre os Chefes de Estado mais influ
entes da nossa era e que 0 seu ilustre exemplo
norteara 0 desenvolvimento da Republica
Popular de Angola, assim como de toda
a Africa.
Em nome do Sistema das Nacoes Unidas

e do seu pessoal na Republica Popular de

Ao Comite Central do MPLA-Partido do
Trabalho

Abu Fahed
Representante da OLP na RPA

A delegacao em Angola do Alto Comissa
riado das Nacoes Unidas para os Refugiados,
e os seus membros, profundamente
sensibilizadospela perda irreparavel causada
pelo passamento de Sua Excelencia, 0 Se
nhor Doutor Antonio Agostinho Neto,
Presidente do MPLA-Partido do Trabalho
e da Republica Popular de Angola, apresen
tam aos membros do Partido, do Govemo,
da sua Familia e ao Povo angolano, as suas
mais comovidas condolencias,

Dr. Juan Ortiz-Blasco
Coordenador dos Programas OMS para Angola

e Namibia

Em nome do Dr. Mahier, director-geral da
OMS e do Quenum director regional da
OMS para a Africa, apresento as mais
sinceras condolencias pela perda inestirnavel
do ilustre e inesquecivel Dr. Antonio Agosti
nho Neto, Presidente do MPLA-Partido do
Trabalho e Presidente da Republica Popular
de Angola.

Poul Hartling
Alto Comissario das Nacoes Unidas para os

Refugiados

Foi com profunda tristeza que tive conhe
cimento da noticia sobre a morte de Sua
Excelencia 0 Presidente Agostinho Neto,
o qual tive 0 privilegio de conhecer pessoal
mente e por te-lo encontrado varias vezes.
Ao enderecar-vos as minhas vivascondolen
cias por esta grande perda, agradecia-vos que
transmitissem a familia do defunto Presiden
te, aos membros do vosso Govemo assim
como ao Povo angolano, a expressao dos
meus sentimentos muito emocionados de
simpatia.

A Sua Excelencia
Senhor Paulo Texeira Jorge
Ministro das Relacoes Exteriores
Luanda - Angola

...



o Conselho Portugues para a Paz e Cooperacao exprime aos
dirigentes da Republica Popular de Angola e a todo 0 Povo
Angolano os mais sinceros sentimentos de pesar e de solidariedade
pelo falecimento do grande e querido dirigente do Povo angolano
e eminente personalidade mundial, 0 Presidente Dr. Agostinho
N~. .
o Presidente Agostinho Neto, ao consagrar toda a sua vida a causa

da dignidade, libertacao, independencia, cultura e felicidadedo Povo
angolano, teve simultaneamente destacado papel, como dirigente
profundamente humano e solidario na luta pela liberdade dos outros
povos, na luta antifascista, anticolonialista, anti-imperialista, na luta
pela paz mundial.
Como companheiro de luta e amigo dos democratas e do Povo

portugues - que a frente do MPLA, sempre distinguiu do
colonialismo portugues - 0 Presidente Agostinho Neto participou
tambern destacadamente, enquanto estudante em Portugal, na luta
pela paz e pelo desanuviamento. Tomou-se finalmente como
dirigente da luta de libertacao nacionaI do seu povo, personalidade
de primeiro plano do movimento mundial da paz, grande defensor da
causa do desanuviamento da seguranca e cooperacao intemacionais,
distinguido com a medalha de ouro «Juliot Curie» pelo CMP.
Ao assumir a direccao da nova Angola independente, Agostinho

Neto, Presidente do MPLA e da Republica Popular de Angola,
continuou a nortear superiormente a sua accao com 0 total apoio do
Povo angolano, principios de solidariedade intemacionaI para com
os povos em luta pela sua completa independencia e em primeiro
lugar para comospovosda Africa Austral em luta contra 0 apartheid,
o racismo e 0 colonialismo.
o doloroso desaparecimento do Presidente Agostinho Neto e uma

irreparavel perda para todo 0 Povo angolano, para os povos africanos
e do mundo incIuindo 0 Povo portugues, em luta pela liberdade,
o progresso social e a paz.
o Conselho para a Paz e Cooperacao reitera porem nesta hora

dificil a sua conviccao e 0 seu voto de que guiados pelo exemplo,
o sacrificio e 0 pensamento do Presidente Agostinho Neto os
dirigentes da Republica Popular de Angola e 0 Povo angolano

Ao Bureau Politico e ao Comite Central do MPLA-Partido do
Trabalho e ao Govemo da Repub6ca Popular de Angola.

Do Conselho Portugues para a paz e Cooperaeao

Roy Jenkins
(CEE)

Foi com grande pesar que a Comissao da
Cornunidade Europeia tomou conhecimento
da morte do Presidente da Republica
Popular de Angola, Doutor Antonio
Agostinho Neto.
Em nome de meus colegas e meu proprio,

venho apresentar os nossossentidos pesames
e exprimir a nossa solidariedade com 0 Povo
angolano pela grande perda sofrida.

Excelencia,

Ao Senhor Lucio Lara
Membro do Bureau Politico
do Comite Central
Luanda - Angola

*

Claude Cheysson
Cornissarioda CEE

e ao Povo orfao de Angola que partilhamos
a sua imensa dor.
Com 0 meu profundo respeito.

Presidente do Conselho da Revolu~o da Republica Portuguesa
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oConselho da Revolucao da Republica Portuguesa, no momen
to em que reunido em Sessao Plenaria, toma conhecimento do
falecimento de Sua Excelencia 0 Presidente Agostinho Neto, figura
insigne de Estadista e Homem Africano, que tao hicida e empenha
damente vinha contribuindo para 0 aprofundamento das amistosas
e fratemais relacoes entre a Republica Popular de Angola e a Repu
blica Portuguesa, pede a V." Ex.", que aceite e transmita ao Povo
angolano e seus dirigentes, a expressao do mais profundo pesar pelo
desaparecimento do Dirigente Nacionalista, que sempre procurou
encarnar os sentimentos e anseios de independencia, dignidade
e prestigio do Povo e Estado Angolanos.

Antonio Ramalho Eanes
Presidente da Republica Portuguesa

*Do Conselho da Revolu~aoda Republica Portuguesa
A Sua Excelencia
Jose Eduardo dos Santos
Ministro do Plano da RPA

Ao tomar conhecimento da dolo_rosa noticia da morte do
Presidente Agostinho Neto associo-me ao pesar que enlutou Angola
e a Africa e, evocando 0 seu notavel contributo para 0 esforco de
construcao de urn Estado angolano coeso e independente e para
o progresso do seu Povo, apresento a Vossa Excelencia, em meu
nome e em nome do Povo portugues, as mais sinceras condolencias.

Neste momento, considero que amelhor homenagem de Portugal
e de Angola a memoria de Agostinho Neto sera 0 reforco da
cooperacao entre os dois paises e 0 estreitamento dos laces de
amizade que unem os nossos dois povos, como era desejo do vosso
grande estadista.

Do Presidente da Republica Portuguesa
Sua Excelencia
Jose Eduardo dos Santos
Ministro do Plano-Membro do Bureau Politico
do MPLA-Partido do Trabalho
Luanda

Mensagens de entidades
govemamentais,. -orgamzaeoes e
personalidades poiiticas

Excelencia,
Foi com imensa consternacao que tomei

conhecimento do falecimento de Antonio
Agostinho Neto, vosso Presidente, Heroi da
luta historica do MPLA e do Povo angolano,
modelo e inspirador de tantos homens no
mundo.·
Esta morte leva a Africa urn grande

homem de Estado. Priva Angola dum guia.
Enluta todos nos.
Toda a sua obra poetica, literaria e cienti

fica fica impregnada duma vasta cultura
humanista. Mas, sobretudo, 0 seu exemplo
deve ficar na memoria de todos aqueles que
crern na liberdade, na independencia e no
progresso.
Senhor Ministro, e com este duplo senti

mento de pesar e adrniracao que venho, em
nome dos meus colaboradores e meu pro
prio, apresentar as minhas sinceras
condolencias e afirmar ao vosso Govemo

A S.E. Senhor Paulo Teixeira Jorge
Ministro das Rela~oes Exteriores da Repu
b6ca Popular de Angola
Luanda - Angola

DaCEE

Secretariado Executivo da OSPAAAL

o Seoretariado Executivo da Organizacao
de Solidariedade dos Povos de Africa, Asia
e America (OSPAAAL) compartilha
a imensa dor pelo desaparecimento ffsicodo
Querido Companheiro, destacado Comba
tente e Dirigente do Partido e Govemo da
irma Republica Popular de Angola, Dr.
Agostinho Neto, que com suas ideias, sua
dedicacao a luta e acertada direccao, soube
conduzir os destinos do Povo angolano para
a conquista da sua Independencia e sobera
nia e encarninha-lo para a via do progresso
e bem-estar social.
Estamos seguros que 0 Povo angolano

continuara, commaisenergia, a obra iniciada
pelo seu insignedirigente fielas suasorienta
coes e principios, ate a vitoria final.
Rogamos aceitar e fazer chegar ao Povo,

Partido e Govemo Angolano as nossasmais
sentidas condolencias. Neste momenta
reafirmamos a nossa irrestrita solidariedade
militante para com a vossa justa causa.
A Luta Continua!
A Vitoria e Certa!

A Direceao do MP~t\-Partido do Trabalho
e ao Govemo da Repub6ca Popular de
Angola
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Foi com profundo pesar que nos recebemos as noncias do
falecimento do Presidente Agostinho Neto, Presidente do MPLA
-Partido do Trabalho e Presidente da Republica Popular de Angola.

Este Presidente foi urn intrepido e finne militante e a sua
distinguida personalidade era bern conhecida por todo 0 mundo

Sua Excelencia Jose Eduardo dos Santos
Presidente interino da Republica Popular de Angola
Luanda

Do Presidente da Siria

Rudolf Kirchschlaeger
Presidente da Republica Federal da Austria

Profundamente ernccionado pelas tristes noticias do falecimento
do Presidente Antonio Agostinho Neto, eu endereco para vos,
a minha verdadeira e sentida simpatia e sinceras condolencias,

Ao Bureau Politico do MPLA

Do Presidente da Republica Federal da Austria

Patrick I. Hillery,
Presidente da Irlanda

Tive conhecimento com profundo pesar da morte do Presidente
da Republica Popular de Angola, Agostinho Neto. Este primeiro
Presidente sera sempre lembrado pelas suas destacadas qualidades
dedicadas ao service do Povo.

Em nome do povo da Irlanda e em meu nome pessoal, desejo
enderecar para si e ao Povo de Angola, as nossas sinceras
condolencias.

Sua Excelencia
Jose Eduardo dos Santos
Chefe de Estado interino da Republica Popular de Angola

Do Presidente da Irlanda

Giorgio Vecchi
Embaixador da Italia

Neste momento de dor, dificil de suportar para 0 Povo angolano,
queira aceitar Senhor Ministro, a expressao da minha profunda
tristeza pela memoria emocionante e distinta da personalidade
politica e intelectual humana que nos deixou.

Alta Consideracao

Sua Excelencia Paulo Jorge
Ministro das Relaeoes Exteriores da RPA

Francesco Cossiga
Presidente do Conselho de Ministros da Republica da Italia.

*Do Embaixador da Italia

Em nome do Govemo italiano e meu pessoal, desejo exprimir
os sentimentos da mais comovida e sincera participacao ao luto, que
tao gravemente feriu a Republica Popular de Angola, com 0desapa
recimento do seu Presidente Agostinho Neto, figura eminente de
Homem e Estadista.

A Sua Exceleneia
Jose Eduardo dos Santos
Ministro do Plano da Republica Popular de Angola

Do Presidente do Conselho de Ministros da Republica
da Italia

R. Premadasa
Primeiro-Ministro da Republica Dernocratica Socialista do Sri Lanka

Fiquei profundamente desgostoso ao saber do falecimento de Sua
Excelencia Dr. Agostinho Neto, Presidente da Republica Popular de
Angola. Aceite por favor, as minhas sentidas condolencias. Ficar
-lhe-ia muito grato se transmitisse aos membros da familia enlutada,
o meu sincero pesar.

Sua Excelencia Primeiro-Ministro
Luanda

Do Primeiro-Ministro da Republica Democnitica
do Sri Lanka

Maria Teresa de Sa Coutinho
Joao de Sa Coutinho
Embaixador de Portugal

Em hora de tao grande dor peco aceite a expressao dos nossos
sentimentos pelo desaparecimento de seu marido que sempre
recordaremos com 0 respeito que a sua estrutura moral nos impunha
e a saudade e amizade que a sua figura de homem sempre nos
inspirou.

Exma. Senhora
D. Maria Eugenia Neto e filhos
Luanda

Maria Teresa de Sa Couti.nho
lOBode Sa Coutinho
Embaixador de Portugal

Queira vossa excelencia aceitar a expressao do nosso profundo
pesar pela perda de seu filho cujo desaparecimento sentimos com
rnagoa e saudade.

Exma. Senhora
D. Maria da SilvaNeto

Do Embaixador de Portugal
*

lOBOde Freitas Cruz
Ministro dos Negocios Estrangeiros de Portugal

Ao tomar conhecimento do falecimento do Presidente Agostinho
Neto, peco a Y. Ex." para aceitar as minhas mais sentidas
condolencias, visto que Angola acaba de perder urngrande Homem
de Estado e Portugal urn Amigo, que tanto contribuiu para
o estreitamento dos laces que unem os nossos dois Paises.

Do Ministro dos NegociosEstrangeiros de Portugal
*

Maria de Lourdes Pintasilgo
Primeiro-Ministro de Portugal

Em nome do Govemo Portugues apresento a Yossa Excelencia
sentidas condolencias, pela morte de Sua Excelencia 0 Presidente
Agostinho Neto.

Ao invocar a sua memoria recordo a sua importante contribuicao,
para que os angolanos e portugueses pudessem reiniciar e consolidar
o caminho da fratemidade, que os vinculos comuns Ihesdetenninam.
o Govemo portugues acompanha sentidamente 0 luto do Povo
an~olano, pela perda do seu maisAlto Dirigente, que honrou Angola
e Africa.

Ao Exmo, Senhor
Jose Eduardo dos Santos
Ministro do Plano da RPA

Do Primeiro-Ministro de Portugal
*

Presidente da Assembleia da Republica Portuguesa

Em nome da Assembleia da Republica, apresento a Yossa
Excelencia, sentidas condolencias pela morte de Sua Excelencia
o Presidente Agosrinho Neto, grande Lutador e Artifice do que
fundamental mente foi necessario construir para Iancar as futuras
estruturas nacionais. Acompanhamos sentidamente 0 luto do Povo
angolano, pela perda do seu mais Alto Dirigente.

A Sua Excelencia
Jose Eduardo dos Santos
Ministro do Plano da RPA

Do Presidente da Assembleia da Republica
Portuguesa

*
A Direceao Nacional do CPPC

continuarao finnemente a sua obra historica e conduzirao a Republi
ca Popular de Angola a urn futuro livre, feliz e pacifico.

Lisboa, 11 de Setembro de 1979



Receba em nome do Govemo e do Povo panamenho os
profundos sentimentos de condolencias, pelo sensivelfalecimento do
Dr. Agostinho Neto, Chefe do Estado e Maximo Dirigente da
Revolucao Angolana.

A Sua Excelencia Jose Eduardo dos Santos
Ministro do Plano da RPA

Do Presidente da Republica do Panama

Henri Simonet
Ministro das Relacoes Exteriores da Belgica.

Tive conhecimento, com ernocao, da morte de Sua Excelencia,
Senhor Presidente do MPLA-Partido do Trabalho e Presidente da
Republica Popular de Angola. Nesta penosa circunstanciaendereco
-vos, tanto em nome do govemo belga como em meu nome pessoal,
as minhas sentidas condolencias.

Pai da independencia do seu pais, ele conhecia melhor que
ninguern as dificuldades do imenso trabalho que c~msiste em
conduzir Angola as etapas sucessivas do seu desenvolvimento. No
decurso da visita que tive ocasiao de fazer, precisamente ha urn ano,
fui inteirado do interesse que ele concedia aos problemas do
momenta e pelo calor dos sentimentos arnigaveisque ele bern quis
manifestar em relacao ao meu pais.

A sua Exceleneia Senhor Paulo Jorge
Ministro das Rela~oes Exteriores
da Republica Popular de Angola

Do Ministro das Relaeoes Exteriores da Belgica

o Ministro das Rela~oesExteriores da Jamaica

o Govemo e 0 Povo da Jamaica desejam exprimir ao Governo
e ao Povode Angola, as suasmaisprofundas condolencias pela morte
do Presidente Agostinho Neto.
o Presidente Neto fci urndestacado lutador da libertacao do seu

pais da dominacao colonial portuguesa e contra os esforcosdo regime
da Africa do Sui para sabotar a sua indeI?endencia.

Nos saudamos nele 0 grande filhode Africa que esteve sempre na
linha da frente das lutas dos povos africanos contra 0 colonialismo
eo racismo.

A sua morte nao e somente uma perda para Africa, mas tarnbern
para todos os povos do mundo que estavam engajados nesta luta e,
nos, na Jamaica lernbra-lo-emos sempre como umpoeta, urnHomem
de Estado e combatente da Liberdade.

Ao Ministro dos NegOciosEstrangeiros de Angola
Luanda

Do Ministro das Relaeoes Exteriores da Jamaica

Hans Huerlimann
Presidente da Confederacao Suica

Foi com tristeza que 0 Conselho Federal teve conhecimento da
morte de Sua ExcelenciaSenhor Antonio Agostinho Neto, Presiden
te da Republica Popular de Angola. Em nome do govemo suico,
queria exprimir aVossaExcelencia, as nossasvivascondolencias pela
grande perda que acaba de suportar 0 vosso pills.

A Sua Exceh!nciaSenhor Lucio Lara
Secretario do Comite Central do MPLA-Partido do Trabalho e da
Republica Popular de Angola

Do Presidente da Confederaeao Suiea

CyrusVance
Secretario de Estado dos Estados Unidos da America

Prezado Ministro das Relacoes Exteriores:
Foi com tristeza que tive conhecimento da perda do Presidente

Neto. Ele foi urn distinguido Lider que sempre cooperou na busca da
paz na Africa Austral e que nos sempre apreciarnos.
Aceite por favor, e transmita aos seus colegas, as minhas sinceras

condolencias e os melhores votos para 0 futuro de Angola.

Ao camarada Paulo Jorge
Ministro das Rel~oes Exteriores
daRPA

Do Secretario de Estado dos EVA
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Carl Gustaf
Rei da Suecia

Pela siibita morte de Sua Excelencia Dr. Agostinho Neto,
Presidente de Angola, eu envio-vos os meus votos de profundo
e extrema pesar.

Ao Bureau Politico do Comlte Central do MPLA-Partido do
Trabalho
Luanda

Do Rei da Suecla

Urho Kekkonen
Presidente da Republica da Finlandia

Por ocasiao do funesto acontecimento que acaba de atingir
a Na~aoAngolana em virtude do desaparecimento de SuaExcelencia
o Senhor Doutor Agostinho Neto, Presidente da Republica Popular
de Angola, endereco as rninhas sinceras condolencias ao Comite
Central do MPLA-Partido do Trabalho.

Do Presidente da RepUblicada Finlandia
Ao Comite Central do MPLA-Partido do Trabalho

o Encarregado de Negociosda Franca
Dominique Decherf

Em nome da Embaixada da Franca, seus funcionarios na
Republica Popular de Angola, e em meu nome pessoal, tenho a dor
de apresentar aos membros do Bureau Politicodo Comite Central do
MPLA-Partido do Trabalho, a expressao das minhas mais sentidas
condolencias, pela perda do seu Presidente e Fundador da Republica
Popular de Angola, Dr. Antonio Agostinho Neto, que ficara para
sempre de grande memoria na historia dos povos do mundo.

Do Encarregado de Negoclos da Franca
Ao Bureau Politico do MPLA-Partido do Trabalho

H. Freiburghaus,
Encarregado de Negociosda Suica.

Foi com profunda consternacao que tive conhecimento da cruel
noticia difundida pela Radio Nacional sobre a morte do Doutor
Antonio Agostinho Neto, Presidente da Republica Popular de
Angola e do MPLA-Partido do Trabalho, sucumbido em Moscovo
a 10 de Setembro de 1979 na sequencia de uma intervencao
cinirgica. .

Que me seja permitido apresentar-vos, em nome desta ernbaixa
da da comunidade suica na Republica Popular de Angola e em meu
nome pessoal, as minhas sinceras condolencias por esta perda
dolorosa e irreparavel que acaba de atingir tao brutalmente
o Partido, Govemo e Povo angolano.

Tendo sacrificado toda a sua vida a luta pela independencia,
a liberdade e 0 bem-estar do seu pills, 0 Doutor Agostinho Neto
ficara gravado na memoria do seu Povo e domundo inteiro como urn
dos mais gloriosos filhosde Angola. No plano intemacional, a morte
do Presidente da Republica Popular de Angola significa uma
profunda perda para todos os povos oprimidos de que ele era
o defensor infatigavel.

Ao renovar-lhe a expressao das minhas mais profundas condo
lencias, peco-lhe que aceite, Senhor Ministro, a certeza da minha
mais alta consideracao.

Do Encarregado dos Negocios da Sui~a
Senhor Ministro

Hafez AJ-Assad
Presidente da Siria

at raves da luta do Povo angolano pela independencia e consolidacao
politica, econornica e social, na qual marcou as principais balizas.

Nos sublinhamos 0 seu credito no proeminente papel jogado por
Angola no movimento dos nao-alinhados e particularmente a sua
atitude na 6.a Cimeira dos paises nao-alinhados.

Deste modo, eu estendo, em nome do povo arabe sirio, em nome
da direccao do Partido Arabe Socialista Baath e em meu nome
pessoal, sinceras condolencias para Vossa Excelencia, para os
camaradas do Bureau Politico do MPLA-Partido do Trabalho e para
o Povo amigo de Angola. Eu expresso a confianca que Angola se
mantenha na marcha do progresso e que continue 0 seu activo papel
no movimento dos nao-alinhados.
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Ferdinando Marcos
Presidente e Primeiro-Ministro das Filipinas

Foi com sentido pesar e desgosto que tive conhecimento do
falecimento de Sua Excelencia,0 Presidente Agostinho Neto. 0 seu
dedicado e desin teressado service pela Nacao, sera sempre
recordado pelos povos amantes da liberdade em todo 0 mundo.
o Povo filipino e a Senhora Marcos, juntam-se-me na consternacao
pela perda de tao distinto Lider.

Sua Excelencia
Jose Eduardo dos Santos

Do Presidente e Primeiro-Ministro das Filipioas

Anker Joergensen
Primeiro-Ministro e Ministro das Relacoes Exreriores da Dinarnarca

Em nome do Govemo dinamarques, eu desejo expressar a nossa
mais profunda consternacao ao enderecar as condolencias de meus
colegas e minhas, na triste ocasiao da morte do Presidente da
Republica de Angola, Antonio Agostinho Neto, e da grande perda
sofrida por Angola.

Ao Presidente do Bureau Politico
do MPLA-Partido do Trabalho
Luanda

Do Primeiro-Ministro e do Ministro das Relaeoes
Exteriores da Dinamarca

*

Profundamente emocionado com as tristes noticias da morte de
Sua Excelencia 0 Presidente da Republica Popular de Angola,
Antonio Agostinho Neto, desejo expressar a minha sincera conster
nacao e sentidas condolencias na ocasiao desta grande perda para
Angola, em nome da rainha Ingrid do Reino da Dinamarca.

Presidente do Bureau Politico do MPLA-Partido do Trabalho
Luanda

Da Rainha da Dinamarca

Henri Simonet
(Em nome do Rei Balduino da Belgica)

A noticia da morte do Presidente Neto emociou profundamente
sua majestade 0 Rei Balduino. Agradeco que transmita ao Govemo
e ao Povo angolano as suas vivas condolencias.

A Sua Excelencia Senhor Paulo Jorge
Ministro das Relaeoes Exteriores
da Republica Popular de Angola

Em nome do Rei Balduino

J. R. Jayewardene
Presidente da Republica Dernocratica Socialista do Sri Lanka

Fiquei profundamente emocionado ao escutar 0 falecimento de
Sua Excelencia 0 Dr. Agostinho Neto, Presidente da Republica
Popular de Angola.
o Dr. Neto sera sempre lembrado pela maneira como conduziu

o Povo angolano a independencia, 0 Govemo e 0 Povodo SriLanka,
juntam-se a mimpara enderecar os nossosmais sinceros pesames ao
Govemo e ao Povo de Angola por esta irreparavel perda. Ficar-lhe
-ia muito grato se transmitisse as nossas sinceras condolencias
a familia infaustosa.

A Sua Excelencia Primeiro-Ministro
Luanda

Do Presidente da RepublicaDemocratica Socialistado
Sri Lanka

Juliana
Rainha da Holanda

Exprirno-vos, assim como a sua familia, a minha mais viva
e profunda simpatia por ocasiao do falecimento do vosso esposo.

Queiram transmitir a mensagemseguinte it Senhora Neto, esposa
do falecido Presidente Neto:

Ao Ministerio das Relaeoes Exteriores
Luanda - Angola

Da Rainha da Holanda

Masayoshi Chira
Prirneiro-Ministro do Japao.

Em nome do Govemo e do Povo do Japao, desejo expressar ao
Govemo e ao Povo da Republica Popular de Angola, a minha
profunda consternacao e sinceras condolencias, pelo falecimento de
Sua Excelencia Antonio Agostinho Neto, Presidente da Republica
Popular de Angola.

Ao Comlte Central do MPLA-Partido do Trabalho
Republica Popular de Angola
Luanda

Do Primeiro-Ministro do Japiio

Bernard Coard
Prirneiro-Ministro Interino de Granada.

Em nome do nosso primeiro-rninistro, camarada Maurice
Bishop, do Govemo Revolucionario Popular e do Povode Granada,
desejo enderecar a si, ao seu Govemo e ao Povo de Angola, as
minhas sentidas condolencias e genuina consternacao, pelo faleci
mento de urndosmaiores combatentes da liberdade, 0 Dr. Agostinho
Neto.

A sua contribuicao na luta contra 0 colonialismo, racismo
e imperialismo, nunca sera olvidada por aqueles que lutam pela
verdadeira liberdade e democracia.

A sua rnorte sera umagrande perda para a c1assetrabalhadora em
todo 0Mundo, mas 0 seu exemplo dara inspiracao,para aqueles que,
como nos, devem continuar esta luta. Ao terminar, eu peco-vos, para
transmitir as minhas sinceras condolencias a todos os membros da
familiadesolada e assegurar-Ihes que a sua perda tarnberne partilha
da por todos nos.

Ao Presidente interino da Republica Popular de Angola
Luanda .

Do Primeiro-Ministro Interino de Granada

Omar Torrijos Herrera
General de Brigada, Comandante emChefe da Guarda Nacionalda Republica

do Panama.

Os Movimentos de Libertacao de Africa e do Mundo perdem,
com 0 desaparecimento Iisicodo Grande Dirigente Agostinho Neto,
urn defensor incansavel.

Solidarizo-me com a dor do seu povo e Govemo.
Cordialmente.

Ao camarada Lucio Lara
Membro do Bureau Politico do MPLA-Partido do Trabalho

Do Comandante em Chefe da Guarda Nacional da
Republica do Panama

Carlos Ozores Typaldos
Ministro das Relacoes Exteriores do Panama

Queira receber em nome do Govemo e Povo panamenho os
sentimentos das nossasmaisprofundas condolenciaspelo larnentavel
falecimento do Doutor AgostinhoNeto, Chefe de Estado eDirigente
Maximo da Revolucao Angolana.

Quero aproveitar, nesta circunstancia muito triste, para reiterar
a Yossa Excelencia a minha mais alta e distinta consideracao.

A Sua Excelencla
Jose Eduardo dos Santos
Ministro do Plano da Republica Popular de Angola

Aristides Royo
Presidente da Republica do Panama

*Do Ministro das Relaeoes Exteriores do Panama

Aproveito est a triste circunstancia para reiterar a Y. Ex."
a seguranca da minha mais alta distinta consideracao.



Joiio Baptista de Oliveira Figueiredo
Presidente da Republica Federativa do Brasil

Em nome do Povo e do govemo brasileiros e no meu proprio,
rogo aceitar as expressoes do meu profundo pesar pelo falecimento
da Sua Excelencia 0 Doutor Agostinho Neto, Presidente da
Republica Popular de Angola.

Ao Comite Central do MPLA

Do Presidente da Republica Federativa do Brasil

Pelpina Sahureka
Frente Sivalimadas Molucasdo SuI

o siibito desaparecimento do Presidente Neto significa uma
grande perda para 0 heroico Povo angolano, para a Africa
combatente, para 0 Mundo progressista, assim como para todos os
Movimentos de Libertacao anti-imperialistas.

A irnensa tristeza que nos invadiu a todos em consequencia do
desaparecimento do Grande Lider exemplar, exorta-nos a prosseguir
os seus principios revolucionarios e anti-imperialistas.
o invencivelPovo de Angola, sob a direccao do MPLA-Partido

do TrabaIho, vencera!

Excelentissimo Senhor Paulo Jorge
Ministro das Rel~oes Exteriores

Da Frente Sivalimadas Molucas do Sui

Jose Lopez Portillo
Presidente dos Estados Unidos Mexicanos

Rogo a Vossa Excelencia que aceite, em nome do Povo e do
govemo do Mexico,a expressao das minhas mais sinceras condolen
cias pelo falecimento do Excelentissimo Senhor Doutor Agostinho
Neto, Presidente da Republica Popular de Angola.

Do Presidente dos Estados Unidos Mexicanos

Ramiro Saraiva Guerreiro
Ministro das Relacoes Exteriores da Republica Federariva do Brasil.

Profundamente constemado com 0 subito e prematuro faleci
mento de Sua Excelencia 0 Doutor Agostinho Neto, Presidente da
Republica Popular de Angola, peco que aceite as minhas mais
sentidas condolencias,

Mais alta consideracao.

A Sua Excelencia Senhor Paulo Jorge,
Ministro das Rel~oes Exteriores da Republica Popular de Angola

Do Ministro das Relacoes Exteriores da Republica
Federativa do Brasil

Indira Gandhi
(India)

o Dr. Agostinho Neto foi urn destacado lider da luta do Povo
africano contra 0 colonialismo, racismo e a exploracao econornica.
Ele jogou urn.papel importante no alargamento e no enriqueci

mento do movimento dos nao-alinhados. Como arquitecto da
I!berta,,~o e i.ndependencia de Angola na sua longa guerra de
libertacao nacional contra 0 colonialismo portugues, ele conseguiu
urn lugar nos coracoes de todos os combatentes da liberdade em
qualquer lugar onde se encontrem.

Na presente fase da luta do Povo africano, que a cada dia se toma
mais actuante, a sua perda sera sentida de forma muito aguda.

Envio-vosasminhassincerascondolencias, asquaisdesejaria que
estendessem tarnbern a familia.

Ao Presidente Interino da Republica Popular de Angola
Luanda

De Indira Gandhi (India)
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Margareth Thatcher
Primeiro-Ministro da Gra-Bretanha

Foi com profundo pesar que soube do falecimento siibito do
Presidente Neto.

Aceite por favor as minhas sinceras condolencias nesta ocasiao
tao triste para 0 vosso Pais.

A Sua Excelencia Major Jose Eduardo dos Santos

Do Primeiro-Ministro da Grii-Bretanha

Dr. C. A. Vanderklaauw
Ministro dos Neg6ciosEstrangeiros do Reino dos Paises Baixos

Em nome do Govemo do Reino dos PaisesBaixosberncomoem
meu nome pessoal envio-vos as mais sinceras condolencias por
ocasiao do falecimento de Sua Excelencia 0 Dr. Agostinho Neto,
Presidente da Republica Popular de Angola.

Sua Excelencia Paulo Jorge
Ministro das Rela~oes Exteriores

Do Ministro dos NegOciosEstrangeiros
do Reino dos Paises Baixos

Rafael Arias Salgado
Secretario-Geral da Uniao do Centro Dernocratico.

Em nome da Uniao do Centro Democratico, expressamosa nossa
maisprofunda condolencia pela morte de SuaExcelencia0 Presiden
te da Republica Popular de Angola e Lider Maximo da Revolucao,
Agostinho Neto.

Ao MPLA-Partido do Trabalho e Presidencia do Govemo

Da Uniiio do Centro Democnitico (Espanba)

Valery Giscard D'Estaing

Tomei conhecimento com emocao da morte brutal do Presidente
Agostinho Neto. Nesta dolorosa provacao que atinge a Republica
Popular de Angola, de que ele foi 0 fundador, endereco a Vossa
Excelencia e ao Povo angolano, em nome do govemo frances e em
meu nome pessoal as minhas sinceras condolencias.

Ao Excelentissimo Senhor Jose Eduardo dos Santos,
MinNrodo Plano
Membro do Bureau Politico do MPLA-Partido do Trabalho
Luanda

De Valery Giscard d'Estaing

Ola Ulisten
Primeiro-Ministro da Suecia

Fiquei profundamente constemada ao receber a noticiada morte
do Presidente Neto. Em nome do Govemo sueco, eu desejaria
enderecar as nossas sinceras condolencias neste tempo de profundo
sofrimento para 0 Povo angolano. Na sua capacidade comoprirneiro
Presidente de Angola, 0 Presidente Neto jogou urnvaIiosopapel na
reconstrucao do seu pais e na luta de libertacao africana.A suamorte
representa uma grande perda, nao sopara Angola,mas tambernpara
toda a Africa Austral.

Ao Bureau Politico
do Comite Central do MPLA-Partido do Trabalho
Luanda

Do primeiro-Ministro da Suecta
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- Portugal, trabalhadores da Petrogal - Portugal, trabalhadores da
Marinha Grande - Cabo Verde, Movimento Cubano para a Paz
e Soberania dos Povos, Cornite de Solidariedade do Uzbekistao,
Associacaodos DeficientesdasForcasArmadas de Portugal, Cornite
Kwame Nkrumah - Franca, Cornite Medico Angola - Holanda,
Grupo de Apoio ao MPLA - Filadelfia, Edouard Saouma
- director-geral da FAO (Organizacao das Nacoes Unidas para
a Alirnentacao e Agricultura), Adebayo Adeji - secretario
executivo da CEA, Luis Fonseca - secretario-geral da JAAC
- CaboVerde, coronel BranislavAnastasijevic- representante das
Forcas Armadas junto da Embaixada da RSF da Jugoslavia em
Angola, Alexandre Hay - presidente do Comite Internacional da
Cruz Vermelha, Carolina Aristides Pereira, Pierre Galand
- secretario-geral da OXFAM-Belgica, Ludgero Pinto Basto, Luz
de Alvarez, Antonio Paulo de Almada, Ludgero Regino, Daniel
Olimpio Semedo, Jose Machado Vaz, Jose Ferreira Monte, Hiroshi
Noma - Japao, Joao Sucena, Pedro Vidal Pinheiro, Antonio
Picchinenna - China, Moura Vicente, Luis Francisco Rebelo,
Franco Carbonetti, Vasco Lourenco, Campos Lobo, Jaime
Mesquita, Maria Augusta, Jorge Fernando e Arrnenio Mangericao,
Joao Mario Ferreira, Anthony Gifford - Londres, Ron Hayward,
Robert Mcclean, Mia Adjali e Melba Smith de Nova York,
Federacao Sindical Mundial (FSM) pelo punho do seu secretario
-geral, Enrique Pastorino, Conf'ederacao Internacional dos
Sindicatos Arabes (CISA), por intermedio de Ahmeid Jalloud,
Organizacao de Unidade SindicalAfricana (OUSA), Confederacao
Geral dos Trabalhadores (CGT) da Franca, pelo punho de Georges
Seguy e Pierre Gensous, respectivamente secrerario-geral
e secretario adjunto, Confederacao Francesa Dernocratica dos
Trabalhadores, na pessoa de Edmond Marie, seu secretario-geral,
Congresso dos Sindicatos da Africa do Sui (SACTU), da Uniao
Africana do Congresso do Zimbabwe-Central Sindical (ZACU
-NTUC), Convencao Nacional dos TrabaIhadores do Uruguai
(CNTU), Confederacao Geral dos Trabalhadores Portugueses
-Intersindical Nacional (CGTP-IN), da CISO, Organizacao
Intersindical do Canada, SAK, Central Sindical da Finlandia,
UGTA, Uniao Geral dos TrabaIhadores Argelinos, trabalhadores
congolesespor intermedio da sua central sindical- a Confederacao
SindicalCongolesa (CSC), JUWATA, Central SindicaldaTanzania,
Uniao Nacional dos Trabalhadores Caboverdianos.

Karl Carstens
Presidente da Republica Federal da Alemanha

A noticia do subito falecimento do Presidente da Republica
Popular de Angola, Dr. Agostinho Neto, consternou-rne. .

Por motivo da grande perda que 0 Povo angolano sofreu,
apresento-lhes asminhas condolencias, aproveitando para pedir que
transmita a familiado falecido os meus sinceros pesarnes.

Ao Gabinete da Presidencia

Do Presidente da Republica Federal da Alemanha

De: JMLSTP - Juventude do Movimento de Libertacao de
S. Tome e Principe, da UDJC - Juventude Dimitroviana Bulgara,
da Comissao NacionaI das Mulheres da Guine, da Uniao dos
Sindicatos de Lisboa, dos Sindicatos Quimicos do Sui-Portugal, da
Federacao dos Sindicatos e TrabaIhadores das Indiistrias Quimicas
e Farmaceuticas de Portugal, da Comissao Intersindical Ouimigal
Barreiro, dos Sindicatos do Mexico e forcas anti-imperialistas, da
Federacao dosSindicatosdaMetalurgiaeMetalornecanica,da Uniao
dosTrabalhadores Agricolasda Guyana, da Federacao NacionaIdos
Sindicatos da Industria e Hotelaria, Turismo e Restaurantes de
Portugal, dos delegados sindicaisdo Sindicatodos Trabalhadores da
Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similaresdo Suide Portugal, da
Uniao InternacionaI dos Sindicatosda Alimentacao, FSM,em Sofia,
da Portosi, do Porto - Portugal, do Sindicato do Comercio de
Lisboa, do Sindicato de Tecnicos de Desenho de Lisboa, do Dr.
Vladimir Kondic, director do Museu NacionaI de Belgrado, do
Cornite de Paz da Finlandia, do Conselho Mundial das Igrejas, da
Fundacao Ricardo Espirito Santo, da Filme Centrum, em nome dos
cineastas suecos, do escritor Basil Davidson, de Aurelio Coimbra
Junior, de Natalia Paula de Carvalho Helena Serra, de Deolinda
Coimbra, de Biureborgh, em Estocolrno,de Antonio Espirito Santo,
Maria Fernanda VascoUprina, da familiaJanki Tschannerl, do casal
Kai Falkman, da Scandinavian Trading Co, dos trabalhadores da
Poljoprivrendni Kombinat «Beograd», da Ipitrade, da Cifal, da
Crude Oil Trading, ENI-Ente Nazionale Idrocarburl, de L.Sekkiou,
da Skaarup ShippingCorporation, de Nuovo Pignone, de Eugenio
Bennedetti, do Presidente da Golf Oil Exploration and Production
Co, MelvinHill, de Albin Chalandon, da ElfAquitaine da Comerint,
da SPRI de Lisboa, da Montreal Ernpreendimentos, de Tavares da
Silva.

De: Bureau da Federacao Mundial da Juventude Democratica,
Uniao Revolucionaria das Mulheres do Congo (URFC), Uniao da
Juventude Socialista da Jugoslavia, Cornissoes Centrais da
UJC/UEC - Portugal, Juventude Comunista Grega, Liga da
Juventude Comunista de Israel, Partido Revolucionario do
Proletariado - Portugal, Feder acao Te xril da Catalunha
- Espanha, Liga Patriotica para 0 Desenvolvimentodo Alto Volta,
Orgaruzacao Intergovernamental Consultiva da Navegacao
Maritima - Londres, Budavox - Hungria, Soviemex- Espanha,
trabalhadores da Crisal - Portugal, trabalhadores da «A. Pimenta»

Mensagens de condoleucias
de todo 0 mundo

Hans-Dietrich Genscher
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Republica Federal da Alemanha.

Por motivo do falecimento do Presidente Agostinho Neto
apresento a V. Ex." as minhas sinceras condolencias. Compartilho
o luto do Povo angolano que perdeu 0 seu Primeiro Presidente.

A Sua Excelencia Paulo Jorge
Ministro das Rela~oes Exteriores da RPA

Do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Republica
Federal da Alemanha
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