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Comissão Permanente da Assembleia Popular 
Resolução n° 10/85 

Concede a Ordem «Amizade e Paz» do 1o grau ao Presidente 
da República Unida da Tanzania Julius Kambarage Nyerere 

COMISSÃO PERMANENTE DA ASSEMBLEIA POPULAR 

Resolução n.° 10/85 
de 14 de Setembro 

O internacionalismo, expressão mais elevada da amizade 
e solidariedade entre os povos, constituiu factor de grande 
alcance na luta e na vitoria do Povo mocambicano sobre 
o colonialismo português 

Ao longo da nossa luta alargámos o nosso conhecimento 
do Mundo através da amizade e da solidariedade, através 
da amizade e da solidariedade o Mundo conheceu o Povo 
moçambicano 

Podemos afirmar a partir da nossa propria experiência 
que o internacionalismo é a expressão mais nobre da soli-
dariedade de classe e da amizade entre os Povos 

Valor hoje universal, conquista das gerações que nos 
precederam, é um instrumento importante com que as 
gerações de hoje abrem caminho para o Mundo de amanhã, 
Mundo de igualdade, paz, fraternidade e progresso 

Na pratica deste principio a Tanzania distingue-se de 
entre as nações africanas 

É justo destacar o valor incomensurável do engajamento 
do Povo tanzaniano, a importância decisiva do apoio poli-
tico, moral, material e diplomático oferecido pela Repu-

blica Unida da Tanzania, pela TANU, pelo Povo tanza-
niano 

A Tanzania transformou-se em autêntico abrigo e berço 
dos movimentos de libertação em África 

Para nós moçambicanos nunca será demais dizer que 
a Tanzania constituiu a rectaguarda segura da nossa luta 
de libertação nacional Essa rectaguarda foi o Povo tanza-
niano, foi o território da Republica Unida da Tanzania 

O apoio a nossa luta não conheceu barreiras Ele expri-
miu-se no campo politico onde os órgãos partidários, o Go-
verno e o Povo tanzaniano nos transmitiram a riqueza da 
sua experiência e a profundidade das suas reflexões Ele 
manifestou-se no campo diplomático combatendo em cada 
trincheira para denunciar, com coragem, o colonialismo 
português e a cumplicidade do imperialismo Ele concre-
tizou-se no campo material, onde com enormes sacrifícios, 
o Povo tanzaniano nos apoiou com o seu dinheiro, com 
as suas infra-estruturas, com hospitais, com os poucos 
recursos de que dispunha 

Para a compreensão do principio de que a Tanzania 
devia consentir sacrifícios para que o Povo moçambicano 
fosse livre, um homem desempenhou papel decisivo O seu 

nome está registado na História da Âfrica, identifica-se 
com a gesta da sua libertação do colonialismo Esse homem 
e Julius Kambarage Nyerere 

Julius Nyerere incarna coerência de acção, coragem 
e combatividade, simboliza lucidez política e o grande 
amor à causa da liberdade, da paz, de justiça e do pro-
gresso 

Por isso, a Tanzania deu e dá de forma concreta uma 
das maiores contribuições à Historia da África, à História 
da luta dos Povos pela liberdade, paz e progresso 

Falar de Nyerere é falar dos grandes momentos da His-
toria de África, da fundação da OUA, da luta de libertação 
nacional dos povos oprimidos, da Linha da Frente, da 
SADCC 

Mwalimu consubstancia na sua pessoa as qualidades 
e virtudes dos povos de África, a sabedoria, a coragem, 
a inteligência, a tenacidade, o espírito combativo É símbolo 
duma geração que despontou no seu tempo de vida e luta, 
e deu ao mundo grandes libertadores, grandes estadistas, 
glandes humanistas 

Ao confundir-se com a Histora a personalidade de 
Julius Nyerere perdurará nas gerações vindouras e será 
memoria colectiva dos grandes feitos africanos no século xx. 



Prestigiado estadista africano, homem simples e humilde 
na sua grandeza, com a capacidade de justiça e clarivi-
dência que são testemunho do seu amor pelos homens 

É justo enaltecer o papel do homem quando pela visão 
correcta da História ele é capaz de guiar os destinos do 
seu Povo e levá-lo a ocupar lugar de relevo no coração 
dos Povos 

Nyerere vive no coração do nosso Povo Vive nas can-
ções das crianças, dos homens e das mulheres 

Vive nos cantos de guerra que marcam a cadência 
vigorosa de marcha dos nossos soldados 

Patrimomo da Ãfrica, património da Tanzania, nós em 
Moçambique vemos em Nyerere patrimomo do Povo mo-
çambicano de tal maneira ele se identifica com a luta 
e com os anseios do nosso Povo De tal maneira ele se 

identifica com os momentos mais significativos da fundação 
da Nação e do Estado moçambicano 

Interpretando e sublinhando uma vez mais o sentimento 
de todo o Povo moçambicano, Unido do Rovuma ao Ma-
puto, sob proposta do Bureau Politico do Comité Central 
do Partido Frelimo, a Comissão Permanente da Assembleia 
Popular concede a Ordem «Amizade e Paz» do 1o grau 
a Julius Kambarage Nyerere 

Aprovada pela Comissão Permanente da Assembleia 
Popular 

Publique-se 

O Presidente da República, Marechal da República 
SAMORA MOISES MACHEL. 


