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Assembleia Popular 
Reso luçao n.o 15/88: 

Concede a Ordem Eduardo Mondlane de 1° grau ao Cama-
rada Fidel Castro Ruz, Secretario-Geral do Partido Comu-
nista de Cuba e Presidente do Conselho de Estado da Repú-
blica de Cuba 

ASSEMBLEIA POPULAR 

Resolução n.° 15/88 
de 8 de Dezembro 

«Bem-vindo ao descendente dos escravos que regressa 
a África portador da mensagem de liberdade», com estas 
palavras Samora Macbel acolheu, o primeiro embaixador 
da revolução cubana acreditado na República Popular de 

Estas palavras exprimem a natureza do relacionamento 
militante que a revolução moçambicana e a revolução 
cubana estabeleceram no decurso da história 

Na madrugada do Primeiro de Janeiro de 1959, Fidel 
Castro à frente dos legendários combatentes da Sierra 
Maestra, em nome do povo cubano assumiu o poder e 
lançou as bases da primeira revolução socialista triunfante 
no continente americano 

A geração fundadora da Frente de Libertação de Moçam-
bique, a geração do 25 de Setembro, na sua determinação 
de libertar a pátria acolheu com júbilo e esperança a vitó-
ria do povo cubano 

Neste percurso histórico a figura proeminente, a ima-
gem mesmo da revolução cubana aos olhos da juventude 
generosa do mundo, era a imagem de Fidel 

Com o seu profundo amor pelo povo e pela justiça, Fidel 
esteve presente, pessoalmente dirigindo todas as grandes 
batalhas que o povo cubano teve de enfrentar desde o 
assalto de Moncada 

Recordamo-lo de arma em punho na primeira linha de 
fogo contra a agressão imperialista, recordamo-lo de ma-
chete em punho na grande safra 

Com rigor, com dedicação, com sacrifício Fidel dá o 
exemplo de estudo, de aprofundamento das múltiplas ques-
tões que são parte do processo revolucionário 

Ele multiplica o seu tempo para compreender os aspec-
tos políticos, técnicos e científicos da criação de um exér-
cito popular e moderno. Com igual fervor se debruça sobre 
os problemas pedagógicos da alfabetização, traça no solo 
a dimensão de uma reforma agrária mas também sabe mais 
tarde revolucionar as concepções e as técnicas da agri-
cultura 

E também Fidel quem dinamiza o processo de moderni-
zação em Cuba, encorajando a investigação e o desenvol-
vimento técnico-científico como condições indispensáveis 
para o melhoramento da qualidade de vida do povo 
cubano 

E ainda Fidel que, assumindo-se como um dos grandes 
líderes do 3.° mundo afirma a filosofia libertadora do 
Movimento dos Não Alinhados, enaltece a dignidade do 
homem oprimido na sua luta pela paz e denuncia com a 
firmeza característica da grande generosidade, a armadilha 
da dívida externa. 

Esta geração de homens e mulheres, herdeiros de Marti, 
continuadores de Camilo, Che, Fidel, soube traduzir a jus-
tiça e solidariedade da revolução subana no apoio à liber-
tação de outros povos constituindo um exemplo ímpar de 
internacionalismo 

Em algumas batalhas memoráveis pela liberdade e digni-
dade do continente africano verteu-se também sangue 
cubano, e desse sacrifício se perspectiva hoje o fim da 
agressão sul-africana a Angola e a independência da Na-
míbia 

Com a audácia dos revolucionários, com profundo sen-
tido de camaradagem, milhares de especialistas cubanos 
têm trabalhado no nosso país ajudando o processo de 
reconstrução nacional, numa magnífica afirmação de ami-
zade e carinho, a nação cubana tem acolhido milhares de 
jovens moçambicanos para estudarem nas suas escolas 

O exemplo revolucionário e inernacionalista de Fidel 
reforça cada vez mais a amizade indefectível que une o 
povo cubano ao povo moçambicano e cimenta a solidarie-
dade militante entre o Partido Frelimo e o Partido Comu-
nista de Cuba 



Fidel, o comandante guerrilheiro, o educador e peda-
gogo lúcido, o homem de estudo, o organizador; Fidel, 
dirigente popular, coerente e modesto; Fidel, figura já 
lendária de uma geraçao de revolucionários, sintetiza ao 
mais alto grau os valore da revolução cubana, os valores 
do homem novo que a revolução forja. 

Atendendo a estes alto* méritos, por proposta do Comité 
Central do Partido Frelime e interpretando os sentimentos 
de respeito, fraternidade, carinho e gratidão do povo mo-
çambicano para com o povo cubano, a Comissão Perma-
nente da Assembleia Popular, concede a Ordem Eduardo 

Mondlane de 1.° grau ao Camarada Fidel Castro Ruz, 
Secretário-Gèral do Partido Comunista de Cuba e Presi-
dente do Conselho de Estado da República de Cuba. 

Aprovada pela Comissão Permanente da Assembleia 
Popular 

O Presidente da Assembleia Popular, Marcelino dos 
Santos. 

Publique-se. 

O Presidente da República, JOAQUIM ALBERTO CHISSANO 




