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ASSEMBLEIA POPULAR 

MOÇÃO 

Saudação ao Comité Central do Partido Frelimo, 
à Comissão Central e a todo o povo moçambicano 

Cada povo, cada país, faz a sua própria história. 
Com letras de ouro e sangue, o povo moçambicano ins-

creveu nos anais da história a sua bravura e heroicidade. 
Unidos e dirigidos pela FRELIMO, lutamos contra o 

colonialismo, lutamos pela nossa independência. 
Vencemos. 
Em 1975, nas terras do Tofo, foi aprovada a Constitui-

ção da República Popular de Moçambique, pedra basilar 
no nosso Estado democrático. 

Em 1978, foram feitas as primeiras alterações à nossa 
Constituição. 

O histórico V Congresso do Partido Frelimo, realizado 
em Julho de 1989, decidiu que fosse feita uma profunda 
Revisão da Constituição da República, de forma a ade-
quá-la aos novos desafios do estabelecimento do con-
senso nacional para a normalização da vida do país. 

Na prossecução desta decisão, o Bureau Político do 
Comité Central do Partido Frelimo e a Comissão Perma-
nente da Assembleia Popular aprovaram, em sessão con-
junta, o texto do Anteprojecto de Revisão da Constituição 
da República. 

Consolidando e desenvolvendo as experiências de exer-
cício da democracia nas zonas libertadas, do exercício do 
poder popular, na nossa tradição de contacto permanente 
com o povo e no prosseguimento da grande abertura de-
mocrática que caracterizou a preparação e realização do 
V Congresso, o Partido Frelimo decidiu levar ao povo o 
Anteprojecto de Revisão da Constituição da República. 

O Partido Frelimo, mais uma vez, assumiu a responsa 
bilidade de pioneiro das profundas transformações do 
país. 

Assim, a 9 de Janeiro de 1990, Sua Excelência o Presi-
dente do Partido Frelimo e Presidente da República Po-
pular de Moçambique, exortara a todo o povo moçam-
bicano, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Indico, a 
participar, livre, unida e democraticamente, na discussão 
do Anteprojecto de Revisão da Constituição. 

Era o início de um exaltante processo de muitos e ricos 
meses de profundos debates. 

A entusiástica participação na discussão em torno do 
Anteprojecto, exprime a adesão popular à exortação feita, 
traduz a confiança do povo no Partido Frelimo, e vontade 
patriótica de ver enriquecida a Lei fundamental do País 

- a Constituição. 
É belo recordar como foram os debates; inúmeras fo-

ram as contribuições, sugestões e propostas recolhidas. 
Muitos cidadãos afluíram aos milhares de centros criados 
dentro e fora do país. 

Deste debate, cada moçambicano saiu mais enriquecido, 
- mais livre, 
- mais unido, 
- mais patriota. 

Da aldeia ao bairro, nas machambas, nas cooperativas, 
nas escolas, nos serviços e fábricas, em todo o país, apesar 
da situação complexa de guerra que vivemos, soubemos, 
uma vez mais, demonstrar que nada nos pode impedir de 
sermos nós próprios. 

Moçambicanos orgulhosos da sua Pátria e da sua His-
tória, determinados a defender as suas conquistas a prosse-
guir a luta pela Paz, pelo progresso, pela estabilidade. 

Da contribuição de todos e de cada um, resultou o 
Projecto que o Comité Central do nosso Partido submeteu 
à nossa Assembleia e que, após os ricos debates nesta nossa 
I Sessão Extraordinária da Assembleia Popular, solene-
mente e com muita emoção, acabamos de aprovar. 

- Foi uma vitória do nosso povo, dirigido pela FRE-
LIMO. 

- Foi uma vitória da undade nacional, 
vitória justa, 
vitória que custou imensos sacrifícios. 

Há compatriotas que perderam a vida nesta marcha. 



Uma vitória que constitui mais um marco na consoli-
dação da Nação moçambicana. 

Nós deputados da Assembleia Popular, reunidos na 
I Sessão Extraordinária, saudamos calorosamente o Par-
tido Frelimo, e o seu Comité Central, pela forma como 
conduziu o nosso Povo na discussão do Anteprojecto de 
Revisão da Constituição. 

Nós, deputados da Assembleia Popular, saudamos com 
profundo carinho e respeito, Sua Excelência JOAQUIM 
ALBERTO CHISSANO, Presidente do Partido Frelimo e 
Presidente da República Popular de Moçambique, pelos 
esforços para o estabelecimento da paz e progresso no país, 
e para aprofundamento e ampliação da democracia. 

Saudamos com orgulho, a forma digna, combativa e 
corajosa com que todo o Povo Moçambicano, sob a direc-
ção da FRELIMO, aderiu e participou nos debates do 
Anteprojecto de Revisão da Constituição. 

Saudamos a Comissão Central, constituída por represen-
tantes dos mais diversos sectores sociais, que souberam 
interpretar fielmente as aspirações e contribuições do povo. 

Saudamos o Gabinete Central de Organização do debate 
do Anteprojecto de Revisão da Constituição, pelo trabalho 
realizado, com eficiência e alto sentido de responsabilidade. 

Saudamos ainda os Gabinetes e Comissões Provinciais, 
os deputados do sistema das Assembleias do Povo, os 
quadros e dirigentes dos mais diversos escalões e outros 
trabalhadores, que com entusiasmo e abnegação garan-
tiram o êxito do processo. 

Saudamos as Forças de Defesa e Segurança, garantes 
da nossa soberania e integridade territorial, que, na flo-
resta e sem olhar a sacrifícios, muito contribuíram para o 
sucesso desta grandiosa tarefa, numa situação tão complexa 
como a nossa. 

Saudamos as organizações sociais, os operários, os cam-
poneses, os funcionários, os empresários, os desportistas, 
as confissões religiosas, os intelectuais, jornalistas, pro-
fessores, escritores, enfermeiros, médicos e todos aqueles 
que se engajaram resolutamente no debate e contribuíram 
para o enriquecimento do Anteprojecto de Revisão da 
Constituição. 

Rendemos homenagem a todos aqueles que se sacri-
ficaram para que esta vitória fosse possível. 

A todos o nosso muito obrigado. 
Ao saudar e homenagear o nosso povo, fazedor da 

história, assumimos a responsabilidade de valorizar, difun-
dir e defender a nossa Constituição. 

Redobremos o nosso empenho e determinação na luta 
pela PAZ E ESTABILIDADE, condição fundamental para 
a materialização dos objectivos do nosso Estado e para 
a realização plena dos direitos e dos princípios consa-
grados na nossa Constituição. 

UNIDOS NA LUTA PELA PAZ E PELO PRO-
GRESSO, 

COM A FRELIMO, 

COM CHISSANO, 

A LUTA CONTINUA 

Aprovada pela Assembleia Popular aos 2 de No-
vembro de 1990. 

Publique - se. 

O Presidente da Assembleia Popular, Marcelino dos 
Santos. 


