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i Comnrnidade
internacfromal
ignora u s/ylrr
Índependência
econónnica
de Moçarnbique
-

acusaSilas Cerqueira,membrodo ConselhoFortuguêspara aPaz e Cooperação

O MEMBRO do Conselho
Português para a Paz e
Cooperação (CPPC), Silas
Cerqueir4 acusou olÌtem a

Para Silas Cerqueira, tais
comunidade internacional de
pretender
na
ignorar
a esforçoscircunscrevem-se
independência política e reconsrnrçãodaquilo que foi
económica de Moçambique, desruÍdo pela guerra.
No contexto regional,
ao impor as suas regras
financeins, sinração que, no Cerqueira disse ser pertinente
seuentender,põeemcausaosque os paÍses da iona
esforços do Governo., d-e_-.despnyp.lyqr.n.
uma aliança e
pÍomover o desenvolvimento uma coolrcraçáo económica
muhrâmente vantajosa. Alills,
económico e social do paÍs.
apontou que tal como no
Face a esta situação,
Cerqueira
apelou
à
comunidde intemacionalpara
que anule as stus dÍvidas não
só com Moçambique, mas
tamMm com outros paÍses
subdesenvolvidos,porque,
segundo Éìrgumentou,essas
potências já tiraram muitos
lucros nessespaíses.
Nesta sua visita a
Moçambique, o mernbro do
"presidium"' do Conselho
Português para a Paz e
Cooperação disse ter
consmtado que o partido
Frelimo e o seu Governo têm
feito grandes esforços para
levarem à práücaos planos de
desenvolvimentoecmómico e
social do paÍs"sintetizandoque
com a paz hâ um grande
progresso na agriculnrra de
subsistênciadas populações.
Por ouno lado, apontou ter
também verificado que o
Executivo saÍdo das eleições
de 1994 está a desenvolver
esforços para realizar os seus
planos nas &eas da Saúde e
Educação.

passadohouveumaaliançados
movímentos de libenação da
região na luta contra as
potências colonizadoras e
contrab regimedo <apartheid>
da Áftica do Sul, agora essa
aliança deve ser consolidada
na cooperação económica.
Recordou que quem pagou
mais caro na luta contra o
<apartheid>foram os povos de

Moçambique e de Angola.
Silas Coqueira, que disse'
ser amigo
povo
do
moçambicano e da luta da
Frelimo M maisde rrinta anos.
encontra-seem Moçambique'
'
a convite do partido no poder,
no âmbito de uma digressão
<regularde solidariedado,que
inclui Angola, África do Sul e
Namíbia.
Na cpital do paÍs, aquela
individualidade portuguesajá
manteve encontros com o
Primeiro-Ministro, Pascoal
Mocumbi, o Ministro dos
Negócios Estrangeiros e
Cooperação,Ironardo Simão,
para além de destacados
quadrosda Frelimo.
Refira-se que antes de
escalar
Moçambique,
Cerqueira visitou Angola'
durante três semanas,e deverá
deixar Maputo amanhã, para
uma visita de uma semana à
África do Sul, donde partirá.
depoispara a NamÍbia.
sobre Angola, Silas
Sequeiradisse ter encontrado
uma situação extremamente
perigosa, que emboranão seja
de guena, mas também não é
de paz. "Os p'razose o espírito
dosrcordosnib sãocanpridos.
A sinnção política eecqrúnica
e social continua preocupante"
- lamentou, acrescentando
que
a
comunidade
intemacionaltem sidoambÍgua
em relação aos problemasde
Angola.

