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Uma importante delegação integrando 40 de putadosdo Parlamentoda Repúblicado Zimbabwe,
em representação do Governo e Povo daquele p aís irmão procedeü ontem. a entrega de uma mocão de condolênciase solidariedadeem homenagem a Samora Machel, Íalecido tragicamelÌte o
ano passado.A reÍerida moção foi entreguedepois de lida na circunstânciaao Presidenteda Assembleia Popular,Marcelino dos Santos, por Didymus Mutasa, Presidenteda Câmara dos Deputados
daquele Farlamento,em cerimónia solene realizada no Palácio do 4.o Gongresso, em Maputo.
A delegação parlar49q16yrimbabweana..que havia chegado ao.meio da manhã-à-capitalda.BP"l$des- locou.se igualnienteà Piâça'dos Heróis, onde depositou uma coroa de floreè no respectivo monumento. Ão Íim da tarde do me,"rngdia, os parlam entares zimbabweanos deixaram Maputo de re.
gressp ao seu país.
A , e n t r ' ê g a ,d a . m o ç ã o f o i p l e s e n c i a d a
por memfros.da Comissão Permanente dá Assembleia Popular. e' outros
deputados,-deste órgão residentes em
Mapúto, por quadros do Partido e Es:
tado e das.Forças de Defesa e Segu-

Marcelino

le país innão reaÍirmou a confianca
ao CheÍe clo Estado moçamllicano,
Joaquirrì Chissano pela sua eleição
pafa este cafgo e ao Piirneiro-Ministro
do Zimbabwe, . Robert Mugabe, pelo
seu envolvintento na deÍesa das inde.

dos Santos e Didymus Mutasa, trocam um abraço após este
último ter Íeito a entrega da moção de condolências

rança,. e ainda das organizações democráticas de nrassas e sócio-profissionais.
Falando na cerimórria.,o Presidente
da,'lâmara dos Deputados do Parlamento do Zimbabwe, Didymus Mutasa,
disse que a nìoÌte trágica do Presìdente Sanrora. Machel foi recebida, naquele país, còm proÍundo.choque. Esse
sentinìe[Ìto Íoi expr:esso de diversas
'
formas, incluindo deÌíonstrações de
massás. de militantes do Partido ZANU-FP, estudantes universitários e outros gItrpos sociaìs que responsabilizaram o reqinre sul-africano.de envolvinlento no"desastre. A dómonstração
Íoi igualnrente expressa pela contínua
carnpanha nacional de contribuìções
paÍa o. Fundo de Solidariedade com
Moçanrbique.
Foi nesta atmosfera, âcrescentou Didyrnus Mutasa, que o Ministro da Jus.
tiçã e Assuntos Legdis e Parlamenta.
res. Eddisorr Zvobgo,. apresentou uÌna
ntoção de, condolências no Parlarnento
do seu'país, a qual viria aiser apro,vada- pela,Câmara dos Oeputadosr a
,
lt de Nóvernbro.do,ano transacto:
Didymus Mutasa . aíirmoü tarnbém,
q
u
e
'
4
,
apresent€ção da rnoção à AP.
:
foi para dernonstrar, umal vez mais,,
a solidariedáde iJo Parlarnento e Povo
zìmbabweanos, comt â .Assernljleiá Po-:
pular e Povo irmão de Moçambiqr.re,
pola grande .perda do'seu ;dirigente,
.que. é tanrbénr uma perda para .a Áírí. ca Austral. Igqal,mento realçou que é
unla fornra , de, manifestar o respeito.
do Parlanrento zimbabweano à Assemh l e i a P o p u l a r , s í m b o l o d e l i b e r d a c J ee
democracia moçatìbicanos, ideais pelos quais Samora Machel lutou e morreu,
A finalizâr; o. Presidente da Cãrnara
dos Deputados dò Parlamento daque-

pendêucias dos dois países irmãos
colìtra os bandidos armados. Ìarnbém
foi reafirmado o âpoio aos paÍses da
Linha da Frente, vítimas da desestabilização do regime do .apartheid" e
aos movirnentos de libertacão da Na.
nìíbia e da ÁÍrica do Su[. diriqidos
pela SWAPO e ANC, resoectivatn"ente.

Didymus

UNIDADE INDISSOLÚVEI
Em agradecimento, o Preóidente da
Assembleia Popular. Marcelino dos
Santos, disse Kanimambo ao .Zimba'
bwe porque a ' vossa mensageth de
anrizade e solidariedadê vem nos Íea'
Íirmar a unidade indissolúvel entre os
povos moça.mbicano, e zi4bapriyeano'
, ,Marcelino dos Santos acrescentou
que, desde,os,primeiros,momenlos de
dor. e de ,luto que so seguiram à tra.
gédia de Mbuzini, o povo irmão do
Zimbabwe r sgmpre esteve ao. nosso
lado. Dia e noite, Zimbabwe esteve
cbnnosco, "com os seus quadros, os
seus meios
humanos e materiais,
apoiando.nos na preparação das ceri.
mónias Íúnebres..na recepção das de.
-estÌaiitéirãS,
legáções
úri conÍorto aos
familiares frisou o Presidente da
Assembleia Popular.
Ele afirmou que o desaparecìmento
Íísico do Presidente Samora Machel
Ínsere-se na estratéqiâ qlobal
da
agressão e desestabiiizaçío que o tegime de Pretóría move contra os paí.
ses da nossa região. Marcelino dos
Santos disse igualmente que a Linha
da Frente sofre directamente a agres.
são perpetrada por. um regime que é
descrita como o nazismo da nossa
época. Moçanibique e Zimbabwe adiantou confrontam-se, pois, com
unra ideologia e prática do nazismo
que se traduz em massacres, tal como
testemunham Homoíne e Manjacaze.
-Â
força e a determinação com
que a Fepública Popular de Moçambi.
que se engaia na Conferêncla de Coordenação pata o Desenvolvimento da
ÁÍrica Austral (SADCC) traduz o sen.
tido da nossa responsabilidade, na li.
bertação económica da África Austral
e do continente em geral. Límpopo,
Beira e Nacala são corredores que de.

Mutasa quando depositava uma coroa de Ílores

no

Monumento

vem Íuncionar, mau grado o (apar.
theid", testemunhando com,vigor e de.
terminação dos paises da região na
lutâ pela paz e pela independência sublinhou Marcelino dos Santos.
A terminar, o Presidente da Assembleia Popular destâcou que a presença dos deputados zimbabweanos abre
também uma-nova'frente ns 'relaciona.
mento entre os dois povos irmãos e
em particular entre os órgãos de so.
berania destes Ëstados.
A anteceder este acto solene, a de.
legação parlamentar zimbabweana, liderada por Didymus Mutasa" depositciu uma coroa de Ílores no Monumento aos Heróis Moçambicanos. Nesta, ce,rimónia, os parlamentares .do
Zimbabwe faziam-se acompanhar do
Samuel Chambuca, membro da Comis.
são Permanente da Assembleia Popu.
lar.
;
. A comitiva zimbabweana, que integra ainda,o Ministro da Justiça e Assuntos Legais. e Parlamentares, Eddison Zvobgo e a esposâ do Primeiro-Ministro.Robett Mugabe, Sally Muga.
be, recebeu cumprimentos de boas-Vindas.do Presidente da Assembleia
Popular, Marcelino dos Santos e de
outros quadros do Partido e Governo,
para além de centenas de populares
qüe acorrerarn ao aeropòrto.
A delegação visitante que havia
chegado a Maputo a melo da manhã
de: ontern, num voo especial da "Air
Zimbabwe", foi acolhida por centenas
de pessoas, concentradas no aeropor.
to, cantando canções revolucionárias
e de luta.
Mais tarde, a comitiva parlamentar
zimbabweana viria a receber cumorirnentos de boas-vindas de membros
do órgão Supremo do Poder do Estado
em Moçambique, numa cerimónia rêa"
lizada na residência oÍicial da Assem.
bleia Pooular.
O Presidente da Câmara dos Deou.
tados do Parlamento do Zimbabwe e
a sua delegação deslocaram depois, à
Praça dos Heróis Moçambicanos, onde
depositaram uma coroa de flores e
prestaram homenagem ao malogrado
dirigente moçambicano, já no inierior
da crípta.
Após a cerimónia da Praça, a dele.
qacão zimbabweana seguiu para o pa,
lácio do 4." Congresso, onde momentos depois, se realizaria o acto sole.
ne da apresentação da moção de con,
dolências.
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