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O membro do Bureau Po.litico do Comit6 Central do
Partid6:Frelimo e Dirlgente da Provincla de Sofaia, Major'General Marcelino dos. Santos, recebeu na tarCe de
ontem, em Maputo, um g'rupo de eso'itoras dos palses
de Lingua Oficial Portuguesa, que oesde hA dias se
encontram no nosso Pais para participar numa reun!5o
preparatoriado 1.e Congresso tios Escrltores de Lingua
Portuguesa, a decorrer brevemente em Pbrtugal.

llno dos Santos, gaudou os escrltcres presentes,ao mes'
mo tempo que os-"conv;doua viver a reaiidade mogambicana durante a sua permandnciano Pa!s.
Por outro lado, aquele dirigente disse , quc) o encontro servir6 de manifestagdodos escritores em defesa da
vonlade dos seus po'vosde serem livres.
e scberanos.
'compottamentot
N6s, escritores, somos chamados a
her6icos na defesa da vontade de sermos livres nt
nassa Pitria disse Marce:ino dos Santos, que acrescentou que isso s5 6 possivel com a iffiN € ctnela
na mio.
Na ocasi6o. F6bio Lucas Gornes, apresentou uma
mensagem de saudag6o do Presidente do Brasil, Jos6
Sa-ney, a todos os escrltores presentes na reun.do pre'
parat6ria. O estadista brasilei,ro destaca na mensagem
que no encontro os escritores af:rmardoo nosso idicma
na pe:'spectiva de encontrar autonomfa e mtiiua compreensSopara, em conjunto,darem a conhecer ao mundo
o que tdm feito.

Entre os Escr:tores ontem ptesente3, destacam-so
Jos6 Luandjno Vieira e Vicenle Prnto de Andrade, de
A n g o l a , F d b i o L u c a s G o m e s , e R c a r i r d e M e d e i r o sR a mos, do Brasil, Alberto ,Hornem dos Santos Sequeira
Branganga,de S. Tom6 e Principe, s I No6mia de Sousa,
de Portugal/Mogambique,esperan,J"l'sedentro em breve
a chegada de Manuei Ferrelra, de Portugar, Corsino
Fortes, de Cabo verde e de'um escr:itorda Gu'n6-Bissau.
A reuniSo preparat6rla do Co;rgresso decorrer6 de
16 a 17 do mds em curso na scde da Associagao dos
Escritores Mogamblcanos, na :idade de Maputo e vai
debater quest6es referentes i literatura destes palses.
Estiveram tamb6m no encontro, que teve lugar na
no que concerne aos aspectos lingufsticos e culturais, sede da AssociagSo dos Escf'tores Mogambicanos, o
tendo como factor comum a Lingua Portuguesa.
Secretdrio-Geralda AEMO, Rui Nogar, e escritores-nacioFalando durante o encontro, c Major'General Marce- nais.

Marcelino dos Santos durante o encontro com escr'tores dos paises de Lingua Oficial Poriuguesa, na sede
da AEMO

