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PREPAMAM COMGNES$O

Realizou-se ontem, na sede cd Assoclagio dos Escritores Mogambicanos, em Mapulo, a
reunieo preparat6ria do 1.o Congressc cros Escrilores de Lingua Oficial Porluguesa, a ter lugar;
breVemenle em Portugal. Procedeu & abertura dos trabalhos o Presidente da AEMO, Jos6 Cra.
veirinha.

No encontro, que foi dir igido pefc cle Andrade. escri tor e membro cle de S. Tom6.e.Principe, parra al6m cios
escr;tor portuguds Manuel Ferreira ";  UEA, Ricardo Rarnos, Pres:dente em escri tores mocambicanos No6,mia de
Goordenador-Geral do 1,c Congressc exercico r ia UEA. Febio Lucas, ore- $ousa, em Portugal, Rui Nogar, Albi-
dos Escri tores de Lingua Oficial Por- sidente Licenciado da Unido Brasi ie'-  no Megaia, Orlando Mendes e outros.
tuguesa, part iciparam Josd Luandin.r ra cios Escri tores. Corsino Fortes. es-
Vielra, Secretiirio-Geral cla Uni6o dos criior cabo-verdiano, H6lder Prevenga, Na sessdo de abertura, Jos6 Cra-
Escri tores Angolanos, Vicente Pintu cla Guind-Bissau, Aibert ino Braganga. verinha, referindo-se aoi objectivos

reuR ao pr;para.6r a do 1.e Cong;essO
porlitguesa

que levarSo os escritores a realizarem
o seu pr.meiro Congresso, disse:

-'O idiona que se chama poriu.
gu€s, 6 ,mqtivo e'raz6b desta nauniao
prcparatr6da . do l.e Gongtesso, , e!js6.
livo , comum s partir de uma lingua
euo, apesar de ser morfologicamente
a mesma, nio,derxa ds tef enl cada
uma das nossas literalurie a sua pr6.
prla exprcssao, o seu pr6pilo Dertil
alusivq a sua pr6pria carecilerizagio
como Inguagem

Ainda durante a abertura, Manuel
Ferreira, Coordenador-Geral do 1.e
Congr,esso dos Eecritores de Ling,ua
Oficial Portuguesa, disse na sua inter-
vengEo que Portsgal nio 6 o dono
nem pairSo da Ungug Pottuguesa.
Esta lingua nasceu cm Portug'8| s S'.
multaneamenle em Gallza, no norte
da Espanha. Depois, percoreu alguns
paises africanos. e, hoje, 6 Lingua
Oiicial desles pafses. Por isso, a Lin-
gu6 Porluguesa 6 de todos n6a e n6o
cie Portugal.

A cJecisSo da re;lizag6o deste Con-
gresso. baseou-se no facto de estd-
rem reunidas as condlg6eg para o
grande encontro dos' escti tores Ce
Lingu3 Oficial Poituguesa, no sentido
de, em comum e com, ampltudo e' i6
agora jamais conseguida, poderem
analisar e decidir com respeito pela
autonom'a. independ€ncia e especif i-
cidade da l i teratura de cada um dos
pafses, todos os problemas ,inerentes
a um efectivo e actuante intercimbio
cultural, segundo referia s documen-
to de trabalho, apresefltado. dutante
a sessSo de abertura.

Esperava-se que o. encontio te;ml-
nasse a nda ontem.
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