
- Presidente Samora Machel, falando no banquete de Estado oferecidoao ,ilustre visitante 
Discursando no banquete de Estado oferecido ontem a noite, 0 Pre!.idente Samora Machel salientou as altas 

qualidades de dirigente revolucu:nario do Presidente Chadli Benjedid, assim como os la~os de amizade e coope
ra~ao entre os dois Povos. E 0 seguinte 0 texto integral do discurso: 

«Estimado e respeitado Camarada [haoh 
Renjedid, Secretario·Geral do Partido FL~, 
Presidente da Republica Argelina Democralica 
e Popular; • 

Camaradas MembrOl do Comite Central do 
Partido FlN e Membros do Governo Argelino. 

Excelencias, 
Camaradas, 
Amigos: 

E com profunda emo~ao e alegria Que sau
damos a visita do Presidente Chadli Benjedld 
e da ilustre delega~ao Que 0 acompallha. 

Sejam bem·vindos a Mo~ambique. 
Sejam bem-vindos a esta fronteira entre a 

liberdade e & opressao, enJre a independencia 
e 0 cololJ.ialismo. 

Sejam bem·vindos a p,sta patria afrrcana 
que Iibertamos tambem com 0 YOS~O apolo 
solidario e fraternal. 

Temos ainda bern presente na memoria os 
momentos entusiasticos que vivemos na nossa 
recenle visita a Argelia. Ali fomos reertconlrar 
a amizade e a hospitalidade do povo argelino. 
Ali tomos reler paginas da hisf6ria da nossa 
luta de liberta~ao nacional. 

A nossa visit& a Argelia permitiu aprofun
dar as reJa~oes hist6ricas entre os nossos dolS 
povos. 

A nossa visita a Argelia permiliu'nos conha
cer melhor e apreciar as altas Qua!idadl!s que 
distinguem 0 Presidente Chadli 5enledid, a 
sua fra nQueza. a sua simplicidade, 0 seu firme 
engajamento na maleria liza~ao do progresso e 
bem·estar do povo argelino, a sua senslbilidade 
pan os problemas da polil:ca internicional. 
nomeadamenfe para a luta de Ijbertd~ao dos 
pavos. 

o Presidenle (~adli Benjedid e 0 simbolo 
d&Jenacidadu-heroislIlO-de pG\IO Irmao da 
Argelia, ele e bern G slmbolo da Argelia Demo
cr~fica e Popular que conslroi 0 socialismo. 

Muito nos ~onra a SUa prese"~j na te
publica Popular de Mo~&mbique, n~td vislla 
hist6rica em que mai! se e~treila :n os la~cs 
que ligam os nossos dois poVOS, Parlidos e 
Estados. 

Excel&ncias. 

Numa tentativs de anular as vil6rias dos 
pavos na sua lut& contra 0 colonfafismo, 0 
racismo, 0 sionismo e 0 fascismo e ('ontrarian. 

do a tendencia geral para a desanuvia 'llenlo 
nas rela~oes entre as Eslados, assistimos hOle 
a um recrudescimento da agressivldade do 
imperialismo. 

-Leste ao Sahara, desde EI Salvador a Namibia, 
nao sao ac~oes isoladas. Conifiluem parte IOI~ 
grante duma mesma eslrategia que visa travar 
pela violencia criminosa 0 avan~o 1m par ave' 

das for~as da Iiberdade, da independencia. do 
progress~ e da paz. 

Nesla zona do nosso continente, enf: enfa
mos a renovada arrogancia de Prei6ria, que 

Os Presidentes Samora MaclJe[ e Chadli Benjedid brindando () amizade c c:ooperofUo enlre 0 flOSSOS dois paises e POVOI 

As posi~Oes recentemente assumidas pala 
nova aamimstra~aoamerjCilna comprovamcld
ramente este facto. 

A partir do erro de considerar fodas as 
Questoes politic as alraves da oplica ~~1reitd 
de um pretenso eQuilibrio Esle-Oesle Walhlflg. 
ton refOf~a as suas Iiga~oes com 0 regime 
minorifilrio, agressor, racista e colon:al isla dd 
Africa d() SuI. De igual modo apelida de ferro-
ristas os movimenlos de li berla~ao recc,nheci. 
dos pela QUA, apresta-se a apoiar todos as 
movimentos e regimes fanloches. 

As ac~oes do imperialismo, desde Timo( 

reflecte 0 impulso que 0 regime r.acista rece. 
beu dapolitica belicista da'. aclual administrj). 
~ao norle-ameticana. ' 

o regime minoritarit) e racista da, Africa 
do Sui retoma a sua posi~at) de intranslgenc'a 
em rela~ao a Namibia. Multiplica asagressOu 
e provoca~oes aos palses da Linha da frente, 
cumprindo com crescente brutalidadf! 0 seu 
papel de inslrumentodo imperialismo pcifd 

impOOil 0 avan~o do combale pela 1ndepen. 
dencia economics nil Africa Au.~tral. . 

Recentemente, Pretoria intensificou a 
sua politica agressiva em rela~ao a Repu· 
blica Popular de Mo~amblque. Organiza, 
arma e abastece grupos de bandidos para 
desestabiiizar e 'provocara subversao no 
nosso Pais. Concentra fortas junlo das 
nossas fronteiras e insiste na politica de 
ameatas, provocatoes e tentativ8S de inti· 
mida~ao. Por duas vezes, no decurso deste 
ano, invadiu 0 nosso Pais para efectuar 
ataques criminosos na Matoh~ e na Ponta 
de Ouro. 

A estas ac~oes, a esta consciente cria~ao 
de conditoes para uma guerra de propor· 
~oes imprevisiveis, 0 povo Motambicano 
responde com a sua determinatao na defesa 
intransigente da, independencia, soberama 
nacional e integridade territorial. 

Com a firmeza serena que nos dA . cer· 
teza da vitoria, dlzemosque aqui, na Re· 
publica Popular de Motambique, 0 racismo 
- nao passara! 

Camarada Presidente Chadli Benjedid 

Os la~os fraternais que os nossos povos 
forjaram durante a luta de libertatao Oi~· 
cional do povo mo~ambicano desenvolvem· 
·se agora nas relatiies de cooperatao entre 
os nossos Estados. 

o edjficio da nossa cooperatao bilateral 
assenta nos alicerces sol idos da amizade 
e soddar;edade entre os nossos povos e 
na conceptao comum da luta pelo desen
volvimento dos nossos pa ises. 

Em · Dezembro do ana passado firmamos 
em Argel 0 Acordo Geral de Coopera~ao 
entre Republica Argelina Democratica e Po· 
pular e a RepUblica Popular de Mo~ambique. 
Este Acordo consagrou em varios dominios 
as actiies de coopera~ao Que ja se desen· 
volviam e definiu as grandes linhas da co· 
operatao multiforme entre os nossos dois 
paises. 

As perspectivas que abrimos sao as mais 
amp las. Delas resultarao beneficios reci· 
procos para as nossos povos e paises. 

Estamos seguros de que a sua visits 
a Mo~ambique, Camarada Presiden te Cha· 
dli Benjedid, dara um novo e importante 
impulso ao desenvolvimento das nossas re 
latoes. 

Ao 6'xprimlr de novo a nossa alegria 
pela presenta entre nos do dirigente maximo 
do povo argelino, peto que todos me acom· 
panhem num brinde. 

A saude do Presidente Chadli Benjedid 

A amizade e solidareidade en tre 0 Povo 
argelino e 0 Povo mo~ambicano 

A amizade e solidariedade entre 0 Par· 
tido FlN e 0 Partido FRELIMO 

1 coopera~ao entre a Republica Argeli· 
na Democratica e Popular e a Repu· 
blica Popular de Motambique 

Muilo Obrigado. 

A LUTA CONTINUA.)} 


