DAR UmA LIGAO

DURArc INNTrcO

Garanterncombatentesda Luta 1ry93
Armada de LibertageoNacional rr-6'(z

do colonialismo. O inimigo quir la'
ier ressuscitar o cadiver do colo.
nlalftmo com a coramina da subvercio, da aE?essio e da sabota..
gem.
Estes quatro dias de reuni6o.caracterizadospor mgmentosparticularmenteemocionantes,contou ccm
Discutimos lranca e abertamente a presengade cerca de 1500 comos problemas da nossa revolugSo, batentes da Luta Armada de Liberta96o Nacional, entre os quais o
os problemas do nosso Povo
disse Samora Machel, explicando Presidente do Partido Frelimo. os
Ministros e Vice-Ministrosda Demais adiante:
l,esa, bem como outros membros
- Fundamentalmenle, Y I e m o s
da Direcgdo do Partido e do Espara diecutir qual o destino a dar
tado e quadros superiores das
ao chelro nauseabundo do cad5ver Forgas Armadas.

l.lo seu discurso final o Comandante-Chefe das Forgas Armadas
alirmou eu€, durante a reuni6o
recriimor
aqui o ambiente das
zonas liberfadas, revivemos momcnlos bclor da nossa luta, revigor6mo-no8 com a lorga da palaYra que IranSportava o Povo.

- Estamos felizes porque ralroos
mais Inspiradospelo calot do nos'
so enconlro. pela convic96o do
noSso engaiamenlo, pela firmeza
da nossa forqa - diria no linal do
e n c o n t r oo . P r e s l d e n t eS a m o r a M a chel como sintese ao esplrito que
fran'
dominava ap6s as discus.sOes
cas e abertas realizadas nestes
quatro dias.
No seu discurso de. encerramenio, realizado na manh6 de ontem.
o dirigente mAxlmo da RevolugSo
mogambicana lez uma resenha
hist6rica do desenvolvimento da
Revolucdo no nosso Pals e concluiu:
- De novo, enfrenlamos uma situagio de guerrt provocada pela
Alrlca do Sul. Em retumo. os rilllmos anos da nossa hist6ria s6o
20 anot de guerra permanente.
Antes do discurso do Chefe do
Estado, os combatentesapresentaram urna mensagem procurando
slntetizar os seus pontos de vista
e problemas, adiantando algumas
propostas para que a sua participag6o na batalha pela reconstru95o naclonal sela feita de modo
mals consequente.
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em pr6xima edicSo um trabalho
mafs detafhado sobre esta impoitante reunl6o

