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- ,Depu'ado J aq,u,im Chissano, ao
e (oopera�o entre
�ambique
Por octlSiJo da n/'TeSerJtflrM da propost4 de ratificariio. pela
4.4 Sessiio da Assembleia Popular, dos TmtadO! de Ami'I.Qde e
Cooperafiio entre 0 nosso Pais e Angello, Bulgaria, RDA e Romenia.
o Deputado joaqnim Chissano� Mini.stro dos Negacio$ EstTangeiros
de MO{:ambique. proferitt 0 seguinte discuTSO:
.
e

Dura n te 0 lapso de tempo compreen dido entre esta sessAo

a sessao precedents do nosso 6rgfto maximo de P ode r de

Estado, 0 pano ra ma politico intemacional foi marcado por acoo
tecimentos de g rande envergadura e' alcance, que nos manti
veram em co nst ante actividade,exigindo-nos tomadas de posi.
c;:oes firmest e uma reafirmac;:Ao dos p rinclpios que sempre nos

nortearam.
A situac;:ao pollti ca intemacional caracteriza-se pela inten
sifiesyao da lu t a dos povos contra a explorac;ao e opressao
l mpe r ia listas, pela agudizayao cada vez mais crescente das
con tradi yOes entre as classes oprimldas e as classes opressOo
ras e peJo av ao Cfo do mov!mento de libe rtac;:ao na�ional. Esta
situaQ! o resulta d,s cO(ls olidac;:ao e_alargamento do soci lismo
n o mundo e de tomada de. con sci!ncia cads vez mals elevac/a
dos povos, da sua situaQ� o de oprimidos e explorados e do
seu desejo de se libertarem.
. 0 I mperi a lismo, o!o se conformando com 0 avanc;:o vito
rioso da luta dos povos e das classes trabalhadoras. desenvolve
e en gendra novas tactiess e met odos de aCC(!o que visam, em
ultima analise, a elimi naCfl!.O de regimes p rogressistas e 8 con se
Quente COIOC8((l!.O n o poder de- regimes antipopulares que s irvam
os s eus designios. Conjugan do a agressfio com 0 pa temalismo ,
en a neut rali za r os pavos que ainda lutam pela s ua eman

cip a 98o .

Com esta potftica , 0 i mperial ismo p retende ocuHar 8S suas
verdadeiras Int en Qe5es, camuflar 0 sau domlnlo e a explora.;:a.o
realided e sobre numerosos poves do m undo.
que exerce n
aliando frequentemel)te a chantagem economica l subversao,
e q uan do estes . metodos se revelam inadequados e intrutiferos
recorre a intervenr;ao armad a. Neste contexto, pairam bern
VIVOS nas nosses memarias, os exemplos das Comoras, onde os
mercenarios 10ram utillzad os para de rrubar um govemo pl'Qgres
Slsta. e de outros p ar ses af ri canos .
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frsmo tenta resolv�la l! custs dos Povos d a Africa, Asia e
America Lat i na, povos que enfrentam g raves problemas de
n udez. fame e m iser i a, povos que procuram libertar-se deste
lugo opres s o r . Exp10l'itndo as suas rfquezas. monopolizando
todo 0 comardo e adoptando em alguns casos formes protec
ci onistas, 0 i mpe r'i al i smo visa conse rva r intactos os seus in te
resses nestas regi6es, Impedir que estes povos sejam s en hores
do seu destino, possam escoJher l iv remente a sua via d� desen v
volVlmento eoo(l6mico e social .
Na America Latina, constatamos que 0 povo do P anama
ontinua a man ifestar.se cootra a ocupali80 de u rn a zona do
seu territ6rio pelo i mperialismo americano oa salvaguard a da
sua so berani a e integridade territorial. Na Nicaragua, 0 pavo
pegou em armas para derrubarum dos m ais despOticos regimes
daquela re giao . al can <:a ndo vi t6ri as sucess ivas, com 0 spoio
in.ternacionalista de outros povos desta regia� que sa opoem
a este s regimes ditatorlais. 0 mesmo se ve rifi ca em Salvador.
Contra a repressao , massacres e genoc idios perpetrados pelo
regime fascista de Pillochet. 0 povo chileno in tenslfiea 0 seu

combate.
E ainda com repOdio que constatamos que 0 bloqueio
contra a Republica de Cuba e a ocupaQ Ao de uma das suas
lIhas continua. Apesar desta afronta directs d o Imperialismo,
o povo cubano mantern-se firme na sualuta pela consoliday80
das suas vit6rias e no apoio intemaclonalista que tern dado .
aos outros povos.

SITUACAO NA ASIA E MI!DIO ORIENTE

Na Asia, a queda dO regime s angu ina rio de Pol Pot e a
subJda ao poder de um regime progressista foi 0 aconte cimento
rnais destacado naquela 20na.· 0 nosso Govemo. ao reconhecer
o novo regime de Kampuchea, p rocurou pa rti cip a r na Iiberta080
do povo deste Pais. Esperamos e estamos con vi ctos que 0 novo
regime de Kampuchea e os Go ve rn os do Laos e Vietname trans
formarAo aquela regiao do sudeste asi at ico numa zona de Paz
e de boa vizinhanc;a, co nso lid ando 0 soci a lism o e contribuindo
para a con struc;: ao da felicidade e bem-estar dos seus respec
tivos povos.
_

Por outre lado e nesta mesma regiiio, foi com grande
p re ocu p aQ 8o que pre senciamo s, com t ragi cas consequencias
para 0 mundo s ocialista . 0 conflito que op os a Re pub li ca Socia
lista do Vietna me e a Rep tlbtica Popular da China, que cu lmi n o u
com a inva sao da Chioa aq uele Pais. Tlvemos sempre a espe
ranya que estes dois parses socialistas encontrariam formas
de, atraves de ne gociaQOes, resolvere m as diverg60cjas exis
te ntes. Esta invasao revestiu-se de extrema gravidade, porque
foi a pri mei ra vez na hist6ria Que dols estados socialistas·
entraram em. confrontaC;:iio armada d i recta em grande escala,
prejudicando e e n fraquec endo a causa do sociatismo e ·favore
cendo a s manobras do Imperialismo.
Fiel aos principlos que se mpre inspi raram a nossa Pontiea
Exte rna . 0 Consell1o de Mfnistr os, embora consciente das fortes
relayOes de amizade e xistentes eo t re a Repllblica Popu lar de
Moc;:amblque e a Rep ublioa Popular da China, forjadas durante
\S perioao da luta a rmada de Iibertali80 nacional , oondenou a
invas1io, ex i gi nd o a ces sac;:a.o imediata dos actos de agressA o
e a rEtirada da s tropas ocupantes do territ6rio do Vietname.
Tambem na Asia, a n ossa preocupaQ80 diriglu-se pa ra a
luta que 0 povo her6i co de Timor-Leste trava contm a ocupsyao
do seuterrit6rio peles forc;:as do regime da Indonesia e pelo
rude golpe que sofreu com a morte no oampo de bata lha do seu
Presidente 0 Csmarada N icol au Lobato, destaesdo d i ri gen te e
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combatants da I ib erta QS o do "ovo m aubere . 0 de senvolvimento
da luta de liberta�o de Timor-Leste. dirig i da palo s eu legitimo
representante, a FRETILlN, e a sua Ifesistlmcia por todos 0$
meios co n tra 0 invasor, apesar dos massa c res, das infiltral(Oes,
das manobras de divis4o, do ali c i amento l eserQ8o, levaram
o inimigo a u tllizar metodos mais ign6beis para desmobilizar
este povo e leva-Io a d es ist ir da Slia l uta justa. Estamos certos
·que a F R ETI LI N sabers t r an sfo r ma r esta difleil s ltuaQA o ,refor
t;a.ndo a dete rminac;Ao popular e odio crescente ao i n i m igo , e
ex pulsara 0 invasor Il)donesio conquistando a sua total liber
tar;;a o do colo niatis mo e imperialismo. A Re pu bli ca Popular de
Mooambique mantem-se firma no apoio politic o, mora l e d i plo
matico a .luta justa deste povo her6ico.
No Medio Oriente. tambem tiveram l u ga r acontecimentos
que contri bun m par a modifiC8c;:A da situaQ80 Internecional.
A queda do reg ime despota e mona rqu i co do I rAo revestiu-se
de um a impo rt An cla particular para a-Africa Austral , po rqu e 0
Irao, sendo 0 mai o r forn�cedor de petr6leo do regime racista
da Africa do Sui e da colonia rebelde da Rodasia do Sui, sus·
pende u definitivamente os seus to rn ecimentos, . 0 que constit u i
um facto r positivo para a luta dos povos dests zona do nosso
COl)tineote.
Naquela· reg180, a nossa aten�o particuta� concentra-se
nos acordo s ete .. Paz,. ent re Israel e Egipto, que nao ,s ervem
os inter8SSes do Pava Palesti no. A Palestina 'oi e sera sempre
o foco de aten c; !o da oossa So lidariedade e a poi o, ate que os
drrei tos inalienaveis d
Povo Palestino dirigido pela O.L.P.
sejam respeitados. Estsmos certos. de que a Paz 56 voltan\ a
reinar: naquale regiAo com a solulf�o glo ba l do p roble ma. que
consis te na ob serv!nc ia dos direitos inalienaveis do Povo Pales
Uno a constit u i r-se em estado l ivre a Independe n te e na recupa
reQAo dos te rritO rios arabes o cupados por Israel.

A ACC;AO DO IMPERIALISMO EM AFRICA
Senhor Aresldente,

An alisando a situa�Ao do ,-,ossa Continente. constatamos
i
�,��j'nMN',� I
,
dlenne. oco"lda no ano passado. representa uma parda inepa

rc\vel para 0 Povo Argelino e para todos os povos oprlmidos
do mundo, dado 0 valor das ac¢es que ele desenvolveu durante
a sua vide de estadista pela Libertayao e ig uald ade dos Povos.
Pre s tamos a n o ssa homenagem Ii mem6ria deste destac ado
d i rigen t e Africano .

Entretante, no Sah a ra Ocidental, 0 Povo Sa hari ano dirt
gido pela Frel)te POLISARIO conq u i sta vitOrias crescentes no
campo de batalha e na frente d iplo rna tica .
Sao de s al ienta r as conve rs8yOes que esta Frente logrou
j8 com 0 novo regi me da Maurit Ani a e a nova atitu de que a
Espanha foi forliada a omar reconhecendo a Fren te POLISARJO.
Porem. na Afrioa Austr al e onde a nossa sen sibilidade se
agudiza, porque e aq ui oo de 0 I mperialism o ameaCfa directa
mente a "ossa i ndepend6n cia e tenta organizar as su as mano
bras de recoloD iza (flo ou neocolonlzayAo. Foi 0 imp er ialismo
que fez com que 0 Gover-no reaccion ario e criminoso de Ami n,
no Uganda. agred Jsse a Tanzania no q uaCJ ro da sua estr ategia
contra a libertac;:ao da Africa. Esta agressAo dirigiu-se contra
um Pais que, des de a sua independ4ncia, constitui na zona 0
cent ro do Movimento de Libertaoa.o de A frica. Neo sa trato u
de um conflito de front-eiras entre 0 Uganda e a Tanzania.
A a9.ressao a Reptlblica Unida de Tanzan i a surge no contexte
preclso das acya9S imperiallstas oa Africa Austral e em pa rti·
cular no Zimbab we, como forma de garantir a pe rpe tuaCfao dos
interesses do imperia lismo nests ZODa.
Por estas· razOes, a Republica Popular de Mo<;ambiQue
� onden ou a agressao, ex ig in do a ret irada imediata das forCfas
I nvasor as ugandesas do tElrrit6rio t anz an iano .

o Povo Ugand�s. liderado pela Frante de LibertaC;:80 do
Uganda e a po/ ado pelas forliBS tanzania nas , derrubou a d i ta du ra
criminosa de Idi Amin. 0 nosso Pals reconh eceu 0 novo Goveroo
instaurado e es1amos con ve n cidos de que nos pr6ximos anos
criar-se-ao bases para uma cooperaQ6o mais s6lide com a
Republica do Uganda.
E ainca oa Afr ica Austral que sa regi stam grandes vlt6 ria s
na causa da l i be rta y30 dos poves oprimidos. Todav ia 0 imps
rialismo nao sa resigna as de rrotas e n Ao a� considera ainda
irrevers(veis, recu sa aceitar os prin cfpios internacionalmenta
consag rados da coexistenc i a paCifica, do desanuvi ame n to, do
direito dos p ovos a escolher l i v remen te a sua via de de senvo l
vimento. 0 im·perialismo p ersiste na sua tentatlva desesperada
de r ecupe raC;:8o das p O$ic;: Oe5 perdidas. Prossegue as suss
constaotes agressoes contra os Estad os da Linha da Frente.
os estad()s de Democracia Popular. numa palavra , pretende
evltar a verdadelra independ6ncia do Zi m babwe e da Namibi a
e a edificaQ40 do Socialism o em Moc;ambique e Angola.
Ns NamibI a constatam-se manobras Imperialistas com 0
. objectlvo d a ellmina� ao de SWAPO. 0 unico e legltimo repra
se ntante do Povo Namlbio. A Africa do SuI i nsiste na apt ica ya o
do seu princfp i o de desenYOlvimento sepa rad o . Apesar das reso
IUCf6es de O.N.U. e do seu Conselho de SeguranQa , a Africa
cia Sui cont inua a desenvolver a sua prese nCfa militar na Namibia.
As manobras do I m pe ri a l ismo j representado pelos Estados Uni·
dos da Amilrica, Reptlblica Federal da Alemanha, Gra-Bretanha,
FranC;:B e Canada, culminaram com a realizaQ80 de eleiQoes
fantoches de 4 a 8 de Dezembto de 1978, as qua i s visam servlr
ocupaQao ilegal
as · interesses do Impe rialismo e pe rpetua r
da Africa do Sui neste terrlt6rio. A go ra 0 I mpe rm l ismo telita
util i z ar 0 mesmo metodo que Smith 1}8 Rodes i a,a proclamaQAo
unilateral da 'ndependancia.
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A s jtu a�a o no Zi mba bwe e particularmente cr lt l ca cOm a

consumaQa.o da u ltima

fase do chamado .Acordo Intemo .. ,

Apesar da coo de na �ao js feita pe la grande maior ia dos
paJses da Comuniqade Internacional, 0 imperialismo procura
persuadir a 0 iniao intemacional a reconhecer 0 legime de
Smith/Muzorewa, ev oca n do 0 p retens o clima de l eg alid ade e
Ilberdade em que teria decorrido a tarsa e Jeit oral. De facto, a
aJianQa entre 0 renegado e trai do r M uzo rewa e 0 re be lde e
racista Smith em nada mudou a natureza co lo n ial do reg i me
ilegsl e mln oritS rio de R desia.
Esta re at idad e e clara para os patr iot as do Zimbabwe.
A sua luta a rmada de libertayao nacional , dirigida pela
Frante Patri6tica , cont in u a e tem merecido um grande apoio e

sol ida ried ade das forvas progressistas e a man te s da Liberdade.

Estamos certos que a justa luta do Povo do Zimba bwe
, triunfara e que um· Zimbabwe livre, i n dependen t e e democ ra
tico nascera.
A Republica Popul a r de MOCfambique, consc i en te danatu
raza & das monob ras do imperiallsmo na regiC\o, contin ua firmc
no apoio internacionalista ao Movimento de UbertaQAo Nacional.
Em todos os momentos temos sa bi do Isolar e denunciar
o imperlalismo. Assu mi mos como nosso 0 combata libartador
dos P ovo s do Zimbabwe,
am ib ia e Africa do SuI, respect iva
mente dirig ldos pela Frente Patriotioa, SWAPO e ANC, pela sua
Independencia Nacional, Igualdade e Demooracia.

Neste contexto , e dedicada exc us iva mente a an alis e da
situac;a o na Africa Austral, realizou·se este ano na capital do
nosso Pars a reun;ao ministe rial ext ra o r d i M r i a do .. Bureau .. oe
Coordenayao do Movfmento dos Paises NAo-Ali n hados. Foi dis
cutida profundame te a s iluac;;Ao n esta regiao, a tim de sensi
bilizar a Comunidade Intemacional para a grave sl tuaQAo que
se vive nesta zona de confronta�ao directa com 0 imperlalismo.

o documento final aprovado na referfda reu n i llo a um
instr'Jmento valioso, na medlda em que c ontem medidas efica
zes para 0 apoio politico, material e mora l ao movil'nento de
libertaQao naoi ooa ! e aos Pafses da Linha da Frenta.
Contrlbuiu para 0 grande suce sso que a lcan<;ou ssta
oQuante
· cUt.
pr fer1do Dor Sua Exce anoia 0
residente da Republica nessa ocasiao, que travou Importantes
orientaQ6es que servlram de base aos debates e 1 elaboraQao
de tao valioso doc u mento final.

un

Sal i ento a i nda 0 to tal engaJamento das est rut u ra s do Par-'
tido e Estsdo ns prep a ra� o da re uniao, 0 que assegurou a sua
corrects e eticiente reallzac;ao.

PAZ E SEGURAN�A MUNDIAIS

$e nhor Presidente.
Um outro problema que meraca a nossa atenqio sAo 'as
questoes de Paz e Seguran9a Mundiais.
Continua mos a apoiar resoluta m ente a Juta p e lo desarma
mento geral e completo� Rejeitamos e condenamos a prol ifera
r;;a o de armas nucleares e a crescente corr ida aos armamentos.

. Denunciamos activarnerite a intensificac;ao da presenCfa
militar imperialista no Oceano 'odic
atraws da manuten�Ao
das suas b ase s , do reforyo das suas unidades naveis e da
n uclea riza yiio da zooa. Esta presen C8 crescente constitui uma
amea9a e v i sa criar uma instabilidade que oria uma p lata forma
para a a g ressa o aos povos da regiA o . Os interesses do i mperia
lismo no Ocean o Indico sao ¢bvios. 0 domrnio deste espaqo
mar itimo apreseota-se como obJectivo estrategico do Imperia
lismo, devido aos grande s recursos minerals aqui · exi stent es
e a impo rtan cia da rota do Cabo, factores fundamentai, para
a ma nu tenc;:a o da sua h egemon i a .
.

Neste contexto saudamos a assinatura do Tratado de
LimitayAo de Ar mas Estrategicas ( SALT II) entre a U RSS e ()$.
E . U.A ., como um passe i m po rt ante para a realiZa((80 do desar:·
mamento gera l e comp leto. Lamentamos poram que os E.U.A:
tenham decidido interromper as negociay6es bilaterais sobre
o O ceano (ndico" qua deco rriam entre os mesmos paises. Exigi
mos que os Estados Unidos da America vottem 0 maia rapida
mente possivel .a mes a dasnegociac;:Oes.
No Ambito da e manci pac;:fio economica dos Povos, parti.
cipamos activamente na luta pelo estabelecimento d e uma Nova
Ordem E con6m i c a Inte rn acional . j usta. dem oc ratica e equitativa.
REFOR�O DA FRENTE ANTI·IMPERIALISTA MUNDIAL
Sen.hor
A p o litics externa do nosso Pais, baseada no Internaclo
naliemo Proletario e or ientad a pata a consolida9Ao da indepen"
dencia nacional, contribu; positivamente para 0 reforco
. de amp'a
frente anti-imperialista mundial.
A sua co rreota aplica�ao e ieva cada vez mais 0 prestlgio
da Republica Popula r de Mor;;ambique,· 0 que e teste munhado
pelo desenvolvimento do refor90 das relar;; 09s fratemais de
amizade e cooperat;!o mutu amente van t ajosas com os paises
amigos, e particularmente com outros paises socialistas, nossos
. aliados natu rais.
.: neste contexto que tlvemos a Mnra de receber na nossa
Patrla Libe rtada , 0 P reside hte dn Republica Popu la r de Angola ,
Ant6nio Agostlnho Neto, 0 R/'esidenta de Republica Popular da
Bulgaria, Todo r Jivkov, 0 Vice-Primeiro-Mlnisfro da Republi ca
Popular da China. LiSisn Nie n. 0 Preside n te da Republica
Democratica Alema. Erich Honecker. 0 Presidents da Roptlblica
Socialista da ' Ro men i a, N ic ol ae Ce susesclJ. e multo recent9mente 0 Presldente da Republica de Guine-Bfesau, LuIs cabral.

(Continua nil pigia segtinle)
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A vislta ao rlOSSO Pars de tAo eminentesflguras da Rave>
hiQAo Socialista e da luta anti·jmperialJ,sta ,mundial, const/tul
em particular ' ume viloria 0 Pavo Moc;ambicano e representa
tambem uma vitOrla dasforQas progressistas do mundo contra
o imperialismo, 0 colonlaHemo, 0 neocolonialismo. 0 .alonismo,
o racismo e 0 «apartheid...
.
Estes visitas permitiram estabelecer a nlvel mais elevado
os princlpios orientadores das relaQ6es entre a Republica
Popular' de M~arnbique e aqueles palses IrmAos. Serviram
para egtabelecimento de bases concretas para 0 Incremento
da cooperaQAo multiforme entre os DOSSOS pa'ses, que S8 tem
materializ{ldo atrav4s de um apoirJ matuo poUtlco, mora e
material ha luta co mum contra 0 imQ.erialismo e os selJs lacalos,
peto desenvolvimento dos nossos Estados. pela construQAo e
consolidac;Ao do Sociallsmo. pela Independ6ncia Nacional, Paz
. e SeguranQa Mundiais.
Com' a Rep6bUca Popufar de Angola,' celebr4m08 urn
Tratado de Amizade. e Cooperac;a. que
corol4rlo da vilOria
de nossa luta comum contra 0 colontellsmo portugub e repr&senJa a noses firme determinaC;io , em edlfiesr 0 Sociallsmo
.
nas' n 0$S88 Patrlas Llbertadas.

e

Estabelecemos, ao mais alto nlYel. aa bases sOlidaa para
reforvo e desenvolvlmento das relsQ6es polfticas, econo-,
micas, sociais e culturais entre os nossos Povos 8 Estados.
Oeftnimos formas concretas de defesa dos nossos Estados
de Oemocracia Popular, facie 11 agressMdad. dO Inlmigo Imperialista 8 raciste.
,
',
.
Fortafecemos 0 nosso papet de retaguarda segura do
,
Movlmento. de LlbertaQao Nacional, e em particular reaflrrn6mos
o nosso total engaJamento DS causa ds LI ~rtaQ4o Nacionsl
doe POvos e em especial das _pavos do Zimbabwe, NamIbia e .
Africa do SuI.
.
Tratado de Amizade e CooperaQao entre a RepOblica
Popular de MOQ8mbique e a Republica. PopUlar de Angola. '
constitui a certeza de que as Kielas universais de Marx. Engels
e Lenine encontraram terreno fertil nos nossos, parses, esp&cialmenle ri$sta zona Cfftlca do nosso Continente; onde a con.
front8C(Ao com 0 imperlalismo e directa e violenta.
_
A Visita ao nosso Pais do Presldente' ds'Republica Popular
,
~a Bulga.rl~, ! odor Jlvkov, abrlu ums nova pagtna' nas relac;oes
tratemals eXlstentes entre 0 Povo MOQambicaoo e 0 Pavo
. Bulgaro.
.
Ela permitlu-nos aprofundar _0 conhecimento matuo entre
os nOSSO$ PS!1id08, Povos e Eatados e a aolfdariedade forjada
durante 0 periodo da luts armada de Ilberta9io nacionaJ do
,0

o

.nOS8O

Pa's.

o apoio internaDlonanst qua sempre. tivemos cia Rep"btlca
PopuJar da BulgMB, gaohou

novas formaa ap6s 8

conqulsta da

noaa Jndependancia Nacional. Desenvol'ieu·se a coopera~lo
material tecnica entre os ~OS$08 Estados, nas ma;a diversaa
'rentes de produC(8o. ~ por exemplo do conhecimento dos sen he>
res deputados. a valioss contrlbuiQaO dos tntemacionaJistas .
butgaros no vale 00 Limpapo, 0 celeiro do Pais. nomeadamente
no complexo agro-Industrial do Ch6kw~. e noutros sectores de
actividade econ6mica e social dOl1osso PaIs.
Durante B estada do emlnente dirigenle revolucionario ·
da Pat ria de George Oimltro'l 80 nosso Pais, fol celebrado 0
T-ratado de Amizade e CooperavBo entre a Republica Popul8tf
de MO~8mbique'e 8 RepUblica Popular da Bulgaria. Este Impor.
tante document consagra 0 reforc;o e 0 desenvolvimento con·
tlnuo das rela~ Oes polfticas, economicas, tecnico,cientiflcas,
sociais e, cUlturalsentre os. nosaos Estados engajados na CORSo
tru~o e avsnc;o do Soctalismo. Estabele6emos 0& base do
Marxisrno.:-lenlnismo e do Intamacionalismo Proletario. a via
de desenvolvlmento des n08388 relaQOes tradicionais de ami·
zade e cooperac;ao na luta comwm contra 0 imperialismo. 0
colonialismo, 0 neocolonialismo, 0 'raclsmo e 0 «apartheid.. ,
pelo .trtunfo
, do Socialismo, de 'Paz e do Progresso Social. .
CONTRIBUIQAO PARA 0 TRIUNFO
DA REVOLUCAO SOCIALISTA MUNDIAL

cia .uta

a nossa capacldade de acQlo comum na trincheira
antl~
·/mperialista mundlet. ,' .
.
,
.
.
'.
Estabelecemos as linhas mestras que orientarAo para
uma etapa ma.is avanc;ada as retaQOes de amlzede e cooperaQAo
multiforme entre os nOSSQs paises e contlrlbuindo assim para 0
triunfo da RevoluCfAo SOcialista Mundial.
No passado m~s de Abril. 0 nosso Pars teve a honra de
receber 0 p residente NicOlae , ceausescu, dirlgente maximo da
Republica Soclalista de Romania. Atraves da sua pesso&, manifestamos 0 noseo sentimento de gratid~o pelo apoio militante
que recebemos do Povo Romeno durante a luta armada de
II berta~o naoioral cont r,a a dQmina~ao colonial e imperialista.
.
Darante ,a sua estada, t rocamos ,neas experh~nciBs sobre
a construc;:lo socialista 'em ambos os parses e defini rnos as
bases correctas 9' sOlidas.de urna coepersQAo frutrfera bilateral.
Neste contexto eonolu; mos que a unidade de scc;:llo e 0
desenvolvimento ulterior das rels~Oes qe amizade e cooperaoAo
entr.e a Rep(J bli c~ Popular de MOQamblque e a Rep(rblica Socia·
lista da Romania continuavam assentes .nos princfpios universais
do Marxisme>Leninismo, 0 que nos cqnduziu a celebrac;:Ao de
.
um Tiatado ' de Arn i~ade e CQoperaCfilo•. , ,
Ser'ihor Presidente •.
Senhores Oeputados,

No princlpio deste ano. recebemos, no "osso Pars. 0 Pre·
sidente da Republica Oemocmtica AlemA, Elich Honecker, diri·
gindo uma importante delegB(fAo .de Partido • Estado daquele
pals irmao.
A sua presen~a em MOQambique contribulu para a conSo. Udat(M dos la¢os de amlzade e solidarledade militantes existentas Elntre. 0 Povo MOQambicano e 0 POVo AlemAo. desde os
momentos dlffceis da I'lossa luta de llbertayao nacional contra
o'coloniallsmo portugu6s.
Conquistada a 'ndepend6ncia Naolonal, temos desenvoJ.
vldo com a Republica Oemocratica Alemi urna cooperac;Ao
frutff9f'8 em varios domlnios, nomeadamente ne educa~o. forma9~0 profissiooaJ. Industria 8 comerclo, e outros ramos de
actiVldade do nosso Estado.
'
, A nrvel ideologico e politico alC8n~mos tambem uma
coopera~ao avan~eda, que assegura 0 desenvolvimento sOlido
<tea relsQOes fratemals de amlzade e cooperac;:!o entre os,
nosso") Partidos. Estados 8 Povos.
, Em conjunto, reafirmamoa a n9SS8 fir.me determinsc;Ao
em nos apoiarmos mutua mente n8 edlficaf;Ao ' do Socialismo
na Rep(Jblica Popular de M0Cfambique e no desenvolvlmento da
sociedade soclalista avanc;ada na Republica Oemocr'tlca AlemA.
Como reaultado do desenvolvimento da cooper&<:Ao blisteral mutuamente vantaJoS8; concluimoe um Tratado de Ami·
2ida • Coopera~o, 1)8 base d'o engajamento comum aos princlplos universais do Marxismo-Leninisma e da 'pratiea cone~
quente do Internaclonalismo Protetario. Oeste modo, refonramos

.

A " conclusAo de tlo j mportantes documentos resulta da
'amizade fraternal e da co~raC;ao existentes entre os Partldos
e Pavos daquelea parses irrMos com 0 Partido FRELIMO e 0
nosso POYo. EJes visam 0 aprofundamento do conhecimento
mUtuo de ambo$ os Povos e ' Sio urns contribuic;so para 0
retorc;o da ampl. frente antl·imperiallsta mundial na sua luts
pelo Socialismo, Paz e Prog resso Social. A assinatura dos
rete rides t ratados, traduz a firme determinaQAo da ' Republica
Popular de Moc;:ambique e daqueJes parses amigos no aJarga·
mento e defesa das nassas conquistas ' sOcio-econOmicas, na
base de princfpios do respeito pela soberania. pels integrldade
territorial, pela n40 inger6ncia nos assumos internos • pels
igualdade de direitos.
Convicto de.' que os 1 ratados conl ribuem para 0 I UCesso
da luta do Povo MOQamblcano nB. consolidaQ80 da indepen.
d6ncia "acional e con~truqiio do socialismo, e reconhecendo
o papal que desempenham no fortalecirnento e desenvolvlmento
do Movimento RevoJucionario ~~ial na, luta contra 0 Imperialismo, espero que a Assembleis Popular congratule efuslvamente
SUB ExcelOncia ,0 Presidente d a Republica Popular de MOQaI11bique, Samora Moises Machel, pelaassinatura de t ao impartantes documentos e form(llmente proponho que a Assembleia
Popular ratifique os Tratados de Amizade e Cooperac;ioentre
a Rep6blica Popular de MOQambique a Pep(Jblica Popular de
Angola. a Ae~ObliC8 Popular da Bulgaria. a RepUblica De~
cr mca Alein} e a RepOfltica Socialista da Rom6nla.
A LUTA CONTINUAl..

"

,

ABASTECIMEm,O

E AGUA A MAPUTO

EM £STUDO PBOGIIA
A CuaTO PBAZO
P ABIII·· MlNiMlua AS CABiNCIAS
• Actual, sistema de abastecimeata. ·de ipa fUD;iana hi lBIis de 8~ ue.

I,

.

I

SEMINARIO NACION,AL
dOs' cinco 'sruPOs de trabalho constituidos durante a 'Ease preparat6r1a do see
minano. 0$ quais ' tem como base os da-·
dos retolhidoe nO. diveraos diltritos cIa
Provincia ,de, ~oo. Delgado.

de destacar as d~ feitas 80S sectores ligados B()S traDsportes.
no referido s~4rio. que conta com a
• 0 programa de visita ao referido
. panidpa~o ,de directores nacionai!> e
disttito previa um ·ftlcootro com 'as esprovinciaia dOl T lanaportea ·e CowWli.
tTuturas locais. no 'qual aquele respon·
f:a~6cs. '
savel Be inteirou das dificuJcIades exiS"
trica, principalmente 'quando ocorrem tempesteotes no campo dos transportes.
Este encontro ,~ orlentado pelo Mi· VIStrA DO MINISTRO CABA~O
As desloca¢es do Minu tro Luis
A.
PROViNCIA
dos
Transpones
e
Comunica~f
»eS,
nistro
tades au 1rovoadas, ruplUl.i nls conduta!
Caba~ t~m em vista 0 estudo da situaDE
CABO
DELGADO
Jose
Luis
Caba~
que
ao
war
da
pala.
adutoras de' disfribui~o e. ainda as deflci~
~o d06 portbs eda c:amionagem autovra na.ses5ao de abertura sintetizou as
cias nas instala~oes de bombagem podsm experiendas
da Provincia de abo Del·
Antes de regressar i cidaqe dt Pem- . move! e a: recolba de elementos para 0
'11I0tivar uma quebra no fcinecimento de 6gua gada, no aprovcitamento dos transpr.t- ha. afim 'de orientar os trabalbos do incremento e de5eovolvimento plani!i.
a populap o.
tes de Carga, ao mesmo tempo que fez Semimitio Naclooal do Centro de Infor- cado do sector. a lu~ das OI'ienta~Oes
men~o .cias eXpeI'iCncias que se vivcm
de Carga. 0 Ministto dos' Trans- emanadaA pel as estruturaa centrais do
Por oulto lado, em bora a capacldade noutros pontos do nosso Pais. no que ma~o
portes e ComUnica~. acompanhado Partido e do :Governo.
de reserva de 6gua nasle momento sej. de diz respeito :\ utiliza~o da irbta rodo- poT directores naciouais e elementos do
...
_' Partido ,e , (;Qv.e.mo , na ,Provincia de
140 000 melros dbicos, mantem-se habitual- viaria.
No decurso do Se~in:irlo Nacional Cabo Delgado. visitou diverws sedores
mente a urn nlvet abaixo de SO por cenlo
devldo as'dificuldades lcill'la apontadas. ~ assim do Centro de Inforrna~o e Carga. de aetividade do distrito do lbo, sendo
ainda a liga~ necess<iri:.
que $I expliea que qualquer avar!a no sis- estudar-ae-a
(Conlinuadt da prilUir. tMgina)
entre as estruturas de produ~'io; comertema, sublda de turva~jjes, ou eventual erro cializa~30 e dOl transportes. para alem
'A Fabric. de ExplosiVOl, contor,
de explora~o, conduza muilas vezes a graves da discussao dos refat6rios da Ag&tda
me salientou na reunlio d. ontern
a ci 0 n a. 1 de Frete e ~ avega~o
dificuldades na distribui~ao; chegando-se a
o
elemento do SNASP, assume um.
interr~ties incontrolaveis ' do fomecimento (ANFRENA, do Centro Coordenador
Im
portancia fundamental no con·
da explora~o de cabotagem hem como

(Conti_o di primeira . .)

Um vaSto progra",-. ~e,ilqaes. curtoprazo,' ci&ncias do abasted~ento de q ua . cidade
uti sendo preparado pel., Direc~o Nacional de Maputo. Esta silua~o 6' essenciilmente .
de Aguas, com vista a eliminar as 'deficiincias consequincia da incapllcidade • mau esfado
txisfen1es no, siJlema de abastecimento de agua do sistema de abastecimento d~ 6gua que
i cidade 'de Mapulo e , rredOfG e ,megur. serve esta regilo hi mais de 80 Inos.
iI sati$f~io dos consumos previsto, ate aos
pr6ximos quatro alIOS.
Apesar de estar em condi~ies de fomec:er
o projecto para a minimitatio das caran- um tiHldiil di6Jjo de eertl' de 3000 metr.os
das no abastecimento de 6gua, a esta zona, cubicos per hora, desde que nio se verifiquem
que 51 fraduzem muilas vezes nl 'i!rierru~o avarias eu turva~1 lnormais no ~ Umbeldd
do fundonamenfo claS unidades Industriais,onde se faz a capta~io cte igu~ asia quanticOm a queda eli ' prociutio e ' pi'odufividade; dade' fol tomandG-Se insufidept. para satisdificuldades para 0 funcionamento dos centros fazer as necessidades dos consuinldores devido
de sa6de, inc6moclos e perigOS pofentia;~ para ao aescimento lIio s6 da pr6pria cidade como
I saude da popula$iO. e consfiluido por um
do numero de pessoas que nela habit••
canjunto de prograrniIJ partelares. pratlcamente
independentes entre si, cuja implemenf~ per_
.EmboJ:a· nao baja dadosestalisficos seg.
r.:!ira resolver 0 problema, enquanto ,sa aguar. lOS sobre a popula~o e respetfivo abasfeci· sem possibilidades . de prevenir os consumi·
da a conCleHz~ao da solu~io a m6dio prazo. mento de 6gua pode.se afirmar, segundo esti- ckfes.
Ainstala§Jo do 'slsfema elevatOrio na cidade mativas do seclor de 6guas, que 250 rnn
da Matola, que ir6 aumentar 8mdez por cento habila~tes!. ~u. seja cerea de 40 por centa"
a eapacidade actual do sbfema de abasleci- tern dislnbuttao 'de agua ao domlcDIo. 150
mento a ;.tapuio, como a repara~o dil ,,"n·' mil habnantes 0 que corresponde a 2S par
cipal candula adulora que nos referimaJ h6 tento, t~m distribui~o de agua pot meio de
..guns dias atru, fazem parte das ac~s ime-' fonlaMrios. 200 liil habitantes. ou sejl 35
dilles do projecto acurto prazo. .
. . por cento, abastecem·se a1rav& de ~s. .'
Has 8C~ijes a initiar ainda erie ano, cons.
tam tamWm a instal~!o de reservat6rios de
.Agravandt 0' facto. do sutema de abas~ua em zonas vita is, para 0 abastecimento das . leclmento te~ ullr~pa~do a sua sahr~io,
unidades indusfriais~ hospitais,entre ollfros cen- desde os 6,gaos hlli'luilcos que 0 constlfuem
tros sodais;' revisao genl da actual instal~, '. '8 pr6pria rede' de distribul~o, ha a. anotar
, desde 0 seelor de capta~o, tratamento da a falta de p"as sobressalenles e Gulros ma6gua,af6 a propria rede de d~tribui~o.
1eriais de. substitWsao que garantiriam uma
No projedo a curfo praIO. assume par· convenient. assistincia as instala~es.
flail. important!a a campanha de 'sensibiliE~ resultado de foclas estas insuficiencillS
~io da popula~aG que 0 sector de ' guas preaha '
'A.. 1 M
'
va desenddear para a elimina~ao das gistas 0 sletllnento de ,,~ua a ~puto e. arredBSnecesYriOS. da qua que 0 adual .sislema dores..e norma!mente_ mterrompldo I Jim de
ainda nos pode fomecer.
permltlr a reeuPerl~ao das. reservas pari 0
POROII fAlTA 4GOA
abasted~ento ~e sadores Vltais em USGS d.
o problema da lalta de dgua e tim dos mms sensiveis para a popultlfQ.o.
II (IDIDE DE MAPUTO
fallas nao lI'evistas. ,
Muitas ve%es d. neumirio iT bwcar dgua a IO'tgfSS distdnci4S das suas resi4encias
;Datani J6 de hi muitos anos alrAs as deft.
A taiba no forneciniento de energi. el6(-

Grupe : de Vigil(qcla

M,INISrERIO DAS GBRAS
PIIBUCAS

(CIIIIimIHo di ,primeir. p6giaa)
~odo projedo sobre 1 ortaniza~odO sector
produtivo. que; 'por sua vez, <Ii .conti ·da cria·
. .~ao de novas empresas estatais, suas Men
, de ac~ao e ouiros sectores I estatizar.· .
~. 0 projecto sobre a organiza~o do Apare· ,
Iho de Estado que garanta 0 cumpriniento e
realiza~ao corredi dos trabalhos programados
para 0 pr6ximo ano sera, tambem~ um dos
principiis ponloJ sobr. 0 qual (» Conselho
Coordenacior do MOPHse vai debru~r.
oprimtlro[onselho Coordenador do Minis·
terio das Obras PUblicas e Rabita~o reilizou·!e
em Dezembro de t977, tendo ental) sldo Ian·
sadas as b~s para a progfama~D da, acli·
vidadas.de t918' e criatlas condi~Oes para 0
refOflO· ria capacidade executiva dos pianos
definidos no · encontro.
'
Neste enconfro deverlo participar direct.
res nacionais e provincils daquele Ministeria,
representantes de outros minist6rios, das.Comissaes Nationals, dIS Organt.s de MaulS
e oulros canvidados.

fexto .' das unidades' d& pr~ukio
do Pais, dado que a SUI produ~o
6 aplicada para permifir a outras
tlbricas, comoe 0 CISG cia Companhia de timenfos, obter. algu·
mas das' mal6rias-primas .de que
necessitam pala a '.sua' labora~io.
Pelo facto de naquela local de
produ~io se prepararem produtos
explosivos,1 impiantaGao· cle 6rupo ·de Vigilincia -ir6 .pemlitir que
os trabalhadore$ wegurem a deft.
sa da empresa contra I aqIo do
inimigo. - lOs ' esta_ .....
menle a ser atacadts pelt illllllge.
Denmos. per iDe, detellder • ....
nos ..... I. It III8SIIO fellpo,
colocar • inimigo .. delinsiY. passin - atirmou .. elemenft do
SNASP.

(OAt sena-fei
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