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O clirector cJo Cu;ïru A* fstu,ils tendo.sérgio Vieira depositado coroas
Africanos da Universidade Eduardo de f lores enr cada um dos túmulos,
Mondlane, Coronel Sérgio Vieira, precedendo idêntico gesto dos con.
aconrpanhado pelos convidados estran- vidados de honra ao seminário: Mac
geiros ao Seminário ern Menrória de Maharaj,  membro do Comité 'Execu"

Aquino de Bragança e Rutlr First,  bem t ivo do ANC da Afr ica do Sul; pio'
corïro pelo oessoal da i ;-rst i tuição quo fessor lmmanuel Wallerstein, director
dir ige, procedeu ontern à cerimónia de do Centro Fernand Braudel e investi-
depr :s icão de f lores nos túmLr los dos gador :  da Univers idade de Nova lor -
malogrados irrvestigadores das ciên- que; pyofesssr Peter Vale, director do
cias sociais. que foranr Aquino de lnst i tuto de lnvestigação de Ciências
BraganÇa e Ruth First.  Sociais e Economia da Universidade

A cerimirnia teve inÍcio cerca das de Rhodes, ná Áfr ica do Sul; e, ainda
16 horas,  r ro  cern i tér io  de Lhanguene,  B.  Wi l l iam.Mar t in ,  invest igador  do

O Coronel Sérgio Vieira, à direita, na foto, ladeado por convidadgs, pes-
sçal do GEA e viúva de Aquino Bragança, durante a deposição de Ílores,

ontem, no Cenritério de Lhanguene
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Centro F. Braduel,da Uníversidade de
Nova lorque.

Maís tarde. o Coronel Sérgio Vieira
aconrpanhou os convidados de honra,
t luma visita de cortesia e amizade à
famí l ia  de Aqui r ro  de Bragança.

Hoje, peÍas B horas. o Director do
CEA,  v is i tante  e  pessoal  do.  cent ro
prestarão homenagem e deporão f lo-
res rìo Monumento aos Heróis Mo-
carnbicanos.

O inicio of icial do Senrinário está
previsto para as nove Íroras, no anti-
teatro do CEA, no Campo Universitá-
rio, prolongando-se até dia 22.

Fontes l igadas ao evento inf ornra-
ram-nos, entretanto, que do Pro-
grama de trabalhos' constaìr,  alénr do
discurso de abertura, a ser proÍerido
pelo Director Séígio Vieira, várias in-
tervenções, entre as quais destaca-
mos:

a Evocação da vida e obra de-  
Aquino de BraEança,  pe lo  prnÍes.
cor  l rnânuel  Wal lers te ín ;

C A invevitabi l idade dos generals:
Anatonria do poder lrranco na
AÍrica do Sul, pelo professor
Peter Vale.

O Determinantes internas da actuerl
. polÍtíca extenìa de Pretória, por

Mac Maharaj.

O Vectores da polÍtica externa da
FRELIMO,[1962-1975) - conti . lbui-
cão para o estudo da poÍít ica
externa da FRËLIMO - por Sér-
g io  V ie i ra .


