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o P residente do

Partido FRELIMO e P~idente da RepUblica Pop ular de M~ambjque, Samora LUois -s Mach el, ahriu ontern, no CIube Militar, em Maputo, a segunda Conferencia para a Coordena~ao do Desenvolvimento da Africa Austral ( SADCC-2),
com urn importante discurso atentamente seguido por todos os presentes e no ual talou de vmos as untos ligados a estrategia
adoptada pelos nove paises desta regiio: da Africa com vista a que possam, em COil jim to, veneer 0 subdesenvolviinento em que
rivem. Passamos a transcrever 0 texto do r eferido discurso:
Senhor Presidente,
Senhores Chefes das Delegal(oes de Pafses
e Organizac;:oes Internacionais
Distjntos De/egados
.: com setisfaQso qUe a Republica Popular de Mojfamblque acolhe em Maputo a Segunda Conferlmcia
da CooperaQao dos Paises da Africa Austral.
Estao presentes nesta Conf8t/'encia nove parses
em que as reflexos da dominac;:ao colQnial ainda hoje
se faze m sentir no seu atraso econ6mico.
Nesta C o n fer~n cia estao representantes dos cinco
continentes, estao presentes p ai~e s com diferentes
graus de desenvolvi mento. estao presentes organis.
mos economicos e financeiros internacionais.
Todos, na diversidade dos sistemas econOmicos.
procuram aqui estabalecer uma plataforma comum
de aCQoes concretas visando promover 0 desenvolvimento desta zona de Africa.
A todos os Delegados damos as boas vlndss ~
Republica Popular de Mo~mbique.
No inlcio desta Confer~ncia, rendemos holnens'

«A reallzar;:ao de reunU~ese conferOnclas sobre .a co·
regional corresponde a uma fase qualltativ&mente nova na Africa Austral.» Presjdente Sa.
mora Machel

opera~ao

gem a memoria de SIR SERETSE kHAMA, President(
da Republica do Botswana" nosso querldo amigo . .
o Rresidente SERETSE KHAMA foi um lutador corajoso pela libertac;:ao d·o seu povo e dos povos da
Africa Austral. Com uma compreensAo profunda da
necessidade do combate pela in depe n d ~nc ia econO.
mica, como factor essencial de liberta9Elo completa
dos riossos Povos, 0 President.e SERETSE KHAMA foi
dinamizador consequente .da batalha comum que e
trayada pelos nove pafses desta regia.o.
Enaltecemos as aCQoes desenvolvidas pela Re~
publica do Botswana que, como· pais coordenador
do Prog rama de Lusaka, nao se poupou a esfor90s
na cria9ao de condiyoes hecessarias para 0 ~xitt> dos
trabalhos desta Conferencia.
.
senho~

Presidente.

A realizac;:Ao de reumoes e conferencias sobre
a c;oaperac;:ao regional. corresponde a uma fase qua.
litativamente nova oa Africa Austral. Ela resulta do
desenvotvimento do processo da luta de Iibertac;:ao
nacional na nossa zona, qUe ja entrou na sua fase
final. Alem da libertac;:ao da Namibia e da eli minaoao
do apartheid na Africa do Sui, a questao essencial
que se coloca agora e a do desenvolvimento acele·
lerado dos paises da Africa Austral. Desenvolviment o
que permita a promoc;ao do bem·estar material e
social dos povos.
J: neste contexto que a independencia do Zimbabwe abriu perspectivas novas para a edifica¢ao
da paz e da coopera9ao nesta regiao.
Para a instauraoa.o deste cli ma favortlvel contrlbuiram decisivamente a fo r<;;a, determinac;:ao e coesao
dos Parses da Li nha da F,rente ql;le souberam assumir 0 combate para a libertac;:ao total da Africa Aus.
tral. Contribufu tambem a solidariedade das forc;:as
progressistas e democraticas do mundo inteiro.
A vontade poHticaque move os Parses de Llnha
da Frente. a· sua pratica, a experiellcia acumulada
'Cluranteestes an os, e, em pa,rticular, as acc;:oes concertadas e os saoriffcios consentidos constituem uma
base de unidade que permite enfrentar com malar
determinacao 0 novo desafio que Se apresenta aos
nossos Povos, a luta pela libertac;ao econOmica.
Na sua acc;:ao, Os Paises da Linha da Frente tem-se
caracterizado por um funclona mento rapido e eficaz,
sem uma institucionalizac;:clo que desse origem a um
aparelho pesado e dispendioso.
A independenCia do Zimbabwe e a unidade forjada na aCQ80 comum dos parses da Linha da Frente
permitiram criar as condll(oes para que todos Os par-
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economias um instrumento eficaz da nossa luta comum.
Os programas que queremos implementar situam.se em diversos dominios, visando assegurar 0 aproveitamento do enorme potencial produtivo e comercial que a nossa regiao possui.
A semelhanc;:a do que sucede na maioria dos
paises subdesenvolvidos, tambem nos nossos parses,
90S para as industrias subordinadas existentes na umaelevada percentagem da populac;:ao · vive da
ses da zona se Juntassem 110 combate por um desen.
ag ricultura, sector basico, cujo desenvolvimento e
volvi mento ,regional harmonioso e independente.
regiao.
Os nossos Nove Parses, desde a Conferencia de
Por este p,rocesso. cujo inlcio remonta organiza. prioritario. 0 desenvolvimento e aproveitamento raLu saka, t@m desenvolvido com sucesso um estilo
yao do siste ma de explora9ao col onial nos fins do cional deste sector, atraves da aplicayao de meios
flexivel de trabalho, que pensamos dever ser mantido
saculo passado, os nossos paises foram subordina- tecnol6gi(;;os e utiliza9 aci de meios financei ros aprocomo caracterfstica da nossa cooperac;:/io.
dos Africa do Sui e econo micamente acorrentados priados sao essenciais para eli minarmos a fome, um
dos maiores flagelos com que se confrontam os
No desenvolvimento da nossa coopera<;:M, e de- as masmorras do apartheid. Esta depend~ncra cons·
cisivo prosseguir 0 combate para a eliminal(80 dos titui uma condicionante fundamental da situaoAo de nossos povos.
ultimos focos do colonialismo, do racismo e do apar. sUbdesenvolvimento em que as nossos paises se enDo desenvolvimento da agricultura depende tamtheid que 0 regime sui afrricano persiste em manter
contram.
bem a gera<;:Ao de excedentes alimentares indispenna Namibia e na Africa do SuI.
A IUla que travamos pela reduc;:ao da depend€lnsaveis ao estabelecimento do sistema de seguranoa
ali mentar.
A libertavao da Namibia e da Africa do Sui cons- cia, em particular em rela<;:ao it Africa do Sui, e parte
titui condiQ80 indispensavel para a constru<;:ao de integrante e essencial da luta pelo direjto dos nossos
Finalmente,- a produQao agricola deve transfo rum clima de paz e estabilidade durad.ouras, necessa· Povos ao desenvolvime nto que Ihes permita usufruir
mar.sE; numa base . s61ida da nossa industrializa9ao.
dos trutos do seu trab alho.
rio a cooperac;:ao de todos os paises da zona, sem
condi980 essencial no processo de libertac;:ao defi·
excepCfao.
Por outro lado, a depen d{)ncia dos nossos parses
nitiva da dependemcia e do subdesenvolvimento.
em relayao a Africa do Sui fOi con cebida como um
Os efeitos da conjuntura mundial que hoje v ive~
Sennor Presidente,
instrumento para 0 fortalecimento e da defesa do reo mos reflectem-se nas nossas economias e consti.
gime do apartheid, cond enauo por toda a comuni- tuem uma ameac;:a A concretlzaoao da nossa estraNos nossos palses encontramos a contradiQAo dade internacional.
legia de desenvolvimento. A inflac;:ao mundial, que
gritante entre a dlmensao dos recursos que possui·
A luta pela real inde pend~ncia econ6mlca dos afecta as nossas economias em geral, -repercute-se
mos e 0 atraso econ6mico em que vivemos.
nove parses nao e um processo fechado. Ela Inse. de forma particularmente grave nos paises econoOsnossos paises nao sao pobres. As suas rique·
re-se oa luta garai da hu man id~de pela libertac;:ao
micamente atr~sados. .
zas t€lm sido mantidas em estado latente, desperdi- polltica, pela emanclpaQao econ6mica e social dos
A sUbida· vertiginosa dos preQos. em particular
qadas ou utilizadas sem proveito para Os nossos
Povos. Consolidar a independG,nci a dos palses !ivres dos equipamentos e do petr6leo, sem uma corresPovos.
da regtao. significa enfraquecer 0 regime racista e pondente subida no preQo das matarias-primas de
Na Africa Austral encontra.se uma das mals 1m- criar as condlvoes para que Os povos ainda dom!que somos produtores, agrava seriamente a situa9aO
portsntes concentraOOes de Irecursos naturals do nados possam participar plen amente neste nosso · econ6mica dos parses em desenvolvimento e pode
Mundo.
grandloso projecto.
constrtuir um factor de disc6rdia.
Possu/mos fabulosas reservas minerais. PossuiLogo que a Namibia seja independente e 0 aparA silua<;ao actual neste campo impoe·nos a promos extensos recursos de carvao, diamante, pe1T6· theid seja liquidado na Africa do Sui, estes palses
cura de formas de aproveitamento integral dos releo. gas, cobre. bauxite, cr6mio. uranio. ta:ntalite. poderao com pleno direito benetrciar das vantagens
cursos existentes nos nossos parses. Designadamende cooperac;:ao regional que estamos a estabelecer. te no sector energetico, os recursos hidrlcos. cor·
pegmat ites e outros.
A rique,za energetica constiuida' palo carvao, 0
A luta pelo aproveitamento dos recursos flatu' rectamente aproveitadas, permitirao fornecer grande
gas, 0 petrOleo, junta·se um enorme potencial hidro- rais da nossa ZOna em beneficia dOS nossos povos
parte da energia necessaria ao desenvolvimento dos
electrico, essenciat para 0 dsenvolvimento da nossa nao e dirigida contra qualquer pals ou gfupO de
nossos programas regionais.
base industrial.
paises. Ela nao entra em confllto com qualquer das
A coordenacdo e desenvolvimento dos sistemas
Possufmos uma enorme e multlfacetada poten- demais jnstrtuiooes reglonais e inter-reglonais exis·
de transporles e comunic8<;:ces da nossa zona. ~
ntes. 0 ubdesenvolvlmento em qUe se encontra
clalidaae agrfcola, ainda quase complefameme Clesa--""":-:t:"e~
um aspecto fulcral de coopera(fao regional.
proveitada. Terras ferteis estendem-se por areas de a Afpea Austral e 0 Jnlmrgo comum.
Do desenvolvimento do sector dos transportes e
cllmas diversiflcados~ Podemos desenvolver a .clll~
Para 0 n08&o desenvolvimento devemos comer,
comunlcaQOes. beneflt:iarAo todo! os parses da zona
tura extensiva duma grande variedade de produtos em primejro lugar, com as nossas proprias capaci- pels import~ncla que ele reveste para a coopera.
desde a mandioca, 0 milho, 0 trigo, cana de ~9UCar. dades e experiencia_ E indispensavel. para isso, fa·
9ao, para 0 escoamento normal das materias-primas,
ao algodso, ao sisal, cafe e cha, desde as trutes zermos a inventariac;:ao da capacidade e experi~ncia
a troca de prod~tos entre Os paises de regl&o e entre
Iropi cais as trutas de climas temperados.
de cada um .dos nossos nove palses em todos os
estes e' 0 exterior. Dele beneficiarAo igualmente oS
Abundantemente irrlgada, com extensos e ricos sectores de actividade, para podermos beneficiar
pars~s desenvolvidos, interessados em que as tro.
vales de grandes rios, a nosSa zona tem todas as delas na nossa coopera9ao.
cas comerclais com a rossa zona se processem de
condiooes para ser um dos mais importantes oeleiContamos com a parti cipa9Ao de todos os p alses forma rapida, eficaz e a precos competitivos.
ros da Africa, reunin do ainda excelentes caracts- e organizac;:6es, na base duma cooperaQaO mutua. A criac;:a.o da Comissao de Transportes e Coristlcas para a produoao pecuaria e vastos recursos
florestais, onde abundam madeiras preciosas como
umbila, ~ja mbilfre, pau'rosa , pau·preto, sFndalo. Os
rios, os lagos e 0 litoral sao ricos em peixe, camarao,
lagostas e outros crustaceos.
Toda esla riqueza permanece arnda inerte au e
desperdi9ada, como as aguas dos rios que se perdem no mar sem gerare m energia ou ·irrlgarem as
campos. Toda esta riqueza potencial torna ainda mals
dramatico e incoerente 0 estado agudo de subdesenvolvimento a que a dotTl inaQ8o colonial votou oS
nossos paises.
Os eteitos da domina9Bo colonial estao alnda
presentes nos nossos pafses. Eles nao ficaram restritos ao longo perrodo hist6rico durante 0 qual os
nossos paises foram colon izados. A dominaoao deixou as nossos paises sem ecohOmia pr6pria:
umbilical mente ligados as antigas metropoles coloniais . .A ideologia do colonialismo gerou a mentalidade de dependencia, 0 espirito fatalista, a aceita980
passiva da miseria, a convicr;ao da incapacidade de
transformar a realidade.
A luta contra 0 subdesenvotvimento e, primeiro
que tudo, a luta pela descolonizac;: ao mental, are.
jeiQ80 do paternalismo, a aquisiC;ao do conheCimento
da importancia dos nossos recu rsos e da consci€mcia da nossa forCfa e capacldade.
Andamos su bnutridos, sofremos Os efeitos das
secas e das inundac,;oes quan do. possurmos terras
ferteise abundante-s recursos de agua.
Andamos nus, quando produzimos e exportamos
Um aspecto do momento em que 0 Presldente Sa mora Machel pronunclav" ontem, 0 discurso de
todas as matari as'primas que ali mentam e impulsioabertura da Segunda CO'lferencia para a Coordena~ao do Desenvolvlmento da Africa Austral
nam grandes complexos da industria textil.
Os nossos povos sao laboriosos. deram provas mente vantajosa, assente na Dao inger@ncia e no munica<;:oes da Africa Austral reflecte a importancia
eVidentes da sua capacidade de trabalh o nas condi- respeito pelo dlreito de cad a povo ao seu desen- que atribufmos a coordenalfao dos sist€mas de t.ransc;:oes mais diffceis. 0 analfabetismo, a talta de qua- voillimento independente.
portes:,e comun ica<;oes, indispens,avel ao aprovelta·
dros tecnicos, sao as Iimitac,;Oes mais graves ao dementa racional das infra.estruturas existentes e a
Nesta march a para a e1evaCBo do nrvel de vida
senvolvimento da produtividade nos nossos parses, dos nossos povos queremos a tecnologia moderna.
impiementa9aO de novos projectos.
A explorac;:ao e a pilhagem colonial a que fomos a tecnologia do seculo XX, a tecnologia enriq uecida
No espirito de cooperayAo econ6mica e entreasubmetidos provocaram graves deformaQoes e dis- pelos avanc;:os da ciM cia na epoca em que vivemos.
juda que caracterizaa aovao dos nove paises da
torQoes na economia dos nossos paises.
Queremos forma r tecnicos altamente qualjficados e zona, julgamos que os palses do litoral· devem as·
Elas expri rnem-se no facto de as nossas econo· competentes.
sumir a responsabrlidade de criar condic;:Oes necesmias se caracterizarem por rendi mentos per capita
Queremos assim, promover uma sa e real coo.
sarias para que os seus portos passam servir de
reais que se situa m entre os mais baixos do mundo, perac;:ao que possibilite 0 crescimento acelerada e plataforma de escoamento dos produtos de e para
apesar das riquezas imensas que os nossos paises
estavel das nossas economias.
o hinterland.
possuem.
J: necessario, pois. que a capacldade daslnfraAs economias dos paises da Africa Austral foram
Senhor Presidente,
-estruturas
exlstentes seja aumentada e que outras
concebidas e or ganizadas em fun<;:ao da Africa do
Senhores Delegados.
. sejam criadas para que possam corresponde r ao
SuI.
nivel de desenvolvimento econ6 mico e comercial que
A Africa do Sui foi transforma.da no polo de atracA dimensao das tarefas que nos propomos para se prev ~.
9ao da zona. Para ela contluem as redes de estradas
atingirmos 0 progresso, a auto·sufici@ncia e 0 desen.
A questao dos quadros e uma questao fundae ferrov iarias. Para ela eram canalizados as exceden- volvimento desta zona da humanidade. con stitu i um
tes de mao·de-obra dos parses da regiao. pagos a pre- desafio que os nossos povos estao decidid os a ven- . mental para a desenvolvimento dos nossos paises.
ImpOe-se, por isso, a (ealizac;:Ao de vastos pro·
90S itrisorios e submetidos a um regime desumano e cer. Ele exprime·se na vastidlio dos programas que
gramas
de formac;:Ao de quadros essenclais l matepretendemos desenvolver, no esforQO que envidamos
racista. A Africa do Sui tornou'Se no centro fomecedor de materias-primas, de equ ipamento e de servi- para fazermos da complementariedade das !Jossas
(ConUnua na pig. segulnte)
I
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Inimigo da Africa Austral e
Iivres da reg;ao criara condic;:oes de mercado mais
favoraveis ao il1vestimento numa escala economica
mente mais atractlv8,
A area econorniCfa a que nos re'erimos nao e
fechada. Hoje somos hove. Amanhii, certamente. mais
parses participarao. Assim, contribuiremos para a
cooperacao a escala do continente.
Trata·se de uma experiencia que envolvendo Par·
ses com niveis de desenvolvimento deslgual, e palses
de sistemas sociais diferentes procura estabelecer
a plataforma de cooperacao vantajosa para toda�
as partes intervenientes.

(Continuado da pag. anterior)

rializac;:6.o e a contihuidade de todos os nosso s pro
jectos.
Senhor Presidente,
Encontramo-nos reunidos nesta Conferencia. por.
que 0 desanvolvimento da Africa Austral beneficia a
economia mundial. 0 desenvolvimento economlco
dos p aises da Africa Austral e uma contri buic;:ao
para 0 desenvolvimento da humanidade, .

o aumento da extraCQso do oromlo ou do carvso
na nossa regi6.o interessa tambem aos paises mais
avanc;ados. A produc;ao do uranio, do aluminio, do
petroleo. do gas, do a9ucar, d e truta, do algodso e
produtos alimentares, Interessa a todos os paises.

Senhor Presldente.
Para a Republica Popular de Mocambique esta
Conferencia tem um significado importante.
A Republica Popular de Moc;ambique e um pais
que edlfica 0 socialismo, tendo de v�ncer 0 subde.
senvolvimento legado por seculos de explorar;;a o
colonial e agravado por dez anos de guerra colo
nial. 0 nosso processo de reconstrueao nacional
foi atrasado peias destruieoes provocadas por CinCO
anos de agressao racista contra 0 nosso Pais .
SUbmetido III ocupacao, oprimido, massaorado
e agredido, 0 nosso Povo resistiu e lutou "'eroica
mente para conquista r a liberdade e a independen
cIa e cumprir 0 seu dever internaeionalista. Porque
fomos forc;aC\os a viver longa e dura mente a guerra
sabemos valorizar a paz.
Hoje, apos a independencia do Zimbabwe, 0 nos
so Povo vive. pel a primeira vez, uma situa�ao de
paz relativa, que nos permite concentrar os nossos

E na complementaridade das nossas aC90es, con·
jugando os recursos naturais que possuimos, com
Os meios tecnologicos e financeiros necessarios, que
criaremos uma base de cooperac;:3.o solida, frutuosa
e rentaveL

N o quadro da complementaridade econ6mica dos
paises desta zona, queremos desenvolver a indus
tria, criar a industria de base, mecanizar a agrl·
cultura. NEio pretendemos ser. apenas O s eternos
forneoedores de materia·prlma.
Queremos promover 0 desenvolvimento das rela
c;Oes econ6micas e comer,ciais, no contexto da coo
peracao bilateral ou multilateral. Estamos em con
di((oes de avanC8r em. projectos viaveis, a partir dos
quais obteremos beneficios mutuos.
o aveneo de area economica dos Nove Paises.

subde envolvim nt

0

esforc;os no combate a f�me, a nudez, ao analfa.
betlsmo, em suma, ao subdesenvolvlmento que es
tamos determlhados a venee r na presente decada.
valorizamos esta Conferencia, valorizamo s a coo
peraC;Eio que visa construir, porque ela manifesta 0
desejo de todos os nossos paises edificarem 0 pro
gresso, crlarem bases para um esfor90 comum e
mutuamente vantaioso na luta pelo desenvolvimento
econ6mico e social.

Entendemos a cooperac;:ao numa base de igual
dade de interesses e de vantagen s reciprocas. Por
iSso, nao identificamos cooperaeao, com ajuda.

Estamos preparados para iniciar e desenvQlver
ac<;:oes concretas de coopera<;:6.o nos diversos domi
nios com todos os paises e orgdnizac;:oes que respei
tern a nossa soberanla e independencia. 0 nosso
direito de decidirmos do nosso proprio futuro.
Os programas que serao analisados par esta
Conferencia sao audaciosos, sao programas que
visam romper com 0 subdesenvolvimento na Africa
Austral.

Os nossos povos estao determinados a veneer
lodas as dificuldades, todos os obstaculos que se
levantarn a materializaeao das suas legftimas aspi'
ra90es a paz e ao progresso. Estao determinados
a avanC;ar no caminho da cooperac;ao e do deser..
volvimento.

Temos esperanlfa de que esta Confer�ncia cons
titua um passo significativo e novo no processo de
transforma9ao das rela90es econ6micas internacio
nais.
Pensamos que ela po de demonstrar a viabilidade

da cria9ao de mecanismos concretos de cooperacao
numa base de igualdade e benelicios mutuos entre
palses e organizac;oes internacionais, independents
mente dos seus sibtemas politicos e econ6mico� e
do SElU estaglo de desenvolvimento,
Fayamos da nossa Conferencla,um passo impor.
tante para 0 sucesso do esforc;o conjugado das no:=:
sas capacidades a potencialidades. Tornemo,la uma
clara dernonstraQ ao dos nossos justos objectiv�s e
dum engaJamento comum na constru9ao duma co'
operacao. exemplar, rica de solUeOes imaginativas
e eficazes, em beneffcio de todos os·povos. Saiba
mos aqui identlficar a fome, a nudez, a doen9a, a
mis�ria, a 19noranoia como 0 exercito inimigo e tra·
yar a estrategia comum para 0 darrotar.
Nesta zona, onde a explorac;ao foi mais cruel,
onde a dominClcao assumiu maior brutalidade, onde
o r�cismo teima ainda em sobreviver, e grande a
responsabilidade de todos nos em construirmos as
bases solidas dum futur o de liberdade, de progresso, .
de JustiQa social. e de paz, um futuro de bem-estar
.
para os nossos Povos.
Esta Confer(mcia deve constituir. pOis, uma con
tribuic;ao positiv a para 0 esforeo mai s geral pc
cria9ao duma nova ordem econ6mica internacional
Justa e equitativa.
'
E neste esplrito que renovamos as boas-vindas
a todos Os delegados e desejamos bom trabalho e
os maiores $ucessos a 2:' Conferencia da Coopera.
((aO dos Parses da Africa Austral.

A LUTA CONTINUA!
MUlTO OBRIGADO

CHEGOU A HORADA COORDENA(AO
p, RA O·

E,SENYOLVIME,NT'O DA AFRICIA AUSTR,A,L

Intervenc;ao de Peter Mmusi que preside aos trabalhos da SADCC-2'
Em respo sla a� discurso inaugural proferido pelo Presidente Samora Machel, e dando initio aos trabalhos da SADCC·2,
Ministro das Finan�as e do Desenvolvimentodo Botswana, Peter Mmusi fez a 'seguinte interven�io:
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e 0 recollhecimellto IIItenxaciollal de \(1\

r.arr.nCllll c

potitica.\
aqu/·les.

No desel/t1oltlimt11'l10 dessas

e

politicar

processos hd n�cessidadr, de c fabele.
prioridade.�. A criafiio da S.1DCC e

cer

Ulna.

Povo

af"'lla�iio clara <las Gooernos e
do, Africa A ilS tral de 11l� somos

(i.cte r minOJr e�$as iirio.
ridadef. Dcsr.;amos afirmar ciaramCl1tc
ri (omunidadc in (erttaciollal esl(IYmo.�
n6s q Item dctle

proltto� a cooperflr aCrirl(lmente com as
f)/llra., na(:oe,{ qut' partilhMI' e,/c plaMla
TrmOf WHa me/llflgn"

Afnca

IJlt.H'IICt1 0(1'/1 de
do '10 a rt'gi(io.
pecifica.s cia Africa

e

compromis 0 resolu,/.o 'flor
processos COmcn urdv eiJ com
()

c

Iflw1Itio il/dllliriall:wr!o.

!nos

{/

vos.sa

lI(ircslidarie

espf'('I(l1 IJal'a
RI'rIIlt/I(,CI"

rll'

1/(e�JO

II

reel/rSOS sob 0 I/O �o domilHo. .-I , !lOSHII

17l'ccssidadcs e as nossas ncces i dades,
COli jllntd, slio urna base $olida para

em

roopcmfiio., Nlin a,pl"nas nas tl05M.I
cC)lditoe.l. ;'y'li o apcnaJ lias 1I0ssas COli

(I

.\£a.( lIa baSe de acordos livtl:'
mwfe IwgociarloI CII!,.C igllais. TOri/a·

difoe,\
WOI

dam de.lde

I�SO

"n!.I('nr;a

j(l

7)0

•

npirillJ

f:.\'\{'

REPORTAGEM DO uNOTiClA5"
'
Telelon es Directos: 23136. 23418
· Servit;os gerais: 24081/2/3

(1\.

ItOHa.!

're:. fnuraJ' infra·c Irulutas danijicacill5
011 fllJlwdo/lada.1 durnllie contlilos 1("
(tml/: . Prert�llmo� la,rtbc1ll de lila/gar

1/.0 �11 libndatie de r. col/ta, para n1MIldir 1/ Ilcf6cs po 10 (i nO�sa rli p<J.Ji
,tio liara 0 (!llcarnlllhllrnerHo dO llo.f.lQ

n

rOllle rc io CO,rl

IIIvmdo e:�terior.

o.

r.

j('

e ('mento all ho para rr.duzir a
C tOI "ar-I/O.I l/IellO.l
v/llncraveis (is cOIIseq11cnci(ls dall osas do
;

(

urn

1/. 0U(/ dr/JClldthll.la

ra cislnO e do govemo de
Africa do SuI.

lJel'/,etllar (io
milwria

nil

o a la rgar das nossas cscolhas no
dcsenvot'Oimenlo economlco:. 0 a u men
tar da nOssa autoconfiarl,a regional

')(�O apenas na uJiciencia ollnumtar, 170
de envoivimel1to des n ossos recursru '/11:
rlcrais It na po tt m ci atidad e da ?los,�a
,illl/l(stna para exportor;iio - tll/lo d/!.
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pl!!stlgio, oel'oportos pa rad os au. e s lra
das va�1as e linhas /erreasllada trllll.I·.
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"[ 111/1 /lOde". 0 dC.I(tlll1olvimcll/u da
(,(}flfJC'1 nrao /:111 q 111111.: I ollol o� Jell Orn
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II(/I/.I/)orte� e cCIII/lllh·a�tJe. Pl'uis(Jlllo'
de c(Jonle/wl (I IIli/!:.ariia dns 110),0$
mrios ar-tJ(ai', Prcr.i.I(Jmm dc u'wn It mit

rapio tecl1ica

•

e

prim(hdlOS

01

to

0

t'

ftlmo.I, naLmalmenlf!, illleressados em

di rttl;,.

/)(1/11

,'Otr//l

Uti/a

(oopera/tva

ac�llo

rl'lgi(lIIal

ItesnnvoiV!1Ilc}((0

0

do

'UDGe /Iorie totlU/I·se wna realidadc
'
.nUIl - (0111 0 twdemo� alsegl,rar a evu·
il/(,{it) de wncel(os Clll proiecla� e a
implf'menlagii.o dessts projecto�.

Para

serlor

0

trallsporles

do.

coullwicafDCS eSlabelecemos

a

I:

Comi')slio

T"lI1spOrfe� e Comu'lIca�oes par(l a
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da

0

moo

tmediato
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e

llIn
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ples dc COil ulta c f1,Cfiio para 0 d e.len ·
1I0Ir/;'11f:I11u tlO it terior da 1"cgiao q I�e
tuneli rao o� no os pr61,,.io$ rcCursos
/Illmanm e 'nateriais com as con t rib ui.
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coes de ecoH o mias industriais, de

(!Co·
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Se formos diligentcs,imaginativ()
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e

aim'
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desellvoivimento da Africa

modelo$ de c()operatii.o
progredir 0

Austral mas taml)(:m dar urn t:xemplo
capoz de mil at1lplo sign i fica do illler.
naClol1al. Pro pol l ho para fazerrllo.1 dlfJ5e,
o ob;ectivo da Conferincia.

o Presidente Samora Machal recebeu no tarde de ontem, em oudl6nclo.
os chefes de qualro delega!;Oes que participam no. lrabalhos da SADCC2. a
decorrer des de onlem no capital moc;amblcana. Oest. modo, loram recebidos
pelo (lirigente milxlmo da nossa Revoluc;ao. 0 Vlce-Minlstro do Comerclo E�terno
da RDA.' Peter Schlmldl, 0 Comlssario para 0 De ••nvolvimento da Comunidad.
Econ6mica �uropela, Cla ude Cheysson, 0 Seerelario de Eellldo para a Cooperayiio
do Mlnisterio dos Negocios Eatrang.ires do Frllnc;a, Olive, Slirn • 0 Mlni slro do
O •••nvolvimento do Ultramar do Relno Unido, Mell· Mart.n. Todo. 0$ vlaitant ••
reeebidos pelo Presldente Samora M ach e l expressaram, n8 oC.llio, a IU. sat is·
fac;lio por terem sido convidados a partlclpar neste Importante encontro e mani
festaram·sa dispostos 8 eontrlbulr com os malol 80 seu 810anee para que os
nova palses da Alflca Austr.' logrem JIItinglr os obJeetlvos que la Incumblram

malerializar. Manifestaram-se tambem a favor de que • present. Conl.r6ncl8 da
Maputo termine em sucesso. As gravuras relerem,se aos encontros. Asslm, de elma
para baixo, podemos ver 0 Presldente Samora Machel raeebendo Peter Schimldt,
Claude Ch.ysson, Oliver Stirn e Mell Marten.
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