
MANOBRAS . DO 1M· 'E 
SERAO DERRO A A 

- Sam'ora Machel no Banq,u;ele d 
ao Chef'e d,e Eslado Sao-Iome·nse 

P reside nle 
oferecid,o 

ESlado 

o Presidente do Partido FRELIMO e da Republica Popular de Mo~ombique Samo
ra Moises Machel ofereceu ontem um banquete de Estado ao Presidente do MLSTP e 
da Republico 'Democratico de Sao Tome e Principe, Manuel Pinto da Costa. Na 0 ' 0 -

siio, 0 Chefe de Estado mo~ambicano pronunciou um importante discurso que passa· 
mos a' transcrever na integra: 

QueremOs ern prlmeiro lugar express~r 
110 Camarada Presidente Manuel Pinto da 
Costa. a Camatada Marla Amelia Pinto da 
Costa e a Imponsnte delegaqao do Partido e 
do Eslaoo de Sao Tome e Prfnclpe 0 nosso 
,desejo de' hoas-vindas. 

Sintam-se bem, sintam-se entre amIgo! 
na Republica Popular de MOQambique. 

E com grande alegria e profundo semi 
mento traterno qUe 0 povo moctamblcano 
acolhe para uns dias de convivio os mais 
altos representanles do povo sao-tomense. 

Temos a certeza de que II vossa presenc;:a 
<J1ll /ga vai permitir a consolidaeao dos 'acos 
de amlza~e e solidarledade Que naSCeram 
da lula cornum contra 0 coloniallsmo portu
yul§s e do desejo. Iguahnente comum, d'ls 
nossos dOls povos, de cOnslrulr nas nossas 

, pat ries lihertadas oma vida nova, marcacl' 
pela jusHes. pela paz. pelo progresso e pelo 
combate intransigente ao coloniallsmo e ao 

, imperialismo. 
Seja-me permitido referir ainda, que e 

voss a presen.;;a consUtuira para 0 nOSso povo 
o testemunho vivo do caracter Inelutavel de 
vit6ria dos paves sabre a Opressao. 

VernoI' em vos as sobrevlVentes Oa escra
vatura. as sobrevlventes das campa.1tias cia 
exterminlo. vemos em vo!' 0 sfmbolll d" von
l ade da delerminaqi!.o da capacidade dos 
povos africanos de resistlrem II ayre ~a') 
colonia l. 

Para 0 110SS0 povo, Sao Tome stompr e 
significou sotrimento e morle. , 

Sao Tome era 0 slnanimo do deslerro 
arbilrcirlo. da servldao lrremlssivel. 

.: a vitoria da lum condU2ida pelo MLSTP 
8 a vitorla- da luta de libertal;ao sobre 0 colo-
n/alismo que poe t im ao longo pes3delO. 

Hoje. Sao Tome e terra amiga, terra livre-, 
terra Irmil . 

As grandes vitor ias ja conquistaaas pe io 
povo de Sao Tome e Principe sao 0 lesui
[ado dll onentaeiio correcta do Movimento oe 
Libertal;ao de Sao Tome e Principe, 

lal come 110 passauo dlriglu 0 -::ornba~e 
pela liberracao naclonal, 0 MLSTP dlrlge hc.Je 
o Povo "iio-lomens8 na luta pela sua liter-
tacao economica e social. • 

Ouerilmos saudar as 'posi(:6e flrmes. 
cora/osas e cansequentes que 0 MlSTP e 0 
Governo de Sao Tome e Principe tenl tome
do tao/a 8 nivel Interno COI1'lO no plano inler
naclonal. Essas posic;oes 1ransfo,'mam a 
Republica Democnilica de Sao Tome e PrIn
cipe ntrm baslliio seguro do combine mur
dial antHmperlallsta. na IUla de t~dos os 
Povos pela Sua \iberlll~iio. 

Queremos saudar. com partiCular .... , Or . 
a direcc;ao correcta. dinamica I; es;larecirla 
fillS 0 C~res.ideme Pil'lto' _ ,~ 
te Imprlmido SO MLSTP e ao Gaverno de 
Sao Tome e Principe. 

o Camarada Pinto da Costa 'ornou-se, 
graltas a ''i!SSas qualldades. num dirigenle re~' 
peltado e admirado em todo 0 nosso Conli
nante e em todo 0 Mundo PrOgresslsta. 

_ Estamos certos de que. sob a sua diree
ttao. 0 MlSTP, 0 Governo e a Povo de Sao 
Tome e Principe aloan~ari!o cada ' vez maio
res aucessos. 

Camarada Presidente Pinto da Costa. 

A sua honrosa vlslta ao nosso Pars o~('Jlla 
num moment~ em que 0 nosso povo S(f 

encontra engaJ8do numa nova guerra proion
gada; a guetra contra 0 subdese,lVollfimen1o_ 

As nossas eSlruturas partldaries ,. esla. 
lals estao nesre momento a deflnlr prlori
dades e a estabelecer programas de acc;ao 
para a presente decada. Esla e para n6s a 
Decada da Vit6ria sobte 0 Subd&~enlJofv , . 
m~nto . A miserla generallzada, a fome ende
mica e II nudez neo devem sobreviver a esla 
decada. 

Tal como sucedeu durante a luta con 'ra 
o ~olonle)lsmo, tamb6m nesta nova <luerra a 
vlto~ia so pode ser assegurada pel a ampia 
partlclpa~iio des massas. 

o entusiasmo e determlnel;lio Com ql1tl 

o .povo apola <?s d!versos projectos, Ii di"ci 
phlta e a aphcacao que se verif i-=arn ehl 
lodos os sectores laborais mostram-nos que 
do Rovu.!Tla ao Maputo, fodos as m"c;:amb;cR-' 
n!:,ls estao consclentes de que a consollda
!,lao da economia a a consolldaffiio de 'Me
pendencla e que 0 futuro e 0 bem-es'elr do~ 
nossos Ilihos. dependem do esforco e cen; 
rosIdad\'! corn que hoje nos entregam~s as 
nossas larefas, 

, 0 Partido FRElIMO, partido marxlsta-Ienl
OJsta, herdeJro das g/oriosas tradf"OS d" 
Frente de liber1ac,:ao de Mocambrque' CO,ldlJ; 
a nossa caminhada nesta tase em que con 
solidamos 0 sOClalismo. 

Contudo. sao multss as dlficuldades ccm 
que IUlamos. ' 

Sao muUos e profundos os sinallS e lesOes 
~uc delxou em n6s a longa nolle c'll ')nlsl. 
e pes ada fi heranca de pobreza. deoan'l&n 
ela e ignorancla que recebemos. 

~ es\~s ilroblemafl sao agravados pela 
sceao ' de"berada do imperlalismo. qu, 'II! no 
nosso desenvolvimento econ6mico uma amea
~a ans seus Intaresses nesla zona . 

Atraves dos aeus agentes Internos e com 
a i".tervencao direcla do regime Ill;norltltr! 
lIegal e agressor de Pretoria 0 impe"allsrno 
multiplica aCl;oes de sabotagem, de vio laC30 
das nossas ! rOntelras e agressaes '.':Jer tas 
ao nosso Pais. 

Estas leniativBs do imperlallsmo de Ir2-
var 0 curso da hls16ria "em esmaqclr-se nO 
InUro Intransponivel da determ,"~r;ac do 
nosso povo de defender inlr;lnsigentem'3me 
a nossa independemcla e soberanJa 

Caros Camatadas. 

sequencia do agravamemo ' da alitude beil
eista do imperialismo que nos ulhm',1t tem
pos se tem mSfTfteslado em dlversos pC'ntos 
do globo - ooncorrendo para 0 a'drbvamen
to de lensiles e pando em perigo ccmslanle 
a paz e seguranqa mundials. 

. Neste contexto tem sido trlstemente nolO
ria a a~llio da nova Adminisracllo ~orte-Ame
rlcana, ao encorajar 0 tegime rao;sta de 
Pret6rta. ao IlpOiar 8S toreas re' r->gra,jjjs e 
fan taches em Angola, ao causion~ r as avP.r , 
luras expansionistas e terronSl8S no Sph3ra 
e no Media Oriente. ao decidl, ' 0 iabraco da 
bomba de neulroes e Il Insta/acao ns EUropa 
de flOVOS missels. 

Neste preclao momento. ern desa!i II 
Comunidade Intemaclonal, 0 regime faCIS a 
minorihlrlo e Hegal de Pret6ria realiza COOlra 
a Republica Popu lar de Angola Uma aceao 
de guerra. As for(fas racistas massacrlln1 
populac;Oes civis. destroem bens do povo e 
ocupam uma vasta area de um pais In1apen
dente, membro das NacOes Unidas. da Orga
niz8 eao de Unldade Afrlcana e do MOlllmento 
dos Palses Nlio-Al lnhados. 

As aCCaes da comunidade internaclonal , 
cOntra esla inqualificavel agressao. 'sao 
desencorajadas no Conseiho de Seg!Jrsr,.;a 
da ONU. pela atitude ~o Governo dos Esla
dos Unidos. S6 por si, este fao to f!lria 
suflciente para mostrar. aos oihos da Africa 
e do Mundo. que e principelmente 0 apoic 
.da nova Adminlstrac;ao Americana que da 
forq1il 80 regime de Pretoria para a sua 
liscalada de agress6es . 

Do mesmo modo. torna-se cadli-vez Mals 
claro, para a opiniao publica inlernaCI'lna l. 
qu~ so 0 apoio e as manobrss Imperialistss 
permltern ao regime de Africa do Sui If 

adiando por mals algum tempo a resolucM 
do problema da Namibill ocupada. 

Camarada'S: 

Estamos certos de que as actuals manD
bras do Imp8fiaJismo serao derrOtadas. Ne
nhuma forQ8 pode opor-se vitorlossmenle a 
anSlil de l iberdade e de jusli(fa social que 
caracleriza todos os p~os. Apesar da agre,;
sivldllde de que 0 imperiaJlsmo da moslras 

nos ultimos tempos. as fOrQas revoluclon~
rias e progresistas em todo () Mundo nao 
cessam de crescer e de registar sucessos. 

A. Re"ublica Popular de MOQambique manr
festa, uma. vez mals. 0 sau apoio IOdefec
tivel a hjla herolca dos Povos de Tr01o;
-lesle e do Sahara OCidenl,al, cujos terrl oo
rlos se enconlram ocupados, respecLlva
mente pelos regimes expanSionistas da I nd~
nesia e de ' Marroeos. Est amos seguros oe 
que elea Hbertatilo total mente os seus palses 
do invasor estrangelro. 

Do mesmo modo, temos a cerleza de 
que lerminara vltoriosamenle a lula ojos 
Povos arabes. e, em part icular do Povo 
pil iestino. pels 10lal Jiberlacii.o de terra arab" 
ocupada pelo regime crlminoso e agressi'lo 
de Israel, guarda ava,ncado do imperialismo 
no Medio Orienle. 

Na nossa propria re9180. a prinCipal tes '\
-de-ponle do imperlalismo. 0 regime raClsla 
e minOrilarro da Airicll do Sui, nao sobrevi
vera as suas praprias conlradic;:oes. 0 pove 
sul-africano, dtrtQido pelo ANC, responde a 
escalada de represslio Inlensiflcando as suas 
accoes, sob diversas fOrmas, contra 0 regime 
de Pretoria. 

Da mesnla form a, 0 Povo namlbio. lide
rado pel a SWAPO, sabers conduzlr 0 "e\1 
pals a jndependencia lolal e cOmpleta. 

Estamos consclentes de qUe compartilha- Est imado Camerada Presidents; 
mDS a agressivldade do nosso vizlnho ra<;lsl'a 
e irresponsave/ com todos 08 Estados Inde· Camaradas; 
pen dentes dp.sta zona. Estamos consolentes 
de que a situa«;:ao qUe aqui vlvemos e con- A Imlzade profunda que nasceu do nosso 

pass ado comum, da nossa luta conjun:a 
contra 0 mesmo inlmigo. deve enconlrar 
expressao concreta em formas de coopers
qao cada vez mais intensas, quer a nivel 
bilaleral. quer a Um nlvel mais amplo. 

Estamos oer~os de que esta vlsita sera 

" , 

uma oportunldade para os nossos dois Par
tldos, Governos e Pov'Os estreitarem ainda 
mais as suas relacoes e · desenvo\verem a 
cooperacao mutuamen~e vantajosa em diver-
50S ,campos. 

Exce1encia; 

Climaradas; 

Amigos: 

Permllam-me propor um brlnde: 

A saude do nosso grande amigo e Cams
rsda Manuel Pinto da Costa, 

VIII grllpo de cOll linuadorcs c llmprimCl1fa 0 Chcje de Estado :o.-aO-IOlllen.\e 

Presldente do MOvimenlo de Ubertacao 
de SAo Toma e PrinCipe e Presidente' de 
Republica Democralics de Sao Tome e Prin
c ipe; 

A saude de sua esposa, Camarada Maria 
AmelIa Pinto da Cosla; 

A saude dos dirigentes , do MLSTP e do 
Governo de Sao Toma e PrinCipe; 

Ao reforco da amizade e cooperacao 

• 

.r 

enlre 0 Partido FRElIMO e 0 MlSTP. 
entre 0 Governo da Republica Popular de 
MOQambique e 0 Governo de Republica 
Democralica de Sao Tome e Pr inCipe. e entre 
as Povos mocal'nbicano e sao-tomense; 

Ao reforc;:o ds luta antH mRerial lsla 
mundial! 

A· LUT A CONTINUA! 

Obrigado. 


