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ESCRITORES mOqAirtBlCANOS

BUSCAR FUNDO
AS NOSSAS RAIZES

ASSUftilRT OS
A NOSSA AAOCAI\ABICANIDADE

A cn6lise final deste mem-
bto do Buruau Polftico do Par-
tido Frelimo o tamb6m um
gnnde escritor mogambicano
ioi ainda maia longe quando
tcnt|ombu:

mac-ha? E quantas vezes n6s
s u b i m c a m o n t a n h a e d e s -
oanos montantras? Qual 5 a
dificuldade? Armemo-nos ca
marada3, arrnemo-nos para fa-
rlrno3 Grasol 6ta revolug6o,

para fazer avangar o socidb-
mo na P6tria mogambicanar.

As palavras de Marcelino
dos Santos ap6s um dia de
trabalhos para a constituigeo
da AEMO com discussSo exa
ustiva dos Estatutos e sua
aprovagSo, assim como o pro-
grama de trabalhOs, foi urn

momento alto para reflexSo
quer para os novos csrpoS
directivos da AssociagSo quer
para todos os escritores mo-
gambicanos, e, podemos mes-
rno dizer. para os cidadSos em
geral. <<Domingol ainda Volta-
16 num dos pr6ximos n0meros
! an6lise de todo o discur-

so proiorido por Marcefino dos
Santo!.

Nasceu a Associagio dos
Escritores Mocambicanoo.

J6 h6 bastantc tampo umo
comisslo vinha a trsbalhEr pD
ta a sua consthuiglo. EstB
trabalho foi coroado do 0xio
e cabe agora I dirac96o eldtr
continuar a marcha o cum-
pnr o programs estabolscido.

Dentro do programa com6-
morativo da constit ig6o ki
tealizado na passada segunda-
-feira no Cinema <<Matchedier
um sarau ds poesia subord-

nado ao dtulo eQuero scr tlltr-
bonr. Foi um dos primeiroe
sarsus do g6nero onde ce
p6de ver atrav6s da poeria
a pr6pria caminhada do Povo
mogambicano desde a cobni'
zagSo A conquista da Indepon-
d€ncia Nacional. No 6trb do
Pal6cio do Conselho Executivo
da Cidade inagurou-se n€ tar-
de do mesmo dia uma expo-
si95o bibliogr6fica sobrs lite-
ratura produzida em Mogam-
bique. Na pr6xima semana,
em imagqns irernos reportar
com pormgnor este aconteCi.
mento.

Nasceu a AssociagSo dos
Escritores Mogambicanos.

Mais um passo do nosso
Povo para a sua organizagSo,
para o avango da nossa revo-
lu95o cultural t5o rica de ex-
pcridncias t5o exaltante e si-
gnificativo no s'eu processo.

Flercdlno doo.Santog prcsldiu A Confer6ncia Oomtltutlv. da Associagdo
doo Escrllores Mogambicanos. Na imagem vlse o escrlior Orlando Men-

' des quando usava da palavra

JosC Cravei r inha Pres idenle do
Presid ium

A direcAao elelta, vendo-se da esquerda oara a direita: Rui Nogar, Gulamo Khan, Albino Magaia, Jos6 Graveirlnh*
Orlando Mendes, Lelte Vasconcelos, Clotilde Silva, Calane da Sltva e Alvaro Zumblre

Nogar,  Secretdr io-Qs161 Orlando Mendes. Presidente do Conselho Fiscal

rrDizernos que aqui nesta
totrs rnofarYbicana c nossr
rdzcs,. realmente, est6o na
hlstffa de Africa e na hist6ria
dris povos. aqui em Mogarn-
Uque cst6o na marcha do
povo, sito povo quo est6 aqui
msto tenit6rio o que realizou
ESa rfiDrcfta ao longo dos s6-
qdoe. Todoo n6s pretos, bran-
oos, mdatos, irdianc, todos
n6s Bnot de aosumir a tros-
!| moganbicanidado o nao
rlo dlr mogambicanidados,
bcros ds rssumk a nossa
cr$Ura e 16o eeo drc cd-
lrao rnogambicanc.

- Como oscritores saba-
inoc lccqrhocor a morrtar*ra
th.dfiotHades $te n68 b
r||gl. mas $rgm disso quo as

Apoteose no flm do Sarau de Poesia. Os escritores foram chamados ao
palco vendo-se entro eles Marcellno dos Santos quando orecisamonle 3€
estavr a dlzer o seu poema <A Mlnha P6tria>, po€ma com o qual se en-

cerrou o Sarau
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