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(O povo mogambicano orgulha-se
de ter um filho t6o brilhante como
Marcelino dos Santos)r - d'isse o Pre
sidente Samora Machel ao apresentar
Marcelino dos San{os no comicio po-
pular que se seguiu i  cerim6nia de

'entrega da direcCSo Jo Part ido e do
Estado daquela Provinc,ia dquele mem-
bro do Bureau Polft ico do Part ido
Frel'lmo.

O Presidente Samora Machei enal-
teceu a personalidale mil t tante e o
papel decisivo de Marcel ino dos San-
tos desde o principio da iuta armada
da l ibertagSo nacional.

rMarcel ino dos Santos luta desde
1950 contra o colonial ismo portuques,
Nessa altura, ele Ie era perseguido
pela PIDE e foi obrigado a fugir de
Portugal para Franga, €m 1951u -:
dlsse o Presidcnte Samora Machel.

srgulhtr il rcltlfb
fut6gsmbique

nial ista ele representou Mocambique,
desde a primeira hora), - oisse.

(E um orgulho para nos, € um
orgulho para o povo mogambrcano
ter um f i lho t5o bri lhante como Mar-
cel ino dos Santos> - prosseguiu.

O Presidente '  do Part ido .Frel imo
e Presidente da Repribl ica Popular oe
Mogambique referiu que Marcel ino
dos Santos foi obrigado.a perrnane.
cer mais de tr inta anos fora da sua
P6tria.

t tJamais voltou senSo com a vit6.
r ia da luta que ele conduziu, Fundador
da FRELIMO, e le  fo i  meu'chefeu -
disse Samora Machel.

O papel determinante de Marcei i-
no e Mondlane na dofiniqdo da es-
trategia da luta armada oe l ibertagdo
foi subl inhado pelo Presidente Samora
Machel, <Em 1964. Marcel,ino era Se.
cretdrio da 

'Organizagdo 
no lnterior:

eu pr6prio, Armando Gueblza, Joe-
*Ern

lr-'€3G p a .
terefas: da .luta
gidosl.

nacionalistas das entf,o col6nias por-
tuguesa. Nesse movimento antic6lo-

d6r'ele
e 6ramos por ele dlri'
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