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Plantandopara o faturo 
O presidente Sarney já está 

de volta, está de novo entre 
nós. Chegou o momento de se 
fazer um balanço de sua 
viagem e do que ela representa 
para nosso futuro. Portugal e 
Cabo Verde foram as duas 
terras visitadas. Com ambas, 
nossas ligações são intensas, 
temos um passado comum. 

Portugal é nossa ex-
potência suzerana. Fomos sua 
Colônia e não tem muito sen
tido se lembrar apenas que o 
povo lusitano foi nosso criador. 
Criados como Colônia, lutamos 
pela independência. As feridas 
dos períodos das lutas anti-
coloniais já se cicatrizaram há 
muito tempo; hoje somos 
paises irmãos. 

Com Cabo Verde as relações 
são diferentes. Pais recém-
Hbertado do colonialismo por
tuguês é nosso irmão por for
mação e por destino histórico. 
Baqueie arquipélago, muitos 
migrantes vieram para o 
Brasil. Fomos colonizados, 
ambos pela mesma potência, 
Portugal. Hoje tudo é diferen
te. Destinos que foram unidos 
em relações de dominações têm 
agora todo interesse em se 
aglutinarem para continuarem 
livres. 

Em Portugal, o Presidente 
teve a ocasião não só de afir
mar a identidade de jnteresses 
entre o Brasil e a nação que 
construiu nossa Pátria, como 
também mostrar ^que, mesmo 
seguindo caminhos diferentes, 
podemos nos ajudar mutua
mente e trilhar em conjunto 
certos trechos de nossas sen-
das. Portugal opta pelo Mer
cado Comum. Nele espera en
contrar os estímulos para se 
tornar um pais plenamente 
desenvolvido. Podemos ajudar 
neste processo. O Brasil busca 
seu caminho de grande potên
cia na identificação com as 
nações que surgiram há pouco 
tempo. Ai também podemos 

contar com a ajuda e a inter
mediação de Portugal. 

A inclusão de Portugal no 
Mercado Comum abre cam
po para que investidores brasi
leiros se associem aos por
tugueses e tenham facilidades 
no continente europeu, ace
lerando, assim, o processo de 
modernização lusitano e alar
gando nosso campo de ação 
econômica. 

Em Cabo Verde, o tom do 
Presidente foi diferente. Ele 
não se dirigia somente á po
pulação daquele pais mas a 
toda a África negra e em es
pecial à África de expressão 
portuguesa. Adotando o tom 
dos sentimentos, Sarney afir
mou a identidade de nossos 
povos. Não enfatizou a iden
tidade de interesses econô
micos, o tema ficou subjacente. 

Defendendo o direito dos 
povos africanos __ eles tanto 
quanto os portugueses respon
sáveis por nossa formação ___, o 
Presidente afirmava não só ( 
a existência de interesses co
muns como também politicos. 
Esta afirmativa transpareceu 
ao longo de todos os seus 
pronunciamentos. Foi sua 
tônica. 

No domínio econômico os •; 
interesses comuns são amplos. 
Em certos e amplos domí- ; 
nios da tecnologia, estamos 
em condições de colabo
rar com as jovens nações afri
canas as libertando do jugo \ 
oneroso das grandes potências, j 
Em outros domínios, como os 
da produção de matérias- 1 
primas e de certos tipos de 2 
alimentos, podemos nos cons
tituir em mercado consumidor 
alternativo. 

A visita do presidente Sar
ney representou a busca de um 
diálogo mais profundo com 
paises que podem se associar 
ao nosso, numa perspectiva a 
médio e longo prazos. 


