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países. O mesmo fará a re- notar a posição brasileira
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do Brasil junto à Organizado Sul.
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ções da política externa
Somente no final da noite
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O próprio Sarney converde defesa da soberania de
sou com Soares durante um
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Desde que desembarcou
em Lisboa, cinco dias
atrás, Sarney fez doze discursos, em três cidades
portuguesas, nos quais
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africano. Seus pontos de
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