CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA – C N A
Pessoa Colectiva de Utilidade Pública
Filiada na Coordenadora Europeia – Via Campesina

À
Direcção do MST

Queridas Companheiras e Queridos Companheiros:
As Agricultoras e os Agricultores que constituem a Agricultura Familiar Portuguesa, a
Confederação Nacional da Agricultura - CNA e as Associações que lhe dão corpo, saúdam a
Direcção Nacional do MST neste assinalar do vosso 37º Aniversário de vida e luta por progresso e
justiça nos campos do Brasil e no mundo.
Através de vós saudamos todas e todos os militantes do MST que ao longo dos anos enfrentaram
dificuldades, perseguições e mesmo assassinatos sem vacilar e, animados por uma enorme
confiança de que a razão está do lado de quem vive do seu trabalho, de quem trabalha a terra,
enfrentam as ameaças destes novos tempos ao povo brasileiro.
Entre a CNA de Portugal e o MST do Brasil existe uma longa e forte relação de amizade e
solidariedade alicerçada na luta comum pelo direito à terra, pelos Direitos dos Camponeses,
reconhecidos pela ONU, o que constitui mais uma arma para os camponeses e outras pessoas do
Mundo Rural, em todos os países, reclamarem e exigirem o respeito e os direitos de quem,
protegendo o planeta, alimenta a humanidade.
Acompanhamos com preocupação a situação política no vosso Brasil e enquanto manifestamos a
nossa solidariedade, saudamos o importante papel que o MST desempenha no quadro da luta dos
Movimentos Sociais e do Povo, contra o poder fascizante, pela reconquista da democracia.
Aceitem a nossa fraterna solidariedade de sempre e particularmente neste momento, na certeza
da justiça da vossa luta e que ela será vitoriosa sob o lema:
LUTAR, CONSTRUIR REFORMA AGRÁRIA POPULAR!
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