
novas da

Passar da Raia
a territorialidade a debate

A dedicaçom do Dia das Letras deste ano ao berciano
Frei martinho Sarmiento vem de re-abrir um debate que,
na verdade, nunca estivo nem concluso nem fechado: o da
galeguidade dos territórios orientais à Comunidade
Autónoma da Galiza, hoje sob administraçom de
Asturies e Castela e leom, e, por extensom, o da territori-
alidade da nossa naçom. As reivindicaçons favoráveis à
celebraçom do acto central deste 17 de Maio em Vila-

Franca, após as reticências iniciais da RAG, figêrom
transcender à opiniom pública a pervivência dumha
comunidade galegófona a cada mais consciente na
comarca do Berço, assim como a existência de associ-
açons culturais, movimentos sociais e agentes políticos
galeguistas no exterior do território reconhecido polo
Estatuto Autonômico.

(continua na página 12)

Governo inicia a
perseguiçom
jurídica do

soberanismo

A reforma da Lei de Partidos pre-
tende deixar à margem da legali-
dade as organizaçons que nom
acatarem o quadro constitucional.
A medida, dirigida contra o par-
tido basco Batasuna, poderia afec-
tar organizaçons galegas.

Detidos em 
quinze dias três 

dirigentes da AMI

Vítor Lourenço, júlio Saiáns e
ugio Caamanho, mambros da
Mesa Permanente da AMI, fôrom
detidos em Compostela num prazo
de tempo inferior a duas semanas.
A organizaçom juvenil denúncia
umha “campanha de intimidaçom
policial” e chama à “resposta da
mocidade combativa”. 

Solidariedade com
Palestina

Ghaleb Jaber Ibrahim, palestini-
ano afincado na Galiza e presi-
dente da Fundaçom Araguaney,
explica as claves do conflito
palestiniano-israelita, e fai um
chamado à solidariedade interna-
cional com a causa da liberdade
para o seu povo.

Timor Lorosae
restaura a sua
independência

Timor Lorosae está pronto para se
converter formalmente no
primeiro Estado independente do
século XXI. Séculos de dependên-
cia dam passo a um futuro cheio
de interrogantes para a ex-colónia
portuguesa e indonésia.
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