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€X-embaixador
de Mogambique
O EX-EMBAIXADOR de Mo-

. gambique em Portugal, Jotro da
Silva Ataide - que, como ent6o
noticiAmos, havia abandonado o
seu posto em Lisboa -, foi an-
teontem expulso do nosso pais.
Jolo da Silva Ataide saiu da sua
residOncia sob cust6dia e foi ime-
diatamente julgado no Tribunal
de Policia de Lisboa, que lhe deu
oito dias para abandonar Portu-
gal, esperando-se que o faga hoje
mesmo, ndo podendo regressar le-
galmente no prazo de um ano.

A sentenga contra o ex-
+rnbaixador baseou-se no facto de
ele haver entrado irregularmente
em Portugal, servindo-se de um
passaporte diplom6tico jf caduca-
do, com o qual ter6 iludido a vigi-
ldncia das autoridades de fronteira
- disse-nos uma fonte segura.

Comerciante
em Portugal

Desc,onhece-se qual seria a in-
tengeD de Joito Siiva Acaide, que f
legalmente asiiad+ ., .;lltico enn
F'ranga, ao demorar-se em li,. i ru-

, gal neste momento. Tudo indica,
por6m, que se tivesse associado a
um outro mogambicano, Ant6nio
Andr€ Rocha, na exploragdo de
um supermercado na Amadora.

No estabelecimento em causa,
situado na Estrada da Falagueira,
obtivemos a informagio de que
ambos eram efectivamente s6cios
e proprietfuios, embora a casa se
mantenha registada na respectiva
conservat6ria em nome do casal
Ant6nio Rodrigues Lima e Lidia
Feiteira Lima (com um capital glo-
bal de 250 contos) que formam
<oficlalmente> a sociedade desig-
nada por <Adega Paulista Lda.>>, a
funcionar desde Outubro de.1978.

Ant6nio Andr6 Rocha, residen-
te na Costa de Caparica, era pri-
meirO-secret6rio da Embaixada de
Mogambique, em Harare (Zim-
babwe), de onde saiu em circuns-
tincias irregulares. Em Outubro
do ano passado entregou As auto-
ridades portuguesas um pedido de
asilo para ele pr6prio, a mulher e
os filhos, asilo que ainda lhe n6o
foi concedido.

Joio Atalde, sendo asilado em
Paris, nlo tinha, obviamente, soli-
citado esse estatuto ao Governo de

Lisboa, que por mais de uma vez
pOs em dirvida, perante o EX-
PRESSO, que o antigo diplomata
estivesse em Portugal. A verdade 6
que Jo6o Ataide estava mesmo em
Lisboa, onde at6 conduzia um
<Peugec 305>> om a niatricuh pari-
siense 257lTT 75.

O Alto Comissariado das Na-
cOes Unidas para os Refugiados
em Portugal estava, ontem, atento
ao processo que envolvia Jodo da
Silva Ataide, mas nio forneceu
qualquer informaqtro sobre o ca-
so.

O antigo embaixador moqambi-
cano em Lisboa - cujo afasta-
mento voluntArio viria a arrastar
atitude semelhante da parte do
cdnsul, Francisco Vitorino Patri-
cio, que pediu recentemente asilo
politico - foi aluno de uma mis-
sio cat6lica dos Padres Brancos
nos arredores da Beira e veio, mais
tarde, a cursar Direito na Univer-
sidade de Eduardo Mondlane, no
Maputo, antes de um estdgio que
seguiu na Tanzdnia, por iniciativa
do Coverno de Mocambique, nu-
cra escc'la de diplorrratas .- onde,
':li&, iamb6m esteve Ant6nio
Andr6 Rocha.

Colocado em Lisboa logo ap6s
o curso, Jof,o Ataide foi primeiro-
-secretArio durante o tempo de per-
manOncia de Armando Panguene
como embaixador e manteve-se
naquelas funqOes at€ ser nomeado
responsivel pela Embaixada, em
1981.

Uma viagem alegadamente nilo
autorizada i B6lgica terlhe-ia le-

. vantado problemas, mas o embai-
xador fez um esclarecimento pos-
terior e dissipou d{rvidas sobre in-
dicag6es de que <havia deserta-
do>. Mais tarde, mas ainda tendo
como pano de fundo a preparagdo
da viagem do primeiro-ministro
portugu€s a Mogambique, Jo6o
Ataide muniu-se de um bilhete de
avi6o para o Maputo, via Paris e
Harare. Embarcou em Lisboa -
mas nflo passou de Paris: foi
quando enviou um telex a pedir a
demisslo do cargo que exercia na
capital portuguesa.

As autoridades mogambicanas
referiram oportunamente, em re-
lagtro a alguqs diplomatas que
abandonaram fung0es no estran-
geiro, que havia casos de desvios
de fundos em proveito pessoal.


