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Expulso w!de Portugal
€X-embaixador
de Mogambique

%

O EX-EMBAIXADOR de Mo. gambiqueem Portugal, Jotro da
Silva Ataide - que, como ent6o
noticiAmos,havia abandonadoo
seu posto em Lisboa -, foi anteontem expulso do nosso pais.
Jolo da Silva Ataide saiu da sua
residOnciasob cust6dia e foi imediatamentejulgado no Tribunal
de Policia de Lisboa, que lhe deu
oito dias para abandonarPortugal, esperando-seque o faga hoje
mesmo,ndo podendoregressarlegalmenteno prazode um ano.

Lisboa, que por mais de uma vez
pOs em dirvida, perante o EXPRESSO,que o antigo diplomata
em Portugal.A verdade6
estivesse
que Jo6o Ataideestavamesmoem
Lisboa, onde at6 conduzia um
<Peugec305>>
om a niatricuh parisiense
257lTT 75.

O Alto Comissariadodas NacOesUnidas para os Refugiados
em Portugalestava,ontem,atento
ao processoque envolviaJodo da
Silva Ataide, mas nio forneceu
qualquer informaqtrosobre o caA sentenga contra o ex- so.
+rnbaixador baseou-seno facto de
O antigo embaixadormoqambiele haver entrado irregularmente cano em Lisboa - cujo afastamento voluntArio viria a arrastar
em Portugal, servindo-sede um
passaportediplom6ticojf caduca- atitude semelhanteda parte do
cdnsul, FranciscoVitorino Patrido, com o qual ter6 iludido a vigildnciadasautoridadesde fronteira cio, que pediu recentemente
asilo
- disse-nosuma fontesegura.
politico - foi aluno de uma missio cat6lica dos PadresBrancos
nosarredoresda Beirae veio,mais
Comerciante
tarde, a cursarDireito na Universidadede Eduardo Mondlane,no
em Portugal
Maputo, antesde um estdgioque
seguiuna Tanzdnia,por iniciativa
qual seria a inDesc,onhece-se
do
Coverno de Mocambique,nutengeD
de JoitoSiivaAcaide,quef
escc'lade diplorrratas.- onde,
legalmente asiiad+ .,.;lltico enn cra
':li&, iamb6m esteve Ant6nio
F'ranga,ao demorar-seem li,. i ruAndr6 Rocha.
, gal nestemomento. Tudo indica,
por6m, que se tivesseassociadoa
Colocadoem Lisboa logo ap6s
um outro mogambicano,Ant6nio o curso, Jof,o Ataide foi primeiroAndr€ Rocha, na exploragdo de -secretAriodurante o tempo de perum supermercadona Amadora.
manOnciade Armando Panguene
No estabelecimentoem causa, como embaixador e manteve-se
situadona Estradada Falagueira, naquelasfunqOesat€ ser nomeado
obtivemos a informagio de que responsivel pela Embaixada, em
ambos eram efectivamentes6cios 1 9 8 1 .
e proprietfuios,embora a casase
Uma viagem alegadamentenilo
mantenha registadana respectiva autorizada i B6lgicaterlhe-ia leconservat6riaem nome do casal . vantado problemas,mas o embaiAnt6nio RodriguesLima e Lidia xador fez um esclarecimentoposFeiteiraLima (comum capitalglo- terior e dissipoud{rvidassobre inbal de 250 contos) que formam dicag6esde que <havia deserta<oficlalmente>a sociedadedesig- do>. Mais tarde, masainda tendo
nada por <AdegaPaulistaLda.>>,a como pano de fundo a preparagdo
funcionardesdeOutubro de.1978. da viagem do primeiro-ministro
Ant6nio Andr6 Rocha,residen- portugu€s a Mogambique, Jo6o
te na Costa de Caparica, era pri- Ataide muniu-sede um bilhetede
meirO-secret6rio
da Embaixadade avi6o para o Maputo, via Paris e
Mogambique, em Harare (Zim- Harare. Embarcouem Lisboa babwe),de onde saiu em circuns- mas nflo passou de Paris: foi
tincias irregulares.Em Outubro quando enviou um telex a pedir a
do ano passadoentregouAs auto- demisslo do cargo que exerciana
ridadesportuguesasum pedido de capitalportuguesa.
As autoridades mogambicanas
asilo para ele pr6prio, a mulher e
os filhos, asilo que ainda lhe n6o referiram oportunamente,em relagtro a alguqs diplomatas que
foi concedido.
Joio Atalde, sendo asilado em abandonaramfung0esno estranParis,nlo tinha, obviamente,soli- geiro, que havia casosde desvios
citado esseestatutoao Governode de fundos em proveito pessoal.

