
Ì"í 1 O que aconteceu a João Ataíde? \ W!;ti'
A MULHER do antìgo embaixâdoí de vâga de persistentes rumoie3 que nas morrido carbonizados - o qué só se
Moçambique em Lisboa, Joâo Atalde, últimas semanas tèm posto em causa explicaria, em teoÍia, se a súa morte
viu até agora goíarem-se todas as dÈ a versão segundo a qual Joâo Ataíde tivesse ocorrido como consequència
.rgências q-ue íez para obteí uma ceÊ e Mateus Lopes teriam morrido. Tais imediatâ da colisão. Há intormaçÕes
tidâo de óbllo do marido. De acoÍdo rumores valem sobretudo por ciÍculâ- segundo as quais os corpos teiiam
com iníormaçÕes então postas a cir- Íem em melos moçamblcanos no ex- sido Íeconhecidos como sendo os dos
culaí, o antigo embaixador, que de- terior geralmente bem iníoímados, dois homens. Mas oulras iníormações
seÍtou do cargo em 1982, para mais tendo em conla os sêus eslÍeitos vão no senlido de eue eles se enòon-
taÍde se iunlâr à Rensmo, teÍia mor- conlactos com boas íontes no paÍs. travam tão cârbonizados oue eía im-
íido num acidente de viação (AC, n." De acordo com lais Íumores, a ver- possivel qualquer reconhecimento
22, pâ9. 5) numa estÍada do Malswl, são do acidente toi apenas uma coÍ- expedito.
juntamente com M8lêus Loper, em llns dê íumo utilizada Para dissimular Uma inÍormação trazida recente-
íins de Novembro de t987. uma operação montada pelo SNASP, mente de Maputo e que lem a sua'  Nas suas d i l igências,  e à medida com a colaboração da segurança do or igem Íêmota num al to  íuncionáÍ io
que íoram crescendo as dificuldades Malâwi, visando o Íapto ou mesmo a do SNASP. sugeÍe que o acidente íoi
que tem encontrado para obter o do- eliminação de João Ataide, que se de íacto apenas uma encenaçáo para
cumento, Sâqulna AtaÍde envolveu já encontrava em trânsito naquele pais de3plsiar o rapto de João Aiaíde. O
a Cruz Vermelha Internsclonsl, a Cá- depois de umâ temporada passada seu companheiío, considerado um
rlla3 Inlernaclonal e aindâ outros c8- nas bases da Fìenamo em Moçâmbi- .agente duplo" teria sido activo nâ
nals com acesso direclo às autorida- que. montagem da operação. De Íesto,
des do Malawi, nomeâdamente algu- O caÍro em que Alaíde e Lopes via- sabe-se que logo após as notíciâs do
mas congreg8çõe3 religiosas e emb:âl- iavam, um Peugeot 504, pertencente acidenle, a mulher'de Mateus Lopes,
radg3. a um comerciante português no Ma- que viviâ em Lisboa, partiu de regres-

Um íenómeno que geíalmente lem lawi, Carlos Moreno, que entretanto so a Maputo.
-acontecido é o de que os bons olÍclos regressou ao seu país, teÍia ardido João Ataíde, enquanto embaixador
oue tais entidades e canais lhe vão depois de colidir com um camião cis- em Lisboa, eía um dos Íavorilos do
lrometendo para resolveÍ o problema, terna Os dois homens teriam moírido actual presidenle Joâqulm Chlsseno
se vão esbatendo sem qualqueÍ  ex-  carbonlzados.  Fotograf ias-das duas (então min is t ro dos Negócios Es-
pticação, Um dos canais religiosos viatuÍâs - o Peugeot, de íacto, com trangeiros), que reconhecia nele qua-
t i l izãdos por  Saquina Ataíde chegou s inais  de teÍ  a Íd ioo -  não sugerem l idades de competència e honest ida-

,nesmo a mandaÍ-lhe dizer que o caso que o alegado acidente tenha sido de. Em pÍivado, Joaquim Chissano
,.é multo compllcadoD. Também nunca violento, tendo em conta a poucâ comentou sempre num tom de amar-
conseguiu sabêí onde o marido teria monla dos danos. gurâ o passo dado por Ataíde quândo
Sido sepultâdo. As versÕes na altuía conhecidas deixou a embaixada e íompeu com o

Estes Íactos coincidem com uma indìcavam que os dois homens teÍiam governo.
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