Assassíniode Evo Fernandellqeratenpões gí" J,o^ z(lrT

Governo português expulsa
diptomata moçambicano
* Moçambique dá ordens de expulsão ao conselheiro comercial
e Cavaco Silva reage classificando a atitude de mera retaliação
portuguâs
O MinistóÍio
dosNegrocios
rp€rEstrangeiros
declarou
nasexta-Ísils
tníla ÍìongÍala o 3.csocrelário
da Embaixada{moçambicana
emLisboa,RaÍaelCustódioMarquos,por implicaçâo
no casoda morte.deEvoFernandes.
A decisáo- quoimplicoua saídade RaíqelÕustódio
Marquesde Portugat
no
peloMinistério
sexta-íeüa
9(úa do 24lpras - íoi comunicada
dos Negociõs
EstrangüÍosm encanegado
de negócios
nroçambicano
emLisboa,nostermósdaConvoÍtçâode VienasobreRetaçÕes
Dipfomáticas.
Numanotaemitidasobreo assunto,o Ministáioportuguôs
justilicaa medida
@m a fattade outra aÍlernaliva.,nasequônciada rocusamoçambicana
em aceder
aopodidode levantamento
da imunidade
diplomática
do3.o secretário
da Embaixads do Mçambique.

A notarecordaque em 8 de Marçoa Procuradorra-Geralda
RepublicaÍorneceu
ao Governoportuguêselementosindiciadores
do envolvimento
de RaíaelCustódio
Marquesno casoque conduziuao homicídiodo líderda Renamo,Evo Fernandes
.Perantea gravidadede taiselementos,o Governosolrcrlouem 14 do corrente
ao Governomoçambicano,
atravésda Embaixada de PortugalernMaputo.que usasse da sua prsríogativade renunciarà imunidadede jurisdrçãopenalem Portugal
do reÍeridoagsnte diplomátíco',aíirmaa nota.
O MNE acíescentaque ao Íazeraquelepedido,o Governoportuguês"teveem
mentecriar as condiçÕes
desejáveisparao totalapuíamento,em Trrbunal.da verdade dos Íactos'.
(conl. na pag. 38)
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Portugalnãopermitirá5Ltârk,

acoberto
daimunidade
diplomática
actosilegais
e criminosos
noPaís
(cont.dr Í.r pog.)
Itpiro da Embaixada
portu que qualquercidadáoeg
A rscusemoçambicana guela d€ .actividadesin trançiro, mgsmoa coberÍcÍ csnunir:adaa Portugnl compatÍveis
como souee to de imunidade
diplomátiao princíffu da ncÍte de tatutodedipbrnata'.O enr ca,pratiqueactosilegaise
guinte,Íeira.
baixadorrgcusou'sea @ criminososno nossoPaís,
Eto Fernandes,antigo ÍneírtaÍa expulsãodeSilva - sublinhou..Este é um
tlirigente do movimento Pereira,dizendoqueesps princípioque nós nunca
anti-governamental
m& rava .indicações de deixaremosd€ deíender
com todas as nossasÍorçamtÍcanoRenarno,regi- Lisboa'.
dente em Cascais.ÍcÍ a,s
disse ainda o
ÇâS'
primeiro-ministro.
sasdnadoernAbrildê 1988 CAYACOSTLYA
g o sou coÍpo encontrado ITPôE.SE
CavacoSilvaÍafavaaos
jornalislasem Pegões,no
nums $trada próximada
A pcxrlÉo do Governo decorrerda sua visita ao
Yih de Malveirada Serra.
Entretanto, o Goverrrc poítrrguêsÍni, anlretanto, distritode Setúbal.Interro
mçamtlicano decídiu,no conhecida.O primeiro gadosobrese osteassunsábado,exgllsar o @ns+ mini$ro CavacoSiha la- to tgrá reÍlexos na sua
llpiro comerciafda Embai- mentoua decisãodo Go anunciada
visitaa Moçamxadaportquca em Mapu venn moçambi;anodeex- biqua, Cavaco Silva
to, JoeáMarcefinoPereira rubar umdiplqnah portu escusort.soa Íazet neste
& Siha,rstafiandopelaex- guãc,ursiíerancfo$n €s momentoquafqueroutro
pt bão peloGoveím poítu ta atthJde
nãotomçntque comenlário sobre a
grrôüdo 3.o secretárioda expli<nSoeqwóaponixt malória.
EmMaputo,o ediÍícioda
Embaixadamçambicana uma <rloraraa|iação.
d-amentoa atitudeque Embaixadad€
PoÍtqâl so
em Usboa. A decisâo &
Gonmo mçambicano íci eaba de ser tomadapofo Íreu a somanepassadaa
coÍnunbedepoí notavoÍbd Governomçambicano, quebrade algunsvidrosda
m embairadordo Poílugal quo,@írìoó óbvio,n& tem Írontaria,poranemessode
vasos,erpontrandosede
en Moçamttitlu,Francisco quaQuer bxplicaçâo"l(mpíi, pefoMirú9árbmo afinnouCavacoSitva,reía tidoo prssumírc|autordeg
çambitnno &s Negócios rindoqrc ela em nadaÍ+ to actodevandalismo.Forr
Yoroce as relações tes da Embaixadade PorEstrangeiros.
tugnl disseramà agância
O conselheiroJosó Pe bilaterais.
Pua o pimeiroministro, Lusaque o acto.poderá
reira<laSilvateráque deil(7a
rar Mçambique ató à {Íat+so de umamerareü+ nãoedar directamente
meia-ncÍte
óe quarta-Íeira. lieçáoà decMo do Gover- do aos recentesacontaciqueo in
deexpulsaro meÍìt6', refeÍindo
O diploíndapoílrrguês,quo nopoítrrgrrôs
desompenhaÍurçôes de diplomatamoçambicanodivítluoeíncausaaparenta
mental.
delogadodo ICEPem Ma- qrn, deacordocomasing debilidade
puto, á c8sâdo @ín umâ tânciasde invesigç& criOuantoàEmbaixada
mo
furrcionária
da TAP e está minafem Portugal,eslava çambicanasm Lisboa, o
numcrimepratí- matutino.NolíciÍìs,de Maao servip da Embaixada envolvirJo
puto afirma.quo€lsautori-.
poítuguesena capital mo cado m íìqlso Paíg.
.,Asauloridad€s
ÍÍìoçaÍn- dadesportuguesas,
naquidosdo4 do MarçdÌrfÈan8
'19s.
bienes rosgomde uma lo queconsiderauma.ati- ço do
Jcó MaÍcalinoda Silva Íormaquo pÍotorÉocomo tude preocupante',retira-,'
tt irúormú da decisb do que dis{arçaresteedo ib' ramháalgunsdiasa guaracresconlouo niçâo polhial responsávef
Gflorm moçamtÍeno p+ gsl.
lo o'mbeixadoí
de Podugaf primeiroministroportu. pelasegurançada Embaiooiueüs 12.O horasde guôe.CavacoSilvasalistr xada.
tlotíciade últimahorara
dbqdo e reagiucom soíe tou que o Govemoportr
Íereqm o delegado& TAP
nidde. d{âo ó o fim do guôcpraendeínanteííìÉ
ts situaçâoserenidade. na capital mçambicana,
mundo, disso.
A noteveOatcomunic+ MasM pnncíircsque nós 8orçs da Sitva, chegou
dr m embai:odorlGoplli nuÍìce aceiteremoepac- igualmenteI s6taÍa soÍË
na passadasob deterçâo
uüfzsvaa Íómula pÍotoco tuar'.
.tìlór ouncapermfiremc policial.
b ô àcrtrado do como

