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écasa encêrr.ado pârg Barr#so
O secretário de Estado

portuguôs dos Negócios
Estrangeiras e da Coopera-
çáo, Durão Barroso, consi-
derou o caso da morte de
Evo Fernandes um assun-
to encerrado do ponto de
vista diplomático, om decla-
ra$es prestadas a s€mana
passada no aeroporto de
Mavalane, em Maputo.

Durão Barroso, que Íoi
recebido pelo ministro da
Cooperação, Jacinto Velo
so, realizou uma visita de
trôs dias a Moçambique,
que classificou de Íoro es-
sencialmente político.

.Tralou-se-disseàLu-
sa - de uma visita para
proceder a consultas polÍti-
cas, onde íoram discutidas
muítas queslÕes, ontre as
quais a situaçáo em Cabo
ra Bassa..

Duráo Barroso aíirmou
que o€ dois países tôm uma
relação .muito prÓxima',
sendo habilual a discussáo
com proÍundidade de bag
tantes quastÕes, muitas ve
zes sem agenda Prévia,.

A delogação porluguosa,
que integrou o cheÍe de ga-
binote do secretário de Es-
tado, António Monteiro, o
vicepresidente do ICEP,
Lopes da Costa, a o direc-
tor da Divisão da ÁÍrica
SubSahariana do Ministê
rio do€ Negóctos Estrangoi-
ros, tove um jantar em Ma-

puto oíerecido em sua hon-
ra pelo Governo moçambi-
cano.

CABORA BASSA
ESTA A CUSTAR
7O() MIL CONTOS
POR ANO A PORTUGAL

A reactivação do projec-
to hidroelóctrico de Cabora
Bassa, cuja inoperância
custa cerca de 700 milcon-
tos por ano ao Estado por-
tuguês, Íoi outro assunto

tratado nos encontrot rnirc
responsáveis dos dois
oaíses.

Durão Barroso escusou-
se a adiantar pormenores
sobre as intençÕes do Go
verno por tuguês  nes ta
matéria.

Instado a comentar a
possibil idade do. envolvi-
mento de Portugal no pro
cesso de pacificação de
Moçambique, o secretário
de Estado aíirmou que a
amizade que caracteriza o

relacionamento entre os
dois países leva o Executi-
vo de Cavaco Silva a não
excluir .em teoria, nenhu-
ma hipótese'.

ReÍeriu depois que a vi-
sita do pnmeir+ministro
português a Moçambique
não Íez parte do programa
desta sua desÍocação, mas
reconheceu que esta pode
ria Íacultar a Cavaco Silva
.uÍTìâ âVâliação quanto à
mel hor oportunidadsr pâÍâ
a sua concretização.


