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MAPUTO, 23 - Um cooperante portuguds fol ataassinado
ontom de madrugada na localidade de Namsacha, junlaniente
com dols mogamblcanog, soubo a Anop de fqntes nlo oficials.

O assassinlo das tr6s pessoas foi atribuido, por testemu-
nhas, a homeng arrnados que surgiram na povoagSo depois de
ela ter sido sobrevoada por helic6pteros.

Outras tr6s pessoas toram raptadas e duas mulheres vlti-
mas de tentatlva de vlolaqdo com uso de um tubo.

As tost€munhas referenclaram entre o grupo de homens
armedos um branco pintado de preto.

Ailt$hlo de Flgueiredo, o portugu€s assassinado, estava hi
corca de um ano e meio em Mogambique, ao servlgo do Mlnls-
t6rio da Agricultura.

Encontrava-ge om casa com a mulher e dois fllhos quando,
dopols do t€rom batido A porta, se lhe deparou um homem
que lhe apontou uma pistola com si lenciador.

Ainda tontou resist ir ,  segundo rolatos atr ibuidos a sua mu-
lher, rnag acabou por ser atingido e teve morte quase imedla-
ta.

A Namaacha fica numi zona montanhoea a cerca de 80 qui-
l6mstros a ocidente cle Maputo, na fronteira com a Suazilln-
dia. - (Anop) ./ /) /
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Balsernflo cond€na at€Yllado
de Maputo 

L-r?b.c., nlal*;z
MAPUTO, A - O prlmcir+minlstro portugu6s descreveu

c,omo clnguallffc6rrah o atenttto de terga.:lelra em lvlaputo e la-
rrlentou, .cofn prO{unda smo9lor, a porda ds uml vida e og fe-
rlengntos co-ussdo8.

A sua poelgdo 6 assumlda numa m€nsagom ao pre$dentg
9ornora Machel, culo atraso sio relaclona com a sua aug6ncia
de Lisboa, 6 com.!cnral e6lunta ao nOmero de personelldadee
internacionais q6it$ corrdenararn o atentado, l comogar pclo
Fosldente Ems.

Por sua \er!, o Uder comunlgta portuguis, Alvaro Cunhal,
twnbdm o rap+dlou' eoxta-{elra, nurrf! rr}antag€m, na qual o
Intogra eno contexto de noyos actos dc agressdo, torrorlsmo e
bandttlsmo langadoe p€los raclstas sul.afrlcanos, apoiados 9s.
ic tnrperiallsrRor.

Srtra mcnregern, sibodo rfivulgnda om l,Naputo, 6 do presl-
d€ntt da Guh6-8[reau, Eernardo V]slra, qtco consldera "b6r-
Frarc e &Jndb{b o dgntrdo, rrrtlq acratconta que tsl$ actos neo
gmfarfo parar rr glorlocdr rneEpha dog nossoa polrcs para a lF.
br\6tet$o totalr. -" (Anop)


