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CO0PERANTE P0RTUGUES'{js"M0RTO POR EN0AN0I *t't"
- 

Um cooibrante porlugu6r tol asseadnado lnt€onhr de madrugda na
localldade de t{amaach, junienrate con dob.mogamblclor'

O a3sassineto das. tt6i detg ter sido excu|rde por sul-afticanos do ANC Gon. s6 diticiln€nl€ pod€ria nlo !€t
p.|aoet foi rlrihJldo por tcs' um comando sul-tricano, co- oresso Necional Alricenor ahibuida e Attica do Sul, cui.
tdrrinhas I homer! grmadog mentem fonles n& c ciais em - 

Ao dirigir.se a ca8a do polilica 6 do porseguir e
gut rurgirarn na povoaeao Maputo, coooorant., o comando d.r€. eliminai elementoS doANC no
dapoF de 6la tar sito sobro. Pglo m6nos, uria das tres a orovavelmsnte ir en bEca Glrangeiro.
voada por hglicoptaros. possoas abatidas. o coope- doa seus anligos moradoros, F No principio da semana

Ofiar tr6s oesooar lorari rants portugu€s Anl6nio de o mesmo podendo ter aconte- I passada, uma activista dg
rapla(hs € duas.mulheres Figuoiredo, ocupava actual' cido com dois mo9amticanos IANC,-a invesligadofa Rulh.
viima3 do tenlativa de viola- mente uma casa que, de mortos, tomado8 como mem' lFirst' foi moda Em MaSJIOaO
cab com uso da un tubo. acordo com uma ve6ao nao bros do ANc. I abrir uma carla..armadilhr,

As tat€fiunhas t€{ersnciaj oficial, serviu anteriorment€ Uma operagio com- estes I num €tenta!,q oficialmente
ram, dnirs o g|Upo de hfifis de residencia de retugiados otiectivoi, sugrerem as tontes, Latribuido a Attic€ do sul. _
armados, um Uanco Dinlado.
de pfojo,.

Ant6nio de Figueiredo, o
ponuguas assassirddo, esta-
va ha cerca de um ano e msio
em Mogambique, eo selviqo
do Minist6do da Agk;ultura.

Enconlrava-s€ em casa
com a mulh€r e dois lilhos
quando, depois de tergm
ba$do e porla, depE ou com
um homem que lh€ apor ou
uma pistola com sil€nciador.

Ainda lentoit resistir, de
acordo com rolalos atbuidos
a sua mulher, mas acabou oor
ser atingido e ler.a morts.qfdse-lmRlhH:.-

A Namaacha tica numa
zona rnonlanhosa a cerca de
80 ouil6metro3 a ocid€nlo do
Mapulro, na tronteira com a
Suazilendia.

O ooduou6s morto, Ant6nio
Manuel PeEiiaiie Figueircdo,
linha oomplelado 3'l anos sm
Julho. ora natural de Torrss
Novas e pai de duas filhas.

A op€raqeo da madrugada
de domlngo na Namaacha,


