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põt Ãrlindo Lopes, nosso envndo especial ern Zurigue

Delegações de Moçambique, Uníão
SovÍética e Afr ica do Sul, os três paí-
ses envolvidos na investigação das
causas do despenhamento do avião
pr .es idenc ia l  moçambicano a 19 de
Outubr.o pas':ado, -reuni.ram-sÊ ontem
em Zur: ique, na Suíça, PaÍa ouvlrem
a gravação de v'ozes da tr iPulação
d.a cabine do sinistrado t<Tu:1rlev-
-134-All .  Este enËontro sulge na se'
guêncìa clo acsrdo assinado 9m Ma'
puto no início leste mês Pelas três
partes, o qual estabele'oe os proceol'
mentos â seQuir s a s€Quêngia das
acções até â conclusão da fnvestiga-
ção.- 

As delegações moçambioana, so'
viét ica e sul 'afrìcana. ohegatam ao
longo da manhã de ontem a Zur ique.
provenìentes de drversas capitais.
ConÍorme o reÍerìdo acord-o' repre'
sentantes dos Ìrês paíseo estiveram
sexta-Íeìra e sábado úl i imos em Mos'
covo, a Í ìm de veri Í icaÍem os equÍ-
pamentos 2 ssrêff i  ut i l izados na de's-
codiÍ icação das <caixas negrasD do
avião. Por outro lado, outros repre'
sentantes dos três países gncontra'

ÍâÍr'ì€e d-urante o Íim-de-semana em
Ptetóriao de onde patt iram domingo,
levando as acaixas negrasD para ' lu '

r i que .
Após a escuta do gravador de voz

da.  cab ine (CVR) eo a inda segundo o
acordo,  as de legações,  qus in tegíam
a Comissâo ln ternac ional  .de Inquél i Ìo
palt i lão para Moscaye cofÍì  duas das
caixas eue tazem par.te do equipa-
mento d9 controlo objectivo do voo.

Ainda em Zurique. as três delega-
ções inìci 'aram o seu encon',ro ao
pr inc Íp io  da ta tde de onÌemo em lo-
cal não divulgado. Segundo as pre.
visões, a escuta dra gravação dos
r'rltimos 30 minutos de voo do <Tupo.
lev-134-A> p.res!dencial não levaria
muito tempo, mas até à hora do fe-
cho desta ed ição não hav ia  quâlquer
ind icação .de que a reunião t ivesse
tel:minado, nem sobre a mâneita co'
mo teria decorrido. De qualquer lr ìo'
do, ainda segundo o acoroo. as l íês
partês çomprometeram'ee a maniet o
mais  r igorese s ig i Ío  quanio  às in Íor -
maQões contìdas nos <CVR> da ae'
, Ionave até à conclusão do inouérito.
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