
Pademo culpa Marcelino dos Santos
'  I  t ' t  ' . - : -  - t  |  . .  at, oo lmpasse na hbeftagao dos detidos

J ' 
O Parti.t^ Democretico te pelo movimento d€ Alon- recentemenle terminou no

11 de Moga.,,- ,.ue (Pademo) so Dhlakama. Pais.
| ts responsibilizou em Maputo .Se (o deputado Aurdlio O Partido Democratico
( a .arogAncia, desprezo e Manhiga) estava a caqar ou de Mogambique disse ain-
f abuso' do p.esidn€te da ndo, seacagaerailegalou da qu€ a Renamo eslava

/ Assembl€ia da Republica, nao, isso 6 mat6ria secun- presles a lib€rtar os deti-
QJ como lactor principal para daria, o fundamental 6 que dos, entre os quais um par-
' a Renamo nao libertar as a Rsnamo nao tem direito lamentar moQambicano,

25 pessoas que mantem de prender pessoas s€ja o mas a operaqSo foi aborta-
detidasnasuabasedaSa- queforqueelastenhames- da pela intervenga6 de
lamanga. tado a fazer,, detendeu "abuso e desprezo' do pre-

Em comunicado tornado Marc€lino dos Santos. sidente da Assembleia da
priblico, o Pademo afirma O presidente da Assem- Rep0blica sobre o assunto.
gue o prgsidente da As- bleia da Rep0blica acres- O presidente do Pade-
sembleia da Bepiblica de centou na altura que a mo, Wehia Ripua, que as-
Mogambigue, Marcel ino Renamo .neo tem autorida- sinou o comunicado,
dos Santos, "estragou" o de nem compet6ncia para manifestou (confianQa" na
caso dos detidos na Sala- impedir seja o que for", no- boa vontade do presidente
manga, ao empregar uma meadamente restringuir s da Renamo, Afonso Dhla-
.linguagem de ameaga, ar- livre circulagdo de pessoas kama, e expressou optimis-
rogancia e de guerra con- e bens atrav6s do territ6rio mo quanto d sorte dos 25
tra a Renamo,. mogambicano. elementos detidos pela

O presidente da Assem- O Pademo, liderado por oposiQao na Salamanga,
bleia da Rep0blica de Mo- Wehia Ripua, antigo com- alegadamente por pratica
qambique reagiu violenta- batente da Frelimo ex- ilegal de caga.
mente A detengdo de 10 ci- tuncionerio do Ministerio O Pademo apela aos ex-
dadSos pela Renamo, dia dosNegociosEstrangeiros beligerantesparasepauia-
24deJunho, noDistr i tode em Maputo, af irmou que rem por uma l inguagem
Matutuine, sul da Provincia (Marcelino dos Santos) sa- construtiva e uma certa do-
de Maputo, alogadamente be muito bem que a Rena- ze de tolerancia para evitar
encontradosacagarnuma mo ndo foi derrolada um novo confl i to armado
zona controlada militarmen- militarmente na guerra que em MoQambique.


