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peles e exponar-lhes a came
parr o Japiio. O princip:rl obstúculo a csta acrividade é t-l
Ílcto tle o autor do projecto ter
arnda quc cumprir | 6 anos de
pnsão, do roral de I 8 a que foi
condenado. Mas, segundo as
nossis tbntes de informação,
"ele está muito conÍìante em
ser beneficiado pela amnisria
que vai abranger crimes de
cariz políricou. Quanto aos
crocodilos. nio é I prinreirl
vez que Chagus tern ncgúros
estranhos com Moçanrbique.

89. Depois tle rer negado quulquerenvolvimento. acaboupor
contessar que abatera Evo
Fernandes, após o janrar. Na
estrada do Cuincho.
O t n b u n u l . n a a l t u r a ,a d n r i tiu que o réu rinha rido conraclos com pcssoas impoíanter
da embaixada de Moçambique cm Ponugal mas. contranamente a suspeitasentão levantadas, e citadas na acusação provisória. "considerou
nio provado que tenha sido
l r l g u é n rl i g a d r ru o : r p l r e l h o t t e
Estltlo moçarnbicuno a mandar matar Evo Femandes>.
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