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COM UM GRANDIOSO ESPECTÁCULO, HOJE, NO PAVILHÃO DO MAXAQUENE

“FAMA Show” com vencedor antecipado?
-Os concorrentes trocam “mimos” quanto ao vencedor e o publico fã diz recear
manipulação da votação quanto ao vencedor, porquanto, “há indícios dos
organizadores e patrocinadores já terem uma opção quanto ao vencedor do
concurso”

(Maputo) O projecto “Fama
show” da Televisão privada STV
do grupo SOICO, com patrocínio
exclusivo da empresa de
Telefonia móvel, Moçambique
Celular, vulgo mCel, já na sua
última gala, está a dar muito
que falar, com os concorrentes
a acusarem-se uns aos outros
de
serem
vencedores

antecipados, contrariando o espírito
que se disse ser do projecto, que
é a busca de talentos para a música
moçambicana.
Para condimentar a troca de
“mimos” entre os concorrentes
vem uma parte do público fã do
programa apresentar sua
preocupação quanto a possível
manipulação na votação para um

“CASO CARDOSO”

Ramaya“humilha”Anibalzinho
... e cita um velho adágio que diz: “o cão nunca
morde o seu dono, se o faz é porque não é
dele”, numa clara alusão de que o mandante
do crime não é ele, mas sim outro.

(Maputo) Aquilo que
se augurava vir a ser,
com a sessão de ontem,
o princípio do fim das
zonas de penumbra
envoltas ao assassinato
do jornalista e editor do
extinto metical, Carlos
Cardoso, aconteceu.
Vicente Ramaya,
acareado com o réu
Aníbal dos Santos
Júnior,
vulgo
Anibalzinho, demonstrou

à décima secção do
Tribunal Judicial da
Cidade de Maputo
(TJCM), a qual julga o
caso,
pelo menos,
tecnicamente, não ter
sido o mandante do crime
conforme aludia o
“mecânico’.
Ramaya disse ser
impossível que haja sido
ele
a
industriar
Anibalzinho a produzir
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vencedor do gosto e do interesse
dos organizadores.
O Diário de Notícias, na
sequência de informações que
circulam na praça, deslocou-se
ao “quartel general” daquele
projecto (Kaya-kwanga) ao longo
desta semana com o intuíto de
apurar a veracidade dos factos
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PARA PROJECTOS DE DESENVOLVIMENTO E DESMINAGEM

UE disponibiliza 5.9
milhões deprogramas
Euros contra
(Maputo)A União

Europeia atribuiu mais de
cinco milhões de euros a
sete
projectos
de
desenvolvimento rural,
educacão, saúde e bemestar em seis províncias
de Moçambique, dos quais
900 mil euros são para
acções de desminagem no
país.
A UE e organizações
não governamentais
europeias assinam hoje,
em Maputo, acordos para
a implementação destes
projectos, que incluem

minas anti-pessoais em
Moçambique.
A UE irá apoiar
ainda com 1,5 milhões
de euros um programa
trienal no âmbito da
terra e recursos
naturais
das
comunidades rurais da
Zambézia (centro do
país),
prevendo
financiar o Governo em
mais de 340 mil euros
para a formação dessas
comunidades no distrito
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“FAMA Show” com vencedor antecipado?

revelados pelas fontes, bem como
tomar “in loco” o sentimento dos
concorrentes quanto ao concurso que
está a chegar ao seu final.
Chegados ao local, e junto de
alguns concorrentes que por razões
óbvias preferimos omitir os seus
nomes, soubemos que, de facto, há
um certo descontentamento entre
eles, movido pelo facto de haver
alguns concorrentes favoritos (e
favorecidos ) para os promotores
deste projecto.
As nossas fontes, confidenciaramnos que na sequência deste
gangsterismo, e logo depois do
lançamento da revista FAMA
Magazine, houve greve da parte dos
professores e concorrentes, e segundo
nos explicaram, a greve tem a ver
com a capa do FAMA magazine, onde
vinha um dos concorentes (Nelson
Nhachungue) ao lado do Ministro das
finanças, Manuel Chang.
Em relação à greve, contactamos
a SOICO, tendo esta confirmado ter
havido greve, mas declinando avançar
com as motivações, alegando ordens
superiores.
Em relação à mCel, falamos com
uma senhora que se identificou por
Inês, que disse não ter conhecimento
do acordo entre a mCel e o concorrente
da capa do “FAMA magazine”.
Aqueles concorrentes, secundados
por alguns elementos da Produção,
também, por nós contactados,
garantiram-nos que a capa do FAMA
magazine, só vem a confirmar as
informações inquientantes que
indicavam que o jovem concorrente
Nelson Nhachungue, estava sob os
olhos dos organizadores e quiça dos
patrocinadores, e que era do interesse
deles que ele ganhasse, daí, tudo não
passar por bleff.
Aliás, não são poucas as vozes
que se houvem na praça de que o
projecto FAMA projectado para a

procura e valorização de talentos não
passava de uma grande “mentira”,
pois de procura de talentos pouco se
vislumbra, dado que o sistema
montado para a dita pesquisa de
talentos não permite. Aliás, desde
que o jurí montado não serve para
ajuizar nada do que fornecer dicas e
pequenos grandes reparos, tornando
a sua tarefa de mero espectador e
de reparo, para não dizer de uma
“fantochada”. Por outro lado, o único
aspecto saliente neste projecto é a
componente comercial. É um projecto
de “extorquir” dinheiro aos fãs e aos
votantes.
Daniel Maposse/Redacção

Dizia-se um cidadão abordado pelo
DN que “muitos dos concorrentes que
evidenciaram talento artistico já lá
não se encontram e os poucos que
ainda estão na final duvido que
ganhem alguma coisa, apesar de
demonstrarem possuidores de
talento”.
De recordar que em alguma
imprensa, o Director Editorial da STV,
Fama Magazine e O país, Jeremias
Langa foi citado como tendo dito que
o júri tem um valor simbólico e que
o que contava eram os votos, isto
porque os membros do júri, não
tinham frequentado nenhuma escola
de música. A
valer este
pronunciamento do Director Editorial,
vinca a tese que diz que o “FAMA
show” é mais comercial do que para
a busca de talentos, pois, e segundo
Noa, ganhará o mais “votado” e não
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o melhor, isto para dizer que ganhrá
quem tiver mais dinheiro para votar.
Inicialmente, e segundo o que se
disse, os professores e o júri teriam
um papel decisivo para determinar o
vencedor, o que iria diminuir o espaço
de manobras, mas para a decepção
do público, e ao que tudo indica, o
vencedor será apurado “às
escondidas”.
Um dos concorrentes do FAMA,
também por nós ouvido, disse estar
sossegado porque sabe que o carro
já tem dono e que esse dono já
apareceu na capa de uma revista e
apareceu várias vezes no jornal O país
enquanto há concorrentes que nem
se quer aparecem.
Do Kaya, soubemos também que
em determinados panfletos, aparece
a cara do tal vencedor antecipado, o
que segundo garantem as nossas
fontes só serve para confirmar
algumas suspeitas na transparência
do processo da contagem dos votos.
Em relação à questão de votos,
procurámos saber de um dos técnicos
da mCel se haveria possibilidade de
se manipular a votação, ao que
respondeu com algumas reservas:
“Isto aqui não é nada... vocês não
sabem porque é que o júri não decide
nada? É porque só deve ganhar quem
interessar os organizadores do
concurso.
Um outro munícipe abordado
sobre a matéria frisou o voto popular
ser “injusto” e nunca beneficiar o
talentoso, mas talvez o amigo,
familiar ou que aparenta ser simpático
e humilde.

Ramaya“humilha”Anibalzinho

uma cassete video, na qual ele se
incrimina no assassinato que vitimou
o jornalista.
Vicente Ramaya explicou que
estando recluso na BO, era
tecnicamente impossível dar
instrunções a Anibalzinho para seja

o que for, pois este estava fugitivo
na África do Sul. Não é verdade
igualmente, segundo àquele, que haja
sido ele quem condicionou para que
franqueassem as portas a Anibalzinho,
naquilo que foi a sua primeira “fuga”
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TANQUES PLASTEX
500L = 3.285.000,00MT
1500L = 5.580.000,00MT
2500L= 7.095.000,00MT
3000L= 9.667.500,00MT
5000L = 10.505.000,00MT
10000L = 20.493.000,00MT

VARRÕES DE CONSTRUÇÃO
6mm= 27.000,00MT
8mm = 48.000,00MT
12mm = 110.000,00MT
Chapa jessu 94 = 299.000,00MT

Tinta plástica 4 litros =160.000,00MT
Tinta de óleo 1 litro = 100.000,00MT
Chapa formiga = 150.000,00MT
Mosaíco 30x30 = 210.000,00MT

Chapa de Zinco - 12 pés – 156.000 MT

Chapa jessu 60x60 = 75.000,00MTl
Cimento Cola Aidex

– 85.000 MT

Cimento Cola Ticol
– 72.500 MT
Mais de 50 sacos - 70.000 MT
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da BO. O “mecânico” dissera que
Ramaya patrocinou a sua evasão da
cadeia para evitar que ele contasse,
ao tribunal, toda a verdade sobre o
assassinato de Carlos Cardoso.
Para rebater àquela questão,
Vicente Ramaya disse ao triunvirato
de juizes que julgam o caso, que tal
não constitui a verdade, pois era mais
prático ter Anibalzinho de perto e o
pagar para ilibá-lo no decurso do
julgamento.
Quanto a questão da cassete de
video, que Anibalzinho disse ter
produzido a troco de cem mil dólares
norte americanos prometidos por
Ramaya, este voltou a reiterar não
ser verdade, pois àquele não
aceitaria, estando fora do País, auto
incriminar-se sem sequer ter ganho
um adiantamento.
“Acredito que Anibalzinho, como
ninguém, aceitaria ter praticado um
crime daqueles, antes que lhe
adiantassem algum dinheiro. Está
claro que ele não está a falar a
verdade”, disse àquele.
Santos Júnior teria dito,
igualmente, que fora instruido por
Vicente Ramaya a escrever uma carta
ao Procurador Geral da República,
Joaquim Madeira, e ao então
Secretário-Geral da FRELIMO, Manuel
Tomé, a informá-los que o verdadeiro
mandante do crime tinha ligações
fortes com este partido. O facto
segundo quem explicou, facilitaria
com que os réus do “caso Cardoso”
não fossem julgados por temer-se o
que pudesse advir do julgamento.
Ramaya, em sua defesa, explicou
que nunca vira tais cartas. A única
coisa que ele sabe, que é igualmente,
do conhecimento de muitos reclusos
daquela cadeia, é que o “mecânico”,
nos fins de Novembro e princípios de
Dezembro, dizia ter escrito à António
Frangoulis, então investigador
principal daquele caso, a informá-lo
que havia dirigido missivas para os
retrocitados, e que pelo facto o iriam
franquear as portas para a sua
segunda fuga.
Aliás, mais tarde, tanto Joaquim
Madeira, assim como Manuel Tomé
vieram a desmentir à recepção de tais
missivas, facto que leva Ramaya a
explicar que tratou-se de um bluff de
Anibalzinho para lhe extorquir
dinheiro.
Outrossim, é que o então gerente

do BCM, havia explicado não ser a
primeira vez que o “mecânico”
tentava extorquir-lhe dinheiro.
Primeiramente, havia o feito quando
recapturado na África do Sul. exigiulhe cento e cinquenta mil dólares,
os quais cinquenta ficariam para a
sua primeira mulher, outros tantos
para a segunda e o remanescente
para ele preparar a sua segunda
evasão.
“Não cheguei a dar-lhe dinheiro,
porque não o pedi nenhum favor.
Talvez fosse o dar se me tivesse
pedido por bem. Mas ele utilizou
métodos vulgares para o fazer”,
ajuizou Ramaya, tendo acrescentado
que Anibalzinho o aponta como
mandante do crime por o não ter
cedido os aludidos valores.
Laurindos Macuacua
Outra questão é o facto de o
“mecânico” ter afirmado que
Vicente Ramaya pretendia, com a
sua ilibação, incriminar os irmãos
Satar, nomeadamente Momad Assif,
Nini, e Ayob.
Ramaya “deu aula” a
Anibalzinho, pois o explicou que tal
é mentira, pois tem se como móbil
do crime que vitimou o escriba, o
desfalque ao BCM, onde ele havia

sido igualmente pronunciado. Sendo
assim, ao incriminar Nini e Ayob,
estaria, contudo, a enterrar-se.
Todavia, Anibalzinho focou que,
fora de Cardoso, havia igualmente no
interesse do trio, assassinar o
assistente particula do extinto BCM,
Albano Silva, pois este era um
empecilho para eles, já que estava a
investigar o desfalque ao banco.
Vicente Ramaya não coibiu-se de
voltar a dar “uma sovinha escolar” a
Anibalzinho. Explicou que Albano Silva
não era o lesado no desfalque do BCM,
pois nem este era, mas sim, o era o
Estado moçambicano. Sendo assim,
o causídico era parte ilegítima e nula
do processo, não havendo, deste
modo, o porquê de o querer
“silenciar”.
Ademais, assassinando Albano
Silva, disse Vicente Ramaya,
arriscava-se a ser condenado a vinte
e quatro anos de prisão, quando sabia
que o seu envolvimento no BCM, fixava
uma moldura penal até doze anos.
Aliás foi o que veio a acontecer.
“Não vejo nenhum interesse de
matar Albano Silva nem Carlos
Cardoso.
Sou
minimamente
informado”, ajuizou Ramaya tendo
socorrido-se de um adágio que diz o
seguinte: “Se o cão é meu nunca me
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Nokias

Panasonics

Nokia 2300 ------------ 2.499.000,00Mt
Nokia 1600 ------------ 2.999.000,00Mt
Nokia 2650 ------------ 2.999.000,00Mt
Nokia 3120 ------------ 3.599.000,00Mt
Nokia 2600 ------------ 2.600.000,00Mt

A210

MotorolaC115 --------- 1.499.000,00Mt

MotorolaC116 --------- 1.599.000,00Mt

2300 MotorolaC117 --------- 1.599.000,00Mt

Alcatel 311 ------------- s1.499.000,00Mt

Panasonic A-200 ------------- 2.499.000,00Mt
Panasonic A-210 ------------- 2.999.000,00Mt
Panasonic X-200 ------------- 2.950.000,00Mt
1600 Siemens A-52 ----------------- 1.499.000,00Mt
Siemens A-70 ----------------- 1.899.000,00Mt
Siemens A-62 ---------------- 2.499.000,00Mt
Samsung X-480 ------------- 4.299.000,00Mt
2650 Samsung C-210 ------------- 3.199.000,00Mt
Sony Ericson J- 300I -------- 3.299.000,00Mt
Sony Ericson K-300I -------- 4.299.000,00Mt

Alcatel 311

Samsung X480

X200

Siemens
A70

Sony Ericson

K300i

Motorola c117
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deve morder, mas se não é, concerteza
que me vai morder”. Dizia para mostrar
que os possíveis patrões que pagaram
Anibalzinho para matar Cardoso não
tinham nada a ver com ele, pois não
ousaria a atacá-lo.
Na opinião unânime de alguns
presentes, ficou provado que
Anibalzinho é verdadeiramente um
deliquente por tendência, conforme
ajuizou Agusto Paulino.
Juras de Anibalzinho
Sem que ninguém o pedisse, o

⇒

“mecânico” levantou-se do banco dos
réus e prestou o seguinte juramento:
“Juro por todas as almas deste País e
pela felicidade dos meus filhos que vou
falar a verdade”. Feito isto o juiz da
causa, Dimas Marrôe, o mandou sentar.
Só que, estranhamente,
Anibalzinho voltou a faltar a verdade
em inúmeras ocasiões ao tribunal.
Depois do visionamento de uma
cassete-vídeo, onde o réu dá uma
entrevista à TVM, no segundo dia da
sua primeira recaptura, na qual disse
ser o conhecedor dos mandantes e
executores- estes últimos por si

contactados- de Carlos Cardoso,
seguiram-se algumas perguntas.
Anibalzinho disse que o facto não
constituia
a
verdade.
Ele
responsabilizou-se por temer que uma
vez na BO, Nini, Ayob e Ramaya o
pudessem fazer mal, porque verdadeiros
mandantes do crime.
O tribunal quis saber porque assim
pensava, pois na mesma entrevista
dissera que os mandantes haviam sido
condenados. No entanto, tal fazia alusão
ao trio. Anibalzinho não soube responder
e ficou apanhado nas suas sucessivas
mentiras.

UE disponibiliza 5.9 milhões de Euros

de Matutuíne, em Maputo, sul do país.
Uma nota da Comissão Europeia
indica que o acordo com as ONG
europeias prevê um auxílio na ordem
de 721 mil euros, visando o
estabelecimento de centros de
desenvolvimento educacional e social
nas comunidades dos distritos de Boane
e Matola, ambos no sul de Moçambique.

No âmbito da parceria com as ONG
europeias, Bruxelas deverá financiar
em 819 mil euros um projecto sanitário
integrado no distrito de Moma, em
Nampula, prevendo ainda desembolsar
750 mil euros para apoiar o sector
educacional primária nos distritos de
Inhassunge e Chinde, na província da
Zambézia.

Leviatã

O comunicado da União Europeia
terça-feira distribuído em Maputo refere
igualmente que uma ONG europeia irá
aplicar, em Maputo, projectos de
redução da exclusão social de menor
em risco e doentes mentais, um programa
a ser desenvolvido em parceria com
algumas instituições moçambicanas
vocacionadas para o apoio à criança
vulnerável.

Laurindos Macuácua

Décima quarta epístola à Tina
Ímpio. Foi a sentença cruel que me
ditaram os frios julgadores do teu
coração, quando me expulsaram do teu
santuário. Mas Porquê, Tina?
São quarenta anos de peregrinação
até chegar ao teu altar, deusa. Se é
assim que te devo ter, aceito a
peregrinação, pese embora o facto de
o Sinai não ter mais maná para oferecer!
Tina, Tina...às vezes considero-te
minha sentina de escombros, minha feroz
cova de náufragos, mas não te consigo
esquecer!
Diga, divindade: donde te adveio o
génio sanguinário?
Ainda hoje, Tina, quando de olhos
enxutos perscrusto o que foi o dia
último do teu adeus, tremo de sezões
e as artérias frontais arfam-me
entumecidas.
Ah, este meu amor por ti, escaldame o sangue!
A fúria de ódio segreda-me coisas
terríveis. Tornei-me misantropo, por
amor a ti, Tina.

Cada minuto de saudade tua, Tina,
assoma-se em frenesi e não consigo
suster esta dor que se apoderou da
minha alma.
Indulte-me, divindade!
Em cada pergaminho, vejo escrita
a história do meu coração. Portanto,
pergunto, Tina: há-de o amor fenecer
assim? De que céu terei eu nascido,
Elijah?
Ainda há pouco, Tina, quando te
escrevia, fazia-o com expressões
ternas, com visões encantadoras do
futuro, com novos juramentos de
constância, e sentidas frases de
saudade. Mas tudo esvaiu-se. Ficaram
ainda por tragar incalculáveis anos de
elegia.
Foi o teu bacamarte, Tina, que
cuspiu a soledade que me amortalha
a vida!
Nunca, pensei que o seu
pundonor pudesse cair na venalidade,
deusa... por que tu mofas da vida que
se me depara?

Quero arrancar do imo do meu
coração este amor por ti, mas a minha
vontade desobedeçe-me. A paixão é mais
forte que a submissa vontade de querer!
Quando te foste embora, Tina,
debulhei-me em lágrimas e apelei para
o retábulo da Virgem, que eu fizera
confidente do meu amor, para que te
protegesse e iluminasse o caminho que
te levará ao firmamento.
A providência divina abandonou-me.
Tudo apresenta-se de forma tenebrosa.
Tina, Tina, Tina... arranque- me
desta enxovia! Por que deixar-me pad9

abrir-se diante da minha cólera. És
minha! Não sei de que me serve a
vida, se a não sacrificar a ter-te, Tina!
Não és tu santa? Por que te ausentas
sistematicamente da Basílica de São
Pedro?
Passa largo tempo desde que me
expulsaste do teu santuário alegando
que sou herege.

Continua
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