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Comissão Política da Renamo aprova directiva  
   de impugnação das eleições

A Comissão Política da Rena-
mo aprovou esta tarde, uma 
directiva que reflecte o posi-
cionamento do partido sobre 
as eleições gerais da passada 
terça-feira. A directiva, ado-
tada pelo mais alto órgão de 
deliberação da Renamo, no in-
tervalo dos congressos, frisa o 
não reconhecimento dos resul-
tados eleitorais que, ainda que 
na fase de apuramento inter-
médio, dá vitória esmagadora 
à Frelimo e ao seu candidato 
presidencial, Filipe Nyusi. A 
Comissão Política da Renamo 
determina “não aceitar nem 

reconhecer os resultados da 
votação realizada no dia 15 de 
Outubro de 2019 e por conse-
quência exigir a reposição da 
verdade eleitoral negada ao 
povo moçambicano em virtu-
de das graves irregularidades 
que mancharam o processo na 
sua plenitude” indica a directi-
va. Os resultados eleitorais em 
projecção dão uma maioria ab-
soluta à Frelimo no parlamen-
to e, ao nível das Assembléias 
Provinciais, mostra o partido 
no poder a eleger todos os go-
vernadores. A Renamo contes-
ta os resultados justificando 

com a ocorrência de fraude 
eleitoral. Através da directiva, 
o maior partido da oposição 
insta “a todos os moçambica-
nos a não aceitarem a mega 
fraude eleitoral” mas também 
deixa um desafio ao Chefe de 
Estado. “Que o Presidente da 
República, na sua qualidade 
de Chefe de Estado, garante 
da Constituição da República 
e Comandante em Chefe das 
Forças de Defesa e Seguran-
ça esclareça publicamente a 
proveniência dos votos e ur-
nas na posse dos membros da 
Frelimo, seu partido, fora do 

circuito dos órgãos eleitorais 
e esclareça igualmente a quem 
servem as Forças de Defesa e 
Segurança que ostensivamen-
te e com fundos públicos se 
posicionaram em prejuízo da 
vontade popular”. À Comissão 
Nacional de Eleições (CNE) a 
Renamo exige que “esclareça 
publicamente a circulação de 
boletins de voto fora do cir-
cuito dos órgãos eleitorais”. A 
reunião da Comissão Política 
da Renamo foi dirigida por 
Ossufo Momade, presidente 
do partido e teve a duração de 
todo o dia.
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Consciencialização sobre o cancro da mama: “Outubro 
Rosa” faz reunir mulheres líderes e empreendedoras

Para partilhar experiências e 
estabelecer parcerias no mundo 
empresarial, mulheres líderes e 
empreendedoras moçambica-
nas vão reunir-se, no dia 25 do 
corrente mês, em Maputo, na 
10ª edição do “Lioness Lean In 
Breakfast”, sob o tema “Outubro 
Rosa”, mês da consciencializa-
ção sobre o cancro da mama. 
Trata-se de uma iniciativa do 
Standard Bank, promovida pela 
Lionesses of Africa, em parceria 
com a Embaixada do Reino dos 
Países Baixos e a Eni Rovuma 
Basin, que tem por objectivo a 

troca de idéias, informação e 
conselhos de modo a criar opor-
tunidades para colaboração e 
activar pontos de discussão so-
bre os maiores desafios que as 
mulheres de negócios enfren-
tam no seu dia-a-dia. Baseado 
num formato de apresentações 
e networking durante o peque-
no-almoço, a décima edição 
do Lioness Lean In Breakfast 
contará com a participação de 
quatro oradoras principais, no-
meadamente Mayra Pereira, 
directora da Greenlight, Patricia 
Bettencourt, stakeholder enga-

gement do Girl Move Academy, 
Olga Madede, fundadora da 
empresa de Assistência de En-
fermagem ao Domicilio, e Refi-
lwe Sebothoma, fundadora do 
Grupo PBM, da África do Sul. A 
apresentação do evento estará a 
cargo de Hlubi Mboya-Arnold, 
representante da Lionesses of 
Africa para a África Austral, e 
Sasha Vieira, responsável pela 
Incubadora de Negócios do 
Standard Bank Moçambique. 
Com vista a inspirar e encorajar 
jovens estudantes universitárias 
a abraçarem o empreendedo-

rismo, o evento vai incluir uma 
sessão de “Young Lionesses”, 
que contará com três oradoras, 
a saber Eulália Muandula, da 
Dzimene, Andrea Massamba, 
da Uabalika, e Telma Cumbe, da 
Alabastro Serviços. Em ambas 
as sessões, Madina Abacar, do 
movimento Outubro Rosa, vai 
debruçar-se sobre a associação 
e os trabalhos que tem desen-
volvido no combate e prevenção 
contra o cancro da mama, en-
quanto Filomena Matimbe, da 
Finana, uma empresa que pro-
duz farinha de banana, falará 

Ossufo Momade: “Houve fraude jamais   
   vista no país e no mundo”
Em reunião extraordinária desde a 
manhã de hoje, em Maputo, a Co-
missão política da Renamo que bus-
ca por uma decisão face aos resulta-
dos das eleições de 15 de Outubro, 
cujo considera “frutos de tamanha 
fraude”, o Presidente do partido 
considerou que urge chegar a um 
consenso no partido, sobre os resul-
tados. “O desejo dos moçambicanos 
e da comunidade internacional era 
de que estas eleições, antecedidas 
pela assinatura do Acordo de Paz 
(Definitiva) e Reconciliação Nacio-
nal, e da visita do Papa Francisco 
ao nosso país, fossem livres justas 
e transparentes. Contrariamente 
a essa vontade comum e genuína, 
todos tivemos vergonhosamente, 
eleições fraudulentas, jamais vistas 
no nosso país e no mundo inteiro”, 
disse Ossufo Momade, em discurso 
de abertura, na reunião alargada a 
outros quadros.
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Frelimo vence com maioria absoluta em redutos da  
      oposição

A Frente de Libertação de Mo-
çambique (Frelimo), partido 
no poder, venceu as eleições 
nas províncias de Nampula 
(Norte) e Tete (Centro), redu-
tos da oposição, com maioria 
absoluta nas três votações rea-
lizadas na terça-feira, segundo 
resultados hoje divulgados. O 
mesmo tipo de resultado tinha 
já sido anunciado nas provín-
cias de Inhambane, Maputo 
– Cidade, Cabo Delgado e So-
fala, restando cinco províncias 
por divulgar. Em Nampula, o 
partido no poder obteve entre 
58% a 59% dos votos nas elei-
ções presidenciais, legislativas 
e provinciais, segundo dados 
da comissão eleitoral provincial 
divulgados pelos canais de tele-
visão e imprensa local. Nam-
pula é a província natal do líder 
da oposição, Ossufo Momade, 
um dos redutos da Resistência 

Nacional Moçambicana (Re-
namo) e que há cinco anos deu 
mais votos ao então líder da-
quele partido, Afonso Dhlaka-
ma, na eleição presidencial e 
disputando de perto os votos 
para o parlamento e a provín-
cia. Em Tete, os valores alcan-
çados pela Frelimo foram ainda 
mais altos, entre 76% e 77%, se-
gundo declaração da comissão 
eleitoral provincial à Rádio 
Moçambique. Há cinco anos, 
o líder da Renamo também 
tinha sido o mais votado em 
Tete, onde o partido conseguiu 
ainda maioria de deputados na 
assembléia provincial e ficou 
próximo da Frelimo nos votos 
para o parlamento. A lei prevê 
que os trabalhos de centrali-
zação nacional e apuramento 
geral tenham início hoje, (21) e 
incluam a apreciação de ques-
tões prévias e requalificação de 

votos. Até dia 30, os resultados 
devem ser anunciados em ceri-
mónia pública pelo presidente 
da Comissão Nacional de Elei-
ções (CNE). Os partidos da 
oposição, Resistência Nacional 
Moçambicana (Renamo) e 
Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM) já anun-
ciaram que não aceitam os re-
sultados alegando ter havido 
fraude durante as eleições.
Votação nos três partidos par-
lamentares
Província de Nampula
Eleição presidencial, Nampula
Filipe Nyusi (Frelimo) 546.484 
(59%)
Ossufo Momade (Renamo) 
314.445 (34%)
Daviz Simango (MDM) 34.266 
(3%)
Eleição da Assembléia da Re-
pública, Nampula
Frelimo 495.644 (58%)

Renamo 300.151 (35%)
MDM 28.611 (3%)
Eleição da Assembléia Provin-
cial, Nampula
Frelimo 555.204 (58%)
Renamo 314.605 (36%)
MDM 33.060 (3%)
Província de Tete
Eleição presidencial, Tete
Filipe Nyusi (Frelimo) 476.113 
(77%)
Ossufo Momade (Renamo) 
122.810 (19%)
Daviz Simango (MDM) 
300.491 (2%)
Eleição para a Assembleia da 
República, Tete
Frelimo 456.893 (76%)
Renamo 121.551 (20%)
MDM 11.980 (2%)
Eleição da Assembleia Provin-
cial, Tete
Frelimo 469.679 (76%)
MDM 14.676 (2%)
Renamo 128.361 (20%)
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“Repetitivo e desordeiro”. Boris Johnson perde de 
novo: acordo não pôde ser votado na segunda-feira

Mais um dia na Câmara dos Co-
muns, mais uma derrota para 
o Governo de Boris Johnson. 
Desta vez os responsáveis pela 
decisão desfavorável ao Exe-
cutivo britânico não foram os 
deputados, mas sim o presiden-
te da Câmara, o speaker John 
Bercow. Boris pretendia que o 
acordo para o Brexit que alcan-
çou em Bruxelas fosse votado 
esta segunda-feira — depois 
de ter sido adiado no sábado 
passado após a aprovação da 
emenda Letwin —, mas Bercow 
considerou não estarem reu-
nidas as condições para isso. O 
speaker argumentou que não 
houve qualquer alteração de 
substância ou de circunstâncias 
que justifiquem que a votação 
passe a ocorrer esta segunda-
-feira. “A minha decisão é que 
a moção não será debatida hoje 
[segunda-feira], já que fazê-lo 
seria repetitivo e desordeiro”, 
afirmou. Em causa está o con-
teúdo da emenda Letwin, que 
determina que o acordo final só 
seja votado depois de aprovada 
na Câmara a legislação prévia 
relativa ao Brexit, algo que ain-
da não aconteceu — mas poderá 
ocorrer esta terça-feira. “A Câ-
mara votou pela emenda de Sir 
Oliver Letwin que afirma que 
‘esta Câmara considera o tema, 
mas espera pela aprovação até 
ser aprovada toda a legislação 
referente ao tema”, resumiu 
Bercow. Assim sendo e como, na 
opinião do presidente da Câma-
ra, a substância dos documentos 
propostos a votação (Acordo de 

Saída, declaração política sobre 
a relação futura entre o Reino 
Unido e a União Europeia e o 
documento sobre o mecanis-
mo específico para a Irlanda 
do Norte) é exatamente a mes-
ma, não há razão para se votar 
novamente. Foi esta a decisão 
que tomou em março deste ano, 
quando obrigou a primeira-mi-
nistra Theresa May a conseguir 
ligeiras alterações no acordo em 
Bruxelas antes de permitir que 
este fosse novamente votado nos 
Comuns. A exceção, explicou 
que Bercow, surgiria caso as cir-
cunstâncias externas em torno 
do acordo se tivesse alterado. “O 
Governo pode argumentar que 
a mudança de circunstâncias é 
o pedido do primeiro-ministro 
de uma extensão do Artigo 50 
na noite de sábado”, reconhe-
ceu o speaker, referindo-se ao 
pedido de adiamento do Brexit 
feito na noite de sábado. “Isto 
não é persuasivo”, considera, 
porque “o pedido é parte de um 
processo e não um evento signi-
ficativo por si só”, afirmou. Ou 
seja, para Bercow seria necessá-
rio ter a resposta a esse pedido 
para se poder considerar que as 
circunstâncias se tinham altera-
do radicalmente. A reacção de 
alguns deputados foi intensa. 
Bernard Jenkin, conhecido con-
servador eurocéptico, acusou 
Bercow de parcialidade, uma 
acusação já várias vezes repetida 
por muitos deputados tory, ten-
do em conta que é conhecida a 
sua posição face ao Brexit (Ber-
cow admitiu que votou para fi-

car na UE). “Começa a tornar-se 
incrível quão frequentemente o 
senhor agrada a um dos lados e 
não ao outro”, afirmou o depu-
tado. A resposta do speaker não 
se fez esperar, apontando para 
situações semelhantes em que 
deu a palavra a deputados eu-
rocépticos contra a vontade do 
Governo, antes de o Brexit ser 
votado: “Não me recordo de o 
senhor deputado se ter queixa-
do de que lhe estava a dar de-
masiado tempo para apresentar 
os seus argumentos”, ripostou. 
O conservador David Davies 
(não confundir com o antigo 
ministro para o Brexit e tam-
bém eurocéptico David Davis) 
acusou igualmente Bercow de 
ser parcial, dizendo que o presi-
dente da Câmara “parece favo-
recer sempre um dos lados”. O 
speaker justificou-se perante os 
deputados, dizendo que se acon-
selhou junto de muito gente e 
que ninguém terá dito que a sua 
decisão era errada. “É uma deci-
são que em termos de procedi-
mentos está correta”, garantiu. - 
Corbyn provoca Boris Johnson: 
“Apesar da sua promessa, não 
conseguimos encontrar o PM 
em nenhuma valeta” - Após a 
intervenção de John Bercow, o 
debate prosseguiu com questões 
urgentes colocadas pelo líder da 
oposição, Jeremy Corbyn, ao 
Governo. Quem esteve presen-
te para responder foi o ministro 
para o Brexit, Stephen Barclay, 
algo notado pelo próprio líder 
dos trabalhistas: “O primeiro-
-ministro não nos agraciou 

com a sua presença hoje, mas, 
apesar da sua promessa, não o 
conseguimos encontrar em ne-
nhuma valeta”, disse, referindo-
-se à declaração feita por Boris 
Johnson do que preferia estar 
“morto numa valeta” a pedir 
um adiamento para o Brexit. O 
Governo britânico enviou três 
cartas ao presidente do Con-
selho Europeu, Donald Tusk, 
este sábado. Numa delas, o em-
baixador britânico na UE pedia 
um adiamento do prazo para 
concretizar o Brexit, cumprindo 
assim a lei Benn, aprovada pela 
Câmara dos Comuns, que obri-
gava a um pedido de adiamento 
em caso de falta de acordo até 19 
de outubro. Noutra, Boris pede 
que esse adiamento não seja 
concedido, por considerar que 
a “aprovação de uma extensão 
prejudicará os interesses do Rei-
no Unido e dos nossos parceiros 
europeus”. “Apesar de ter repe-
tidamente dito que não o faria, 
a carta foi enviada”, acrescentou 
Corbyn sobre a carta que pede a 
extensão do prazo, congratulan-
do-se por ter sido essa a atitude 
tomada “Isto dá a esta Câmara 
a oportunidade de escrutinar o 
acordo do primeiro-ministro”, 
sentenciou. Também o líder 
parlamentar dos nacionalistas-
-escoceses do SNP, Ian Black-
ford, criticou o facto de o primei-
ro-ministro não ter ido à sessão 
nos Comuns desta segunda-fei-
ra. “O seu comportamento não 
tem dignidade, é um comporta-
mento sem respeito, não é dig-
no de um primeiro-ministro”, 
acusou Blackford. Stephen Bar-
clay reagiu de forma combativa, 
mostrando-se confiante de que 
este acordo será aprovado pela 
Câmara dos Comuns e de que o 
Brexit pode ocorrer a 31 de ou-
tubro: “Também diziam que o 
primeiro-ministro não ia conse-
guir voltar a negociar com a UE 
e conseguiu. Também diziam 
que não ia conseguir acabar com 
backstop e conseguiu. Agora vai 
conseguir aprovar este acordo”, 
afirmou.
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Livro revela que o Vaticano está à beira da  
     insolvência
Um novo livro do jornalista 
italiano Gianluigi Nuzzi reve-
la que o Vaticano está à beira 
da insolvência, noticia a agên-
cia EFE. “Não é um exagero. 
Quem o diz são os próprios 
assessores do Papa”, afirmou, 
citado pela EFE, o autor da 
obra “Giudizio Universale” 
(Julgamento Universal), apre-
sentada esta segunda-feira. O 
novo livro de Gianluigi Nuzzi 
publica uma parte do relatório 
escrito pelo Conselho de Eco-
nomia em maio de 2018, na 
qual se pode ler que existe uma 
renovada “preocupação pelo 
déficit que afeta a Santa Sé” e 
se considera que se deve infor-

mar o Papa Francisco sobre o 
déficit ser “recorrente e estru-
tural” e que alcançou “níveis 
preocupantes, com o risco de 
causar insolvência na ausência 
de ações urgentes”. Nuzzi, que 
também é autor das obras “Vía 
Crucis” e “Su Santidad”, expli-
cou à EFE que foi criado um 
“pequeno comité para resolver 
a situação e salvar o Vaticano 
em cinco ou seis anos, mas 
os dados pioraram”. A Admi-
nistração do Património da 
Sede Apostólica (APSA), que 
gere os bens e propriedades 
romanos, “em maio/junho de 
2019, apresentou pela primei-
ra vez na história, um exercí-

cio com dados negativos, com 
um resultado operacional de 
menos 27% e um resultado 
financeiro de menos 67%”, 
sublinha o autor. O livro “Giu-
dizio Universale” também se 
centra na gestão do “Óbolo de 
San Pedro”, o fundo a que se 
destinam as doações dos fiéis 
para obras de caridade, e que é 
também o protagonista do úl-
timo escândalo e investigação 
no Vaticano pela sua utiliza-
ção irregular. O autor destaca 
que as contas deste fundo não 
se publicam há vários anos 
devido à sua considerável di-
minuição e em especial, pela 
sua utilização. “Antes, dois 

em cada dez euros iam para 
os pobres, agora apenas vai 
um”, disse o jornalista, acres-
centando que 58% vai para as 
despesas do Vaticano. Dos 101 
milhões de euros de doações 
arrecadados em 2006 do Óbo-
lo, em 2018 passaram para 51 
milhões. Ao longo do livro são 
citados alguns ‘buracos’ nas 
finanças do Vaticano, como 
as contas secretas milionárias 
de cinco cardeais da APSA. O 
livro também revela “falhas 
importantes na segurança do 
Papa”, de acordo com um re-
latório encomendado em 2014 
ao Ministério do Interior de 
Espanha.
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NBA 2019/2020: Após dinastia dos Warriors temporada  
   promete equilíbrio de forças

 A temporada 2019/2020 da 
NBA, que começa na terça-feira, 
tem um sentimento de nostalgia. 
Após o reinado do super equipa 
do Golden State Warriors chegar 
ao fim com o título do Toronto 
Raptors, a liga assiste ao retor-
no das duplas, movimento que 
remete aos anos 1980, 1990 e 
2000. A disputa promete ser 
acirrada pelo anel de campeão. 
O equilíbrio, talvez o maior em 
muito tempo, surgiu pelo movi-
mento no mercado de agentes 
livres e por algumas trocas rea-
lizadas pelas franquias. Não há 
mais favoritos após o fim dos 
super equipas, como os War-
riors, que reuniu pelo menos 
quatro grandes jogadores em 
uma mesma equipe. Ou até mes-
mo o Miami Heat, de LeBron 
James, Dwyane Wade e Chris 
Bosh, que foi bicampeão da NBA 
em 2012 e 2013. Agora os clubes 
apostam em duplas de astros, o 
que faz lembrar dos tempos do 
Chicago Bulls de Michael Jordan 
e Scottie Pippen, o Utah Jazz de 
John Stockton e Karl Malone, 
ou, mais recentemente, o Los 
Angeles Lakers de Kobe Bryant e 
Shaquille O’Neal. Os Lakers, por 
exemplo, foram buscar Anthony 

Davis no New Orleans Pelicans 
para formar uma dupla com Le-
Bron James. “Eu escolho eles em 
vez de qualquer outra dupla. Eles 
podem fazer de tudo e vão causar 
muito estrago nesta liga neste 
ano”, resumiu o técnico da fran-
quia da Califórnia, Frank Vogel. 
O Houston Rockets fez movi-
mento similar ao trocar Chris 
Paul por Russell Westbrook e 
colocá-lo ao lado novamente de 
James Harden - eles atuaram 
juntos e com Kevin Durant no 
Oklahoma City Thunder vice-
-campeão da NBA na temporada 
2011/2012. “Vai ser assustador. 
É tudo que eu posso te dizer. Vai 
ser assustador. E não será para 
nós”, avisou Westbrook. “Estou 
muito empolgado”, completou 
Harden. Livre no mercado, Ke-
vin Durant optou por assinar 
com o Brooklyn Nets, que tam-
bém conseguiu fechar com o ar-
mador Kyrie Irving, ex-Boston 
Celtics. Ainda não é possível 
afirmar com certeza quando o 
ex-jogador dos Warriors vai vol-
tar às quadras após sofrer uma 
grave lesão no tendão de Aquiles 
nas finais da temporada passada, 
mas, quando retornar, formará 
uma das melhores novas duplas 

da liga. A movimentação do mer-
cado de agentes livres também 
colocou o Los Angeles Clippers 
entre os favoritos. A franquia 
fechou com o jogador mais co-
biçado na liga, Kawhi Leonard, 
que levou o Toronto Raptors 
ao inédito título na temporada 
passada. Ele formará dupla com 
Paul George, outro reforço da 
franquia, e que foi um pedido 
do atual campeão para trocar o 
Canadá pela Califórnia. Desta-
que também para Luka Doncic 
e Kristaps Porzingis, que podem 
causar muito estrago pelo Dallas 
Mavericks. O esloveno já provou 
o que pode fazer ao ser eleito o 
melhor novato da temporada 
2018/2019. Já o letão foi contra-
tado no campeonato passado em 
uma troca com o New York Kni-
cks, mas só agora vai estrear pela 
equipe do Texas. Ainda há os 
Splash Brothers. Stephen Curry e 
Klay Thompson continuam jun-
tos nos Warriors, apesar do fim 
da super equipa. “O importan-
te nesta liga é ter um time. Não 
dois, três jogadores É um time. É 
claro, tudo começa comigo e com 
AD (Anthony Davis), mas o im-
portante é o time, dentro e fora 
de quadra. Precisamos de todos 

acreditando no que estamos fa-
zendo”, afirmou LeBron James. 
“Todos nós sabemos que AD é 
maravilhoso”, completou. Davis 
entende que os Lakers vão estar 
no foco e, por isso, pede união 
ao elenco para brigar pelo título. 
“Meu foco é no time e o que po-
demos fazer dentro de quadra. É 
importante saber que ninguém 
de fora do vestiário importa. Vão 
tentar inventar histórias, vão 
tentar criar coisas. Nós temos 
de fazer com que, apesar de tudo 
isso, continuemos unidos, como 
equipa.” - ABERTURA - Actual 
campeão, o Toronto Raptors re-
cebe na madrugada desta terça-
-feira o New Orleans Pelicans, 
às 01:00 hora de Moçambique. 
Na sequência, às 03:00 horas, 
Lakers e Clippers se enfren-
tam no clássico de Los Angeles. 
ESPN e Band também vão exi-
bir as partidas da temporada. A 
principal ausência na abertura 
da liga será Zion Williamson, 
primeira escolha do Draft. Com 
potencial para ser dominante na 
NBA em alguns anos, o calouro-
-sensação teve detectada uma le-
são no menisco do joelho direito 
e deve ficar afastado por algumas 
semanas.


