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“Os nossos observadores em 
todo o país notaram a falta de ri-
gor aplicado ao processo de apura-
mento a nível distrital, em flagrante 
contraste com o processo de vota-
ção estruturado e deliberado que 
foi geralmente observado nas me-
sas de votação no dia das eleições.  
Os observadores dos E.U.A. rela-
taram consistentemente a ausên-
cia de qualquer cadeia de custódia 
evidente para os materiais de vota-
ção durante a transferência das as-
sembleias de voto para os centros 
de apuramento distrital, tornando 
difícil confirmar a integridade dos 
documentos de apuramento dos 
votos.  Os observadores da Embai-
xada dos E.U.A. também relataram 
desorganização e falta de supervi-
são no processo de apuramento. 
Viram sacos não selados com ma-

teriais de votação expostos e apa-
rentemente não controlados, com 
os funcionários eleitorais a manu-
searem materiais de votação sem 
a presença de representantes dos 
partidos ou observadores nacio-
nais independentes.  Estes exem-
plos levantam questões acerca da 
integridade destes processos e a 

sua vulnerabilidade a possíveis ac-
tos fraudulentos”.

“Embaixada dos Estados Unidos 
tem preocupações sérias em rela-
ção a problemas e irregularidades 
que podem ter impacto na percep-
ção quanto à integridade do pro-
cesso eleitoral, começando com 
as discrepâncias que foram iden-

tificadas entre o recenseamento 
eleitoral e os resultados do censo 
em algumas áreas, em especial nas 
províncias de Gaza e Zambézia. 

 Vários incidentes de violência e 
intimidação graves, incluindo o as-
sassinato de um líder da sociedade 
civil no período que antecedeu o 
dia das eleições, foram preocu-
pantes e podem ter contribuído 
para as dúvidas do público sobre 
um ambiente eleitoral seguro e 
justo.  A incapacidade de inúme-
ras organizações de observadores 
nacionais, independentes e reputa-
das, obterem credenciais também 
suscitou preocupações de transpa-
rência.  Além disso, o desembolso 
tardio do financiamento da campa-
nha colocou os pequenos partidos 
políticos em desvantagem signifi-
cativa”.

As operações eleitorais de Mo-
çambique estão agora totalmente 
politizadas. Por exigência da Renamo 
na última década, há representação 
de partidos políticos com assento 
parlamentar em todas as comissões 
eleitorais e no STAE a todos os ní-
veis. A Renamo acreditava que tendo 
mais pessoas nos órgãos eleitorais 
poderiam impedir a fraude. Mas não 
teve o efeito desejado.

 
Os assentos dos partidos políticos 

nos órgãos eleitorais são atribuídos 
proporcionalmente ao número de as-
sentos no parlamento, e os assentos 
da sociedade civil nos órgãos eleito-
rais são, na prática, concedidos a 
pessoas de grupos da sociedade civil 
alinhadas a partidos, na mesma pro-
porção. Isto dá à Frelimo uma maio-
ria em todas as comissões eleitorais. 
Nas eleições anteriores, a Comissão 
Nacional de Eleições (CNE) tentou 
ser equilibrada e relactivamente neu-
tra, mas nas eleições autárquicas do 

ano passado e nas eleições gerais 
deste ano, a CNE votou de acordo 
com o alinhamento partidário. Assim 
foi hierarquicamente: as comissões 
de eleições provinciais, distritais bem 
como o STAE a todos níveis foram 
dominados pela Frelimo, e eles usa-
ram seu poder para recusar creden-
ciais a observadores independentes 
e colocar as pessoas da Frelimo nas 
assembleias de voto.

Dois acontecimentos consolida-
ram essa ideia de controlo e intimi-
dação. Em Gaza, a CNE e STAE re-
censearam mais de 300.000 eleitores 

do que a população adulta em idade 
eleitoral, de acordo com o censo 
da população de 2017. Quando o 
presidente do Instituto Nacional de 
Estatística recusou-se a falsificar os 
resultados do censo para coincidir 
com o recenseamento, ele foi for-
çado a renunciar por Filipe Nyusi, 
presidente República da Frelimo. Era 
uma mensagem clara do controlo da 
Frelimo. Dez dias antes da votação, 
um esquadrão da morte da Polícia da 
elite matou o chefe da observação 
eleitoral da sociedade civil indepen-
dente em Gaza, numa rua de Xai-Xai, 

em plena luz do dia. Era uma mensa-
gem clara de intimidação à observa-
ção independente.

A Frelimo sempre foi muito des-
centralizada. A mensagem da lideran-
ça era simplesmente “devemos ven-
cer a todo custo”, cabendo, às bases 
decidir o que fazer e como fazê-lo. E 
como as eleições locais mostraram, 
esta mensagem era interpretada de 
maneira diferente em cada lugar. Mas 
a diferença desta vez foi uma aparen-
te segunda ordem superior, pedindo 
uma melhor organização a nível local 
e “goleada” nas eleições.

A Frelimo está a ganhar por uma 
grande margem, e a tomada de deci-
sões e acções descentralizadas tor-
na muito difícil avaliar o contributo 
da fraude. No dia 17 de Outubro, a 
União Europeia notou correctamen-
te o “campo de jogo desnivelado” e o 
“clima de medo”. A nova demonstra-
ção de controlo e intimidação, sem 
dúvida, desempenhou um papel im-
portante na victória “esmagadora”.

Nacional Terça-feira, 22 de Outubro de 2019

Eleitores fantasmas votaram a favor da Frelimo

Renamo acreditava que tendo mais pessoas 
nos órgãos eleitorais poderiam impedir a fraude

“Os observadores eleitorais da Embaixada dos E.U.A. testemunharam diversas irregularidades e vulnerabilida-
des durante o processo de votação e as primeiras fases de apuramento.  Por exemplo, em numerosas mesas de 
votação em Gaza observaram uma baixa afluência às urnas até ao meio da tarde, mas as folhas de resultados 
afixadas e visíveis até 16 de Outubro indicaram perto de 100% de afluência às urnas – resultados que teriam 
exigido, nas últimas horas do dia, uma taxa de processamento de votos de tal celeridade que desafia a credu-
lidade”, disse  em comunicado a embaixada dos Estados Unidos. Em outras palavras, os eleitores fantasmas 
votaram  a favor da Frelimo.



Em Gaza, muitos dos fantasmas 
votaram – houve assembleias de 
voto sem filas ao longo do dia, mas 
mostram altos índices de partici-
pação e quase todos votos para a 
Frelimo. E em todo o país, há mais 
votos para Presidente do que para a 
Assembleia da República, e os votos 
extras são todos para Nyusi – prova-
velmente resultado de muitas pesso-
as em todo o país terem introduzido 
boletins de voto extras nas urnas. Há 
pessoas que foram encontradas com 
boletins de voto extras e durante as 
contagens houve relatos de vários 
boletins de voto dobrados juntos, 
sinal de que foram introduzidos jun-
tos.

Houve muitas formas de má con-
duta nessas eleições, agravadas por 
restrições ilegais à observação inde-
pendente. 

As restrições ilegais à credencia-
ção da observação e os delegados 
dos partidos tornaram muito mais 
difícil monitorar a votação, a conta-
gem e a movimentação dos boletins 
de voto para os distritos. Os delega-
dos dos partidos foram detidos por 
reclamar sobre o enchimento das 
urnas ou intimidados para permane-
cer calados.

O enchimento das urnas é apenas 
uma pequena parte de uma fraude 
generalizada e que teve muitas for-
mas. No entanto, as nossas tabelas 
de 138 dos 160 distritos apresentam 
uma ideia sobre fraudes que é signi-
ficativamente grande e permitem fa-
zer uma estimativa inicial do impacto 
de enchimento das urnas. Estimamos 
que houve pelo menos 282.000 vo-
tos falsos para Filipe Nyusi introdu-
zidos nas urnas.

Ressalvamos que estes são apenas 
os aspectos que são imediatamente 

notáveis nos números e não mini-
mizam outras formas de fraude que 
também possam ter aumentado o 
número de votos para Nyusi. 

Votos a mais para Presidente: nos-
sa primeira verificação foi onde ha-
via votos a mais nas urnas, porque 
as pessoas introduzem votos extras 
com pressa e a prioridade é garan-
tir mais votos para o presidente, 
deixando para o segundo plano os 
votos para as eleições legislativas. 
Os dados de 138 dos 160 distritos 
mostram que Filipe Nyusi obteve 
267 000 votos a mais nas eleições 
presidenciais do que a Frelimo nas 
eleições legislativas. Mas também 
observamos que havia 147.000 vo-
tos em branco e inválidos nas elei-
ções legislativas, sugerindo que essas 
pessoas podem ter votado no presi-
dente, mas colocando um voto em 
branco ou inválido na urna das legis-
lativas. Restam 120.000 votos (cerca 
de 1% do total) não contabilizados, 
o que sugere que sejam boletins ou 
votos adicionados ao total presiden-
cial, sem adicionar os mesmos para 
as legislativas. Mas isto deixa de fora 
aqueles casos em que houve adição 
de votos tanto para a Frelimo como 

para o seu candidato presidencial.
Afluência muito alta: existe apenas 

um distrito com uma participação 
inferior a 30%. A participação nacio-
nal é de cerca de 52% e a votação 
geralmente tem o que é chamado de 
“distribuição normal”, o que signifi-
ca que a participação deve mostrar 
a mesma distribuição acima e abai-
xo 52%. Portanto, qualquer distrito 
com uma participação acima de 75% 
é suspeita. Um número incrível de 19 
dos 138 distritos tem uma participa-
ção acima de 75%, e Nyusi ganhou 
em todos estes distritos com mais 
de 80% para Nyusi.

Os oito distritos com maior parti-
cipação são os mesmos que tiveram 
enchimento de urnas nas eleições 
passadas, 6 em Gaza e 2 em Tete. 
Em Gaza, são Chigubo (97% de par-
ticipação, 100% para Nyusi), Chicu-
alacuala (96%, 99%), Mabalane (92%, 
99%), Mapai (91%, 99%), Guijá (90%, 
98%). ) e Massingir (88%, 99%). Em 
Tete, os dois distritos notórios são 
Zumbo (91% de participação, 89% 
para Nyusi) e Changara (86%, 96%). 
Outros com mais de 75% de parti-
cipação incluem KaNyaka na cidade 
de Maputo, Funhalouro em Inhamba-

ne, Muanza em Sofala e Tambara em 
Manica.

Se assumirmos que todos os vo-
tos acima de 75% da participação 
são enchimento de urnas para Nyusi, 
o total é de 46.000 votos de enchi-
mento.

Fantasmas de Gaza: a verificação a 
seguir é sobre os eleitores fantasmas 
em Gaza. Estimamos que 235.000 
dos eleitores fantasmas – pessoas a 
mais recenseadas acima do número 
de adultos em idade eleitoral – es-
tavam em quatro distritos: Bilene, 
Chibuto, Chókwè e Mandlacazi. Em 
Chókwè, a participação neste ano foi 
a mesma de 2014, por isso assumi-
mos que a mesma proporção de fan-
tasmas votaram. Mas nos outros três, 
a participação foi significativamente 
baixa, muitos fantasmas não votaram. 
Estimamos que nesses quatro distri-
tos 118.000 fantasmas votaram.

Combinando as três fontes de en-
chimento de urnas, votos a mais para 
Nyusi nas assembleias de voto, mais 
de 75% de participação e os eleito-
res fantasmas em Gaza, estimamos 
que houve pelo menos 282.000 vo-
tos extras para Nyusi – 5% do total 
dos votos.

Eleições de 15 de Outubro
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Por: Helton Raimumdo

Os resultados de apuramento distrital revelam que houve enchimento de urnas generalizado em todos os 
distritos, tanto através da introdução física de boletins de votos extras nas urnas ou através da adulteração de 
editais de apuramento parcial, atribuindo a Filipe Nyusi mais votos do que os depositados nas urnas. E 19 dos 
138 distritos tiveram uma afluência de acima de 75% e mais de 80% dos votos foram para Filipe Nyusi.

Resultados de apuramento revelam 
que houve enchimento de urnas para Nyusi
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25.000 votos da oposição invalidados

Sociedade

Os boletins de voto de oposição geralmente são inutilizados com uma marca de tinta ou impressão digital 
extra para torná-los inválidos. A porcentagem média de votos inválidos nos 138 distritos é de 3%. Portanto, 
presumimos que qualquer distrito com 6% ou mais de votos inválidos tenha visto uma fraude significativa. Dos 
138 distritos, 20 têm 6% ou mais de votos inválidos, chegando a 11% em Nacala-a-Velha (Nampula) e N’gauma 
(Niassa). Se assumirmos que votos inválidos acima de 3% nesses distritos foram roubados da oposição, o nú-
mero de votos roubados é de 25.000.

Quatro observadores, 2 locais e 2 da União Europeia foram expulsos da sala onde decorria o apuramento 
distrital dos resultados da votação em Milange, Zambézia.

Terça-feira, 22 de Outubro de 2019

Director do STAE expulsa observadores 

“Assistiu-se a uma violência 
total caracterizada pelo impedi-
mento e expulsão dos delegados 
de candidatura e dos MMVs dos 
partidos da oposição, protagoni-
zada pelos presidentes das mesas 
de voto com ajuda de agentes da 
PRM, prisões arbitrárias de dele-
gados de candidatura e de eleito-
res que tentassem reclamar seja 
o que fosse”, disse à imprensa o 
Secretário-geral da Renamo, An-
dré Magibire.

“O Partido Frelimo com esta 
arrogância e prepotência está 
claramente a demonstrar que 
não quer paz e, aliás, viola o 
acordo de paz no artigo 3 sobre 
não praticar actos de violência e 
intimidação na prossecução de 
objectivos políticos”, acrescen-

tou Magibire.
“Houve casos em que os dele-

gados de candidatura da Renamo 
flagraram presidentes de mesas 
de voto a entregar 4 ou mais bo-

letins de votos mas ao invés de 
prenderem aos prevaricadores, 
foram sendo presos os denun-
ciantes”, referiu ainda Magibire.

Segundo Magibire, Renamo não 

tem como apresentar evidências 
da ocorrência de fraudes porque 
seus delegados não foram per-
mitidos acompanhar o processo 
em várias mesas.

“Estamos a dizer que muitos 
delegados e MMVs foram escor-
raçados das mesas. O que signifi-
ca que em muitos sítios esta re-
clamação pode não ser possível”, 
disse Magibire”.

A “magnitude da fraude” foi tão 
enorme que que as eleições não 
podem ser aceites. Devem ser 
anuladas ou repetidas. “A Rena-
mo se distancia dos resultados 
que estão sendo anunciados pe-
los órgãos de comunicação so-
cial, por não corresponderem a 
vontade do eleitorado”, disse o 
secretário-geral.

Os observadores encontravam-se 
no gabinete do Chefe de Operações 
do STAE a acompanhar o apura-
mento desde o dia 17 de Outubro. 
Entretanto, por volta de 18h, os 4 
foram obrigados a abandonar o lo-
cal pelo Director distrital do STAE, 
Barressone Augusto, alegadamente 
porque a lei não permite a presen-
ça de observadores no apuramento 
distrital, reportam os nossos cor-
respondentes.

“A lei não permite que o apura-
mento seja feito na presença dos 
observadores. Peço que se retirem 
porque nós queremos trabalhar”, 
ordenou Augusto aos observadores.

Meia hora depois, director do 
STAE ligou para os observadores da 
União Europeia e informou-os que 
já podiam voltar para a sala onde 
decorria o apuramento.

A ordem do director do STAE foi 

ilegal. O artigo 263 da Lei n°3/2019 
de 31 de Maio, alínea c), estabelece 
que os observadores têm direito a 
“observar os processos subsequen-
tes do processo eleitoral em todos 
os escalões, nomeadamente a reco-
lha de dados, centralização e apura-
mento dos resultados eleitorais ao 
nível do distrito, da cidade, da pro-
víncia e central”.

Ainda em Milange, dos editais apre-

sentados ao STAE no distrito cons-
tam vários votos nulos registados 
um pouco por todas as assembleias 
de votação.

Por outro lado, a mandatária pro-
vincial da Nova Democracia (ND), 
Francisca Noronha, foi ameaçada de 
agressão e confisco do seu telemó-
vel quando protestou contra ano-
malias no apuramento intermédio 
do distrito de KaMavota.

A mandatária nacional do ND, Qui-
téria Guirengane, contou ao Boletim 
que a confusão surgiu na sequência 
da recusa por parte da comissão 
distrital em entregar formulário de 
reclamações, actas e editais.

“Não permitiu-nos fotografar e fil-
mar o protesto, a recolher evidência 
do processo e ao mesmo tempo re-
cusaram a receber qualquer tipo de 
protesto, mas o caso foi prontamen-
te resolvido” disse Guirengane.

Guirengane denunciou ainda casos 
de ilícitos eleitorais que decorrem 
durante o apuramento dos resulta-
dos. “Há uma série de situações que 
estão a acontecer incluindo casos 
em que números de votos para um 
candidato é superior ao número de 
votantes”, disse a mandatária.

“Temos casos registados em que os 
nossos votos aparecem no quadro, 
mas não no edital”, acrescentou.
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Ossufo Momade diz que foi a maior 
fraude da história de Moçambique

Actualidade Terça-feira, 22 de Outubro de 2019

Standard Bank prevê redução 
da taxa de juro no final deste mês

Esta tendência, segundo o eco-
nomista chefe do Standard Bank, 
Fáusio Mussá, poderá ocorrer, igual-
mente, ao longo do próximo ano, 
com algum impacto positivo para a 
economia nacional.

O economista fez este pronun-
ciamento à margem do Standard 
Bank Master Class, uma iniciativa 
da Incubadora de Negócios desta 
instituição financeira, ocorrida, re-
centemente, em Maputo, visando a 
capacitação e desenvolvimento das 
Pequenas e Médias Empresas (PME), 
por forma a beneficiarem das opor-
tunidades que os projectos de Gás 
Natural Liquefeito (GNL) oferecem.

“Com o encaixe financeiro resul-
tante das DFI, existem vários tipos 
de impactos que podemos esperar 
no País. O primeiro seria de alguma 
estabilidade cambial. Moçambique 
depende muito de importações. 
Tem um défice na balança de tran-
sacções correntes, pelo que é de se 

esperar que à medida que iniciar a 
exportação do GNL, o País vai gerar 
excedentes de moeda externa, que 
vão ajudar a manter a moeda relati-
vamente estável”, explicou.

Neste contexto, conforme sus-
tentou, é também de se esperar 
que o Banco Central esteja mais 
confiante para continuar a cortar 
as taxas de juro: “A partir daí, nós 
pensamos que haverá uma série de 
efeitos positivos para a economia 
nacional”, frisou.

"Mas se torna imperioso perce-
ber que o GNL, por si só, não vai 
resolver os problemas do País. Para 
que haja estabilidade económica 
é preciso perceber o papel que a 
agricultura pode desempenhar em 
Moçambique e como capacitá-la, 
para que o País deixe de depender 
de uma agricultura de subsistência e 
experimente uma melhoria da pro-
dutividade agrícola, assim como o 
desenvolvimento da cadeia de valor 
do sector".

Na opinião do economista chefe 
do Standard Bank, se Moçambique 

adoptar políticas económicas que 
ajudem a canalizar os recursos do 
sector do gás para o sector da agri-
cultura, visando a sua capacitação e 
transformação, ter-se-á, a prazo, uma 
melhoria do rendimento da popula-
ção.

“Se todo este investimento não 
for capaz de gerar excedentes a 
serem investidos para outros sec-
tores da economia, então teremos 
duas economias isoladas: uma eco-
nomia tradicional que não conversa 
com a nova economia que vai ser 
gerada pelo gás em Moçambique, 
colocando-se grandes dúvidas sobre 
a sustentabilidade e ainda sobre um 
crescimento económico não inclusi-
vo”, disse. 

Sobre a grande animosidade geral 
que decorre das DFI, o economista 
referiu ser necessária uma acção co-
ordenada e uma gestão macroeco-
nómica saudável, sendo, sobretudo, 
premente que haja uma boa gover-
nação, uma vez que esses recursos 
podem, também, ser desperdiçados.

Entretanto, o economista chefe 

do Standard Bank mostrou-se opti-
mista que Moçambique saberá tirar 
o máximo benefício dos recursos do 
gás, para que o País possa crescer, 
sempre olhando para as questões de 
sustentabilidade, uma vez que esses 
recursos são esgotáveis.

Num outro desenvolvimento, 
Fáusio Mussá indicou que Moçambi-
que enfrenta vários desafios na con-
solidação da democracia e da paz. 
Contudo, as DFI do ponto de vista 
económico trazem grandes oportu-
nidades para o País.

Os projectos de GNL são de uma 
escala de investimento muito supe-
rior ao Produto Interno Bruto (PIB): 
“Se considerarmos os três projec-
tos, em conjunto, estamos a falar de 
três vezes o valor do PIB de Mo-
çambique”, concluiu.

Importa realçar que, no Standard 
Bank Master Class, o banco parti-
lhou com as PME as projecções de 
crescimento da economia, a visão 
geral sobre o sector do Petróleo e 
Gás, mercados cambiais, risco e se-
guros e acesso ao crédito. 

Por: Redacção

“O desejo dos moçambicanos e 
da comunidade internacional era 
de que estas eleições que tiveram 
lugar no contexto da assinatura 
do Acordo de Paz e da visita do 
Papa Francisco, fossem livres, jus-
tas e transparentes. Mas contra-
riamente a esta vontade comum 
e genuína de todos, tivemos as 
eleições mais fraudulentas jamais 
vistas no nosso país”, disse Ossu-
fo nesta segunda-feira, na abertu-
ra de uma sessão extraordinária 
da comissão política da Renamo, 

convocada para avaliar os resulta-
dos eleitorais.

“Em face desta escandalosa 
fraude, a Renamo, tem estado a 
receber pressão de todos os qua-
drantes da sociedade moçambica-
na e deve fazer tudo para repor a 
verdade eleitoral”, disse.

A Renamo continua reunida em 
Maputo para analisar os resulta-
dos eleitorais e Momade disse 
que espera que a decisão tomada 
permita a preservação da paz.

 

Por: Redacção

O presidente e candidato presidencial da Renamo reagiu pela primeira vez aos resultados das eleições de 15 
de Outubro que o colocam em segundo lugar, com 20% contra os 75% de Nyusi. Diz que tratou-se da maior 
fraude da história da democracia em Moçambique.

Na sequência das Decisões Finais de Investimento (DFI), para a exploração de gás natural na bacia do Rovuma, 
na província de Cabo Delgado, a taxa de juro, em vigor, poderá ser reduzida pelo Comité de Política Monetária, 
em finais deste mês, devendo ser, adicionalmente, reajustada em Dezembro próximo.
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Nesta segunda-feira, Verónica Ma-
camo reuniu-se com os Presidentes 
das camaras alta e baixa do Parla-
mento japonês, Akiko Santo e Tada-
mori Oshima.

Nos dois encontros de cortesia, a 
Presidente da Assembleia da Repú-
blica e os seus homólogos manifes-
taram o interesse de verem as re-
lações de cooperação bilateral cada 
vez mais fortificadas através de tro-
ca de experiencias e boas práticas.

Durantes as audiências, Verónica 
Macamo transmitiu os cumprimen-
tos e saudações do Chefe de Estado 
moçambicano Filipe Jacinto Nyusi 
que, por motivos de agenda política 
nacional, não pode se deslocar ao Ja-
pão para participar na ocasião.

Ainda nesta segunda-feira, Maca-
momanteve um encontro de cor-

tesia com o Grupo Parlamentar da 
Liga de Amizade Japão-Moçambique, 
encabeçada pelo respectivo Presi-
dente, Ichiro Aisawa.

Durante o encontro, a presidente 
agradeceu o apoio multiforme que 
o Japão tem dado a Moçambique. 
Na ocasião, ela também transmitiu 
a solidariedade do povo moçambi-

cano pelas vítimas e estragos causa-
dos pelos tufões Faxai e Hagibis, que 
atingiram o território do Japão.

Por seu turno, Ichiro Aisawa disse 
aMacamo que o Japão esta a disposi-
ção em contribuir para o desenvol-
vimento económico de Moçambique 
e agradeceu o apoio que o Pais deu 
para a realização do TICAD VII.

Num outro desenvolvimento, o 
Presidente do Grupo Parlamentar 
da Liga de Amizade Japão-Moçambi-
que pediu a presidente para que a 
instituição que dirige faca de tudo 
que estiver ao seu alcance para 
que a Paz, Estabilidade e Segurança 
Pública prevaleça em Moçambique 
porque os empresários japoneses 
tem interesses em investir no Pais, 
sobretudo na área dos recursos mi-
nerais e gás.

Ainda nesta segunda-feira, a Ma-
camo reuniu-se com os Presidentes 
das camaras alta e baixa do Parla-
mento japonês, Akiko Santo eTada-
mori Oshima.

Nos dois encontros de cortesia, 
Verónica e os seus homólogos mani-
festaram o interesse de verem as re-
lações de cooperação bilateral cada 
vez mais fortificadas através de tro-
ca de experiencias e boas práticas.

O Instituto de Formação 
Profissional e Estudos Laborais 
Alberto Cassimo e a Agência 
de Cooperação Italiana estão 
a levar a cabo o Projecto “Per-
cursos Participativos para In-
clusão económica dos jovens 
com deficiência” através da 
formação profissional para o 
acesso ao emprego. 

A formação inclusiva está in-
serida numa das convecções 
da Nações Unidas como um 
direito da pessoa com defici-
ência para que tenha acesso a 
formação profissional e conse-
quentemente ao emprego uti-
lizando tecnologias acessíveis. 

Em Moçambique o projecto é 
da iniciativa da Agência de Co-
operação Italiana em parceria 

com o Instituto de Formação 
Profissional e Estudos Laborais 
Alberto Cassimo (IFPELAC) 
para o qual disponibilizou 890 
mil euros para um período de 
24 meses. 

A gestão dos fundos e imple-
mentação do projecto está a 
cargo de três ONG,s italianas 
que operam em Moçambique.

As partes sentaram-se a mes-
ma mesa esta sexta-feira, em 
Maputo, para passar em revista 
as actividades já realizadas, no-
meadamente restruturação do 
Centro de Formação Profis-
sional de Malhazine de modo a 
torná-lo acessível para a pes-
soa com deficiência, infraestru-
tura, equipamento e mobiliário 
e material didático, adaptação 

das oficinas para uso da pes-
soa com deficiência, formação 
em língua de sinais e formação 
psicopedagógica. 

Foi neste contexto que o 
IFPELAC na qualidade de ins-
tituição pública abraçou a 
iniciativa, pois segundo disse 
o respectivo director geral, 
Anastácio Chembeze, todo o 
cidadão tem direito a forma-
ção independentemente da 
sua condição física. “Estamos 
a trabalhar no sentido de nos 
adequarmos, em termos mate-
riais e mentais, a realidade da 
pessoa com deficiência e neste 
momento decorrem obras no 
Centro de Formação Profis-
sional de Malhazine para res-
truturar fisicamente o edifício, 

lavabos e materiais de forma-
ção”, disse Chembeze.  

Para Cantola Pondja, Presi-
dente do Fórum das Pessoas 
com Deficiência (FAMOD) 
disse que um dos desafios im-
postos no Projecto Percursos 
Inclusivos é a componente de 
participação e acessibilidade 
da pessoa com deficiência e 
acredita que “quando estas 
barreiras estiverem ultrapas-
sadas poder-se-á falar de igual-
dade. Acreditamos que temos 
entre nós pessoas talentosas, 
mas, a pessoa com deficiência 
não sobressai devido as bar-
reiras, sobretudo as físicas, 
que dificultam o nosso acesso 
aos fóruns de debate”, garan-
tiu Pondja. 

Terça-feira, 22 de Outubro de 2019

Verónica Macamo participa na Cerimonia 
de Entronização do novo Imperador do Japão

Política

A Presidente da Assembleia da República, VerónicaNataniel Macamo Dlhovo, chegou no Domingo, dia 20, na capital 
japonesa, Tokyo, para participar, nesta terça-feira, na Cerimonia histórica de Entronização do novo Imperador do Japão, 
Naruhito. 

Jovens com deficiência beneficiam-se de formação  

Foto: Ivonildo Nhancale 
Por: Salvador Mirasse 



Tem lugar na terça-feira, 22 de 
Outubro, no Auditório do BCI, 
em Maputo, a abertura da ex-
posição de artesanato intitulada 
“Reinclusão”, da Cooperativa Lu-
ana Semeia Sorrisos (COLUAS). A 
mostra é composta por objectos e 
utensílios de vidro, produzidos pe-
los membros da associação, com 
base em material reciclável. 

Conforme refere uma nota da 

COLUAS, as actividades desen-
volvidas pelas crianças integradas 
nesta agremiação “promovem a 
inclusão social, o desenvolvimento 
psico-motor e descoberta das ca-
pacidades de cada criança.”

Formada por um grupo de mu-
lheres cujos filhos são deficientes, 
a COLUAS é uma organização 
sem fins lucrativos, que tem em 
vista, entre outros, promover a 

qualidade de vida de pessoas com 
necessidades especiais, em parti-
cular as mentais e doenças raras 
a nível nacional, influenciar as ins-
tituições governamentais na busca 
de legislação específica em prol 
das pessoas visadas pela coopera-
tiva, e consciencializar a sociedade 
moçambicana, no reconhecimento 
dos direitos das pessoas especiais.

Centro Cultural Português 
em Maputo organiza Feira do Livro 

Cooperativa Luana Semeia Sorrisos 
expõe “Reinclusão” 
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O Centro Cultural Português em Maputo e da Escola Portuguesa de Moçambique - Centro de Ensino e Língua Portuguesa (EPM-CELP) o 
escritor Valério Romão, um dos nomes mais sonantes da literatura contemporânea em Portugal, estará em Maputo entre os dias 21 e 28 de 
Outubro para participar na Feira do Livro de Maputo. Durante a sua estadia o autor participará em diversas iniciativas ligadas à literatura.

Por: Redacção

Destaca-se a programação pre-
parada pela EPM-CELP que organi-
zará uma série de atividades com 
os professores e os alunos da es-
cola e a participação do escritor 
numa conversa no dia 23 de Ou-
tubro, às 18h00, na Biblioteca do 
Camões – Centro Cultural Portu-
guês, que será dedicada ao tema 
“Novas Narrativas Portuguesas, 
Linhagens e Singularidades”. Esta 
conversa será moderada por An-
tónio Cabrita ((professor universi-
tário, jornalista, crítico literário e 

de cinema). 
No âmbito da Feira do Livro de 

Maputo, Valério Romão irá partici-
par na abertura do evento e numa 
mesa redonda no dia 26 de Outu-
bro, às 15h00, subordinada ao tema 
“O lugar dos prémios literários, o 
mérito e a valorização dos auto-
res”, ao lado de escritores Calane 
da Silva, Ungulani Ba Ka Khosa, Mia 
Couto e Pedro Mbate. A conversa 
será moderada por Aurélio Cuna.

O Camões e o Centro de Ensi-
no e Língua Portuguesa terão um 
stand próprio na Feira do Livro, 
entre 25 e 27 de Outubro, no Jar-
dim Tunduro, em Maputo.



Por: Notícias ao Minuto/TV Fama
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Shows de Jaden e Willow 
Smith começam em Novembro

A família Smith está realmente 
com tudo! Após Will ter revolucio-
nado o cinema com seu último filme, 
“Projeto Gemini”, é a vez de Willow 
e Jaden seguirem o exemplo do pai e 
alcançar postos cada vez mais inima-
gináveis. Os dois irmãos acabaram de 
usar o Instagram para anunciar uma 
turnê colaborativa, na qual apresen-
tarão músicas de ambos os repertó-
rios. 

“Willow & Erys Tour” é o nome da 
turnê e possui um conceito de união 
entre dois mundos diferentes, re-
metendo aos estilos pessoais e pro-
fissionais que os artistas possuem. 
Como se sabe, Jaden é um expoente 
do hip-hop, enquanto Willow vem 
construindo uma carreira que tran-
sita entre o pop melódico, mas pos-

sui raízes fortes no R&B e no rock 
alternativo. 

Os irmãos Smith recentemente 
uniram forças na música “Summerti-

me In Paris”, que fala bastante sobre 
a infância que passaram juntos e a 
forte relação de amizade que pos-
suem. Na “Willow & Erys Tour”, que 

terá início no 12 de Novembro, é es-
perado que mais dessa relação seja 
explorada, com talvez o anúncio de 
uma nova parceria entre os dois. 

Kim Kardashian admite que seu 
último filho quase se chamou “Ye”

Ao nomear seus filhos, os Kar-
dashians são definitivamente cria-
tivos. Eles garantem que os nomes 
escolhidos sejam diferentes e úni-
cos, o que é algo comum para as 
celebridades. Kim Kardashian tam-
bém quer garantir que os nomes 
de seus filhos tenham significado. 
Em uma entrevista ao Jimmy Kim-
mel Live, Kim afirmou que teve 
muita dificuldade em escolher o 
nome de Psalm, ela pensou em 
homenagear seu pai Rob, No en-
tanto, esse nome não se encaixava 
na longa lista de nomes exclusivos, 
incluindo North, Saint e Chicago. 
Durante sua viagem a Bali, ela visi-
tou uma médium que lhe disse que 
o espírito de seu pai seria reencar-
nado em seu último filho, que qua-
se solidificou o nome, Rob.

De acordo com o último episó-
dio de Keeping Up With The Kar-

dashians, durante uma conversa 
com Kris Jenner, Kim admitiu que 
iria se contentar com Ye, que é o 
apelido de Kanye e o título de seu 
álbum em 2018. No entanto, não 
era o ideal. considerando o nome 
em si não tinha um significado es-
pecífico. Eles continuaram procu-

rando significado na Bíblia, para que 
a criança pudesse conseguir um 
nome. O mais próximo que chega-
ram de um significado religioso foi 
o nome Yechiel. Aparentemente, ela 
estava quase decidindo o nome até 
que sua irmã Kylie a convenceu a 
ir com Pslam, afirmando ” Pslam e 

Saint parecem tão bem juntos”.
Depois de muita deliberação, 

Kim e Kanye decidiram ir com 
Pslam. Embora Kim K esteja acos-
tumada a receber reação por suas 
escolhas, ela disse que seus filhos 
realmente cresceram em seus no-
mes.



Bons motivos para começar 
bem o dia
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Sim, quando acordamos não nos encontramos sempre (ou raramente) com o nosso melhor aspecto. Não temos 
o cabelo penteado, o nosso ar não está fresco e o hálito não será muito agradável. Mas isso não deve impedi-lo de 
fazer sexo logo pela manhã.

Dicas para uma barba bonita e saudável

Se muitos admitem 
que não é o momen-
to do dia preferido 
para se colocar ativo, 
a verdade é que exis-

te uma série de boas razões 
para fazer sexo ao acordar. 

Está aconchegado. Aquela 
preguiça de sair da cama e fi-
car sempre uns minutinhos a 
mais.Porque não aproveitar e 
fazer algo que dê ainda mais 
prazer?

Tem o tempo contado... O 
fato de ter um tempo limite 
para transar acrescentará al-
guma adrenalina à situação.

Ou tem a manhã livre o que 

significa que depois do sexo 
pode estar relaxada e aprovei-
tar o momento a vontade.

Impulsiona o seu dia. Um or-
gasmo logo de manhã contribui 

para que o resto do dia corra 
às mil maravilhas, pelo menos 
em termos de motivação.

Depois do prazer, hora do 
banho. Isso permite começar o 

dia sentindo-se bonita e bem 
disposta.

Não é preciso muita prepa-
ração. Muitas vezes tendemos 
a pensar demasiado nos sexo 
e no que queremos fazer para 
tornar a experiência melhor. 
De manhã, isso não acontece 
e por isso há menos preocu-
pações. 

Não há distrações ou impe-
ditivos. De manhã não tem que 
pensar no trabalho que trouxe 
para faze  r em casa, nem de 
ter de fazer o jantar está de 
cabeça limpa para se dedicar 
apenas àquele momento.

E no final de tudo, podem 
tomar o café da manhã juntos 
e recuperar as energias para o 
dia que segue.

Existem milhões de homens por 
todo o mundo que se colocam em 
frente ao espelho para dizerem 
adeus aos pelos faciais. Porém, já 
começam a existir outros tantos 
que optam por ter barba, seja ela 
mais comprida ou mais curta. Mas 
se deixar crescer a barba, há que ter 
em conta os cuidados  necessários. 

 1. Lavagem
Limpe a barba com os produtos 

certos e lave diariamente. Opte por 
fazer a barba após o banho, quan-
do o rosto está húmido, ou à noite 
quando a pele tem oleosidade natu-
ral e está mais relaxada.

2. Pentear:
Utilize um pente próprio e pro-

dutos específicos para eliminar os 
nós que se formam. Este é, também, 
um cuidado a ter diariamente. De 
seguida, apare os pelos espigados 
para manter a barba no sítio e evi-
tar um aspeto seco.

3. Usar óleo
Aplicar um óleo indicado para a 

barba ajuda a prevenir a secura da 
pele e os pelos espigados. Basta co-
locar umas gotas na palma da mão, 
esfregar para aquecer o produto e 
aplicar de forma uniforme, com mo-
vimentos circulares, como se fosse 
um hidratante.

4. A direção em que a sua barba 
cresce

Nunca deve começar contra o 
grão do pelo, mas sempre a favor. 
Deve barbear no sentido em que 
crescem os seus pelos faciais.

5. Água morna

Cada vez que se for barbear, deve 
preparar a sua pele com água mor-
na ou mesmo com vapor. Meta uma 
toalha quente à volta da cara para 
amolecer os pelos, abrir os poros 
e tornar o seu barbear mais fácil e 
limpo. 

Por: Noticias ao Minuto/LifeStyle
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PM do Líbano apoia eleições 
antecipadas exigidas pela contestação

Por: Notícias ao Minuto br

O primeiro-ministro libanês, Saad Hariri, anunciou o seu apoio à realização de eleições antecipadas exigidas pelos ma-
nifestantes, no quinto dia de uma contestação popular inédita no Líbano contra uma classe política considerada inapta 
e corrupta.

A companhia aérea Fastjet vai suspender as operações em Moçambique a partir de sábado devido a excesso de oferta e 
prejuízos acumulados. "Após prejuízos contínuos, que ascenderam a 2,4 milhões de dólares no primeiro semestre deste 
ano, e face ao excesso de oferta", a Fastjet decidiu "suspender todas as operações de voo em Moçambique".

Segundo a companhia, a competi-
ção no país "começou a intensificar-
se no final de 2018 com a entrada 
no mercado da Ethiopian Airlines 
como transportadora doméstica", 
além da companhia estatal, a Linhas 
Aéreas de Moçambique (LAM).

"É a decisão acertada neste mo-
mento", refere Mark Hurst, dire-
tor-executivo interino da Fastjet, 
citado no comunicado.

A companhia espera poder vol-
tar a voar em Moçambique "quan-
do a procura por viagens aéreas 
aumentar o suficiente, em compa-
ração com a capacidade fornecida", 
refere.  A Fastjet iniciou a atividade 
em Moçambique há dois anos e 
além das suas aeronaves realizava 
também voos em parceria com a 
LAM, voos que ficam igualmente 
suspensos.

Companhia Fastjet 
suspende operações em Moçambique 

Dirigindo-se aos manifestantes du-
rante uma conferência de imprensa 
no final de uma reunião extraordi-
nária do governo, Hariri afirmou: "a 
vossa voz é ouvida e se exigem elei-
ções antecipadas (...) eu Saad Hariri 
estou pessoalmente com vocês".

As últimas legislativas realizaram-
se em maio de 2018.

O primeiro-ministro afirmou ainda 
que a adoção de importantes refor-
mas pelo seu governo não pretende 
ser parte de "uma negociação" e que 
o objetivo do executivo não é pedir 
aos contestatários que "deixem de se 
manifestar" e "expressar a sua raiva".

Na reunião extraordinária do go-
verno foram aprovadas uma série de 
reformas, atrasadas ou bloqueadas 
devido às divisões na coligação gover-
namental, e o orçamento para 2020, 
depois de no domingo os principais 
partidos libaneses terem aceitado as 
reformas económicas propostas por 
Hariri.

O movimento de contestação de-
sencadeado na quinta-feira, que tem 
levado milhares de pessoas às ruas, 
exige a saída do conjunto da classe 
política considerada incapaz de en-

contrar soluções para a grave crise 
económica e social no Líbano.

A dívida do país ascende a mais 
de 86 mil milhões de dólares (77 mil 
milhões de euros), 150% do Produto 
Interno Bruto (PIB).

O detonador destes protestos 

foi a decisão do Governo de impor 
novos impostos, no quadro do seu 
programa de austeridade, taxando, 
por exemplo, as chamadas e mensa-
gens através da aplicação Whatsapp. 
Casos de corrupção e de má gestão 
governamental intensificaram os pro-

testos.
Numa conferência internacional 

em Abril de 2018, o país comprome-
teu-se a desenvolver reformas como 
contrapartida de empréstimos e do-
ações no valor total 10,4 mil milhões 
de euros.



"Légua da Beira”: Mais de um milhão 
de meticais vão premiar os vencedores
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Projecto de Massificação do Ténis: 
"Objectivo é formar campeões"

Por: Redacção

Um total de 160 alunos de doze escolas primárias da província e cidade de Maputo vão participar no próximo sábado, 
26 de Outubro, nos courts do Jardim Tunduro, na final inter-escolar da segunda edição do “Projecto de Massificação do 
Ténis”, promovido pelo Standard Bank, em parceria com a federação moçambicana da modalidade.

A Cornelder de Moçambique SA 
(CdM), por ocasião das celebrações 
do seu 21º aniversário, promove, no 
próximo dia 9 de Novembro, na ci-
dade da Beira, Província de Sofala, a 
terceira edição da "Légua da Beira”, 
uma competição popular, com um 
percurso de 7.5 quilómetros.

Espera-se que o evento - cujo ob-
jectivo é fomentar a actividade des-
portiva, promovendo, desta feita, a 
saúde e o bem-estar - envolva cer-
ca de três mil atletas, entre locais e 
estrangeiros.

A competição terá como ponto 
de partida e chegada o Largo dos 

Portos e Caminhos de Ferro de 
Moçambique (CFM) e irá movimen-
tar atletas de várias categorias, tais 
como: Populares, Veteranos, Fede-
rados, Trabalhadores da CdM, Co-
munidade Portuária, Estudantes e 
Hinterland.

Na corrida, que acontece sob o 
lema “Juntos Corremos pela Beira”, 
estão em jogo, como tem sido habi-
tual, prémios monetários aliciantes, 
avaliados em mais de 1 milhão de 
meticais.

As inscrições terão lugar no edi-
fício do Pavilhão dos Desportos da 
Beira, nas instalações da Associação 

Provincial de Atletismo de Sofala 
(APAS), com início previsto para o 
dia 18 de Outubro e o término no 
dia 5 de Novembro.

Esta prova, que conta com asses-
soria técnica da APAS, segue regu-
lamentos em vigor na modalidade e 
o apuramento dos resultados será 
feito por cronometragem electró-
nica, processada por uma entidade 
especializada e com ampla experi-
ência em eventos deste tipo.

No mesmo local – Largo dos 
CFM -, serão realizadas, em simul-
tâneo, actividades como uma Feira 
de Saúde, no quadro do tradicional 

programa denominado “Porto Sau-
dável", que integra uma série de 
abordagens no campo da saúde e 
bem-estar físico e mental, nomea-
damente testes de HIV/SIDA, dia-
betes, tensão arterial e consultas 
de oftalmologia.

Haverá ainda espaço para a rea-
lização de sessões de ginástica ae-
róbica, música e teatro, para além 
da disponibilização de serviços de 
identificação civil e de atribuição 
de NUIT, oferecidos pelo Departa-
mento de Identificação Civil-DIC e 
pela Autoridade Tributária de Mo-
çambique (AT), respectivamente.

Trata-se de um projecto lançado 
no passado mês de Agosto, envol-
vendo três mil petizes, provenien-
tes das escolas EPC 4 de Outubro, 
EPC Tunduro, Christian Academy in 
Mozambique, EPC Guaxene, EPC 
Acordos de Roma, EPC Guava, EPC 
Lhanguene Centro, EPC Lhanguene 
Piloto, EPC Minkadjuine, EPC Baga-
moyo, Escola Primária Amílcar Ca-
bral e EPC Wiriyamu.

Para a efectivação deste projecto, 
que visa a descoberta de talentos, foi 
criada uma equipa multidisciplinar, 
composta por monitores da Fede-
ração Moçambicana de Ténis (FMT) 
e apoiada por professores de educa-
ção física das escolas envolvidas, sen-
do que os melhores alunos a serem 
apurados na final vão participar na 
abertura do Standard Bank Open.

Para o vice-presidente da Federa-
ção Moçambicana de Ténis para a 
Área da Formação, Virgílio Tivane, os 
alunos têm-se dedicado bastante nos 
treinos, o que permitiu uma rápida 
assimilação das técnicas e táticas da 
modalidade.

“Os alunos atingiram, durante este 
período, um nível que nos surpreen-
deu. É interessante notar que eles 
aprenderam mais do que esperáva-
mos, uma vez que se trata de um 
desporto novo. Na final, vamos se-
leccionar os mais talentosos para se-
rem lapidados. O nosso objectivo é 
formar campeões”, disse Virgílio Ti-
vane, que falava durante os jogos de 
preparação para a final, na qual parti-
ciparão 15 alunos de cada escola.

A dedicação dos alunos foi, tam-
bém, um dos aspectos realçados por 

Laura Nhavene, monitora da FMT 
e antiga atleta da modalidade, que 
considera haver muito talento nas 
escolas.

“É uma grande oportunidade que 
as crianças têm de conhecer o ténis 
que, como sabemos, não faz parte 
do nosso currículo e esperamos que 
no futuro seja uma das modalidades 
ensinadas nas aulas de educação fí-
sica”, referiu Laura Nhavene, que 
sublinhou que o projecto inclui, tam-
bém, a formação dos professores “de 
modo a assegurar que os petizes não 

aprendam o ténis, só através desta 
iniciativa”.

Por seu turno, a representante da 
Escola Primária Completa Acordos 
de Roma, Eulália Matsena, afirmou 
que a importância do projecto não 
reside somente na formação dos alu-
nos, mas também na promoção do 
intercâmbio entre as instituições de 
ensino.

“Os alunos treinaram bastante e 
hoje, para além de mostrarem o que 
aprenderam com os monitores, es-
tão a conhecer-se uns aos outros. É 
uma iniciativa que deve continuar e 
abranger mais escolas pois trata-se 
de uma modalidade nova”, frisou.

No seio dos petizes reina muita ex-
pectativa em torno da final, onde se-
rão os protagonistas. Nilza Ricardo, 
aluna da 7ª classe na Escola Primária 
Completa de Wiriyamu, promete es-
merar-se durante a preparação para 
fazer jus ao facto de ter sido selecio-
nada para o derradeiro jogo.

“Vou ganhar a final, pois a nos-
sa formação foi boa. A interacção 
com os monitores era excelente e 
ensinaram-nos de forma dedicada”, 
garantiu Nilza Ricardo, de 12 anos 
de idade.
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1 anos depois de partir rumo ao 
Barcelona, por cerca de 70 milhões 
de euros, eis que se abre a porta 
para um eventual regresso de Zlatan 
Ibrahimovic ao Inter de Milão, já na 
reabertura do mercado de transfe-
rências, em Janeiro.

 
Segundo o agente do internacio-

nal sueco, Mino Raiola, terá entrado 
em contacto com responsáveis do 
conjunto nerazzurri há cerca de três 
semanas.

O empresário italiano terá recor-
dado os dirigentes que o avançado 
de 38 anos termina contrato com 
os LA Galaxy já no próximo mês 
de Dezembro, e que veria com bons 
olhos o regresso ao Giuseppe Me-
azza.

Zlatan Ibrahimovic exige, de resto, 
um contrato de dois anos e meio, 
mas admite reduzir o ordenado que 
aufere nos Estados Unidos - cerca 
de seis milhões de euros por ano - 
para facilitar a operação.

Ibrahimovic termina contrato 
com os LA Galaxy já em Dezembro

Terça-feira, 22 de Outubro de 2019Desporto Internacional

PSG coloca dois jogadores 
no mercado para financiar Eriksen

Apontado como alvo de longa 
data do Real Madrid, Christian 
Eriksen volta, esta segunda-fei-
ra, a ser notícia, desta feita pelo 
alegado interesse do Paris Saint-
Germain na sua contratação.

 A  direção dos campeões 
franceses já terá, inclusive, co-
meçado a desenhar os planos 
para abrir espaço para a che-
gada do internacional dinamar-
quês.

O objetivo do conjunto pari-

siense, passa por vender Lean-
dro Paredes por 25 milhões de 
euros e Julian Draxler por 35 
milhões de euros já na reaber-
tura do mercado de transferên-
cias, em Janeiro.

Negócios que dariam maior 
margem de manobra financeira 
à equipa de Neymar e compa-
nhia para atacar um jogador 
que termina contrato com o 
Tottenham já no final da pre-
sente temporada.

OManchester City estará a ficar 
seriamente preocupado com os 
rumores que dão conta do alegado 
interesse do Real Madrid na con-
tratação de Raheem Sterling, e, de 
acordo com relatos oriundos de In-
glaterra, estarão a preparar-se para 
'blindar' o jogador.

Os campeões ingleses deverão 
colocar, em cima da mesa, uma pro-
posta de, nada mais, nada menos, do 
que 450 mil libras - 523,2 mil euros  

por semana.
O avançado de 24 anos é, neste 

momento, o segundo jogador mais 
bem pago do plantel às ordens de 
Pep Guardiola, auferindo cerca de 
300 mil libras - 348,9 mil euros - 
por semana, menos 50 mil libras - 
58,1 mil euros - do que Kevin de 
Bruyne.

No entanto, caso se venha a con-
firmar o novo (e louco) contrato, 
Raheem Sterling passará a ser o 
jogador mais bem pago, não só do 
Manchester City, como de toda a 
Premier League.

Internacional inglês pode vir a 
auferir mais de meio milhão de euros 

Por: Redacção


