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E depois de Magibire?
Quatro nomes têm sido 
ventilados como prováveis 
para preencher a vacatura 
aberta na semana passada 
pelo presidente da RENA-
MO, Ossufo Momade, ao 
exonerar o secretário-geral 
desta organização, André 
Joaquim Magibire.
Pleno uso dos “poderes dis-
cricionários do presidente 
do partido” e “dinâmica in-
terna” da organização foram 
algumas das justificações 
públicas e formais apresen-
tadas pelo porta-voz oficial 
da Resistência Nacional Mo-
çambicana (RENAMO), José 
Manteigas Gabriel, para ar-
gumentar a decisão do ge-
neral Ossufo Momade.

 páG 2 Linette Olofsson
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E depois de Magibire?

fiança de Ossufo Momade, 
André Magibire é quadro 
sénior desde os tempos da 
luta armada [1976/1992], 
já representou o antigo 
movimento rebelde em 
Nairobi (Quénia) e depu-
tado da RENAMO na As-
sembleia da República, 
tendo assumido o posto de 
secretário-geral do prin-
cipal partido da oposição 
em Moçambique em Abril 
de 2019, em substituição 
de Manuel Bissopo, desig-
nado por Afonso Macacho 
Marceta Dhlakama.

Os nomes prováveis
Depois do afastamento 
de Magibire, a pergunta 
que se coloca em meios 
políticos é: quem virá 
preencher a vacatura 
aberta?
Nomes de duas mulheres e 
dois homens saltam à vista, 
de acordo com alguns ana-
listas.
Linette Olofsson, Maria 
Ivone Soares, Elias Dhlaka-
ma e Domingos Gundana 
são os nomes que avultam 
como prováveis para suce-
der a André Magibire, cada 
um com o “senão” que car-
rega nas costas, a saber:

- Linette Olofsson, mulher 
de confiança de Afonso 
Dhlakama e que chegou a 
ser deputada nos tempos 
do líder carismático da RE-
NAMO, tem a vantagem de 
ser mulher e culta. A sua 

Quatro nomes têm sido ven-
tilados como prováveis para 
preencher a vacatura aber-
ta na semana passada pelo 
presidente da RENAMO, Os-
sufo Momade, ao exonerar 
o secretário-geral desta or-
ganização, André Joaquim 
Magibire.
Pleno uso dos “poderes dis-
cricionários do presidente 
do partido” e “dinâmica 
interna” da organização 
foram algumas das justifi-
cações públicas e formais 
apresentadas pelo porta-
-voz oficial da Resistên-
cia Nacional Moçambicana 
(RENAMO), José Manteigas 
Gabriel, para argumentar a 
decisão do general Ossufo 
Momade.
Todavia, em meios reserva-
dos é arrolado um conjunto 
de argumentos para a deci-
são tomada por Ossufo Mo-
made, incluindo eventos do 
domínio público e outros 
de ocorrência/conhecimen-
to em ambientes restritos, 
que terão pesado para o 
afastamento de André Ma-
gibire.
“Não há um comportamen-
to, pelo menos do meu 
conhecimento, que tenha 
influenciado a decisão do 
presidente, foi dentro do 
poder discricionário e creio 
que, sobretudo, pesou, 
também, a dinâmica do 
partido”, disse José Mantei-
gas, em entrevista à rádio 
pública moçambicana.
Tido como homem de con-

Assembleia da República. 
Foi candidato derrotado 
à presidência da RENAMO 
na mesma corrida em que 
Momade foi eleito. A sua 
opção por Momade repre-
sentaria um esforço par 
apaziguar alas e animar as 
hostes da região Centro de 
Moçambique, “coração” da 
“perdiz”.

Domingos Gundana, “ho-
mem de mão” de Ossufo 
Momade. Tem a desvanta-
gem de não ser “histórico” 
do partido, salvo aparições 
públicas como “analista” 
em alguns canais de televi-
são em Moçambique. A par 
de Magibire, é o homem do 
DDR – Desarmamento, Des-
mobilização e Reintegra-
ção da parte da RENAMO. 
O Redactor está na posse 
de alguns dados relativos à 
sua passagem pela casa de 
Dhlakama em Lisboa, de-
pois de ter sido levado das 
matas moçambicanas para 
Portugal.

No exercício dos “pode-
res discricionários do pre-
sidente do partido” e/ou 
“dinâmica interna”, dentre 
estes nomes ou um outro, 
Ossufo Momade vai, sem 
dúvidas, nos próximos dias, 
indicar o substituto de An-
dré Magibire, uma mexida 
urgente e perspicaz, a ava-
liar pelo calendário político 
de Moçambique.

“desvantagem” é de ser 
“branca”, apesar de esta 
avaliação ser “tabu” no dis-
curso politicamente correc-
to. Pesa contra ela o facto 
de em algum momento ter 
pulado a cerca da “perdiz” 
para se juntar, momenta-
neamente, ao “galo” – Mo-
vimento Democrático de 
Moçambique (MDM). Mo-
vimenta se bem em meios 
diplomáticos e pode con-
solidar e reforçar apoios 
externos.

- Maria Ivone Soares, so-
brinha do falecido Afonso 
Dhlakama, já foi chefe de 
bancada parlamentar da 
RENAMO nos tempos deste. 
É tida como “mulher com 
nível” e dona de uma ora-
tória invejável e bem vista 
em ambientes diplomáti-
cos.
Tem como handicap o 
seu relacionamento com 
Ossufo Momade quando 
chefe da bancada, se-
gundo fontes internas da 
RENAMO. Momade pode 
encarar esta jovem como 
uma “sombra” à sua 
imagem. No entanto, há 
quem diga que a própria 
Ivone Soares tem ambi-
ções em voos mais altos 
do que o de secretária-
-geral.

Elias Dhlakama, antigo ofi-
cial das Forças Armadas 
de Defesa de Moçambi-
que e actual deputado na 

Linette Olofsson, mulher de confiança de Afonso Dhlakama e que chegou a ser 
deputada nos tempos do líder carismático da RENAMO, tem a vantagem de ser mulher e 
culta. A sua “desvantagem” é de ser “branca”, apesar de esta avaliação ser “tabu” no 
discurso politicamente correcto. Pesa contra ela o facto de em algum momento ter 
pulado a cerca da “perdiz” para se juntar, momentaneamente, ao “galo” – Movimento 
Democrático de Moçambique (MDM). Movimenta se bem em meios diplomáticos e pode 
consolidar e reforçar apoios externos
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Na quarta-feira, 
o Presidente da 

República de 
Moçambique, Filipe 
Jacinto Nyusi, tinha 
afirmado que pelo 

menos seis pessoas 
já morreram desde 
sábado numa nova 

vaga de ataques 
armados no Norte 

de Moçambique e há 
combates em curso

Polícia diz que persegue 
grupos armados na 
província de Nampula

A Polícia da República de Mo-
çambique (PRM) na província 
de Nampula, recentemente 
alvo de ataques armados, diz 
que está a mover uma perse-

guição contra os autores das 
incursões, apelando para a 
população se manter vigilan-
te a pessoas “estranhas”.
“As Forças de Defesa e Segu-
rança estão no terreno a per-
seguir o inimigo, para criar 
um ambiente que permita 
que a nossa população vol-
te às suas zonas de origem”, 
afirmou António Bachia, co-
mandante da PRM na pro-
víncia de Nampula, norte de 
Moçambique.
Bachia falava após uma ce-
rimónia de graduação de 
44 agentes da PRM naquele 
ponto do país.
O responsável pediu à po-
pulação para se manter vigi-
lante em relação a movimen-
tações de pessoas estranhas 
nos 23 distritos da província 
de Nampula.
Na quinta-feira (08Set2022), 

redactor

o Presidente moçambicano, 
Filipe Jacinto Nyusi, defen-
deu que o país deve impedir 
a expansão de grupos arma-
dos activos desde Outubro 
de 2017 em Cabo Delgado 
para mais províncias, assi-
nalando que o “terrorismo 
não tem fronteiras, não tem 
quartel”.
Antes, na quarta-feira, Nyu-
si  tinha afirmado que pelo 
menos seis pessoas já morre-
ram desde sábado numa nova 
vaga de ataques armados no 
Norte de Moçambique e há 
combates em curso.
“Seis cidadãos foram deca-
pitados, três sequestrados e 
dezenas de casas foram in-
cendiadas”, referiu na cidade 
de Xai-Xai, durante o discur-
so alusivo ao Dia da Vitória 
(07Set).
Alguns pontos do extremo 
Norte da província de Nam-
pula, juntamente com Cabo 
Delgado, são palco da instabi-

lidade causada pela presença 
de grupos armados.
A província de Cabo Delga-
do é rica em gás natural, mas 
aterrorizada desde 2017 por 
violência armada, sendo al-
guns ataques reclamados 
pelo grupo extremista Estado 
Islâmico.
A insurgência levou a uma 
resposta militar desde há um 
ano por forças do Ruanda e 
da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral 
(SADC), libertando distritos 
junto aos projectos de gás, 
mas levando a uma nova onda 
de ataques noutras áreas, 
mais perto de Pemba, capital 
provincial.
Há cerca de 800 mil deslocados 
internos devido ao conflito, 
de acordo com a Organização 
Internacional das Migrações 
(OIM), e cerca de 4.000 mortes, 
segundo o projeto de registo 
de conflitos ACLED.

Gosta do nosso jornal? 
Se gosta do nosso jornal recomende-o a um amigo

https://www.redactormz.com/ e nossa página no 
Facebook https://www.facebook.com/redactormz/

frase
Só se pode corrigir os homens fazendo-os ver tal como são
- Pierre de Beaumarchais (1732-1799), compositor e 
dramaturgo
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22 ª edição do programa 
de imersão empresarial 
ideate Bootcamp
A Incubadora de Negócios 
do Standard Bank, em parce-
ria com a ideiaLab, promove, 
entre os dias 20 e 22 de Se-
tembro próximo, a vigésima 
segunda edição do progra-
ma de imersão empresarial 
ideate Bootcamp, que será, 
igualmente, a primeira for-
mação presencial depois da 
reabertura do espaço físico 
da incubadora, que esteve 
encerrado por mais de dois 
anos devido à eclosão da 
pandemia do Coronavírus.
Com a duração de três dias, 
o ideate é uma iniciativa que 
visa estimular o empreen-

dedorismo e o desenvolvi-
mento de ideias inovadoras 
para a resolução de desafios, 
e destina-se a aspirantes a 
empreendedores de ambos 
os sexos.
Assim, entre os dias 30 de 
Agosto e 11 de Setembro 
decorreram as inscrições, 
feitas através do link ht-
tps://forms.office.com/r/iP-
T5P51mxa, para a selecção 
de 50 candidatos para o pro-
grama.
Durante a formação, os par-
ticipantes serão transmiti-
dos ferramentas e conhe-
cimentos essenciais para a 
estruturação de uma ideia 
de negócio, bem como for-
mas de abordar o mercado 
no qual se pretende imple-
mentar a ideia de modo a 
elevá-la aos níveis de imple-
mentação e crescimento.
Os participantes serão, 
igualmente, submetidos 
ao processo de Lean Star-
tup e Design Thinking para 
entender os desafios da 
comunidade e validar os 
seus pressupostos; design e 
construção de um Produto 
Mínimo Viável (MVP) e cons-
trução do Value Proposition 
Canvas e do Business Model 
Canvas das várias ideias de 
negócio.
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PREVISÃO DE TEMPO 
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SEGUNDA       TERÇA       QUARTA       QUINTA       SEXTA                           
14 Setembro 16 Setembro

Balões de
 Aniversário

+258 845051448
+258 820133110

ap4.eventos@gmail.com

Transporte incluso para cidade de Maputo

Balões de gás Hélio
Balões de idade (com gás Hélio)
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Preços a partir de
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MT

Com a duração de 
três dias, o ideate 

é uma iniciativa que 
visa estimular o 

empreendedorismo 
e o desenvolvimento 

de ideias 
inovadoras para 

a resolução 
de desafios, e 

destina-se 
a aspirantes 

a empreendedores 
de ambos os sexos

Maputo, 20.06.2022 5mediaFAX nº. 7596 - Pág. 9/

A  m e d i a c o o p ,  S A   t e m  d i s p o n í v e l  o  j o r n a l  SAVANA  e  o  d i á r i o 
electrónico mediaFAX   no seu telemóvel, PC e tablet.  Para o fazer, 
aceda à nossa plataforma pelo link https://www.jornal.savana.co.mz.        
Os assinantes do jornal SAVANA  com contrato em dia, recebem 
senhas de acesso fornecidas pelo nosso Departamento Comercial.

Para mais informações contacte-nos:
Avenida Amílcar Cabral n.º 1049 R/C Maputo

E-mail: mediafax@mediacoop.co.mz  ou dinguizwayo.chiconela@mediacoop.co.mz
Cell: 84 2272591 | 82 3171100 | 21 301737

Direcção Comercial

mediaFAX  e

A n u n c i e  a  s u a  m a r c a ,  p r o d u t o  e 
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c o o p . c o . m z   SAVANA 100.2 FM
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Reino Unido: rei morto, rei posto
sociedade

Carlos III é o novo monarca do 
Reino Unido, em substituição 
da Rainha Isabel II, que mor-
reu na quinta-feira aos 96 
anos no Castelo de Balmoral, 
na Escócia, após mais de 70 
anos do mais longo reinado 
da história do país europeu.
Entretanto já se sabe que o 
funeral de Estado da Rainha 
Isabel II terá lugar no dia 19 de 
Setembro na Abadia de West-
minster, em Londres, onde 
está em câmara ardente, de-á em câmara ardente, de-, de-

vendo ali permanecer vários 
dias para os populares terem 
oportunidade de prestar 
homenagem. 
De acordo com um comuni-
cado do Palácio de Buckin-
gham, o funeral será às 11:00 
da próxima segunda-feira, 
dia que o rei Carlos III já de-
terminou que será feriado 
nacional. 
Antes do Funeral de Estado, 
o caixão estará no Salão de 
Westminster [Westminster 
Hall] durante quatro dias, 
para permitir que os súbditos 
prestem condolências.
Elizabeth Alexandra Mary Win-
dsor nasceu em 21 de Abril de 
1926, em Londres, e tornou-se 
Rainha de Inglaterra em 1952, 
aos 25 anos, na sequência da 
morte do pai, George VI, que 
passou a reinar quando o seu 
irmão abdicou.
Nota curiosa é que na sexta-
-feira (09/09/22), o rei Carlos 
III, de 73 anos de idade, fez um 
gesto de reconciliação no pri-
meiro discurso dirigido à na-
ção, ao expressar o seu “amor 
por Harry e Meghan enquanto 
eles continuam a construir as 
suas vidas no estrangeiro”.

Elizabeth 
Alexandra Mary 
Windsor nasceu 

em 21 de Abril de 
1926, em Londres, 

e tornou-se Rainha 
de Inglaterra em 

1952, aos 25 anos, 
na sequência da 

morte do pai, 
George VI, que 

passou a reinar 
quando o seu 

irmão abdicou

Av. Filipe Samuel Magaia, nº 582, 2º andar – 4. Contacto 
Cel: 829380506 – 828277750
06.30 – 18.00

redactor

Carlos III 
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O presidente da UNITA su-
blinha que pediu uma ins-
pecção judicial às actas em 
posse da Comissão Nacional 
Eleitoral e dos partidos po-
líticos e questionou os mo-
tivos que levaram a CNE e o 
Tribunal Constitucional a re-
jeitarem comparar as actas
“Quem pediu para forma-
lização de uma acusação 
fui eu. Tal facto obriga à 
inspecção forense das ac-
tas e aí iríamos comparar 
as actas. Nós até estamos a 
publicá-las”, disse Adalber-
to Costa Júnior, instado a 
comentar o pedido do MPLA 
para uma responsabiliza-
ção criminal da UNITA por 
apresentar “documentos 
falsificados” no recurso in-
terposto junto do Tribunal 
Constitucional (TC).
Rui Falcão, secretário para 
a Informação e Propaganda 
do MPLA, disse sábado que 
as alegações da UNITA conti-
nham uma série de irregula-
ridades e que havia “crimes 
naquele processo”, exortan-
do as autoridades judiciais a 
agir em conformidade.

O que Adalberto Costa Ju-
nior contrapôs, lembrando 
que a UNITA sugeriu pre-
cisamente uma inspecção 
judicial a todas as actas 
eleitorais na sua declara-
ção final sobre o processo 
eleitoral, em que propôs 
igualmente a comparação 
das atas na posse dos diver-
sos concorrentes com as da 
CNE, depois de identificar 
discrepâncias de mais de 
500 mil votos
“Porque será que nem a 
CNE, nem o TC aceitaram 
a comparação? Quem tem 
medo não somos nós”, fri-
sou o dirigente do partido 
do “Galo Negro” que viu na 
quinta-feira o TC negar pro-
vimento ao recurso apre-
sentado pela UNITA e va-
lidar os resultados oficiais 
anunciados pela CNE na se-
mana passada.
O TC considerou que os ele-
mentos de prova apresenta-
dos “não permitem colocar 
em causa os resultados glo-
bais” das eleições anuncia-
dos pela CNE
O acórdão referia ainda, na 
sua página 6, que o reque-
rente (a UNITA) “juntou nos 
autos alegadas actas sínte-
se das assembleias de voto 
repetidas (duplicadas, tri-
plicadas, quadruplicadas), 
falsas, rasuradas, adulte-
radas, sem códigos das as-
sembleias de voto discre-
pantes quanto ao conteúdo, 
escritas em papel A4 e inin-
teligíveis”.
“Estes não são elementos 
credíveis, nem atendíveis 
para sustentar a pretensão 
requerida”, salienta-se no 
documento aprovado em 
plenário por oito juízes, com 
o voto contra da juíza Josefa 
Neto.
A acta de apuramento final 

Quem pediu para 
formalização de 

uma acusação 
fui eu. Tal facto 

obriga à inspecção 
forense das actas 

e aí iríamos 
comparar as 

actas. Nós 
até estamos 

a publicá-las 
- Adalberto Costa 

Júnior, líder da 
UNITA

das eleições gerais de 24 
de Agosto proclamou o Mo-
vimento Popular de Liber-
tação de Angola (MPLA) e o 
seu candidato, João Louren-
ço, como vencedores com 
51,17% dos votos, seguido 
da União Nacional para a In-
dependência Total de Ango-
la (UNITA) com 43,95%.
Com estes resultados, o 
MPLA elegeu 124 deputa-
dos e a UNITA 90 deputados, 
quase o dobro das eleições 
de 2017.
O Partido da Renovação So-
cial (PRS) e o estreante Par-
tido Humanista de Angola 
(PHA) elegeram dois depu-
tados cada.
A CASA-CE, a Aliança Pa-
triótica Nacional (APN) e 
o P-Njango não obtiveram 
assentos na Assembleia Na-
cional, que na legislatura 
2022-2027 vai contar com 
220 deputados.

Reformas na composição e 
mecanismos eleitorais
Entretanto, juristas ango-
lanos sugerem reformas a 
nível da composição e dos 
mecanismos eleitorais em 
instituições como o Tribunal 
Constitucional e a Comissão 
Nacional Eleitoral (CNE), por 
forma a conferir mais credi-
bilidade.
Falando sobre o acórdão 
769/22 que negou provi-
mento ao recurso interpos-
to pela UNITA, maior parti-
do da oposição angolana 
que contestou os resulta-
dos das últimas eleições 
gerais, o jurista Rui Verde 

apontou a dificuldade na 
apresentação de provas 
formais como  a principal 
questão jurídica e conside-
rou que não foi uma surpre-
sa face ao que já tinha sido 
decidido antes.
“O acordo invoca os docu-
mentos entregues pela UNI-
TA e, de modo geral, diz que 
não fazem  prova, há clara-
mente uma questão rela-
cionada com a capacidade 
da UNITA apresentar provas 
junto do tribunal”, disse 
aludindo às atas síntese que 
o partido do Galo Negro tem 
divulgado nas suas páginas 
nas redes sociais.
O jurista Inglês Pinto, an-
tigo bastonário da Ordem 
dos Advogados de Angola, 
manifestou as suas reservas 
quanto à constituição quer 
da CNE quer do TC, por que 
têm “interesses partidá-
rios”
“Temos de reflectir mui-
to sobre isso, sobre esse 
formato e eventualmente 
teremos de ter outra prá-
tica”, afirmou o advogado, 
lembrando que a presidente 
do TC, Laurinda Cardoso, no-
meada há cerca de um ano, 
saiu da estrutura do Bureau 
Político do MPLA (partido do 
poder em Angola).
“Isso levanta suspeição dos 
cidadãos, esta nossa com-
patriota que esteve numa 
estrutura partidária que 
teve um processo de hosti-
lização a um candidato, que 
garantia dá de independên-
cia”, questionou.

Quem tem medo não somos 
nós - Adalberto Costa Júnior

Ficha técnica
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