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Maputo (Canalmoz) – Morreu na 
tarde de ontem, quinta-feira, Afonso 
Dhlakama, o presidente da Renamo, 
vítima de doença. Fontes próximas 
do presidente da Renamo confirma-
ram ao “Canalmoz” que Dhlaka-
ma já tinha problemas de saúde, 
que se agudizaram nos últimos dez 
dias, devido à falta de condições 
nas matas onde vivia, no interior da 
Gorongosa. Apesar de o porta-voz 
da Renamo, José Manteigas não 
ter confirmado, o “Canalmoz” está 
em condições de confirmar o facto. 

O círculo restrito de Dhlaka-
ma acredita seriamente num 
possível envenenamento. 

O “Canalmoz” que, quando se 
solicitou a evacuação do presi-
dente da Renamo, já era muito 
tarde, e entrou para o helicópte-
ro que iria o tirar da Gorongosa já 
com o quadro clínico deteriorado.

Dhlakama deixa a meio o process-
so da descentralização e da integra-
ção do efectivo militar da Renamo e 
consequente desarmamento e deixa 
uma grande incerteza sobre o futu-
ro da Renamo, que funcionava sem 
uma estrutura organizacional pro-

priamente dita, pois era ele o prin-
cípio e o fim do seu partido. Ainda 
não está claro quem vai substituir 
Dhlakama, e espera-se um proces-
so turbulento, pois há milhares de 
militares armados que precisam 
de um comando e outros milhares 
de civis que precisam de comando 
político. Há dois nomes perfilados: 
Ivone Soares, a actual chefe da 
bancada parlamentar da Renamo e 
sobrinha de Dhlakama, e Manuel 
Bissopo, o secretário-geral. Mas 
fala-se também no general Ossufo 
Mamade, que já foi secretário-geral.

Ainda não há informações con-
cretas sobre o funeral de Afonso 
Dhlakama, que, à partida, deve-
rá movimentar quase todo o país 
e personalidades do estrangeiro. 
Mas supões-se que as cerimónias 
se realizarão na cidade da Beira.

Há cerca de oito anos que Afonso 
Dhlakama já não vivia na capital do 
país. Em 2010, abandonou Maputo, 
onde sempre viveu desde o Acordo 
de Roma, e foi fixar residência em 
Nampula.  Após um diálogo fra-
cassado com Armando Guebuza, 
o Governo enviou forças militares 

e paramilitares para as proximida-
des da sua residência, na cidade 
de Nampula, levando a que o pre-
sidente da Renamo abandonasse a 
sua residência na cidade de Nam-
pula, tendo-se dirigido para o anti-
go quartel-general da Renamo, no 
povoado de Satunjira, no distrito da 
Gorongosa, na província de Sofala.

A partir dessa data, Dhalakama es-
capou a quatro atentados realizados 
pelas Forças de Defesa e Segurança. 
A primeira, em 2013, num acampa-
mento, em que morreu o deputado 
Armindo Milaco. A segunda tenta-
tiva de assassinar Afonso Dhlaka-
ma aconteceu no início da noite de 
12 de Setembro de 2015, quando 
uma caravana de automóveis em 
que seguia foi atacada na provín-
cia de Manica, ao que tudo indica 
por homens das Forças de Defe-
sa e Segurança de Moçambique. 
Registaram-se cinco feridos, mas o 
presidente da Renamo saiu ileso. 
No dia 25 de Setembro de 2015, 
o presidente da Renamo escapou 
ileso a um novo ataque, em me-
nos de duas semanas, na província 
de Manica. E refugia-se nas matas.

Até sempre, General Afonso!
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Após negociações com o Gover-
no, aceita sair das matas no dia 8 
de Outubro e dirige-se para a ci-
dade da Beira. Na manhã do dia 
seguinte, 9 de Outubro de 2015, 

Maputo (Canalmoz) – Filipe Nyusi 
reagiu ontem, por via de chamada 
telefónica, no programa “Quinta à 
Noite”, da TVM, e declarou que está 
muito deprimido por não ter con-
seguido ajudar a tirar o presidente 
da Renamo, Afonso Dhlakama, das 
matas da Gorongosa para cuidados 
médicos fora do país. Filipe Nyusi 
disse que o presidente da Renamo 
estava doente há já uma semana, 
mas só na quarta-feira teve a infor-
mação e começou a movimentar-
-se para evacuar Afonso Dhlakama 
para um hospital fora do país, mas 
já era tarde. Dhlakama perdeu a 
vida no princípio da tarde de ontem.

“Eu estava num alinhamento total 

a Polícia cerca a sua residência na 
Beira e desarma os seus seguranças. 
E a Polícia considerou que opera-
ção era o início do desarmamento 
coercivo dos homens armados da 

para ver se resolvíamos os proble-
mas deste país”, disse Filipe Nyu-
si, em alusão às negociações com 
vista ao restabelecimento da paz 
em Moçambique. “Ontem [quarta-
-feira], fiz um esforço para ver se 
transferia o meu irmão para fora do 
país, não consegui. O peso para 
mim é maior do que para qualquer 
pessoa,  porque tentei transferi-lo. 
Estou muito deprimido, porque 
devia ter conseguido transferi-lo”, 
disse Filipe Nyusi e acrescentou: 
“Não me deram tempo para dizer 
que ele estava mal há uma sema-
na. Só me disseram há um dia”.

Segundo Nyusi, a última vez 
que falou com Dhlakama, o pre-

Renamo. Dias depois, Dhlakama 
consegue fugir da sua residência na 
Beira e refugia-se nas matas da Ser-
ra da Gorongosa e de lá não mais 
saiu até à sua morte. (Redacção)

sidente da Renamo afirmou: 
“Não vamos falhar nada”. Nyusi 
e Dhlakama entregaram na As-
sembleia da República os docu-
mentos sobre a descentralização. 
Nos últimos tempos, estavam a 
debater a questão militar, com a 
vista ao restabelecimento da paz.

“Eu sinto-me um pouco deprimi-
do, porque não consegui ajudar. 
Tive pouco tempo, não fui a tempo, 
porque não me deram tempo para 
resolver o problema dele. Eu es-
tou, desde ontem, sem dormir, para 
tentar resolver o problema do meu 
irmão. Fui infeliz, porque não con-
segui ajudar. Não me deram tem-
po para ajudar”, disse Filipe Nyusi.

Nyusi diz-se deprimido por não 
ter conseguido ajudar

Maputo (Canalmoz) – O Presi-
dente da República de Portugal la-
mentou, na quinta-feira, a morte 
do presidente da Renamo, Afonso 
Dhlakama. Marcelo Rebelo de Sou-
sa expressou o seu pesar a Filipe 
Nyusi, presidente de Moçambique.

Através de uma nota publicada no 
“site” da Presidência da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa “lamenta a 
morte de Afonso Dhlakama” e “apre-
senta as condolências à família”.

“Em mensagem enviada ao Presi-
dente Nyusi, o chefe do Estado ex-

pressou o seu pesar pelo falecimen-
to do presidente da Renamo, partido 
com assento na Assembleia da Repú-
blica de Moçambique, e interlocutor 
privilegiado nos caminhos do diálo-
go, da paz e da concórdia neste nosso 
país irmão”, refere a nota. (Redacção)

Marcelo Rebelo de Sousa lamenta morte de Dhlakama
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Jeremias Pondeca foi assassinado em Outubro de 2016 pelos esquadrões da morte.

Maputo (Canalmoz) – A empre-
sa mineradora “Vale” obteve re-
ceitas de 97,3 biliões de meticais, 
em 2017, em Moçambique, um 
crescimento de 122%, em com-
paração com o ano anterior, cuja 
receita foi de 43,9 biliões de meti-
cais, disse o director financeiro da 
“Vale” em Moçambique, Marcelo 
Tertuliano, a jornalistas, ontem, em 
Maputo, durante apresentação dos 
resultados da empresa em 2017.

O aumento da receita deriva do 
aumento da produção e da redu-
ção do investimento. Em 2017, a 
empresa mineradora produziu 11,2 
milhões de toneladas de carvão, 
um amento de 101% em relação 
ao ano anterior, em que a produção 
foi de 5,6 milhões de toneladas.

Em 2017, a “Vale” investiu 5 bi-
liões de meticais, uma queda de 
53%, em comparação com 2016. 

“Em 2017 a ‘Vale’ foi o maior 
exportador de Moçambique, 
com 72% do total das exporta-
ções do sector mineiro e 36% 
do volume total das exporta-
ções de Moçambique”, disse.

O aumento das quantidades ex-
portadas resulta da entrada em 
funcionamento do corredor logís-
tico de Nacala, uma nova linha 
férrea e porto construídos para a 
exportação do carvão produzi-
do na província de Tete através 
do mar, disse Marcelo Tertuliano.

“2017 foi o primeiro ano em 
que a ‘Vale’ em Moçambique ge-
rou um EBITDA [ganhos antes dos 
juros, impostos, amortizações e 
depreciação] positivo desde a en-
trada em operação em Março de 
2012”, disse Marcelo Tertuliano.

A EBITDA  da “Vale” foi de -15,2 bi-
liões de meticais em 2015, foi de -9,1 
milhões de meticais em 2016 e foi 
de 5,7 milhões de meticais em 2017.

“O EBITDA aumentou em 15 bi-
liões de meticais, comparado com 
2016, representando uma variação 
positiva de 162%. Esta variação 
deveu-se principalmente à melhoria 
do preço da ‘commodity’ no merca-
do internacional impulsionada pela 
crescente fiscalização/restrição das 
minas na China”, disse Marcelo Ten-
tuliano, director financeiro da “Vale”.

“O resultado líquido positi-
vo de 2017 recebeu o impac-
to da apreciação do metical face 
ao dólar, de 70MZN/USD, em 
2016, para 60MZN/USD, em 
2017, gerando um ganho refe-
rente às diferenças cambiais de 
8 biliões de dólares norte-ameri-
canos”, disse Marcelo Tertuliano.

 
Dívida

Em 2015, a dívida da “Vale” foi de 
329 biliões de dólares. Em 2016, foi 
de 526 biliões de dólares. Em 2017, 
foi de 456 biliões de dólares. “Houve 
redução da dívida em relação a 2016 
devido à apreciação do metical face 
ao dólar”, disse Marcelo Tertuliano.

Impostos
Com o aumento de produção e de 

receitas, a “Vale” aumentou em 46% 
o imposto “royalty” pago ao Estado.

A empresa mineradora pa-
gou de “royalty” 30 milhões em 
2017, tendo pago 16 milhões 
em 2016, segundo disse Márcio 
Gody, presidente da “Vale” em 
Moçambique. (André Mulungo)

Receita da “Vale” em Moçambique 
cresceu 122% em 2017

Maputo (Canalmoz) – A Assembleia 
da República aprovou, ontem, a re-
solução que elege Rahil Khan como 
membro do Conselho de Estado, na 
sequência do assassinato de Jeremias 
Pondeca, em Outubro de 2016. Rahil 
Khan é quadro dirigente da Renamo. 

Criado à luz do Artigo 164 da Cons-
tituição da República, o Conselho do 
Estado é um órgão político de consul-
ta do Presidente da República, que 
tem o poder de se pronunciar sobre 
diversas matérias de interesse nacio-
nal. Jeremias Pondeca foi assassina-

do em Outubro de 2016, na zona da 
Marginal, próximo do “Game”. Jere-
mias Pondeca era membro do Con-
selho de Estado, dirigente da Rena-
mo e membro da Comissão Mista de 
diálogo para a paz em Moçambique.

Jeremias Pondeca chefiava a equi-

Rahil Khan vai ocupar o lugar de Jeremias 
Pondeca no Conselho de Estado
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pa da Renamo na subcomissão 
que prepara a proposta de revisão 
da legislação. Foi morto quando 

se encontrava a fazer exercícios 
físicos na Av. da Marginal, segun-
do confirmou, na altura, ao “Ca-

nalmoz”, um dos filhos. Dois ti-
ros na cabeça e um no abdómen 
tiraram a vida àquele cidadão.

para o Fim de Semana de 4 a 6 de Maio
Agenda Cultural

PALESTRAS, SEMINÁRIOS 
E CONFERÊNCIAS

4 de Maio (sexta-feira)
• Sessão de lançamento do Insti-

tuto de Psicologia, 19h00, Audi-
tório Municipal “Carlos Tembe”.

• Apresentação sobre “In-
centivo à cultura” no lan-
çamento do grupo cultural 
“N’vileleke”, às 18h00, no Cen-
tro Cultural Brasil-Moçambique.

• “Diagnóstico do Potencial 
Empreendedor”, 15h00, Cen-
tro Internacional de Confe-
rências “Joaquim Chissano”.

5 de Maio (sábado)
• Seminário “Know yourself, know 

your future”, às 9h30, na Acade-
mia de Comunicação da Matola.

ENTRETENIMENTO
4 de Maio (sexta-feira)

• Wazimbo e Hortêncio Langa, 
às 21h00, no “Mavie’s Bar & 
Lounge”. Entrada: 300.00mt.

• “Kuche Quintet” celebra 
Dia Internacional do Jazz, às 
18h00, na Fundação Fernan-
do Leite Couto. Entrada livre.

• “Drinks After Work By Bacardi”, 
17h00, no “Uptown Cafe Maputo”

• “Welcome Holidays”, às 11h00, 
na Escola Secundária da Polana.

5 de Maio (sábado)
• Sessão de celebração do Dia In-

ternacional de Jazz, às 11h00, 
no Café “Acácia”. Entrada livre.

• Sessão de humor com Pedro 
Muiambo, às 18h00, no Teatro 
Avenida. Entrada: 400,00mt.

• “Wonalivesessions”, às 
19h00, no Centro Cultu-
ral Brasil-Moçambique.

• Sessão com “bandas metálicas” 
“Metal United World Wide”, às 
22h00, no Café-Bar “Gil Vicente”.

• Roberto Chitsondzo no “Padd’s 
irish pub & disco” da Matola-Rio.

• “Banda Única”, às 18h00, 
na Associação dos Mú-
sicos Moçambicanos.

• Miguel Xabindza, às 19h00, no 
“The Backroom Restaurante”.

• “Holla Holla – Good Vi-
bes”, no “Matola Club”.

• “Ladies Night” com Cláudio 
Ismael, às 23h00, no “Vin Res-
taurante Bar and Lounge”.

• “We Are The Night”, na Casa da 
Cultura da Cidade de Maputo

• Grupo “Win Moz”, às 20h00, 
no “Pool Bar & Lounge” “Per-
tinho de Casa”, na Matola.

• “We love Maputo”, às 
16h00, em frente ao “Mer-

cado do Paixe” em Maputo.

6 de Maio (domingo)
• “Núcleo de Arte” apresen-

ta “Vuyokhazi Tshaya”, às 
18h00. Entrada: 300,00mt.

• “Domingo com Filipão”, 
16h00, no “Kardapio Kaseiro”.

6 de Maio (domingo)
• “Moz Bra”, 9h00, na Associação 

dos Músicos Moçambicanos.

TEATRO
6 de Maio (domingo)

• Exibição do grupo “Valai”, na 
Associação dos Músicos Mo-
çambicanos. Entrada: 150,00mt.

EXPOSIÇÕES
4 de Maio (sexta-feira)

• Exposição “Corredor de Na-
cala – comboio, carvão e gen-
te no Norte de Moçambique”, 
até 2 de Junho, no Centro 
Cultural Brasil-Moçambique.

• Inauguração da exposição de 
pintura e cerâmica “Raízes”, 
às 18h00, no Núcleo de Arte.

CINEMA
4 de Maio (sexta-feira)

• 17.º Ciclo de Cinema Euro-
peu, 17h00, no Centro Cul-
tural Franco-Moçambicano.

OUTRAS ACTIVIDADES
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Tipo de Assinante

(a) Pessoa Singular

(b) Empresas e Associações de Direito Moçambicano

(c) Órgãos e Instituições do Estado

(d) Embaixadas e Consulados em Moçambique e Organismos Internacionais

(e) Embaixadas e representações Oficiais de Moçambique no exterior

(f) ONG’s Nacionais

(g) ONG’s Internacionais

(USD) Contratos Mensais (i)

  20 

  40

  50

  60

  60

  30

  50

(USD) Contratos Anuais 
(12 Meses) (ii)

15 usd x 12 meses = 180 usd

30 x 12 = 360

40 x 12 = 480

50 x 12 = 600

50 x 12 = 600

20 x 12 = 240

40 x 12 = 480

Notas
- Os valores expressos poderão ser pagos em Meticais ao câmbio do dia
- Nas facturas e recibos inerentes deve-se mencionar a letra que corresponde ao tipo de assinatura
- (i) Pronto pagamento ou débito directo em conta bancária
- (ii) Pronto pagamento ou débito directo em conta bancária

Contacto:
E-mail: graficocanalmoz@gmail.com ou
            mtsgnt@gmail.com             
Cel: 823672025 - 843135996 - 823053185

Preçário de Assinaturas | Distribuição diária por e-mail | 20 edições mensais

5 de Maio (sábado)
• Celebração do Dia da Lín-

gua Portuguesa e da Cultura 
na CPLP, às 10h30, na Escola 
Portuguesa de Moçambique.

• “Tseke Vegan”, seminário de culi-
nária, às 9h00, no “Shopping 24”.

• Sessão para meninos de rua “Par-
tilhar é viver”, 15h00, no “Arte 
no Parke”. Entrada: 150,00mt.

• “2M Sunset Txillouts”, no “Ma-
puto WaterfrontRestaurant”.

• Retiro de Meditações OSHO, 
20h00, na Praia da Ma-
caneta, em Marracuene.

• Activação “JW BlackLa-
bel”, “Elvis Pool Bar”.

6 de Maio (domingo)
• “Festival de Páscoa”, 12h00, 

Heaven”, às 22h00, com o  DJ 
“Cabeça Ace Events & DH”.

• “Festival Sensacional 2018”, 
às 22h00, no “Sabor a Mar”.

• “Sexta VIP”, no “Ho-
tel VIP Executive”.

• Música tradicional ao vivo, 
com marimba, guitar-
ra, “bass” e bateria, 15h00, 
no Restaurante “Miramar”. 

5 de Maio (sábado)
• “Chimoio Edition” pro-

move “A Festa Branca”, 
às 22h00, no “La Plaza”.

• “Ladies empire”, às 22h00, 
no “Mapiko Heaven”.

• “Black Festival”, 22h00 
no “Monte Verde”. 

no JADE, em Mapu to.

NEGÓCIOS E FEIRAS
5 de Maio (sábado)

• Sessão de encerramento da 
Feira Internacional de Edu-
cação, às 10h00, no Cen-
tro Internacional de Confe-
rências “Joaquim Chissano”.

6 de Maio (domingo)
• “Mercadinho”, 10h00, 

no “Acácia Inn”.
• “Feira do mercado da ter-

ra”, no Hotel Cardoso.

CIDADE DA BEIRA

ENTRETENIMENTO
4 de Maio (sexta-feira)

• “Jeans party”, no “Mapiko 

Anuncie no

Contacte-nos:
canalipdfs@gmail.com ou graficocanalmoz@gmail.com
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