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ICEF: Quem é arquitecta Marla?
Marla Bava: Marla Cristina Paulo 
Bava, 41 anos, casada, mãe de 3 fi-
lhos, defino-me como uma mulher 
versátil, tenho paixão pela arqui-
tectura desde a minha infância, e 
formei-me pela universidade Eduar-
do Mondlane. Sou funcionária nos 
Aeroportos de Moçambique, chefe 
dos Serviços de Desenvolvimento 
Imobiliário, o meu percurso é de vá-
rias facetas, tendo começado numa 
empresa de consultoria, onde per-
maneci 5 anos. Depois fiz parte de 
uma equipa que trabalhava em prol 
das vítimas do paiol. Mais tarde en-
tro para a Cooperação Espanhola, e, 
posteriormente para a Cruz Verme-
lha, até Dezembro de 2017, e exerci 
o cargo de directora interina de pro-
gramas. 

ICEF: Na Cruz Vermelha, 
qual era a sua função?
MB: Tinha como função conseguir 
abrigo e soluções habitacionais para 
pessoas vítimas de cheias. Faço par-
te da base de dados da Confedera-
ção Internacional da Cruz Vermelha 
- Crescente Vermelho, para resgate. 
Quando há uma chamada a nível 
mundial, depois de uma catástrofe, 
a Cruz Vermelha coloca um alerta 
e quem estiver disponível adere ao 
socorro de ajuda. A minha recente 
operação foi em Novembro, cerca 
de um mês, na República da Zâmbia, 
para ajudar a montar o acampamen-
to de refugiados vindos da Repúbli-
ca Democrática do Congo.

ICEF: Fale-nos um pouco sobre 
essa operação, como mulher 
e casada, ter de ir trabalhar 
para outro país?
MB: É delicado, como mulher mexe 
com a nossa parte emocional, ver 
outra mulher que precisa de ajuda. 
É uma reacção de surpresa para as 
refugiadas ao verem que estão a 

Entrevista. O ano inicia com a arquitecta Marla Bava, 
funcionária dos AdM, casada e mãe de 3 filhos. O seu percurso 
profissional é de glorificar, tendo experiências que deixam orgu-
lhoso qualquer companheiro. É versátil e tem paixão pelo que faz. 
O ICEF entrevistou-a, em sua casa, numa tarde fresca sem sol, 

deste Janeiro de 2019.

ser ajudadas por uma mulher, por-
que nestas acções há mais homens 
que mulheres. Deixar a casa, marido 
e filhos e meter-se num campo de 
refugiados não é tarefa fácil. Se não 
é um acto que nasce consigo, será 
difícil cumprir a missão. Há tarefas 
que devemos desempenhar quando 
sentimos por elas e não as realizar 
por necessidades de vária ordem.

ICEF: E nos Aeroportos
de Moçambique?
MB: Tenho uma equipa fantástica. 
No meu departamento estou rodea-
da de engenheiros civis e arquitec-
tos. Tenho tempo para outras activi-
dades pelo horário de trabalho que 
a função pública nos dá. Fiz um ano 
no dia 2 de Janeiro. As mulheres dos 
AdM são de muita batalha, e tenho 
admiração por algumas, sobretudo 

as que estão ligadas às operações 
aeroportuárias.

ICEF: A Marla é também
empreendedora. Fala-nos
um pouco deste período.
MB: Claro, (risos). Trabalho como 
freelancer na mesma área de forma-
ção, e tenho uma equipa. Sou apai-
xonada por uma linha de utensílios 
domésticos, da marca Topperware. É 

isto que tenho vendido para aumen-
tar a minha renda. E é uma sugestão 
que deixo para toda a mulher!

ICEF: Continuam as vendas?
MB: Sim. Para 2019 quero voltar em 
peso. Quando temos um negócio 
próprio as atenções são todas para 
este, independentemente de termos 
uma profissão, é uma forma de ter 
mais liberdade financeira. Mas claro, 
de forma lícita, sem conflitos de in-
teresse com os outros.

ICEF: Que conselho
deixa às mulheres?
MB: O primeiro conselho, não foi 
o que fiz, mas é: estudem, primei-
ro. Depois arranjem um emprego 
e formem-se profissionalmente. E 
só depois podem constituir família. 
Acredito que muita coisa devia ter 
evitado, ao longo do meu casamen-
to. É difícil conciliar trabalho e filhos. 
Toda a mulher deve fazer o que gos-
ta e nunca deve deixar de seguir os 
seus sonhos. E, acima de tudo, a mu-
lher deve ter lazer.

ICEF: O que lhe espera o ano 2019?
MB: O ano está a começar. É bom 
para traçar metas e objectivos. De-
pendendo do tipo de plano, temos 
de dar andamento. Algumas pes-
soas encontram dificuldades, e isso 
faz parte da vida. As mulheres têm 
muitos ramos por onde se podem 
meter. Temos o agronegócio que é 
pouco explorado pelas mulheres. 
Temos os serviços de vária ordem 
que podemos abraçar. Ou seja, há 
muita coisa que as mulheres podem 
fazer. Veja que elas deviam orgulhar-
-se neste 2019 porque temos um 
jornal só dedicado à mulher, que é o 
ICEF Jornal Feminino, onde poderão 
ver publicadas as suas conquistas. 

Da arquitectura
aos Primeiros Socorros,
uma paixão de infância

C onsidera-se violência doméstica pra-
ticada contra a mulher todos os ac-
tos perpetrados contra a mulher que 

cause, ou seja capaz de causar danos físi-
cos, sexuais, psicológicos ou económicos, 
incluindo a ameaça de tais actos ou impo-
sição de restrições ou a privação arbitrária 
de liberdades fundamentais na vida privada 
ou pública.
A letra do nº 1 do art. 1 da Lei nº 29/2009 

de 29 de Setembro, estabelece como ob-
jecto da Lei a violência praticada contra a 
mulher, no âmbito das relações domésti-
cas e familiares e de que não resulte a sua 
morte.
Importa ainda frisar que o crime de violên-
cia doméstica praticada contra a mulher 
afecta, de forma incisiva, o seu bem-estar, 
a sua segurança, o desenvolvimento pes-
soal, profissional, e acima de tudo, a sua 

auto-estima, tornando-a frágil e insegura 
dificultando cada vez mais o seu desenvol-
vimento e aceitação na sociedade.
A necessidade de prevenir e combater a 
violência no ambiente doméstico e no seio 
social é uma das directrizes públicas de 
saúde, sendo que a presente Lei visa res-
ponsabilizador os agressores, prestar as-
sistência às mulheres vítimas de violência 
e prevenir a ocorrência de casos da mesma 

natureza.
Embora, na maioria parte das vezes, a mu-
lher não denuncie as agressões por medo, 
vergonha, dentre outros aspectos, o que 
torna cada vez mais difícil a efectivação da 
presente Lei no que respeita à responsabili-
zação por parte dos agressores.

Por: REGINA RICARDO
E-mail: ricardosheilla@gmail.com

LEI SOBRE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA CONTRA A MULHER: LEI Nº 29/2009 DE 29 DE SETEMBRODIREITOS & DEVERES
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            MICAELA RUFINA de 29 anos, artesã, 
              modista, poetisa e professora de         
               artes e ofícios. O seu lado de
                empreendedora é social,  
                isto é, tem uma linha de produtos de 
              reciclagem e vestuário, em que todas as 
suas    vendas são revertidas para o Centro das
        Mercês e a Academia Lúdica Infantil.
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A palestrante motivacional e 
Presidente do grupo ICEF, 
Mody Maleiane, dentro do 

projecto de massificação da mu-
lher empreendedora, apoia Micae-
la Rufina, mulher empreendedora 
que trabalha na área de corte e 
costura, artesanato, e professo-
ra de crianças com necessidades 
especiais, tais como altruísmo e 
síndrome de Down, na Academia 
Lúdica Infantil e no Centro Mercês. 
Para Mody, presente no acto, dis-
se: ´´assim tomamos a esta liber-
dade de fazer chegar esta cadeira 
de rodas para as suas acções. Nós, 
muita das vezes achamos as coi-
sas como impossíveis de realizar, 
mas a Micaela mostra que não, 
que tudo é possível, se amarmos 
o próximo como o bem da vida em 
Cristo. Acreditamos que através do 
empreendedorismo, que é um dos 
grandes pontos do ICEF, a Micae-
la tem o nosso total apoio como 
o fizemos nesta primeira fase. Ela 
luta no dia-a-dia para levar o seu 
próprio pão à mesa, e distancia-se 
dos aspectos negativos e das dúvi-
das da vida, pois ela é batalhadora 
e mulher empreendedora``.  
A acção teve lugar na cidade de 
Maputo, na farmácia Ideal quando 
Mody teve conhecimento do es-
forço que Micaela Rufina tem rea-
lizado na sua vida. Ela é portadora 
de deficiência e encontra dificul-
dades em locomover-se em certos 
terrenos de actividade, sendo as-
sim, depois de várias pesquisas so-
bre que tipo de cadeira era neces-
sário, a empresária Mody Maleiane 
entrou em acção apoiando esta jo-
vem empreendedora e professora.

PÁGINAS INTERIORES

PÁGINA INTEIRA                             10.450,00 MTS
MEIA PÁGINA HORIZONTAL              8.500,00 MTS
MEIA PÁGINA AO ALTO                    6.450,00 MTS

RODAPÉ E GRELHA

RODAPÉ                              2.960,00 MTS
ORELHA PRIMEIRA PÁGINA               5.980,00 MTS
ORELHA ÚLTIMA PÁGINA                   6.450,00 MTS

INSERÇÃO DE ARTIGOS

UMA PÁGINA + LOGOMARCA         12.750,00 MTS
MEIA PÁGINA                                     5.980,00 MTS
ORELHA ÚLTIMA PÁGINA                   5.375,00 MTS

MEDIDAS DE CADA FORMATO

PÁGINA INTEIRA                                   39 cm x 26.5 cm
MEIA PÁGINA HORIZONTAL                         19.5 cm x 13.25 cm
MEIA PÁGINA AO ALTO                              13.25 cm x 19.5 cm
RODAPÉ                                    26.5 cm x 6.5 cm
ORELHA PRIMEIRA PÁGINA                          6.5 cm x 6.5 cm
ORELHA ÚLTIMA PÁGINA                               6.5 cm x 6.5 cm
UMA PÁGINA + LOGOMARCA                         39 cm x 26.5 cm
MEIA PÁGINA                                  19.5 cm x 13.25 cm

Tabela de
Preços de
Publicidade
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Mody Maleiane
em acções sociais
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No artesanato não 
existe lixo, tudo
se transforma

Empreender reciclando. Micaela Rufina é professora de arte e 
ofícios, empreendedora social na área de corte e costura e artesã. 
De 29 anos tem, no seu dia-a-dia, a curiosidade de criar novos 
produtos que em 2019 apresentará ao público no seu atelier. Para 
esta mulher, não existe lixo, tudo se transforma. A mulher de um 
diálogo calmo e tranquilo, que tudo transforma, recebeu o jornal 
ICEF, em sua casa, para uma curta conversa, que se segue.

ICEF: Como começou com o em-
preendedorismo?
Micaela Rufina: Bom, sou artesã, 
modista, poetisa e professora de 
artes e ofícios. A minha história co-
meça pela curiosidade, desmontava 
tudo que achava e voltava a criar 
um novo produto, começava o meu 
gosto pelo artesanato. Fiz o curso de 
corte e costura em 2014, e comecei 
a produzir a minha marca e linha de 
produção. Em 2015, começo com o 
empreendedorismo social, que tem 
como objectivo reverter todo o lu-
cro à caridade. Em 2017 entrei para a 
equipa de colaboradores, no Centro 
de Mercês, um centro criado por pa-
dres e irmãs, que apoia pessoas com 
albinismo, tem um curso de corte 
e costura onde lecciono. Lecciono, 
ainda no centro, aulas de informá-
tica e culinária. Na área de saúde 
temos os serviços de dermatologia 
e oftalmologia. O centro ainda tem 
actividades ligadas à minha área a 
serem ministradas num centro pri-
sional da cidade de Maputo, onde 
ensinamos às reclusas. Na Academia 
Lúdica, onde estou desde 2017, en-
sino artes e ofícios a crianças com 
síndroma de Down e altruísmo.

ICEF: Fale-nos da escola Lúdica?
MR: Encontra-se no bairro da Liber-
dade, serve a crianças especiais. Não 
é fácil trabalhar com essa camada, 
mas tudo requer dedicação. Eu sou 
cadeirante e vejo nessas crianças a 
gratificação do meu aprendizado, 
os cursos que fiz e do meu estado 
de saúde. Uma cadeirante ensinan-
do outros portadores de deficiência. 
Não abro mãos destas crianças.

ICEF: É formada nos cursos que 
lecciona?
MR: Artesanato é um dom de Deus, 
a cada dia transformo objectos, para 
a minha marca. No corte e costura 
formei-me no Santo Egídio. 

ICEF: As vendas são colectivas, in-
dividuas ou por encomendas?
MR: Acualmente faço vendas colec-
tivas com as crianças da Academia 
Lúdica e Centro Mercês. Produzimos 
e vendemos em colectivo, e o valor 
todo é dirigido a estas instituições.
 
ICEF: E quanto é que sobra para a 
Micaela?
MR: Risos. Não, os produtos não são 
todos feitos por mim, eu ensino os 

utentes da academia e centro para a 
angariação de dinheiro para o nosso 
funcionamento. É um empreende-
dorismo social!

ICEF: O que tem a dizer à socieda-
de sobre os seus ganhos?

MR: Veja que ganhei uma cadeira 
nova, e isso é fruto do meu desta-
que. Servirá de exemplo a outras 
mulheres deficientes, que vêem a 
invalidez como uma dor grave na 
vida. Servirei de exemplo às minhas 
irmãs. 

- Micaela Rufina Adriano tem 29 anos de idade. Nos tem-
pos livres gosta de ler e rabisca poemas de amor. Por vezes 
mexe a cozinha da mãe quando esta não está a usa-la. Cur-
sou jornalismo básico e formou-se em modista. É professo-
ra e dedica a vida em ajudar os “achados” inválidos.
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         PUBLICIDADE

Uma Página inteira                       10.450,00 Mts

Meia Página Horizontal                   8.500,00 Mts

Meia Página ao Alto                        6.450,00 Mts

         RODAPÉ E GRELHA

Rodapé                                         2.960,00 Mts

Orelha 1a Página                           5.980,00 Mts

Orelha Última página                      6.450,00 Mts

          INSERÇÃO DE ARTIGOS

Uma página + logomarca            12.750,00 Mts

Meia Página                                     5.980,00 Mts

Orelha Última página                        5.375,00 Mts

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE    JORNAL
FEMININO

Os preços
da tabela não

incluem o
IVA

O ar, por exemplo, é 
o bem que satisfaz 
a necessidade de 

respirar. Em circunstân-
cias normais, quando se 
caracteriza a abundân-
cia, este e outros bens, 
como a água do mar e a 
luz do sol, são conside-
rados bens livres, e não 
constituem, portanto, 
um problema cuja solu-
ção esteja no âmbito da 
análise económica. Para-
fraseando uma vez mais 
Adam Smith, “as coisas 
que têm o mais alto valor 
de uso frequentemente 
têm pouco ou nenhum 
valor de troca e vice-ver-
sa; os bens que têm o 
mais alto valor de troca 
muitas vezes têm pouco 
ou nenhum valor de uso”. 
Ocorre, no entanto, que a 
maioria das necessidades 
dos indivíduos será satis-
feita por bens escassos, 
bens de alto valor de uso, 
cuja obtenção irá reque-
rer certa quantidade de 

trabalho e, muito pro-
vavelmente, também de 
outros factores de pro-
dução.
São estes produtos, quer 
sejam de valor de troca 
ou de valor de uso, que, 
como regra geral, pro-
movem a actividade eco-
nómica, porque para a 
sua utilização ou produ-
ção são utilizados outros 
recursos intermediários, 
fornecimentos de ter-
ceiros e um contingente 
considerável de pessoas 
directa ou indirectamen-
te ocupadas que, auferin-
do rendimento, poderão 
adquirir tais bens eco-
nómicos, realimentando 
o processo de produção 
agregada de toda a so-
ciedade. Devemos pro-
curar saber onde nós 
podemos encaixar, nesta 
complexa cadeia comer-
cial, oferecendo ou com-
prando recursos, para 
ganhar ou evitar perder 
dinheiro.

Conhecer os diferentes 
tipos e classificações de 
recursos, representar a 
base de conhecimentos 
para que possamos saber 
a forma correcta da sua 
produção e utilização, 
bem como os aspectos 
financeiros e o processo 
fundamental de compra-
-venda à volta destes re-
cursos escassos. É destes 
aspectos que a economia 
como ciência se dedica, 
e Educação Financeira 
deve utilizar como recur-
so. Quantas vezes, con-
fundimos o valor de uso 
de um recurso com o va-
lor de troca do mesmo?
O ar tem um grande valor 
de uso, sendo um bem 
primaríssimo à vida hu-
mana, mas sem valor de 
troca? Diz-se que o ser 
humano não sobrevive 
à falta de ar por mais de 
três minutos, mesmo as-
sim, uma pedra de rubi, 
somente de alguns qui-
lates, possui um valor de 

Podemos viver sem
diamante, mas não sem ar

> Continuação

troca altíssimo, mas sem 
valor de uso para vida a 
humana. Podemos viver 
sem rubi, mas não pode-
mos viver sem ar.
Na academia é válido o 
conceito de que a eco-
nomia é uma ciência so-
cial que estuda como os 
indivíduos e a sociedade 
decidem utilizar recursos 
escassos na produção de 
bens e serviços, de modo 
a distribuí-los entre os 
grupos da sociedade, 
com a finalidade de satis-
fazer as necessidades hu-
manas. Vejamos que nes-
ta definição de economia 
podemos encontrar vá-
rias palavras-chave, indi-
víduos, decisão, recursos, 
escassez, satisfação e ne-
cessidades, termos estes 
que são objecto de estu-
do da educação financei-
ra, e que devem ser bem 
estudados e compreen-
didos por todos nós, e 
obviamente bem utiliza-
dos no nosso dia-a-dia.
Numa visão geral sobre 
economia, ela é a ciência 
que estuda a escassez, a 
ciência que estuda o uso 
dos recursos escassos 
na produção de bens al-
ternativos, e é o estudo 

da forma pela qual a so-
ciedade e os indivíduos 
administram os seus re-
cursos escassos, tendo 
como problema central, 
a ESCASSEZ. A Educação 
Financeira usa e deve do-
minar os princípios e téc-
nicas da economia geral, 
porque as necessidades 
humanas são virtualmen-
te ilimitadas, e os recur-
sos económicos e finan-
ceiros limitados.
Os bons hábitos de ges-
tão de finanças pessoais 
procuram auxiliar o in-
divíduo a saber quando 
optar por um bem de 
grande valor de troca, 
e quando optar por um 
bem de grande valor de 
uso, com o objectivo de 
maximizar a utilização 
do seu dinheiro e outros 
seus recursos financei-
ros, mantendo sempre o 
equilíbrio entre a razão e 
emoção na decisão.
Ao terminar, fica a frase-
-dica da semana: “Saiba 
que o preço de um pro-
duto ou serviço por si só 
não revela qualidade e 
nem utilidade”. 

Por: Ivan Amade
ivanamade@yahoo.com.br
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FICHA TÉCNICA

Caros leitores!

A ntes de discernir aquilo que será esta segunda edição do 
vosso ICEF Jornal Feminino, quero dar-vos os parabens 
por uma passagem de Natal e Fim do ano agradável. 

Quero expressar o carinho que a minha equipa do Icef Jornal 
Feminino transmite, através deste meio, a todos os leitores e 
curiosos do país. Como ficou dito pelo Presidente da República, 
a situação do país é confiável, queremos através destas palavras 
encontradas no seu discurso à Nação a continuidade dos esfor-
ços empenhados por todos: homens, mulheres, crianças e jovens 
de todo canto do país. O presente ano é dedicado ao networking, 
segundo o livro Gestão de Imagem: propósito, plano de carreira 
e êxito profissional, página 94, Networking é futuro de todas as 
relações pessoais e de trabalho para os próximos anos. Algumas 
pessoas ficam anos sem conseguir recolocar-se mesmo com cur-
rículos excelentes, simplesmente porque esqueceram-se de pra-
ticar o networking. Esforço em realizar, com a devida atenção e 
mestria as nossas actividades diárias que são o sustento às neces-
sidades da vida é importante com o êxito do networking. Nesta 
edição focaremos, como é praxe do jornal, assuntos directamente 
femininos, destacando a entrevista com a Marla Bava, mulher em-
preendedora, arquitecta e funcionária pública. 
A presidente do grupo ICEF, Mody Maleiane, fechou o ano com 
uma acção, apoiando uma artesã, professora e poetisa, Micae-
la Rufino, mulher que dedica a sua vida apoiando crianças com 
transtornos mentais e outros. 
Em Economia e Finanças continuamos com o artigo do Banco de 
Moçambique e o artigo dedicado à página de leitores: Podemos 
viver sem diamante mas não sem ar e exaltamos, em saúde e 
bem-estar, um propósito: as calcinhas que substituem o penso, 
uma matéria da Be Girl, uma empresa liderada por mulheres com 
escritórios em Moçambique há precisamente 7 meses, cujo efeito 
positivo foi de transmitir a mais de 15 mil adolescentes o conceito 
de período menstrual. Para o artesanato nada é lixo, é uma frase 
encontrada na entrevista que tivemos com a nossa cadeirante, 
Micaela Rufino. Sobre direitos e deveres chegou-nos o artigo so-
bre a violência doméstica contra a Mulher.
A agricultura continua sendo o ramo de maior destaque no país 
e queremos que o nosso leitor tenha conhecimento desta plata-
forma existente: O Directório de Agronegócios é uma plataforma 
que congrega, num mesmo espaço, informação relevante sobre 
empresas e entidades públicas ou privadas que desenvolvem ac-
tividades directa ou indirectammente ligadas ao sector de agro-
negócios em Moçambique.
Fechamos o ano 2018, no Centro Cultural Franco-Moçambicano 
com Flávia Coelho e amigos de Moçambique, para abrirmos o 
ano 2019 com o maior festival da música Marrabenta na sua 12ª 
edição. Nas próximas edições daremos mais destaques aos fes-
tivais culturais do país. O Clube Ferroviário participará em mais 
um campeonato africano de basquetebol, no qual é nosso desejo 
comunicar o desporto nacional. Com um bom celular moderno à 
mão podemos realizar qualquer que seja o serviço digital, lança-
mos algumas dicas dos melhores celulares para esse ano. E termi-
namos com o TedxWoman Maputo.
Muito obrigado e boa leitura neste 2019. 

IZIDRO DIMANDE
iz.dimande@gmail.com

O presente ano
é dedicado ao
Networking

Completou 30 anos nste Janeiro. É recepcionista e 
empreendedora ramo avícola, adora uma boa feijoada. 

Nos tempos livres lê a bíblia. O ICEF Jornal Feminino deseja 
felicidades nesta longa vida.

Completou 26 anos de idade, é palestrante, empreendedora, 
fundadora e Directora de Administração e Finanças da 

Believer Team Leader (BTL), Lda. Apoia causas sociais e o 
Emponderamento da Mulher. O Icef Jornal Feminino deseja 

felicidades nesta longa vida.

Completou o seu sexagésimo aniversário. É Florista e adora 
passar o tempo livre com a família no vasto quintal de casa. O 

ICEF Jornal Feminino deseja felicidades nesta longa vida.

Emaura Manhiça

Angélica Ganhane

Ludovina Seifane
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12ª Edição do Festival da Marrabenta
- Tributo a António Alves da Fonseca

Entretenimento. A música popular urbana sempre foi a base 
da massificação artística musical nos diferentes momentos do 
percurso histórico de Moçambique, mesmo nos momentos con-
turbados da dominação colonial. A música servia de arma para 
a construção da moçambicanidade. Daí que a sua preservação 
deve assentar na valorização do património cultural nacional no 
mundo. Neste contexto, a Zambique Lda, propõe para os dias 1 a 
3 de Fevereiro de 2019, abrilhantar o público com a 12ª EDIÇÃO 
DO FESTIVAL MARRABENTA - Tributo a António Alves da Fonseca.

Quem é António Alves da 
Fonseca e a Marrabenta:

FFigura incontornável para a memó-
ria colectiva e preservação do legado 
artístico e cultural de Moçambique, 
António foi o homem que gravou 
na GOLO o primeiro disco de Marra-
benta, imortalizou obras de inúme-
ros artistas locais. Colhemos da sua 
memória: Naquela altura era difícil 
gravar com grupos locais. Aparece-
riam no estúdio conjuntos mas com 
dificuldades. Com os Djambu assim 
como outras bandas ao gravarem 
no estúdio, o meu objectivo era eles 
ouvirem sempre as suas músicas, só 
aí podiam gravar um álbum. Gravei 
conjuntos que desaparecem com o 
tempo. O António Marcos, quando 
começava para gravar, não parava, 
falava e tocava tudo, dizia que esta-
va no estúdio dele e conseguia tirar 
a música. Depois vieram muitos con-
juntos com ele. Gravaram os Miste-
riosos, os Manjakazianos que os vi 
na rua, convidei-os para virem ao 
estúdio e no fim tiveram um álbum. 
Ofereci um aparelho ao velho Man-
jakaziano para ouvir com frequência 
em casa dele as suas próprias músi-
cas que gravaram no meu estúdio. 
A quando do velório deste recordo-
-me que fui com o João de Sousa à 
casa dele acompanhar, o grupo na 
altura tinha 3 meninas (agora se-
nhoras) com vozes bem colocadas 
e remexiam-se ao ritmo da música. 
Os magníficos já nem me recordo 
deles pela minha idade mas estão 
aqui alistados porque passaram por 
mim. Veja que eu tinha muita pa-
ciência no estúdio, obrigava a to-
dos os grupos, depois de gravadas 
as músicas a voltarem a ouvir até se 
fartarem, colectando os erros para 
melhorar o produto final. O Victor 
Bernardo também já falecido tinha 
músicas de embalar, músicas de 
amor, era fantástico esse homem. 
Gabriel Chiau, que homem exímio, 
Marklino Comiche também já faleci-

do gravou no estúdio. Fernando Luís 
e Cândido Bernardo eram os Duo 
Fluca. O Abraão tinha uma música 
fantástica sobre as capulanas que 
até hoje é tocada, a música ´´Elisa 
Gomara Saia`` dos Djambu foi toca-
da pela primeira vez em directo num 
programa radiofónico através do 
estúdio da Rádio Clube (hoje Rádio 
Moçambique), o programa chama-
va-se África à Noite, de conjuntos cá 
da terra moçambicana, tocaram du-
rante 45 minutos, depois foi feito o 
disco, um single e lançado pela Casa 
Bayle em 1960. A Marrabenta é igual 
a essa música (Elisa Gomara Saia). 
Há uma senhora chamada Elisa, por-
tuguesa, que no correio electrónico 
assina como: elisagomarasaia@, e 
ouviu essa música lá há anos. Devia 
ser hino da Marrabenta essa música 
(risos) porque até publicidade usa! A 
Rádio Clube não tinha música mo-
çambicana nessa altura, tinha discos 
vindos da África do Sul, a Marraben-
ta tinha já sido tocada antes. Depois 
gravei o grupo Djambu por causa de 
um carnaval na altura que passou no 
Estádio da Malhangalene, actual pa-
vilhão Estrela Vermelha, foi o primei-
ro Estádio coberto na terra, a pedido 
de um empresário que precisa de 
um grupo da casa para ali cantar. Os 
Djambus entraram e tocaram até o 
Fado português e o Samba. Veja que 
isso não só era Marrabenta, ou seja, 
num álbum encontravas Marraben-
ta à mistura com outros ritmos. No 
meu estúdio passaram na altura 31 
grupos tocando Marrabenta e ou-
tras músicas. Estes conjuntos, tenho 
até hoje músicas de alguns da altu-
ra. Ouve um grupo que se ia formar, 
os Monomotapa, que estiveram no 
estúdio a ensaiar, no meio disto ha-
via o Bill Cuca saxofonista, que num 
sábado à noite me pediu para usar 
os estúdios para ensaiar instrumen-
tos, para não se esquecer. Disse-lhe 
que na mesma noite vinha o Hortên-
cio Langa, Wazimbu, entre outros, a 
música ´´os Ladrões´´ surgiu e teve 

Lista dos cantores 
confirmados para o
Festival da
Marrabenta
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uma repercussão positiva. O Bill im-
provisou com o conjunto a música 
(ladrão). Isto é o que me lembro dos 
50 anos da Marrabenta, sempre me 
suscitou a forma de tocar, de expres-
são. O ritmo da Marrabenta é a ba-
tida, há muita discussão em que não 
interfiro, nem aos títulos de reis. Se 
Fanny Fumo estivesse vivo imagina 
essas discussões como seriam. Para 
mim a Marrabenta tem uma exalta-
ção e não se pode discutir. Depois 
da independência eu tive uma ideia 
de expansão da Marrabenta pelo 
mundo. Se a Marrabenta põe toda 
a gente a dançar, porque o mundo 
não pode também dançar? Porquê 
tive essa ideia? Estive em Lisboa 
num evento e no hotel onde estava 
hospedado havia o grupo de Renato 
Silva. Este quando me viu ao longe, 
entrou em palco com Marrabenta. 
Aquela gente toda, finlandes, ame-
ricanos, suecos, italianos, era o turis-
mo em Portugal, a Marrabenta está 
na europa, saltaram para a pista de 
dança ao rubro. Propus ao ministro 
da altura a produção de um disco LP 
da Marrabenta, com uma orquestra 
já mais seleccionada com gente nos 
trompetes, no sopro, nos trombo-
nes, para dar um impacto maior na 
captação do som. Isso custava muito 
dinheiro na altura. Ele dizia se tives-
sem oportunidade de haver quatro 
marrabentas em língua português ia 
ajudar a ser entendida nos PALOPs 
e com mais interesse. Ia ajudar a ser 
entendida pela comunidade portu-
guesa pelo mundo e o disco ia saltar 
para outros mundos e preserváva-
mos nossa história musical, deixo 
esse meu projecto para quem inte-
ressar e posso apoiar no conceito do 
mesmo. Até hoje ninguém fez nada 
sobre isso. Isso é um grande ponto 
de projecção da música moçambi-
cana no exterior. Quando fiz o meu 
estúdio grande era para gravar em 
grupo, a bateria ser captada sem in-
tervenção do microfone, e vejo que 
hoje há músicos suficientes para 
dar luz à Marrabenta, e mandá-la 
para fora. Naquele tempo tinhas só 
a Mingas (como mulher) com bons 
méritos na Marrabenta, havia um 
casal que trabalhou na rádio delega-
ção da Matola que faleceu, também 
cantava Marrabenta com mestria. A 
música moçambicana com a Mar-
rabenta é igual ao samba (risos). O 
que vejo da Marrabenta é uma coisa 
interna, eu entendo da Marrabenta 
daquilo que vi, senti e fiz é mais in-
terno e não externo (o externo é a 
difusão para fora de Moçambique), 
essa sim é que devia ser homenagea-

da. O Festival Marrabenta faz as ho-
menagens anuais, isso sim devíamos 
apoiar. Estou com 90 anos e ainda, 
soa-me uma melodia da Marraben-
ta nos ouvidos sempre que acordo, 
parece um vazo de flores diversas. 
A música para mim entra cá dentro, 
já tive muitas emoções e a homena-
gem não é só para mim, é para toda 
a Marrabenta, e não venham com 
fatos e gravatas na Marrabenta. Era 
técnico da rádio quando fui a Lusa-
ka e o avião caiu, fomos chamados a 

responder questionários, entrei pela 
política, porque a Marrabenta estava 
ali e nós a tocamos sempre na rádio. 
Como disse, meu o estúdio era para 
ajudar aqueles que não tinham onde 
gravar. Os músicos deviam parar de 
discutir a batida original da Marra-
benta, a quem não gosta de ouvir 
isso, mas as variantes são determi-
nadas pelo consumidor, aquele que 
vai comprar e eu gosto de ouvir e ti-
rar vantagem nessas discussões para 
melhor o trabalho das marrabentas.

Naquela altura
era difícil gravar 

com grupos locais.
Apareceriam no estúdio

conjuntos mas 
com dificuldades

- Nascido a 15.8.1929, moçambicano, 
casado com Maria Lopes da Fonseca, pai de 2 filhos. 

Profissionalmente: Chefe do Departamento Central Técnico 
da Rádio Clube de Moçambique, de 1948/1975. Sócio-

fundador e Director-Geral da Publicidade Golo,
de 1957/1977.

Director de Informação e Produção da RM, de 1974/1979.
Director e Administrador da Rádio Moçambique, 

de 1979/1983. 
Director Comercial da Rádio Moçambique, 

de 1983/1992. Chairman e CEO da Agência de 
Publicidade Golo.

HOMENAGEM:
No evento de homenagem, diversos 
artistas contemporâneos de António 
Alves da Fonseca, bem como inter-
pretações feitas por artistas da nova 
geração interpretando temas de 
Marrabenta vão ao palco na noite de 
abertura do festival no Centro Cul-
tural Franco Moçambicano, no dia 1 
de Fevereiro, pelas 20h30.
A Zambique propõe uma série de 
iniciativas, desde os tradicionais 
concertos itinerantes da cidade de 
Maputo e província, como o com-
boio da Marrabenta, estúdios aber-
tos, debates e palestras sobre temas 
ligados à 12ª EDIÇÃO DO FESTIVAL 
MARRABENTA, como forma de tra-
zer novos subsídios para a história 
da cultura moçambicana. 
Nesta ordem de actividades o fes-
tival contará, no dia 2 de Fevereiro 
com o Comboio da Marrabenta que 
parte da estação central dos Ca-
minhos de Ferro de Moçambique 
- CFM com destino à Vila de Mar-
racuene. Além de artistas culturais 
e jornalistas, o transporte único e 
inovador do festival com 10 viagens 
realizadas, levará turistas e o públi-
co convidado ao 12º FESTIVAL DA 
MARRABENTA, sem custo de co-
brança do bilhete, com partida às 
14h e regresso às 18h30.
Marrabenta Guazamthini é a gran-
de festa que se realiza, no coração 
da vila de Marracuene, braço motriz 
do entretenimento gratuito e social. 
Está programada para o dia, a ceri-

- A 12ª edição do Festival Marrabenta, conta com a 
parceria crucial do Conselho Municipal de Maputo, 

na qualidade de anfitrião, do Governo de Marracuene, 
do Ministério da Cultura, do Centro Cultural Franco-

Moçambicano e é produzido pela Zambique Lda, uma 
sociedade moçambicana de prestação de serviços de 
âmbito sociocultural, de comunicação, de consultoria 

e de gestão de estabelecimentos e fornecimento de 
equipamentos técnicos para eventos.
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mónia tradicional, o grande concer-
to musical de vários desfiles da Mar-
rabenta num ambiente de glamour 
com feiras de gastronomia, artesa-
nato, feira de produtos agrícolas en-
tre outros à mistura.
Marrabentinha: cultura, turismo e 
life style será o fecho do 12º FESTI-
VAL MARRABENTA, no dia 3 de Fe-
vereiro, na cidade da Matola. Com 
um palco principal de alto desem-
penho energético, apresentará uma 
matriz inspirada de sons de alto ní-
vel da região e além disso a plata-
forma oferece espaços para o bran-
ding de várias marcas de produtos e 
serviços do país, assim como zonas 
de diversão tais como: MARRABEN-
TA LONGE, MARRABENTA SABORES, 
MARRABENTA STYLE, Marrabenti-
nha KIDZONE e LIFE STYLE.
 Pode-se dizer que Moçambique, 
no contexto cultural é rico, mas que 
essa riqueza é um pouco desfasada 
pelo simples facto de que à medida 
que o tempo e a globalização to-
mam protagonismo, o intercâmbio 
entre países nos vários sectores de 
desenvolvimento social não se faz 
sentir.  Alguns hábitos e costumes 
culturais são esquecidos e substituí-
dos por características, consequên-
cia da globalização sociocultural e 
económico.
Desde 2008 que uma série de acti-
vidades e conjugações de sinergias 
entre artistas, produtores, técnicos, 
jornalistas, empresários, estudiosos, 
profissionais e amantes da arte e 
cultura, trouxeram novos subsídios 
para a história da cultura moçambi-
cana e para a criação de mecanismos 
que possam funcionar no resgate 
dos valores culturais, à criação do 
FESTIVAL MARRABENTA, um concei-
to que revolucionaria o panorama 
de amostragens artísticas da ´´Pé-
rola do Índico´´. O festival assumiu, 
desde a sua criação, uma postura 
itinerante permitindo o acesso mais 
alargado e diversificado do público. 
Nesta vertente escalou, no seu per-

curso a cidade de Maputo, Matola, 
Marracuene, Matalane, Xai-Xai, Chi-
buto, Chókwè, Inhambane e Beira.
Por estas e outras razões futuras ´´a 
Marrabenta não pode morrer sem 
a gente estar`` disse o renomado 
Manjakaziano Alberto Mhula, dan-
do vida ao mais nobre objectivo da 
criação do Festival em contribuir na 
preservação e promoção dos artis-
tas e suas magníficas obras artísti-
cas, incontáveis para a arte e cultura 
moçambicanas, através da assunção 
de atitudes, prática de composição, 
performance, programação, forma-
ções de artistas e promotores de 
artes, técnicos e público académico, 
sem se dissociar de questões sociais 
como a promoção de valores cultu-
rais e da cidadania, género e direitos 
culturais em particular e humanos, 
bem como a promoção de intercâm-
bios e diálogos entre gerações.
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E stas calcinhas tem um bolso 
onde se pode colocar qual-
quer material absorvente. O 

penso é reutilizável, bastando lava-
-la. É neste bolso onde é colocado 
o penso que não permite a saída do 
sangue, é impermeável. Podem-se 
encontrar calcinhas feitas com ma-
terial desportivo para dar confor-
to às atletas, variando as cores das 
calcinhas assim como modelo. O 
projecto surge, por se constatarem 
tendências de mulheres que neste 
período usam calcinhas já gastas ou 
as consideradas ´´feias``. Para a Be 
Girl isso não existe, por isso usaram 
a plataforma Mozambique Fashion 
Week para demonstrar a variedade 
de modelos. A Be Girl está em Mo-
çambique desde Agosto de 2018 
tendo realizado palestras abran-
gendo mais de 13.000 raparigas e 
mais de 1000 rapazes, de Setembro 
a Dezembro de 2018, em 30 esco-
las, sendo 8 primárias e as restantes 
secundárias, nas cidades de Maputo 
e Matola. Planificou para 2019, che-
gar a outras províncias do país. Para 
além das calcinhas vendem vernizes, 
lipses, maquiagens e reminadores.
Em conversa com Elioteca Nhatava, 
Júlia Zandamenla e Noica Chichava, 
gestoras da Be Girl em Maputo estas 
deram a conhecer que ́ ´trabalhamos 
para um mundo onde a menstrua-
ção é considerada bonita, e ser uma 
garota não atrapalha as oportunida-
des, a saúde e o sucesso. Encontra-
mos mulheres que ao falarmos da 
menstruação, para elas é um tabu, 
mas como nossa a visão e missão é 
desconstruir estereótipos, fazemos 
o possível através da demonstração 
dos nossos produtos, em especial 
as calcinhas. Se a mulher não vê a 
menstruação surge a preocupação, 
esquece que faz parte do seu cres-
cimento. As nossas palestras são so-
bre o ciclo menstrual e o aparelho 
reprodutor feminino. O Smart ciclye 
(ciclo inteligente) é um produto nos-
so que as mulheres usam para con-

O que mais gosto 
deixa-me orgulhosa 

de ser menina!
Higiene Sexual. Be Girl, surge como um projecto, cujo objecto 
era educar 15.000 adolescentes, em Moçambique, em matéria de 
higiene sexual e corporal, dos quais 1000 rapazes. Actualmente 
é uma empresa social que se preocupa com o emponderamento 
feminino a partir do design, traz produtos alternativos ao penso. O 
seu maior produto é uma unidade de calcinhas com dupla função: 

calcinhas e penso, reutilizável.

trolar o seu período de menstrua-
ção e a sua fertilidade. Os rapazes 
também recebem este produto para 
alargar os seus conhecimentos so-
bre o sistema reprodutor feminino. 
O Design é apenas uma palavra, a 
menos que tenha um propósito. Esta 
é a frase de chamada da Be Girl que 
visa agradar e confortar as mulhe-
res que acham o período menstrual 
algo triste. É também tarefa destes 
romper com barreiras adversas ao 
tema. Nem toda a mulher tem dis-
ponibilidade de comprar pensos, e 
quando falamos de calcinha alterna-
tiva ao penso, estamos a dizer que 
estas calcinhas duram 2 anos, e não 
precisam de gastar outra vez mais 
350mt. Sabemos que há localidades 
onde a areia e a capulana são usadas 
durante o período menstrual, e são 
estes e outros casos que a Be Girl 
quer alterar. A Be Girl é uma empre-
sa de capital americano, e Moçambi-
que é uma das suas sucursais. ``

OS PRODUTOS DA

SÃO VENDIDOS EM ALGUNS
PONTOS DA CIDADE DE MAPUTO:

MAGOANINE, 
MERCADO ADELINA,

E MUSEU 
AO PREÇO DE
350 METICAIS
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N este contexto, o sistema 
de pagamentos electró-
nicos, incluindo os pa-

gamentos e recebimentos do 
Estado, que apresenta grandes 
oportunidades para dinamizar 
a inclusão financeira no país, 
encontra-se em plena moderni-
zação e expansão, o que é de-
notado pelo fortalecimento dos 
diversos subsistemas de paga-
mentos, onde se destaca o das 
transferências electrónicas inter-
bancárias.
No que se refere a indústria de 
seguros, esta apresenta um baixo 
nível de penetração, tanto geo-
gráfica como demográfica, toda-

via cresce a um ritmo acelerado. 
A oferta de produtos voltados 
para o segmento de baixo rendi-
mento tem o potencial para con-
tribuir para o crescimento desta 
indústria de forma consistente. 
A mesma tendência é observada 
no sector de pensões, que está 
praticamente limitado ao regime 
obrigatório de pensões.
Nos últimos anos, foram reali-
zados diagnósticos sobre a pro-
tecção do consumidor financeiro 
e educação financeira, que con-
cluíram que, embora já se obser-
ve alguma evolução no desen-
volvimento de acções orientadas 
à protecção do consumidor fi-

nanceiro, as mesmas carecem de 
aprofundamento para permiti-
rem que a inclusão financeira se 
dê com base em práticas de ne-
gócio que, ao proteger os inte-
resses e direitos do consumidor 
e tratar o consumidor de forma 
justa, fomentem o aumento da 
confiança no sistema financeiro, 
e contribuam para a estabilidade 
financeira.
De igual modo foram conduzidos 
diagnósticos sobre os principais 
obstáculos à inclusão financeira 
em Moçambique, sendo o prin-
cipal a limitada extensão da rede 
de pontos de acesso aos serviços 
financeiros, que por seu turno 

deve-se à indisponibilidade de 
algumas infra-estruturas básicas, 
principalmente nas áreas rurais, 
o fraco potencial económico e os 
custos de transacção. Além dis-
so, há uma oferta relativamente 
pequena de produtos e serviços 
especificamente criados e co-
mercializados para atender às 
necessidades de determinados 
segmentos sociais e empresariais 
com fraco ou inexistente acesso 
aos serviços financeiros como 
pequenos agricultores, famílias 
de baixa renda vivendo nas zo-
nas urbanas e periurbanas, e das 
micro, pequenas e médias em-
presas.  In Banco de Moçambique

Estratégia Nacional de
Inclusão Financeira 2016 - 2022

© PIXABAY

> Continuação
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O QUE É?
O Directório de Agronegócios 
AgriMag é uma plataforma que 
congrega, no mesmo espaço, 
informação relevante sobre 
empresas e entidades públicas 
ou privadas que desenvolvem 
actividades directa ou indirec-
tammente ligadas ao sector de 
agronegócios em Moçambi-
que.

PARA QUE SERVE? 
O Directório de Agronegócios 
AgriMag tem como propósito 
servir de ponto de partilha de 
dados de empresas e entidades 
que operam nas mais variadas 
áreas e sub-sectores de agro-
negócios, permitindo, deste 
modo, a ligação dos diferentes 
intervenientes na cadeia de va-
lor do sector. 

COMO FUNCIONA?
O Directório de Agronegócios 
AgriMag é o resultado de um 
processo de recolha de infor-
mação relacionado com orga-
nizações públicas e privadas 
nacionais ou estrangeiras que 
operam em Moçambique. Os 
dados, depois de compilados e 
organizados em série, são pu-
blicados nas edições da revista 

O Directório de Agronegócios AgriMag é gerido por uma equipa específica sub-contratada
para o efeito. A mesma pode ser contactada pelos seguintes meios:

EMAIL: directorio.agrimag@gmail.com
TELEFONES: +258824313543/+258 842340558

REDES SOCIAIS: @agrimag  |  #agrimag

Agronegócio
em Moçambique

AgriMag seleccionadas pelo 
subscritor. Os dados são actua-
lizados em todas as edições ou 
sempre que se justifique.

COMO FAZER PARTE?
As empresas e instituições pú-
blicas ou privadas com interes-
se em fazer parte do Directó-
rio de Agronegócios AgriMag 
podem solicitar a sua inclusão 
através do envio, por email, do 
Formulário de Adesão devida-
mente preenchido de forma 
electrónica. Ao formulário, de-
ve-se juntar o comprovativo de 
pagamento do valor do espaço 
requerido, conforme indicado 
no formulário.

ISENÇÃO DE PAGAMENTO
As empresas e instituições que 
já constam do Directório, irão 
permanecer na plataforma sem 
qualquer custo nas edições 
de Janeiro/Fevereiro e Março/
Abril de 2019. Daí em diante, a 
sua permanência estará sujeita 
à manifestação de interesse, 
através do preenchimento do 
Formulário de Adesão. Estão 
igualmente isentas de paga-
mento, as empresas parceiras 
da AgriMag ou que tenham 
comprado publicidade.

COMO TER DESTAQUE?
O Directório de Agronegócios 
AgriMag prevê o mesmo tra-
tamento para todas as empre-
sas. Todos os signatários do 
Formulário de Adesão ocupam 
um espaço padrão específico. 
Havendo necessidade de ocu-
par mais espaço, a entidade 
poderá requerer, especificando 
a alternativa preferida. Cada 
entidade poderá ocupar, no 
máximo, uma página inteira do 
Directório.

TERMOS & CONDIÇÕES
O Directório de Agronegócios 
AgriMag é propriedade da re-
vista AgriMag, podendo ser 
publicado como parte ou em 
separado da mesma. A Agri-
Mag reserva-se o direito de 
seleccionar, alinhar e retirar as 
entidades subscritoras sempre 
que se justifique. A informação 
publicada é da inteira respon-
sabilidade das entidades. Ne-
nhuma imagem é permitida, 
com excepção dos logos da 
empresa e dos seus produtos.

CUSTOS
O Directório de Agronegócios 
AgriMag é um serviço que tem 
como perspectiva apoiar as 
empresas do sector a divulga-
rem os seus produtos e servi-
ços, apresentando-se como 
uma alternativa à inserção de 
anúncios publicitários no mo-
delo tradicional. Os custos 
de cada inserção variam de 
1.000,00 a 3.500,00 Mts, con-
forme o espaço.

 700g DE FOLHAS DE ABÓBORA
 200g DE AMENDOIM PILADO
 1 CEBOLA PICADA
 700g DE CAMARÕES 

COZIDOS E DESCASCADOS
 2dl DE LEITE DE COCO
 2 TOMATES MADUROS
 PIRIPIRI Q.B.
 SAL Q.B.

Matapa
de Abóbora

INGREDIENTES

 Corta-se as folhas de abóbo-
ra em forma de caldo verde.
 Cozem-se em água tempe-

rada com sal. Depois de co-
zidas escorrer-se num passa-
dor.
 Coloca-se ao lume uma pa-

nela com o óleo e cebola pi-
cada até alourar.
 Adiciona-se tomate e deixa-

-se cozer até desfazer-se.
 Adicionam-se ao refogado 

as folhas de abóbora escor-
ridas. 
 Juntam-se o leite de coco, os 

camarões cozidos e descasca-
dos e o amendoim pilado e 
desfeito em pouca água.
 Tempera-se com sal e tem-

pero.
 Leva-se novamente ao lume 

para apurar.
 Serve com chima ou arroz.

In: receitasemenus.net

MODO DE PREPARAR

PARA NÓS, TODO O CONHECIMENTO 
PODE-SE TRANSFORMAR NUMA ACÇÃO

 geral@one2onelink.co.mz  www.one2one.co.mz

 [+258] 849535079
 [+258] 827179349



O Centro Cultual 
Franco Moçambi-
cano, a melhor casa 

de divulgação de artes e 
cultura de Moçambique, 
fechou as suas actividades 
com um cartaz repleto de 
alegria e música. Esteve 
no palco a cantora e com-
positora brasileira Flávia 
Coelho, que se encontra 
a viver em França. Flávia 
já esteve no país no festi-
val Azgo o que lhe propôs 
o seu regresso à pátria 
amada. Partilhou o palco 
com Regina dos GranMah, 
numa noite de calor e ale-
gria do mês de natal. Em 
entrevista ao Icef Jornal 
Feminino, Flávia disse:
´´Fiz um concerto um dia 
antes do AZGO, aqui no 
Franco, e foi nesse mo-
mento que fiz uma par-
ceria com os colaborado-
res deste centro que têm 
mostrado serviço pela 
cultura e artes. É o que me 
levou a voltar a Maputo. 
Eu sei que além da paisa-
gem linda que o país tem, 
Moçambique lutou muito 
pela sua transformação 
após a independência e 
tem tudo a ver com a cul-
tura estrangeira que se 

mistura com o povo de 
Moçambique, havendo 
muito trabalho sem o es-
tigma de racismo, o que 
mostra o começo do fu-
turo. A força das mulheres 
moçambicanas é fantásti-
ca, dividir o palco com Re-
gina dos Grah Mah, Oné-
sia da Cristina, Muholove, 
Ras Skunk, Noma Nyiki e 
Dub Rui, foi fantástico, e 
o brasileiro deve pensar 
que o DNA deste povo é 
transmitido. Todo o mun-
do tem direito de ser feliz 
nesse mundo, e tenham 
um feliz Natal``.
Para o director do Fran-
co, Marc Brebant, ´´falar 
dos eventos do CCFM é 
complexo, neste ano em 
que fizemos mais de 300 
eventos, com mais de 
50.000 pessoas e traba-
lhámos com 4500 artis-
tas. O CCFM é um centro 
com missão principal e 
essencial de acompanhar 
os artistas moçambicanos. 
Este ano a qualidade das 
propostas foi muito boa. 
Para nós só será suficien-
te se este país estiver no 
mapa do mundo da cultu-
ra. Estamos a fazer parce-
rias com a Ilha da Reunião 
e África do Sul, na base 
de acolhermos os artistas 
desta zona austral para 
interacções. O movimen-
to artístico está a crescer 
e Moçambique não pode 

ficar esquecido por causa 
da crise. É com a crise que 
elaboramos mais coisas 
para ultrapassarmos, a si-
tuação. Acredito que com 
a colaboração de todos: 
jornalistas, músicos, ges-
tores, o nosso país pode 
fazer parte do boom e 
chamar-se: terra de boa 
gente. Cada ano, fazemos 
chamadas para submissão 
de projectos, claro, alguns 
passam outros não, mas 
a culpa não é só nossa 
como CCFM, mas de to-
dos que estão dentro da 
comissão das chamadas, o 
governo e sector privado. 
Quero dizer que um pro-
grama é algo particular no 
sentido de que tem mui-
tos projectos interessados 
e com qualidade. Não po-
demos colocar todos na 
mesma agenda. Somos 
um centro cujo foco é o 
público moçambicano. É 
preciso entender-se que 
nem tudo é francês. Flávia 
está cá pela segunda vez 
porque fez todo o circuito 
IGODA e para o Franco é 
sempre bom ter alguém 
com este tipo de tour em 
palcos moçambicanos. 
Para terminar: que todos 
os artistas nacionais pos-
sam passar pelos palcos 
de diferentes festivais de 
África. 

DÉLCIA - MOÇAMBICANA: 
Foi interessante fechar o 
ano com a Flávia Coelho, 
já cá esteve e vê-la pela 
segunda vez é um presen-

te de Natal. Não cantou 
todas as músicas, perce-
be-se, fez uma diferença 
ao cantar novas músicas. 
Gostei!

CAMILA - BRASILEIRA:
Foi muito bom e diferen-
te vir ao Franco e fechar 
o ano cultural. Desta vez 
o evento foi suave. Espe-
ro que em 2019 venham 
novos artistas nacionais e 
estrangeiros. Há poucos 
nacionais, no meu ponto 
de vista, a fazerem-se ao 
palco do Franco.

DENISE - BRASILEIRA:
O Franco deve fazer mais 
festas deste tipo, mas fes-
tas em que se misturam 
artistas nacionais e es-
trangeiros, e que durem 
mais tempo. O Franco 
busca trazer artistas locais 
e franceses, é uma casa 
importante para a divul-
gação da cultura para a 
comunidade nacional e 
estrangeira. O Centro Cul-
tural Brasil-Moçambique 
tem de se espelhar neste 
centro, o trabalho de di-
vulgação deve ser contí-
nuo e ter a Flávia aqui é 
ter uma parte da nossa 
história a ser divulgada.

ÂNGELA - FRANCESA:
Estou muito feliz em vir 
passar o fim de ano em 
Moçambique, ter uma 
brasileira a fechar o ano 
do Franco é bom para a 
divulgação das nossas 
culturas. Não conheço 
ainda os eventos todos do 
Franco, mas gostaria que 
continuassem com o mes-
mo perfil de actividades.

FLÁVIA COELHO FECHA
ACTIVIDADES CULTURAIS DE
2018 NO FRANCO
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Os celulares são feitos para quem não se contenta com pouco, mas é preciso pesquisar 
bem para encontrar o seu melhor modelo para o dia-a-dia. Com processadores avança-
dos, telas com alta definição e recursos inovadores como a câmara dupla, são apenas 
algumas das principais características dos smartphones.

O mundo dos telefones celulares 
que não vai perder neste 2019

Para quem pode investir alto, esse celular oferece o melhor 
desempenho. Com a melhor câmera, tela maior e protecção 
contra água e poeira. Faz fotos com qualidade profissional 
com sua câmera dupla traseira. Com o processador mais 
avançado da Apple, não conta com espaço para cartão de 
memória mas tem um armazenamento de até 512GB.

FICHA TÉCNICA:
- Tela OLED de 6,5"
- Processador A12 Bionic
- Armazenamento de 64 GB, 256 GB ou 256 GB
- Câmera dupla traseira de 12Mega Pixel (f/1.8)+
12MP (f/2.4) e frontal de 7MegaPixel (f/2.2)
- Internet 4G
- Protecção contra água e poeira: certificação IP68
- Face ID (reconhecimento facial)
- Sistema operacional de fábrica: iOS 12

Iphone XS MAX

Galaxy Note 9
Tela de 6.4’’ é ideal para os aman-
tes de smartphone. Este modelo 
visa a produtividade e traz a tra-
dicional caneta electrónica S Pen 
que funciona também com con-
trolo remoto numa distância de 
10 metros em espaço aberto.

FICHA TÉCNICA:
- Tela de 6,4" Super AMOLED
Quad HD+(proporção 18,5:9)
- Processador Snapdragon 845
até 2,8GHz
- Memória RAM: 6 GB
- Armazenamento: 128GB ou 
512GB
- Câmera dupla traseira de 12Me-
gaPixel (f/1.5 a f/2.4)+12MP (f/2.4) 
e frontal de 8MegaPixel (f/1.7)
- Internet 4G
- Protecção contra água e poeira:
- Certificação IP68
- Scanner de íris
- Reconhecimento facial
- Leitor de digitais
- Sistema operacional de fábrica:
Android 8.1 (Oreo)

Galaxy S9 Plus
O modelo mais avançado da linha GalaxyS. Por isso tem abertura 
de lente variável para controlar o nível de exposição em ambientes 
muito escuros ou muito claros. Conta com um processador avan-
çado Snapdragon 845, memória RAM de 6GB e armazenamento 
de 128GB.

FICHA TÉCNICA:
- Tela de 6,2" Super AMOLED Quad HD+ (proporção 18,5:9)
- Processador Snapdragon 845 de até 2,8GHz
- Memória RAM de 6GB
- Armazenamento: 128GB
- Câmara dupla traseira de 12MegaPixel (f/1.5; f/2.4)+12MegaPixel
(f/2.4) e frontal de 8MegaPixel (f/1.7)
- Internet 4G
- Proteção contra água e poeira: certificação IP68
- Scanner de íris
- Reconhecimento facial
- Leitor de digitais
- Sistema operacional de fábrica: Android 8.1 (Oreo) Da Sony com bordas mínimas. A fa-

bricante japonesa apresentou durante 
a MWC2018, onde o smartphone foi 
classificado como o melhor do evento. 
Não conta com câmara dupla mas o 
sensor único de 19MP promete fotos 
incríveis.

FICHA TÉCNICA:
- Tela de 5,7" Full HD (proporção 18:9)
- Processador octa-core Snapdragon 
845 de até 2,8GHz
- Memória RAM de 4GB
- 64GB de armazenamento
- Câmera traseira c/ 19MP (f/2.0) e 
frontal de 5MP (f/2.2) grande-angular
- Internet 4G
- Bateria de 3.180 mAh
- Leitor de digitais
- Sistema operacional de fábrica: An-
droid 8 (Oreo)
- Proteção contra água e poeira:
certificação IP65/68

Xperia XZ2

Para conquistar o público, a fabricante apostou na inteligência artificial, com 
processador Qualcomm. A câmara traseira é dupla com doissensores de 
16MP. Leva a certificação IP68.

FICHA TÉCNICA:
- Tela de 6,1" Quad HD+ (proporção 19,5:9)
- Processador octa-core Snapdragon 845 de até 2,8GHz
- Memória RAM: 4GB/6GB (Plus)
- Armazenamento: 64GB/128GB (Plus)
- Dual chip
- Câmera traseira dupla de 16MP (f/1.6)+16MP (f/1.9) e frontal de 8MP (f/1.9)
- Internet 4G
- Bateria de 2.890 mAh
- Leitor de digitais
- Sistema operacional de fábrica: Android 8.0 (Oreo)
- Proteção contra água e poeira: certificação IP68LG G7 THINO



Janeiro 201916 CULTURA E LAZER

A primeira edição do TE-
DxMaputoWomen, que 
ocorreu no dia 8 de 

Dezembro de 2018, na Embai-
xada do Reino dos Países Bai-
xos, contou com a presença 
de cerca de 90 participantes e 
convidados que, em conjunto 
com os oradores e membros 
da organização, perfizeram um 

total de 120 pessoas ao longo 
do programa da conferência. O 
ambiente proporcionado pela 
harmonia entre a localização e 
a disposição de todos os en-
volvidos permitiu o foco total 
nos 10 oradores e na excelente 
transmissão de cada uma das 
ideias partilhadas em palco. O 
sucesso da conferência é espe-

lhado nos resultados atingidos 
e no compromisso da equipa 
organizadora em continuamen-
te melhorar o seu desempenho 
para proporcionar experiências 
de qualidade e inspiradoras 
à comunidade TEDx de Ma-
puto. Ao abrigo do tema da 
conferência internacional TED-
Women 2018: Showing Up, os 

eventos TEDxWomen em todo 
o Mundo debruçaram-se sobre 
o percurso de mulheres que 
afirmam a sua presença através 
de uma grande variedade de 
iniciativas, projectos e estilos 
de vida, criando impacto na sua 
geração e nas gerações vindou-
ras. Calendário de festivais de 
Maputo edição 2019. 

1a edição do TedMax Maputo Women


