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O receio de passar por 
necessidades após 
que o primogénito 

viesse ao mundo, fez com 
que o casal Uache, residen-
te na cidade da Beira, co-
locasse em prática um pro-
jecto, há anos idealizado, 
de criação de uma empre-
sa, que passou a ostentar o 
nome de Perfil Lda.
Especializada no fabrico e 
montagem de persiana e 
cortinados, fornecimento 
de equipamento hospitalar, 
mobiliário residencial e es-
critório, além de prestação 
de serviços técnicos para 
a manutenção dos equipa-
mentos. 
Em conversa com Sónia 
Uache, proprietária e ges-
tora dos três empreendi-
mento, contou-nos que a 
primeira empresa, Perfil 
Lda., nasceu em Agosto de 
1998 durante a gravidez do 
primeiro filho.
Com o medo das responsa-
bilidades acrescidas que se 
avizinhavam, houve a neces-
sidade de colocar o ideal em 
acção, tanto que em 2000 
legalizaram a empresa. 
Para o efeito, foi investido 
cerca de 30 mil Meticais, 
fruto de pequenos traba-
lhos que já vinham fazendo 
ao domicílio de maneira in-
formal. 

SÓNIA UACHE

“PRETENDO INVESTIR EM 
GRANDES PROJECTOS”

Ao ICEF, a empresária partilha o percurso 
que a levou ao actual estatuto!...

TEXTO: IDNÓRCIO
FOTOS: ICEF

Em 2010, a Perfil Lda. co-
meçou a render lucros que 
lhes possibilitou a contratar 
20 trabalhadores. 
Quando a empresa se fir-
mou no mercado, a deman-
da aumentou, facto que fez 
com que o casal proprietá-
rio optasse por criar a se-
gunda empresa denomina-
da Jil-Johane Investimento, 
vocacionada à importação 
e comercialização de equi-
pamentos e sistema de 
frios, além de fazer assis-
tência técnica. Esta empre-
sa nasceu com o braço-or-
çamental da Perfil Lda. 
Por volta de 2013, aquando 
da crise económica e finan-
ceira em que Moçambique 
esteve submerso que, con-
sequentemente, afectou 
várias empresas, sobretu-
do, as que têm o Estado 
como principal cliente, o 
casal optou em abraçar a 
área de restauração como 
forma de garantir a susten-
tabilidade dos outros ne-
gócios. 
Para criar-se um ambiente 
arejado e pitoresco, de ma-
neira a agraciar os clientes, 
os proprietários tiveram 
que fazer investimentos 
avultados. 
Quando tudo estava ao ru-
bro, eis que eclode em Mo-
çambique a covid-19, que exi-
giu sucessões de restrições 
de actividades económicas 
como forma de prevenção.
Por causa disso, houve a 
necessidade de encerrar as 

portas, para evitar a propa-
gação da doença. “Como a 
situação não está a melho-
rar, optamos em reconstruir 
o local com esperança de 
reabrir no próximo mês”. 
A fonte acrescentou ainda 
que “a estruturação tem 
em foco  também objecti-
vo de aquisição do “Selo 
Limpo e Seguro”. Um me-
canismo de certificação 
para entidades e servi-
ços que operam no sec-
tor de turismo, que cum-
prem rigorosamente com 
os protocolos sanitários, 
validados pelo Ministério 
da Saúde, no contexto da 
covid-19. Neste momento, 
os meus colaboradores 
estão em formação para 
melhor receber e orientar 
os clientes, segundo-se o 
protocolo sanitário”, expli-
cou Sónia Uache.

EFEITOS DA COVID-19 E 
FENÓMENOS NATURAIS 

Enquanto a covid-19 não 
dá trégua, várias pequenas 
e médias empresas vão-se 
ressentindo dos efeitos 
desta pandemia. O infortú-
nio não virou a “cara” para 
as empresas do casal Ua-
che, que estão, também, de 
cócoras.
No entanto, para sobrevi-
ver à crise, houve a neces-
sidade de se  reinventar. 
Ao invés de pautar pelos 
serviços tradicionalmente 
prestados, a empresa Perfil 

Lda., por exemplo, tem vin-
do a produzir máscaras de 
protecção facial, por causa 
da sua crescente procu-
ra no mercado, já que tem 
sido um dos instrumentos 
mais usados para a preven-
ção da COVID-19.
Ainda na senda de inova-
ção, há, segundo Sónia, 
projectos em manga a se-
rem executados nos próxi-
mos dias, como forma de 
buscar alternativas para so-
brevivência das empresas e 
garantir o pagamento sala-
rial dos poucos trabalhado-
res que ainda exercem as 
suas funções e das despe-
sas correntes. 
“Se as grandes empresas já 
calculam prejuízos econó-
micos avultados causados 
pela crise provocada pelo 
novo coronavírus, imagine 
então os efeitos da pan-
demia para pequenas e 
médias. Além de todas as 
preocupações com a saú-
de para evitar o contágio 
– assim como acontece em 
todo o mundo – há também 
a apreensão de perder pra-
ticamente toda a renda em 
função da queda nas ven-
das e prestação de serviços, 
uma vez que neste período 
as pessoas estão preocupa-
das em economizar”.
A entrevistada disse ainda 
que nesta época da pande-
mia tem tido dificuldades 
para importação da maté-
ria-prima, porque a fábrica 
que tem-lhes fornecido os 
materiais está encerrada 
devido ao cumprimento 
das restrições das activida-
des económicas na África 

do Sul. Prevê-se, no entan-
to, que seja reaberta em 
Maio próximo. 
“Mas como não estamos a 
ter encomendas que jus-
tifiquem as importações, 
estamos a trabalhar com 
o stock adquirido antes da 
eclosão da covid-19. Du-
rante este período, tenho 
estado em contacto com 
uma empresa brasileira 
para, também, passar a for-
necer-nos a matéria-prima, 
de forma a alternarmos de-
pendendo da oferta”.
Em relação a passagem, 
em Março de 2019, do ci-
clone Idai que fustigou se-
veramente a cidade da Bei-
ra teve impacto negativo 
nos empreendimentos do 
casal Uache. A fábrica de 
produção de persianas e 
cortinados ficou totalmen-
te destruída, incluindo as 
máquinas. 
A empresária e mãe de três 
filhos contou-nos, com lá-
grima no canto do olho, 
que neste momento estão 
a produzir, paulatinamente, 
de forma manual, uma vez 
que não tem perspectiva 
imediatas para aquisição 
de outras máquinas. 
“Repara que em 2011 ad-
quirimos cada máquinas 
por 20 mil dólares e hoje 
este valor duplicou. E 
como se isto não bastasse, 
quando tentávamos recu-
perar veio o ciclone Eloise, 
onde além de destruir o 
que já tínhamos feito, so-
fremos saque do material 
do escritório e residencial, 
ar-condicionados, entre 
outros artigos. Este infortú-
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nio está estimado em cerca 
de dois milhões de Meticais 
e o caso está a ser seguido 
pela Polícia da República 
de Moçambique”.   

QUERO ENGRENAR NO 
MERCADO DE ACÇÕES

Sendo uma empresária 
conceituada na província 
de Sofala e com empresas 
a prestarem serviços quase 
em toda cidade da Beira, 
Nampula e Maputo, Sónia 
Uache pretende, num pe-
ríodo de cinco anos, inves-
tir em grandes projectos ou 
em mercado de acções. 
De acordo com ela, a ideia 
não é ser sócia, mas de in-
vestir capital que terá ren-
dimentos dentro de curto 
período. 
Para almejar os seus inten-
tos, está neste momento 
a aperfeiçoar o seu inglês 
para melhor interagir com 
outros investidores nacio-
nais e internacionais. “É 
certo que se pode fazer 
isso através de intermediá-
rios, mas acredito que es-
tes poderão não transmitir 
fielmente a emoção das 
palavras. Por causa disso, 
já perdi muitas oportuni-
dades de firmar parcerias 
com empresas estrangei-
ras por falta do domínio da 
língua inglesa”. 
Para isto acontecer, Sónia 
Uache tem estado a tra-
balhar arduamente para 
poder angariar capital pos-
sível para o efeito, já que 
de acordo com ela, “nun-
ca foi uma boa ideia pedir 
emprestado dinheiro no 
banco comercial, porque 
acaba uma eternidade a 
trabalhar para eles e quan-
do se der conta não terá 

feito nada para si como 
empresário”.

O EMPREENDEDORISMO 
COMEÇA EM CASA

Com uma mãe que era 
funcionária pública, Sónia 
Uache contou que aos fins-
-de-semana a mãe fazia 
pães e bolos. Ela e a irmã 
é que comercializavam. 
Lembra, igualmente, que a 
mãe obrigava-as a partici-
par daquela acção. E isso 
fez com que Sónia, desde 
cedo, começasse a interes-
sar-se pelos negócios e for-
tificar-se na gestão. 
Quando aos 12 anos fez o 
curso de costura, come-
çou a produzir pantalonas 
e vendia-as para as colegas 
na escola, “fazia, também, 
tranças e bonecas de pano. 
Sempre fui uma mulher de 
negócio, que luta todos os 
dias para ganhar dinheiro. 
Por isso tenho incutido, 
também, para os meus fi-
lhos”, disse Sónia, para de-
pois acrescentar que “às 
minhas filhas costumo di-
zê-las que ultimamente os 
homens não querem mu-
lheres, mas sim parceiras 
de vida e vice-versa. Tem 
sido assim porque todos 
têm lutado pelas melhores 
condições na vida. 
Se for a notar, hoje em 
dia é muito raro encontrar 
um casal em que somente 
o marido é que trabalha 
e a mulher fica de braços 
cruzados. A mulher já des-
pertou. Veja que há mui-
ta mulher a desenvolver 
em qualquer esquina um 
negócio que tem comple-
mentado na sua vida so-
cial”.

CONSELHOS AOS 
POTENCIAIS 

EMPREENDEDORES 

Os jovens devem saber que 
o empreendedorismo é 
algo que se faz com paixão. 
Isto é, há que saber o que 
se quer empreender. Para 
tal, será preciso conceber 
ideias claras (projecto), es-
tabelecer o grupo alvo e o 
estudo do mercado.
O plano “não pode ficar 
muito tempo no forno, é 

como um bolo. Os riscos 
existem e as pessoas têm 
que ter consciência disto. 
E quanto maior forem (os 
riscos) é sempre bom ar-
riscar. Mas deve-se correr 
o risco ciente de que se vai 
alcançar o desejado”.
As pessoas quando en-
grenam no mundo de em-
preendedorismo querem 
ganhos imediatos, mas não 
é possível. O mais sensato é 
traçar-se metas. “E o mer-
cado vai te ensinar a dar 

os primeiros passos e sai-
ba que sempre a responsa-
bilidade será tua, ninguém 
será responsável pelo teu 
fracasso e nem pelo teu 
sucesso, disse Sónia, para 
depois acrescentar que as 
mulheres não devem se vi-
timizar, tem de disputar o 
mercado de negócio com 
pé de igualdade com os 
homens, de maneira a eli-
minar o estereótipo de que 
eles são detentor do mer-
cado empreendedor.
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“COM OS MEUS 14 ANOS, SABIA QUE O MEU CAMINHO SERIA 
DAR CONTINUIDADE AO ESFORÇO DA MINHA FAMÍLIA”

Conte-nos a história da 
família Bourguignon e 
que geração a Giselle, 
representa na família?

O nome “Bourguignon” 
vem da família do nosso 
pai. Adoptado também 
pela minha mãe, Maria 
Auxiliador Bourguignon, 
através do casamento e 
os meus 2 irmãos, Edson 
Bourguignon Júnior e Leo-
nardo Pedro Bourguig-
non, na nascença. Eu sou a 
mas nova e única menina. 
Represento a 4ª geração 
da família Bourguignon e, 
agora já temos a 5ª gera-
ção que são os meus so-
brinhos. Quem carimbou o 
nosso apelido foi o avô do 
meu pai, natural da Borgo-
nha, uma cidade na França 
e que depois emigrou para 
o Brasil. O interesse na in-
dústria do calçado surge, 
no entanto, com o meu pai, 
quando vem para Moçam-
bique em 1995 à procura 
de novas oportunidades na 
vida. “Ipanema” é o nome 
comercial, mas a empresa 

Faz parte da 4ª geração de uma família que chegou em Moçambique em 
1995, desde os 3 anos Giselle Bourguignon tem acrescentado um dígito 

no sucesso do Ipanema Moçambique: uma indústria de calçados. Em 
entrevista, a formada em Administração de Empresas, partilhou connosco 

como tem feito da empresa familiar uma história que orgulha quem a 
conhece. O Icef Jornal Feminino conheceu um pouco do percurso da 

empresa e da família Bourguignon. Segue em linhas abaixo.

que a representa chama-
-se CIMEXTUR, Lda. O meu 
pai, Edson Bourguignon, é 
formado em contabilida-
de e sempre exerceu essa 
profissão no Brasil, mas 
quando saiu do Brasil, de-
cepcionado com o Plano 
Económico implantado na 
altura para a alteração da 
moeda brasileira – de Cru-
zeiro para Real – nunca 
imaginou que Moçambique 
seria o país que iria chamar 
de “casa”. O primeiro des-
tino foi Portugal, mas as 
oportunidades eram muito 
limitadas e depois de 45 
dias sem saber ao certo 
qual seria o seu novo rumo, 
a gerente do banco sugeriu 
que Moçambique poderia 
ser o local que procurava 
para investir. Abrimos o 
mapa (risos) e, mesmo com 
os seus 50 anos de idade, 
eu com 2 anos e meio com-
pletamente dependente 
dele e da minha mãe, e com 
coragem que sempre lhe 
foi inata, decidiu embarcar 
nessa aventura pelo Índi-
co. O negócio de calçados 
surgiu por magia do Desti-
no. Foi uma combinação de 
factores especiais para que 
tudo se encaixasse no mo-
mento perfeito. O primeiro 

foi a Fábrica de Calçados 
Nelfa que estava disponível 
para alugar, toda equipada 
e o segundo foi a parceria 
criada com um sócio que 
tinha o know-how da fa-
bricação de calçados. Pos-
teriormente, a sociedade 
desfez-se e nós continuá-
mos com a operação.

Surge o nome
 Ipanema através de…?

O meu pai queria que a 
publicidade dos nossos sa-
patos tivesse como fundo 
musical a famosa melodia 
da música A Garota de Ipa-
nema - (olha que coisa mais 
linda…). Fizemos a campa-
nha e teve um óptimo re-
torno. A marca foi criada 
em 1995. Hoje a empresa é 
gerida por mim e pelo meu 
irmão Leonardo. O Edson 
Jr., o nosso irmão mais ve-
lho, que participa na em-
presa activamente desde 
a sua criação, hoje em dia 
encontra-se em Portugal, 
mas ainda assim coordena 
várias frentes à distância; 
é ele quem detém o know-
-how da produção fabril e 
juntamente connosco, to-
mamos as decisões estra-
tégicas da empresa. O meu 

TEXTO: IZIDRO DIMANDE
FOTOS: IZIDRO DIMANDE
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pai, também em Portugal, 
continua a participar acti-
vamente na empresa, ac-
tuando mas na sua área de 
formação.

Quando começa a 
fazer parte do quadro 
de colaboradores da 

empresa?

Assim que terminei a fa-
culdade, em 2013. É muito 
difícil descobrirmos a nos-
sa verdadeira vocação. Os 
currículos escolares, infeliz-
mente, são mais orientados 
para formatar do que para 
guiar, não deixando qual-
quer espaço para formar 
críticos nem para nos per-
cebermos enquanto indi-
víduos. Eu tive sorte nesse 
aspecto. Já desde muito 
nova, com os meus 14 anos, 
que sabia que o meu cami-
nho seria dar continuidade 
ao esforço da minha famí-
lia. Depois de tudo, seria 
muito injusto se toda a luta 
tivesse sido em vão. Foi na 
CIMEXTUR que tive o meu 
primeiro emprego com 
contrato assinado, embora 
já tivesse realizado alguns 
projectos na minha facul-
dade, o ISCTE, dentro do 
movimento Júnior - uma 
rede de empresas criadas 
por estudantes universitá-
rios que oferecem serviços 
remunerados em troca da 
oportunidade de aplicar 
os conhecimentos que vão 
aprendendo ao longo do 
curso.
 
Ipanema Brasil e Ipanema 

Moçambique é mesmo 
grupo?

Não. São empresas dife-
rentes (risos). A Ipanema 
Moçambique foi criada em 
1995, quando nós chegá-
mos a Moçambique, e a 

Grendene, cria a marca Ipa-
nema no Brasil em 2002. 
Foi uma feliz coincidência 
ambas empresas regista-
rem o nome ‘’Ipanema’’ 
para calçados. São duas 
empresas diferentes com 
mesmo nome para o mes-
mo produto, mas em países 
diferentes. Entretanto, foi 
essa coincidência que nos 
abriu portas para hoje ser-
mos os distribuidores da 
marca no país.

Quando miúda já 
frequentava a Ipanema, 

e uma parte dos 
colaboradores ainda 
trabalham consigo. 
Quer comentar essa 

experiência?

É lindo ver colaboradores 
que me levaram ao colo 
quando miúda, ainda no ac-
tivo. Boa parte do que sei, 
aprendi com eles. No início 
quando assumi as funções, 
foi meio complicado fazer a 
transição da menina que ia 
passar as tardes no escritó-
rio a recortar e a colar, para 
a mulher que voltou para 
ajudar a elevar a empresa 
para o próximo patamar. 
Foi uma novidade para to-
dos, na verdade. Como era 
de se esperar, nos primei-
ros meses foi desafiador 
porque havia várias linhas 
para serem traçadas, mas 
com naturalidade, tudo foi 
encaixando-se. Hoje somos 
como uma família Ipanema 
(e todos (ainda) me cha-
mam de “menina” - risos).

É erro dizer que estão 
representados em mais 
de 100 país, digo isto 
por causa desses dois 

nomes, e nas pesquisas 
que fiz, encontrei essa 

informação?

Ipanema Brasil sim – o chi-
nelo – que pertence ao 
grupo Grendene, tem ain-
da marcas como a Rider, 
Grendha, Melissa, Cartago. 
Todas essas marcas tam-
bém representamos aqui 
em Moçambique. A produ-
ção dos produtos Ipanema 
Brasil é realizada na totali-
dade na fábrica da Grende-
ne, em Fortaleza. As insta-
lações são inacreditáveis, 
com capacidade para pro-
duzir 15 pares de chinelos 
por segundo, veja isso! Nós 
ficamos responsáveis por 
importar e distribuir para 
revenda nas nossas lojas 
próprias e restantes parcei-
ros locais.

“ESTAMOS A ADAPTAR-
NOS, COMO TODAS AS 

OUTRAS EMPRESAS. 
NÃO É TEMPO DE 

“ESPERAR PARA VER”.

Como avalia o consumo 
do público moçambicano?

Brasil e Moçambique são 
países muito próximos, há 
uma amizade de irmandade 
– talvez pela semelhança 
nas suas histórias. Todos 
os produtos brasileiros são 
muito bem aceites. Nota-se 
o mesmo com os produtos 
da marca O Boticário, 
uma marca brasileira que 
também representamos. 

Quer explicar?

O Boticário é a maior rede 
de franquias de cosméticos 
do mundo. Começamos a 
nossa parceria em 2013. 
Quando terminei a faculda-
de estava indecisa sobre o 
que deveria fazer a seguir: 
não sabia se continuava os 
estudos e fazia o mestrado 
em Portugal, ou se deve-
ria optar por começar já a 

trabalhar para ganhar ex-
periência de mercado ou 
ainda se deveria escolher 
uma oportunidade para ir 
para outro país. No meio 
desse processo, o Grupo 
Boticário procurou a CI-
MEXTUR para ser o seu 
parceiro e restruturar a 
operação da marca em Mo-
çambique. Apresentámos 
um Business Plan e era al-
guém que pudesse assumir 
a operação da marca. Eu 
agarrei a oportunidade e 
cá estou até hoje. Assumi 
isso como o meu projecto. 
Imagina o que é para uma 
menina acabada de sair da 
faculdade, com 20 anos, e 
ter a responsabilidade de 
implementar uma marca 
de peso como O Boticário, 
com mais de 40 anos de 
existência e mais de 4 mil 
lojas próprias. Foi um ver-
dadeiro presente (e desa-
fio!). Tive a oportunidade 
de implementar tudo o que 
havia estudado nos últimos 
3 anos de faculdade e ainda 
ter como escudo toda a ex-
periência de profissionais 
incríveis que me ensinaram 
muito. Tratei de tudo: des-
de criar os guiões de entre-
vista, à criar a estratégia de 
marketing, estipular o mo-
delo de pressing, criar me-
tas de vendas, meritocra-
cia, enfim, todo o processo 
existencial do Boticário em 
Moçambique.

A entrevista decorre 
num período critico no 
mundo com a pandemia 
do COVID-19, como tem 
sobrevivido o Ipanema?

Estamos a adaptar-nos, 
como todas as outras em-
presas. Não é tempo de 
“esperar para ver”. Temos 
criado algumas medidas 
para dar alternativas de 

canais de compra para os 
nossos clientes. Estabele-
cemos parceria com uma 
plataforma de venda de 
produtos online. Entretan-
to, eu identifico esta nova 
modalidade como uma bar-
reira, apesar de ter espe-
ranças que algum dia seja 
uma oportunidade. Há uma 
dificuldade em fazer com-
pras online porque o con-
sumidor gosta de tocar no 
produto, sentir a fragrân-
cia, experimentar antes de 
comprar. Vamos ter de nos 
adaptar para isso.

Como vão as 
vendas online?

Estão a crescer, ficamos 
surpreendidos com os pe-
didos que disparam com 
frequência. Por enquanto, 
são pedidos de dentro de 
Moçambique. Quanto ao 
Boticário este tipo de ven-
das já se faziam há muito 
tempo, não temos queixas. 
Os nossos parceiros de 
vendas em Nampula, Beira, 
Tete e Quelimane, conti-
nuam a solicitar produtos.

Quanta mão-de-obra 
emprega a Ipanema e 

quanto é feminina?

Empregamos 103 colabo-
radores. A maior parte dos 
nossos quadros são consti-
tuídos por mão-de-obra fe-
minina. Perfazem quase 80 
por cento.

CONFIRA A
SEGUNDA PARTE

DESTA ENTREVISTA
NA PRÓXIMA

EDIÇÃO DE MAIO
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O mês dedicado a nossa Mu-
lher termina, mas as lutas e 
as vitórias continuam, exal-

tando a Mulher +. Lançado em Abril 
a iniciativa é da Associação Ideias 
e Conteúdos de Empreendedoris-
mo Feminino, que juntou 30 can-
didatas ao grande prémio: finan-
ciamento para o desenvolvimento 
de sua ideia de negócio, através de 
parcerias que conta com os bancos 
patrocinadores da iniciativa. A Mu-
lher + pretende não só, criar vence-
doras para serem laureados, é pre-
missa da iniciativa que as mulheres 
não vencedoras possam melhorar 
suas ideias de negócios e servirem 
de mentoras para as futuras can-
didatas do país. A ser transmitido 
todos sábados nas plataformas di-
gitais da Icef Moçambique, o caro 

leitor poderá acompanhar mais so-
bre o desafio que a Mulher + tem 
demostrado a cada secção de ca-
pacitação e formação.
A COVID-19 continua a trazer uma 
imagem má do nosso país e do 
mundo, o sistema económico tem 
mostrada alterações no mercado, 
o desporto nacional vitimou-se e 
deixou incauto a nossa alegria de 
ver a bola rolar, a cultura e as artes 
regressam a passos de conquista 
dos seus antigos lugares de plateia 
e o sistema nacional de saúde de 
Moçambique, os heróis, a todo es-
forço vão melhorando nos cuida-
dos hospitalares. A vacina existen-
te no país fruto de varias iniciativas 
público-privadas tem sido um en-
trave nos métodos de distribuição, 
esperemos que o plano melhore.

O metical, a nossa moeda, tendeu a 
valorizar em relação ao dólar, dei-
xando vários comentários na pra-
ça comercial, onde se espera que 
os produtos básicos e de consumo 
imediato acompanhem a descida, 
para o alívio do consumidor final.
Com o alívio do recolher obrigatório 
na cidade de Maputo, o país espera 
que a ´´marcha`` do dia dos Traba-
lhadores – 1 de Maio – não traga de-
salento as lutas que se tem travado 
com esta epidemia. 

E pelos trabalhadores do mundo, o 
Icef Jornal Feminino, deseja-vos fe-
licidades e continuidade a melhoria 
da causa laboral.

Boa leitura

A ICEF AMBIENTE é um pro-
jecto da Asscoiação ICEF, 
em parceria com a cidade 

FM, lançaram a iniciativa social e 
radiofônico denominado SINAL 
VERDE, que tem por objectivo 
consciencializar e promover a mu-
dança de comportamento dos ci-
dadãos através das suas acções e 
buscando preservar o meio am-
biente. 
Numa das edições do SINAL VER-
DE, abordou-se o tema: urbani-
zação e seu impacto para o meio 
ambiente e teve como convida-
da dra Cláudia Buce docente uni-
versitária, no qual esclareceu ´´o 
significado do termo urbanização 
deve ser entendida como o pro-
cesso de tornar a zona rural em 

uma cidade. A urbanização ocorre 
movida de alguns factores sendo 
o principal a busca por melhores 
condições de vida nas cidades e 
remoção da vegetação para cons-
trução de residências. Este proces-
so possui alguns impactos sejam 
positivos e negativos``, tendo sido 
destacados pela convidada como 
positivos maior oportunidade de 
emprego, maior acesso aos servi-
ços básicos entre outros. Embora 
existam impactos positivos, exis-
tem também impactos negativos 
como maior acção da actividade 
industrial e de veículos motoriza-
dos o que implica o lançamento de 
poluentes a atmosfera, provocan-
do alteração da qualidade do ar e 
da temperatura. Para superar os 
impactos negativos trazidos pela 
urbanização é importante que se 
aposte na arborização.
Em jeito de conclusão a convidada 
destacou que todos podem viver 
em zonas urbanas, bastando se-
rem preparadas ambientalmente 
para viver.

Para mais informações sobre a ru-
brica Sinal Verde fique ligado toda 
às segundas-feira na Cidade FM 
(97.90) pelas 12h30min.



Stella Mendoça nasce em 
Agosto de 1970, em Nam-
pula, de lá aos dias de 
hoje como foi sua vida. 
Conta-nos partes que lhe 
vêm a memória.

Nampula é a minha pro-
víncia, o meu cordão 
umbilical ficou em Mem-
ba, para ser mais preci-
so. Apressada em vir ao 
mundo a minha mãe diz 
que não teve tempo de 
ir ao hospital. Deu a luz 
em casa, e sem grandes 
complicações. Apenas 
três meses depois do meu 
nascimento o meu pai foi 
transferido para a provín-
cia de Sofala. A força do 
destino fez de mim bei-
rense, assim, tenho mais 
em memória episódios da 
minha primeira infância 
na cidade da Beira do que 
Memba, pois, praticamen-
te não conheço Memba. 
A memória da minha in-
fância é marcada por uma 
vida em família muito re-
grada, pois venho duma 
família numerosa. 
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A MÚSICA GREGORIANA, A SACRA, A CLÁSSICA, 
FAZIAM PARTE DA NOSSA VIDA EM TEMPO DE LAZER E ESTUDO

A entrevista com a soprano decorreu em um ambiente digital, respeitando a 
época em que se vive no mundo, mas foi uma conversa que obrigou-me a escutar 

seu ritmo musical para inspirar a criação de perguntas. Stella podia a qualquer 
momento entoar um canto, mas não, continuamos a conversar sobre sua vida e obra, 

dando espaço para que no fim, a artista moçambicana especializada no reportório 
de bel canto pode-se agradar nossos ouvidos. Leia a conversa que nos concedeu.

Muitos sopranos come-
çam a descobrir-se na 
igreja, é correcto? Como 
foi com a Stella?
Sim em muitas histórias a 
Igreja viu nascer grandes 
vozes! Venho duma famí-
lia profundamente cató-
lica, o meu pai foi ex-se-
minarista Jesuíta, como 
todos sabem, a música 
ocupa um lugar de po-
leiro nas Igrejas. O meu 
pai, foi um bom organista 
e transmitiu-nos o gosto 
pela música muito cedo. 
A música gregoriana, a 
música sacra, a música 
clássica, faziam parte da 
nossa vida em tempo de 

lazer e de estudo. Na Igre-
ja todos os membros da 
família desempenhavam 
um papel no grupo dos 
jovens e no coral. Porém, 
o meu forte na altura nem 
era o canto, estava muito 
mais atirada pelo órgão e 
o piano em casa. 
Foi mais tarde em Mapu-
to, quando encontrei um 
grupo de duas expatria-
das que faziam concertos 
clássicos na Igreja da Po-
lana que despertaram-me 
para o canto. Um belo do-
mingo, no fim duma missa, 
fiquei tocando algumas 
partituras de Bach com o 
meu irmão Elvino (já fale-

cido) uma diplomata Suí-
ça Anne-Marie Chapuis e 
a soprano Britânica, Jani 
entram e surpreendem-
-se com o que eu estava 
tocando. Entusiasmadas 
perguntaram-me se eu 
não queria participar no 
concerto de Pascoa que 
se aproximava! Ingenua-
mente respondi sim, sem 
pensar... Deram-me uma 
partitura de Mozart, a fa-
mosa aria, Aleluia, inun-
dada de coloraturas uma 
obra nada fácil para prin-
cipiantes. A partir desse 
momento foi uma corrida 
sem travão ao mundo ma-
ravilhoso da voz!

Depois de concluir o en-
sino médio, entra para a 
universidade ou ganhou 
uma bolsa para estudar 
música (directamente)? 
Conta-nos esse proces-
so educativo pela música 
ópera.

A minha saída de Moçam-
bique não foi assim tão 
fácil. Em 2009 num reci-
tal que dei no Hotel Pola-
na, estava a mamã Graça 
Machel, e curiosamente 
no seu discurso ela fez-
-me lembrar um episó-

TEXTO: IZIDRO DIMANDE

Copy Right: G: Porlog, Alemanhã, Castelo de Ettlingen
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dio que eu não tinha em 
mente, era muito nova. 
Ela disse: “lembro-me 
quando o pai da Stella 
marcou audiência no meu 
Gabinete (na altura do 
mandato como Ministra 
da Educação e Cultura) 
para solicitar uma bolsa 
de estudo para ir estudar 
música clássica, eu res-
pondi que Moçambique 
precisa de Enfermeiros, 
Médicos, Engenheiros, 
isso de Música clássica? 
Assim saímos, o meu pai 
enxugou as minhas lagri-
mas, mais não paramos 
por aí... Para contornar, 
foram justamente a mi-
nha família, os amigos, a 
Anne-Marie Chapuis, o Dr. 
Carlos Bobone da com-
panhia Madal e outros 
que reuniram condições 
para que eu saísse. Assim 
o meu primeiro passo foi 
Lisboa. Terminei o ensino 
básico com as devidas 
equivalências, com ma-
las arrumadas para Áus-
tria, Viena. No momento 
em que o Governo soube 
que eu havia saído, o Dr. 
Salomão Manhiça, anun-
cia-nos que há possibi-
lidade de ter uma bolsa 
para França, do governo 
Francês. Eu aceitei a bol-
sa, foi assim que saí para 
Paris, e depois Lyon. O 
meu percurso foi atípico. 
A foça de vontade, a pai-
xão e a determinação em 
poder ser uma boa profis-
sional guiou o destino do 
meu percurso. Claro, sem 
pena! Mais hoje quando 
olho para atrás dou-me 
conta de quão rico foi o 
meu percurso. Sinto-me 
privilegiada! 

Estreia em palcos de ópe-
ra em que ano e com que 
projecto?

O “Crescendo” da mi-
nha carreira, considero 
no momento em que eu 
tive o meu primeiro con-
trato em Zurich em 1995, 
e não foi com uma ópera 
foi com a Stabat Mater de 
Pergolesi, com a orques-
tra de Thon Haller, uma 
das melhores na Europa. 
Apesar de ter tido parti-
cipado em grande obras 
antes com Nicola de Flu-

te, de Arthur Honneger 
em Lyon, a Pequena Missa 
de Rossini entre outras. A 
minha exposição em Zuri-
ch fez-me chegar ao meu 
primeiro e maior agente 
na altura Mr. Holms. Foi ele 
quem contratou-me para 
a A Midsummer Night's 
Dream, de Benjamin Brit-
ten uma obra literária de 
William Shakespeare. Em 
1998 foi um ano marcan-
te com dois eventos de 
calibre internacional, o 
contrato para o papel de 
Mimi, da ópera La Bohé-
mia de Puccini em Pitts-
bugh, Pensilvania, EUA, 
no mesmo ano o recital 
na Expo 98 em Lisboa. O 
meu Mestre, Dennis Hall, 
assim como o meu agen-
te eram muitos próximos, 
e ambos decidiram que o 
meu potencial como re-
citalista era grande, pois 
tinha a capacidade solida 
técnica para tal. A partir 
desse momento eu nave-
guei entre recitais orien-
tados em repertorio bel-
cantistas. Assim, durante 
1998 à 2007, a minha car-
reia assentou-se em 3 
pilares: recitais, ópera e 
pedagogia. O meu mes-
tre fez-me rapidamente 
sua Assistente em Berna, 
aonde posteriormente 
antes de morrer traba-
lhei no Studio di Belcanto, 
fui ganhando muito gos-
to em ensinar, que de tal 
forma nos anos 2002 até 
2007 fui professora con-
vidada em duas universi-
dades em EUA, Charlotte, 
na Carolina de Norte, e 
a Truman University em 
Kirksville, no estado de 
Missouri. Praticamente 
durante 10 anos passei 
anualmente dois à 3 me-
ses nos EUA. Porém, a mi-
nha casa e base foi a Suí-
ça. A Suíça ofereceu-me 
o conforte de mobilidade 
muito central para os ou-
tros países europeus para 
além de ter tido o meu 
Mestre baseado em Berna 
e outra em Salzburg em 
Áustria.  

Regressa a Moçambique 
e apresenta-se em Ma-
puto e Beira, o projecto 
“Carmen em Africa” de 
George Bizet? Quer ana-

lisar a recepção do pú-
blico, num país em que o 
canto – ópera – não está 
em voga?

Para mim o projecto 
“Carmen em Africa” que 
levou 2 anos de prepa-
ração foi decisivo e reve-
lador. Primeiro, a paixão 
e a ingenuidade com que 
lancei-me nesse projec-
to ajudou-me a não ter 
medo do preconceito. 
Devo confessar que em 
nenhum momento pensei 
na rejeição do público ao 
género operático. Na oca-
sião conheci o Dr. René 
Gagnaux, lembro-me que 
ele disse que os moçam-
bicanos são todos uns ar-
tistas. A forma como con-
tamos as historia, como 
dançamos, como fazemos 
o drama, é inata, por isso 
a Stella já nasceu numa 
cultura operática. A ópera 
é teatro cantado, é verda-
de que a forma é pouco 
familiar, na altura foram 
seleccionados em mas-
sa elementos do Majest 

Choral, esses, vieram dar 
corpo e razão ao projec-
to. De facto muitos eram 
actores natos! Muitos se 
orgulharam, incluindo 
Malangatana em partici-
par numa ópera integral, 
cantada toda em francês 
e acompanhada por um 
orquestra profissional. Ti-
vemos desde cobradores 
de chapas, jovens, adul-
tos e pessoas de diversas 
classes sociais, incluído 
um coro de crianças da 
escola francesa e públicas 
de Maputo que participa-
ram. 
Na Beira foi um sucesso 
sem igual, infelizmente 
apresentamos só uma 
noite, o público pedia 
mais! Comtemplar a Bei-
ra foi a melhor decisão 
tomada na altura apesar 
das dificuldades de logís-
ticas na altura. 
A produção de Carmen, 
fez-me descobrir a imen-
sidão de talentos que te-
mos. Foi nesse momento, 
em 2002 que decidi que 
eu deveria voltar a Mo-
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çambique não com pro-
jecto educativo que de 
facto possa dar oportuni-
dade aos jovens talentos 
e formar uma nova gera-
ção de apreciadores da 
música erudita e artistas 
profissionais. Esses, por 
sua vez criarem a nossa 
própria música erudita. 

Fala-nos da SONÇA, 
como está, que objecto 
específico levou a funda-
ção?

A SONÇA, que significa 
(S de Stella, e ONÇA, que 
é o final do meu nome de 
família) é uma ideia que 
nasceu quando estive a 
gravar um disco na Bél-
gica em 1998. No início 
a ideia era de criar um 
labelo, porém a neces-
sidade de ter uma orga-
nização que servisse de 
plataformas para iniciar 
e desenvolver projectos 
inovadores e sustentáveis 
no campo das ARTES era 
óbvio. Em 1998 constitui 
assim a SONÇA que foi 
registada na Suíça. Logo 
no início da constituição 
da SONÇA, para além 

dos inúmeros concertos 
que organizávamos entre 
a Europa e Moçambique 
desde 1990, a ideia era de 
levar escultores, pintores 
para fora de Moçambi-
que com exposições na 
Suíça, Itália em suma na 
Europa. Desde a criação, 
vários foram os artistas 
que vieram à Moçambi-
que, incluindo grandes or-
questras, como a de Ben-
sançon, deixamos o rasto 
de “Mozambique Land of 
Contrast”, concertos en-
tre França, Suíça, África 
do Sul, Portugal, orques-
tras e solistas de Ameri-
canos. 
Inserimos muito rapida-
mente a componente 
educação, primeiro em 
forma de Masterclasses e 
Workshops, até chegar-
mos a iniciativa da MU-
SIARTE, Conservatório de 
Música e Arte Dramática 
que iniciei em 2013 em 
Maputo. Acho que este é 
o projecto de fim da mi-
nha vida, e espero poder 
passar a nova geração a 
lanterna para a continui-
dade. Como vê, o amor e 
obsessão, para o desen-

volvimento das artes no 
meu país, nunca esteve 
ausente, de tal forma que 
o percurso da minha car-
reira foi desviado à favor 
e preocupação de deixar 
um legado. Claro, trata-se 
duma área muito difícil 
em tudo, mais literalmen-
te tudo esta por se cons-
tituir, estudar, estruturar, 
para que possamos de-
senvolver o nosso próprio 
“classicismo” contempo-
râneo. 

Ao pesquisar parte de sua 
biografia, encontrei um 
aspecto curioso sobre a 
adaptação do romance 
– Terra Sonâmbula – em 
ópera. E de lá aos dias 
de hoje teve um projecto 
em adaptação que queira 
partilhar?

Devo confessar que esta 
é uma dívida que tenho 
não só ao Henning Man-
kell que já se foi, ao Mia 
assim como a mim mes-
ma. É indiscutível que a 
iniciativa Terra Sonâmbu-
la, mais do que nunca faz 
todo o sentido ainda mui-
to mais hoje do que on-

tem. Isso porquê? Porque 
a adaptação do libreto 
centra-se no “Ode a Paz”. 
Henning Mankell abor-
dou o libreto duma for-
ma oposta: começa com 
a morte, e termina com a 
vida. O facto de o libreto 
ser sobre a história “Ter-
ra Sonâmbula” que narra 
de forma mais fina e pro-
fundo um período som-
brio e de guerra do nosso 
país, trouxe reticências 
em pessoas que pensa-
vam que a ideia era revi-
sitar o livro numa forma 
artística que reativásse-
mos feridas mal fechadas. 
Precisamos de entender 
que as artes, ajudam-nos 
a reflectir, para reprovar 
aquilo que não foi bom 
na história da humanida-
de. Peguemos exemplo 
da Segunda-guerra mun-
dial, até hoje, o cinema, o 
teatro abordam a história 
sombria do nazismo, não 
para aprovar, mais sim 
para relembrarmos que 
somos contra a guerra. 
Hoje com o que aconte-
ce em Cabo Delgado, tra-
zer a dimensão operática 
de “Terra Sonambula” tal 

Concerto MCC 2019, Maputo, Fotografia Mariano Silva com a Johannesburg Festival Orquestra
Portrait: Copyright Louis Erard, Switzerland
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como Henning Mankel 
abordou, como um “Ode 
a Paz” faz todo sentido, 
e fique já aqui expressa a 
nossa profunda vontade e 
terminar esta obra, não só 
como ode à paz mais sim 
em homenagem ao Hen-
ning Mankell. Não pode-
rei dizer mais do que isso, 
pois nem tudo depende 
de mim, mas nos vamos 
trabalhar para que esta 
obra seja um “Ode a Paz” 
não só para Moçambique 
mas para toda a huma-
nidade e sociedade em 
guerras.

Henning Georg Mankell é 
seu escritor favorito, con-
ta-nos essa paixão pelas 
acções deste e que à ins-
piraram na produção de 
adaptações?

A minha descoberta de 
Henning Mankell foi com 
certeza com a série do 
inspetor Kurt Wallander. 
Para quem vive na Euro-
pa é impossível não ver 
um episódio do policial 
Wallander. Porém devo 
confessar, que o Wallan-
der com um caracter mais 
para depressivo, não é o 
que mais gosto. Eu fui des-
cobrindo o lado humano, 
filantropo, altruísta, um 
homem completamente 
apaixonado pelo Moçam-
bique. Henning intrigou a 
minha curiosidade de tal 
forma que comecei a ler 
os seu livros e best sel-
lers. Excuso dizer que Mia 
Couto é o escritor que 
todo moçambicano ama, 
porém, Henning Mankell, 
é um dos escritores de 
calibre “hollywoodiano” 
que deu muito a Moçam-
bique de forma discreta e 
generosa, e faz-me pena 
que a sua divulgação em 
Moçambique tenha sido 
pouca. Acabamos por 
não ter dado o justo va-
lor a este artista, acho eu. 
É claro que Mutumbela 
Gogo foi um dos pilares 
do seu contributo. Porém 
ele foi um embaixador in-
contornável, através dos 
seus livros, suas palestras, 
sua militância pela paz e 
ajuda às crianças da rua...
Temos em posse o único 

libreto operático escrito 
pelo dramaturgo Suécio. 
Tive o privilégio de tra-
balhar com H. Mankell 
neste projecto comple-
xo, e aprendi muito. No 
momento em que iniciá-
vamos a angariação de 
fundo o Henning adoeceu 
e quis assim a força Divi-
na que ele nos deixasse. 
Temos muito a partilhar, 
e porque ainda acredita-
mos nesta iniciativa dese-
jamos retomar e terminar 
este projecto na medida 
de possível. O próprio 
Henning disse-me: Stella 
há filmes que levam dez, 
quinze anos ou mais, não 
devemos perder fé e con-
tinuar a sonhar e trabalhar 
por aquilo que desejamos 
e acreditamos. Ficou dito!

E para quando uma es-
cola de ópera sua, em 
que mulheres (homens 
também) do país possam 
aprender e apresentar em 
palcos do mundo?

O Conservatório de Músi-
ca e Arte Dramática MU-
SIARTE está dando os 
seus passos nessa direc-
ção. São vários os talentos 
que já estão bem avança-
dos e a caminho duma 
solida formação. Temos a 
soprano Gizela Mangaze 
Tricamegy, o tenor Timó-
teo Júnior e outros que 
estão neste momento no 
conservatório. Várias são 
as crianças que estão a 
fazer o seu caminho, algu-
mas no piano, outras no 
violino, canto, jovens que 

estão se formando como 
professores. A ideia é de 
formar ao mais alto nível, 
isso leva tempo, é preciso 
paciência, perseverança, 
focos, e trabalho árduo. 

Sobre a cultura nacional, 
o que mais lhe intriga 
(que lhe deixa triste) e o 
que mais lhe agrada?

O que mais me intriga é a 
qualidade do conteúdo da 
nossa expressão cultural 
contemporânea. De entre 
as expressões que mais 
tem progredido em qua-
lidade é a pintura, escul-
tura e a literatura. A mú-
sica moçambicana em sua 
grande percentagem está 
órfã da qualidade. O con-
teúdo dos textos, a afina-
ção (tocar, cantar desafi-
nado tornou-se “normal”), 
a elaboração harmónica... 
Existe muita preocupação 
no “Show”, mais do que 
no conteúdo. Com excep-
ção de raros bons artistas 
os mais jovens precisam 
de muito trabalho para 
que as suas expressões 
artísticas sejam constru-
tivas para a ajudarem a 
nossa sociedade à uma 
reflexão construtiva. 

Para terminar, um recado 
às mulheres de Moçambi-
que, e o que gostaria de 
comentar que não a per-
guntei?

Porque as mulheres são o 
pilar famílias e que a so-
ciedade é composta pelas 
famílias, apelo a todas as 
mães Moçambicanas para 
que exponham os seus fi-
lhos as artes; música, pin-
tura, literatura, pois a arte 
edifica a personalidade e 
traz o equilíbrio emocio-
nal e intelectual do ser 
Humano. É fundamental 
que cada criança apren-
da um instrumento musi-
cal da mesma forma que 
ela deve praticar um des-
porto. Ofereçamos mais 
livros as nossas crianças, 
mais instrumentos musi-
cais, mais tinta para pin-
tarem para que amanhã 
sejam Homens sensíveis e 
responsáveis que a nossa 
sociedade precisa..
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Q uando se comemora o mês da consciencialização em Saúde Mental, dá-se 
muita contribuição em relação a este tema. Os termos transtornos, distúr-
bios e doença combinam-se aos termos: mental, psíquico e psiquiátrico. São 

várias as situações que condicionam e afectam o humor, a forma de pensar e de 
se comportar. Não serei técnica buscando termos e definições complexas sobre o 
tema, deixo essa parte para os profissionais de saúde mental que, são os que sabem 
melhor explicar os vários tipos de distúrbios, causas e possíveis tratamentos.
Apenas me ocorre ressaltar a importância de criarmos pequenos hábitos, porém 
saudáveis para nossa mente. A verdade é que temos convivido com esta doença em 
silêncio devido ao estigma no seio da sociedade moçambicana; não são poucos os 
casos em que nós, os leigos, determinamos como origem das doenças psíquicas, 
motivos obscuros. Entretanto, seja lá qual for a interpretação que der para doenças 
desse cariz, vou deixar abaixo algumas dicas que podem ajudar a minimizar ou até 
melhorar a nossa saúde mental: 

  Termine relações tóxicas!
  Escolha muito bem o seu círculo social!
  Coma menos “fast food”! Faça todas refeições!
  Vá a cama cedo! 
  Não use telemóvel logo ao acordar! 
  Pare de dormir com o telemóvel ao lado da cama!
  Desligue-se das redes sociais 1 hora antes de dormir!
  Dedique 30 minutos por dia para fazer algo relaxante! 
  Respire fundo e intencionalmente por alguns minutos!
  Cante no chuveiro! Dance! 
  Tenha alguns minutos para estar sozinho. 
  Cuide do seu corpo, mente e espírito para encontrar equilíbrio na vida.

Com muito amor!

Cuide da 
Sua Saúde 

Mental
por Ebelina

• ATÉ AO DIA 10.05.2021
Entrega, nas Direcções de Áreas Fiscais pelos Serviços Públicos, 
das receitas por elas cobradas, no mês de Abril de 2021

• ATÉ AO DIA 20.05.2021
Pagamento dos IRPS e IRPC, retidos na fonte relativos ao mês anterior, nº 3 do art. 29

• ATÉ AO ÚLTIMO DIA DO MÊS
Pagamento do IVA do mês anterior, pelos sujeitos passivos do regime normal, nº 1 art.32 do CIVA

• ATÉ AO DIA 31.05.2021
Pagamento do IRPS relativo aos rendimentos do trabalho dependente
do ano anterior  (1ª categoria) – nº 1 do art.º 28 do Regulamento do CIRPS

• ATÉ AO FIM MÊS DE MAIO
Pagamento da 1ª Prestação do IRPC, alínea a) do art.27 do Regulamento do CIRPC

• ATÉ AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE MAIO
Entrega da Declaração Anual de rendimentos do exercício anterior pelos 
sujeitos passivos - nº 1 art.º 39 do Regulamento do CIRPC – Modelos 22 e 22A

• ATÉ AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE MAIO
- Pagamento do IRPC relativo aos rendimentos do 
ano anterior – b) nº 1 art.º 27 do Regulamento do CIRPC

• DURANTE O MÊS ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE JUNHO
Entrega da Declaração Anual de Informação Contabilística e Fiscal do exercício anterior pelos 
Sujeitos Passivos do IRPS e IRPC – Modelo 20 e Anexos, nº 3 art.º 40 do Regulamento do CIRPC

CALENDÁRIO FISCAL DE MAIO DE 2021

Fonte: AT
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“A NOSSA CULTURA
É POUCO CONHECIDA

MERY MUSSALAMA

NO VIETNAME”

A rubrica ICEF na diáspora, percorreu o continente asiático para conversar com a jovem Mery Francisco Albano Mussa-
lama, que se encontra no Vietname em estudos sobre Transporte e Logística.
Mery, como é carinhosamente chamada no seio da família, é bolseira para o nível de mestrado, tendo feito licenciatura 

em Gestão Portuária e Logística. Funcionária no Ministério dos Transportes e Comunicação, espera regressar a Moçambique 
ainda neste 2021 e contribuir com o desenvolvimento na área dos transportes e comunicação.
Mery Mussalama, como é viver no Vietname, este país que sofreu uma guerra e que hoje é uma beleza e comercialmente 
desenvolvida? 
Não se difere com outro país, só temos de adaptarmo-nos com a cultura.
No que concerne ao sector da  cultura nacional como é vista no Vietname,  Mery respondeu: temos que investir mais no 
país, mostrar o que temos de valor, temos uma rica cultura e não conseguimos mostrar ao mundo, não precisamos de visitas 
presidências para tal. Os vietnamitas conhecem mas os sul-africanos, mesmo mostrando o mapa-mundo, vão logo apontar a 
África do Sul, que Moçambique está bem ao lado, não lhes ocorre. Os que conhecem Moçambique foram até lá com seu pró-
prios meios e outros afins. Outro sim, aos estudantes espalhados pelo mundo em nome de Moçambique, sempre que possível 
nos vários eventos nas universidades podem consultar o consulado e ou a embaixada de Moçambique e solicitar material 
cultural para apresentar. Não faz sentido um estudante que está à anos no estrangeiro e não participar de um evento cultural 
da sua universidade. A nível das universidades isso é possível, conhecermo-nos, mas nas ruas do Vietname se és interpelado 
e perguntas sobre Moçambique, ninguém comenta. Frisou Mery
E para terminar deixou ficar o seu sentimento em relação a situação vivida em Cabo Delgado dizendo que: é triste e lamen-
tável, não se percebe que caminho percorremos. Que se resolva de uma única vez!
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