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A Ideias e Conteúdos de Empreendedorismo Feminino – ICEF, é uma Associação sem fins lucrativos, que 
tem como principal objectivo valorizar as iniciativas das mulheres em particular, mobilizando-as a em-
preender num negócio próprio, bem como, potencializando a promoção da cultura do empreendedoris-

mo e associativismo, transformando ideias e conhecimentos em acções.
Foi lançado oficialmente o Projecto Mulher+ fazendo uso das plataformas digitais de uma forma criativa e dinâ-
mica, maravilhando os seus membros e público em geral pelo estilo televisivo e abrangente que a organização 
do evento adoptou. Portanto, acompanhe todos sabádos o desenrolar deste belíssimo projecto atravês das Pla-
taformas Digitais como o Youtube, Facebook, LinkedIn do Icef Moçambique.
Endereçamos desta forma os nossos agradecimentos pela resposta positiva ao nossos parceiros MOZA BANCO, 
STANDARD BANK, BDQ, DALIMA, COTOVIA, MONTEBELO e IN OUT que tornaram possível a realização deste 
grande evento que vai mudar a vida de mais de 30 mulheres empreendedoras através do Projecto Mulher+.



Iniciou esta actividade 
de plantio de cana em 
2004, com onze hecta-

res, numa primeira fase. 
E, em 2007, quando ia se 
destacando na área, au-
mentou campos de cul-
tivo para cem hectares. 
ara a sustentabilidade do 
negócio, Maria da Concei-
ção Simango teve que fa-
zer empréstimo na banca 
nacional, além do crédito 
cedido de sete milhões 
de Meticais, após ter sido 
uma das mulher produtora 
de canavial a destacar-se 
no quadro de honra em 
Alemanha.    

“Toda cana doce que 
produzo forneço a fábri-
ca de produção de açú-
car denominado Maragra, 
localizada no distrito de 
Manhiça, província de 
Maputo. Para tal, estabe-
lecemos um vínculo con-
tratual de fornecimento 
periódico da cana e a res-
pectiva logística”.

Questionada sobre como 
engrenou neste negócio 
sendo mulher, Maria da 
Conceição Simango disse 
que antes de ter hectares 
de canavial, já foi criado-
ra de gado e produtora 
de bananas, batata-reno 
e alho. 
Contou que já teve mais de 
300 cabeças, dos quais al-
gumas eram leiteiras, que 
produziam leite que, por 
sua vez, era comercializado 
nos estabelecimentos co-
merciais e instituições pú-
blicas daquele distrito. As 
outras cabeças, com idade 
adulta, eram seleccionadas 
e submetidas ao abate para 
abastecer o talho.

MARIA DA CONCEIÇÃO

“SONHO EM TER 
FÁBRICA DE AÇUCAR”

É empreendedora desde a década 80. 
Conhece, de cor e salteado, as maze-
las do sector empresarial. Chama-se 
Maria da Conceição Simango. Ela é 
dona de um canavial, num espaço de 
100 hectares, no distrito da Manhiça, 

Província de Maputo.

“Lembro que na altura 
despertava às 03:00 ho-
ras, para vender a carne 
às pessoas que já tinham 
encomendado, às 5:00 
horas ia ao curral buscar 
o leite para fazer a dis-
tribuição, para depois às 
7:30 estar no serviço. Às 
11:30 regressava à casa 
para preparar algo rápido 
para o almoço, já que o 
meu marido não gostava 
de comer a comida con-
feccionada pelas empre-
gadas. 
Às 12:30 regressava ao 
serviço. E às 17:00 ia a 
escola, porque na altura 
estudava no curso noc-
turno. Olha que tive esta 
rotina por muitos anos”.  
Nos finais da guerra civil, 
Maria da Conceição Si-
mango teve o infortúnio 
de ver a sua propriedade 
invadida por militares e 
saquearam todas as ca-
beças e assassinaram três 
trabalhadores dela, que 
cuidavam do gado.
Após perder o gado, re-
quereu, ao governo local, 
um espaço, de 11 hectares, 
numa primeira fase, e de-
pois do incentivo que teve 
dos gestores da açúcarei-
ra Maragra solicitou o au-
mento da terra para 100 
hectares. Registou o es-
paço em nome de Inagra, 
empresa criada pelo seu 
marido falecido. E criou 
uma sociedade de mãe e 
filhos. 
“Não foi fácil no início, 
mas fui aprendendo ao 
longo do tempo com pes-
soas experientes, encon-
tros de negócios, entre 
outros eventos do sector 
empresarial. Enquanto 
isso, adquiri equipamen-
tos para facilitar a produ-
ção e o manuseamento da 
cana. Para o efeito, inves-
ti mais de 20 milhões de 
Meticais”. 

TENHO SONHO DE 
CONSTRUIR FÁBRICA 

DE AÇÚCAR 
Maria Simango, há anos 
que, tem sonho de cons-
truir uma fábrica de pro-
dução de açúcar. Mas para 
o efeito, precisará de cer-
ca de 80 milhões de dó-
lares para a edificação da 
unidade fabril e aquisição 
de equipamento no Brasil.
“Já tenho tudo planifica-
do, mas me faltam fundos 
para a concretização da 
minha ideia”.
Viúva e mãe de seis filhos, 
o interlocutor disse ao jor-
nal Feminino da ICEF que 
gostaria, igualmente, de 
abraçar área de turismo, 
por considerar interessan-
te, uma vez que comum-
mente ao fim do ano as 
pessoas têm frequentado 
as instâncias hoteleiras 
para desfrutar do lazer. 
“Este projecto também 
ainda não foi executado 
por falta de fundos. Já 
pensei em recorrer a ban-
ca, mas os juros tem sido 
proibitivos”, disse Maria 
da Conceição Simango, 
para depois acrescentar 
que há anos que tem ten-
tado construir o seu impé-
rio empresarial.
“É certo que neste mun-
do de negócio as pessoas 
tem mania de pensar que 
quando se é mulher não 
é capaz de fazer coisas 
brilhantes. Mas este argu-
mento não tem constitui 
a verdade, porque uma 
mulher focada pode sur-
preender o mundo”.

TEXTO: IDNÓRCIO
FOTOS: MARIA SIMANGO

CANA SUBMERSA
NA ÁGUA 

Os produtores de cana-
vial no distrito da Manhiça 
estão a viver momentos 
de incógnita porque não 
saber se nesta campanha 
irão conseguir colher a 
cana, depois que foi, seve-
ramente, fustigada pelas 
águas transbordada no rio 
Incomati.
Maria da Conceição Si-
mango faz parte deste 
grupo que cada dia bus-
ca esperança para não 
desfalecer com que está 
acontecer nos campos de 
cultivo. 
“Caso haja esperança vai 
ser na cana que já estava 
grande, mas se for a ficar 

muito tempo na água po-
de-se perder tudo. A que 
acabávamos de plantar, 
com certeza, perdere-
mos, mesmo que neste 
momento temos criado 
equipas para bombear as 
águas. Num trabalho que 
custa-nos três mil Meti-
cais por dia”. 

Maria da Conceição Si-
mango lamentou o cená-
rio já que teve de gastar 
cerca de 69 milhões de 
Meticais para a prepara-
ção da terra, como capi-
nar, lavrar, sulcar, sachar, 
compactar, plantar, ferti-
lizantes, entre outras ac-
tividades inerentes para a 
produção de cana doce.
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N um momento 
em que algu-
mas peque-

nas e médias empre-
sas moçambicanas 
estão a paralisar par-
cial ou totalmente as 
actividades devido 
aos efeitos da co-
vid-19. Edna Maun-
de resolveu, mesmo 
neste período in-
certo, colocar o seu 
sonho em prática, 
criando a empresa 
de limpeza denomi-
nada “Nar Clean Ser-
vice”, que, de alguma 
forma, tende respon-
der à época em que 
se vive.
A empresa nasceu 
em Outubro de 2020 
e neste momento 
conta com seis tra-
balhadores. A pro-
prietária teve a ideia 
de criar esta empre-
sa quando a colega 
que era encarregada 
da função de limpeza 
na sua antiga empre-
sa ficou doente.
Atendendo a si-
tuação financeira 
da empresa, Edna 
Maunde ofereceu-
-se para auxiliar nas 
limpezas enquanto a 
empresa se recupe-
rava, ou a colega vol-
tasse ao seu posto 
de trabalho.
Ela conta que fez 
aquele trabalho por 
três meses. E duran-
te esse período Edna 
Maunde  percebeu-
-se da importância 
de ter-se um técnico 
de limpeza nas em-
presas. “Notei ainda 
que existe uma lim-
peza mais profunda 
que poderia apenas 
ser realizada fora 
do horário do ex-
pediente…Foi neste 
contexto que decidi  

EDNA MAUNDE

“COVID-19 OBRIGA A 
ACTUALIZAÇÕES 

FREQUENTES DE PRODUTOS 
PARA PREVENÇÃO”

TEXTO: IDNÓRCIO
FOTOS: ICEF

abraçar este desafio 
criando a minha pró-
pria empresa”.
Para tal, teve que 
procurar mais infor-
mações sobre o que 
seria uma empresa 
de limpeza. “Depois 
de tudo, apresentei 
o projecto a minha 
família e felizmen-
te tive todo apoio 
emocional e mate-
rial para dar seg-
mento a este desafio 
que decidi abraçar”.
Formada em ensino 
de história, pela Uni-
versidade Pedagógi-
ca, Edna numa exer-
ceu nenhuma função 
relacionada com o 
seu curso. “Trabalhei 
muitos anos como 
comercial e hoje 
estou neste desafio 
como empreende-
dora. A vida ensi-
nou-me o seguinte: 
'ninguém nasceu 
sabendo algo, se 
outros conseguem 
porquê não posso 
conseguir ou pelo 
menos tentar' “? 
Actualmente, Edna 
Maunde tem investi-
do mais no seu pes-

soal para paulatina-
mente “conquistar” 
o mercado nacional 
através de prestação 
de serviços de exce-
lência e superação 
de expectativas.
Questionada sobre 
as dificuldades que 
tem enfrentado nes-
ta época da pande-
mia, Edna disse que 
trabalhar na desin-
feção de ambientes 
face à covid-19 não 
tem sido fácil, porque 
por ser uma doença 
fatal “exige de nós 
inovações e actua-
lizações frequentes 
de produtos para a 
prevenção dos có-
modos e móveis, de 
maneira a garantir 
segurança dos nos-
sos clientes”.
Em relação à aquisi-
ção da matéria-pri-
ma, a fonte disse que 
tem adquirido no 
mercado nacional. 
Mas o mesmo não 
acontece em relação 
à aquisição das má-
quinas. “No caso de 
equipamentos a im-
porto e este proces-
so é oneroso”.

BIOGRAFIA DE
EDNA MAUNDE

Estado civil: Casada
Idade: 33 anos
Sonho: Ser constan-
temente fonte para 
inspirar a minha filha
Livro que está a 
ler: “Quem Mexeu 
No Meu Queijo”, da 
autoria de Spencer 
Johnson. Tem ensi-

nado-me a sair do 
comodismo e a ven-
cer o medo de novos 
desafios.
Prática algum des-
porto: Faço cami-
nhadas nas manhãs.
Prato de eleição: 
Lulas grelhadas com 
vegetais salteados 
País onde gosta-
ria de passar férias: 
Veneza, na Itália. 

Fico encantada com 
aquela paisagem e as 
inúmeras fotos que 
vejo na Internet.
Considera-se boa 
gestora: Considero-
-me uma gestora em 
construção.
Como avalia o mer-
cado moçambicano: 
Aberto e com muitas 
oportunidades por 
explorar.
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Nádia Muando - 
Jacomet, é uma 
mulher multifa-

cetada, carismática e 
cofiante, que desde 
cedo buscou a inde-
pendência financeira.
Nasceu aos 28 de Ja-
neiro  de 1987 na cida-
de de Maputo e mui-
to cedo nutriu uma 
paixão pela música, e 
trabalhou como guita-
rista para pagar seus 
estudos.
Aos 18 anos apaixona-
-se pela  moda.
A partir desse mo-
mento entende que 
tem uma vocação 
para corte e costura, 
e começa a criar seu 
estilo de vestuário.
Nádia revelou ao ICEF 
Jornal Feminino que 
sempre buscou algo a 
mais na moda e nunca 
se conteve  com o jei-
to e a forma de estar.
Por isso procurou ino-
var o seu guarda rou-
pa  costurando a mão 
a própria indumentá-

ria.
Nádia formou-se em 
enfermagem pediá-
trica, mas decidiu 
abandonar tudo para 
seguir o sonho de ser 
independente no que 
realmente gosta de 
fazer.
Em 2019, decide dei-
xar  o seu país para 
Estados  Unidos da 
América e seguir com 
sua carreira de moda.
Nádia é casada e diz 
ter o apoio do seu es-
poso e da família para  
o sucesso da sua car-
reira.
Os seus produtos são 
conhecidos  em vários 
países da América e 
da Europa, como Cali-
fórnia, Brasil, Portugal, 
Alemanha bem como 
em Moçambique.
Ela tem levado a cul-
tura moçambicana 
além fronteiras, e tem 
enaltecicido a capu-
lana na sua marca de 
roupa, bolsas, bonés e 
mais.

Com o que ganha das 
vendas Nádia conse-
gue apoiar a família e 
atender os seus capri-
chos.
Como mulher, ela  in-
centiva o género a lu-
tar  pelos seus sonhos 
e nunca desanimar 
diante de qualquer di-
ficuldade.
“Seu eu não correr 
atrás dos meus so-
nhos, ninguém o fará 
por mim, disse ela 
com voz confiante e 
determinada a tudo 
fazer para chegar aos 
patamares que pre-
tende. Neste momen-
to ela e o seu esposo 
apoiam pessoas que 
enfrentam dificulda-
des na realização dos 
seus sonhos.

Acreditar e correr atrás 
dos sonhos é o lema da  
Nádia para a concreti-
zação dos sonhos.
Aliás, falar de sonhos, 
Nádia revelou-nos que 
quer ter a sua marca 
de roupa, expandir o 
seu negócio pelo mun-
do, ter um atelier, um 
café na cidade onde 
mora e aumentar a 
sua renda e igualmen-
te tambem expandir o 
seu trabalho social.
Questionada sobre os 
desafios que enfren-
ta para a expansão e 
fluxo das suas vendas, 
Nádia apontou a CO-
VID-19 como um entra-
ve, no desenvolvimen-
to da sua actividade, 
não obstante a pande-
mia ter lhe permitido 

buscar mais inovações 
no uso das novas tec-
nologias através de 
vendas online.
O sonho da Nádia é 
expandir o seu mer-
cado bem como criar 
também uma loja fisi-
ca, e ganhar mais para 
poder apoiar mais 
pessoas que estejam 
na fase de startup.
Mas segundo ela , é 
preciso sacrificar para 
se ter o quer e realizar 
o sonho.
Nádia considera-se 
uma mulher feliz, mas 
não realizada, pelo que 
segundo ela, continua-
rá lutando para tornar 
a sua marca de roupa 
visível pelo mundo in-
teiro, e poder também 
tocar muitas vidas.

“SE EU NÃO CORRER
ATRÁS DOS MEUS

SONHOS, NINGUÉM
O FARÁ POR MIM”
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Tipos de doenças 

 Diabetes
 Pressão alta
 Colesterol elevado
 Infarto
 Artrose dos ossos

O que pode levar a obesidade

A obesidade é um factor de risco para várias doenças dentre quais 
podemos citar: 

 Câncer
 Hipertensão arterial
 Doenças cerebrovasculares
 Apneia do sono
 Osteoartrite
 Doenças vasculares
 Diabetes melittus tipo 2

O aumento do peso corporal é uma tendencia mundial.
Exemplo: Consumo excessivo de calorias ou falta de exercícios físicos.
Também podemos encontrar causas de obesidade como:

  Predisposição genética
  Alterações hormonais
  Distúrbios emocionais
  Remédios que engordam
  Falta de actividade física

Sintomas de Obesidade

A obesidade é uma doença pode ser identificada através de manifestações como:
 Cansaço
 Limitação de movimentos
 Suor excessivo
 Dores na coluna e pernas

Tratamento de Obesidade

O tratamento é a adoação de um estilo de vida mais saúdavel, como menor 
ingestão de calorias e aumento de actividade física, como mudança 
na alimentação para um quadro saúdavel.

Recomendações

 Ter uma alimentação saudável
 Consumir alimentos integrais
 Consumir nas frutas, legumes e vegetais
 Limitar o consumo de bebidas adoçadas
 Evitar alimentos processados uma vez que possuem muitas calorias
 A prática de actividade física com regularidade como caminhadas e aeróbica

Obesidade
A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura 
corporal no indivíduo, geralmente causado pelo sedentarismo 
e consumo exagerado de alimentos ricos em gordura e 
açucar, o que gera diversos maleficios na vida da 
pessoa, como desevolvimentos de doenças.
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Edna Jaime nasce em Ma-
puto em 1984. Conta-nos 
parte da sua infância e 
vida adulta?
 
Sempre gostei de dançar 
deste pequena. Comecei a 
dançar em festas familia-
res na companhia de uma 
prima. Iamos as festas 
com nossos pais e muitas 
vezes não respeitávamos 
o protocolo. Dançar e a 
degustação das delicias 
do "buffet" não era nosso 
prato forte. A abertura de 
sala sim. Risos. É nesta fai-
xa etária dos 9 aos 12 anos 
que começo a assistir com 
afinco na TVM, as apre-
sentações da Companhia 
Nacional de Canto e Dan-
ça que passavam muito na 
época do Natal. Eu copia-
va movimentos, exercita-
va estilos de dança e meu 
pai ficava observando mi-
nhas ambições pela dan-
ça. Mas tarde em conversa 
perguntou-me se queria 

EDNA JAIME

“DURANTE A 
MINHA CARREIRA 

ARTÍSTICA, TODOS ME 
ENSINARAM ALGO E 
SIGO APRENDENDO” 

TEXTO: IZIDRO DIMANDE

mesmo dançar e respondi 
que sim, levou-me a Casa 
da Cultura (vivíamos a 2 
quarteirões), inscreveu-
-me em canto e dança e 
nunca parei. Conheci e 
frequentei muitos bairros 
da periferia aprendendo 
novas danças tradicionais, 
ritmos e formas de execu-
ção, para melhorar a mi-
nha performance. A dança 
passou a ser parte de mim, 
tornou-se de certa forma 
minha identidade.

E quando entra para um  
grupo de dança exacta-
mente. Fala-nos do seu 
percurso profissional?
Em 2000/1 entro para 
o grupo Amor da Noite 
formado pelo Lucas Ma-
cuacua - vocalista dos 
Timbila Muzimba, um dos 
meus mentores e que esti-
mo até hoje. Lucas queria 
algo novo e criou um con-
ceito que hoje eu chamo 
de tradicontemporâneo - 
um conceito genuíno que 
tinha como objectivo não 
repetir nenhuma dança 
tradicional tal e qual, su-
geria uma improvisação 

de movimentos e ritmos 
novos inspirados na dan-
ça tradicional. O exercício 
de improvisação do Lucas 
para os bailarinos e músi-
cos tinha esse propósito. 
Nos ensaios vedávamos 
a vista dançavamos e os 
músicos tocavam todos 
de olhos fechados, só o 
Lucas ficava de olho aber-
to e no fim do exercício 
seleccionava os movimen-
tos e ritmos criados. Todos 
já de olhos abertos íamos 
ensinando uns aos outros 
o que havia sido seleccio-
nado para a composição 
artística em criação. Cada 
um ia vendo aquela novi-
dade toda. Era fantástico!

O Lucas teve depois a 
ideia de nomearmos de 
forma original cada dança 
que criávamos.
A partir deste grupo al-
guns colegas e eu, pas-
samos a integrar o corpo 
de bailado dos Timbila 
Muzimba e fizemos apre-
sentações memoráveis 
em grandes palcos de 
Maputo. A CulturArte na 
altura andava a desenhar 
um projecto de dança 
contemporânea chamado 
Alma Txina. Quando abri-
ram as audições, o Lucas 
pediu que eu e o meu co-
lega Kim Salip fôssemos 
representar o grupo Amor 
da Noite nas audições. 

Recusei a primeira, porque 
tinha a sensação errada 
que experimentar outro 
género de dança diminui-
ria a minha essência de 
bailarina de dança tradi-
cional, pois mal podia ima-
ginar que me apaixonaria 
pela dança contemporâ-
nea. Por insistência do lí-
der, tive de ir e fui selec-
cionada para integrar um 
colectivo de 16 bailarinos 
e 2 músicos que participa-
ram nas coreografias do 
projecto que a seguir foi 
apresentado em alguns 
festivais na Europa. Foi as-
sim que comecei a apren-
der tudo o que sei tendo 
passado um mês em aulas

A conversa com Edna Jaime decor-
reu no seu espaço de treinos, numa 
noite em que o calor ia aquecendo 
seu corpo, pelos movimentos da dan-
ça que executava diante a uma aula 
digital. Para além de bailarina e co-
reógrafa, Edna é mãe de 2 rapazes e 
casada com o bailarino Idio Chicha-
va. Começou aos 12 anos a sua for-
mação em canto e dança tradicional 
na Casa da Cultura do Alto-Maé, e foi 
evoluindo a sua linguagem corporal 
através de várias técnicas de dança 
contemporânea, o que a torna hoje a 
mulher mais desejada para participa-
ções artísticas. Segue em linhas abai-

xo a nossa conversa.
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intensivas na conceituada 
Escola de Dança P.A.R.T.S 
na Bélgica e depois duran-
te o 1o Estágio de Desen-
volvimento Coreográfico 
também organizado pela 
CulturArte. Todo este 
aprendizado com vários 
professores, bailarinos in-
ternacionais e nacionais 
me permitiu para além de 
interpretar coreografias 
de alguns colegas, aven-
turar em criar, escrever 
e dirigir o meu primeiro 
Projecto de Criação Co-
reográfica em 2005: Ni-
ketche, obra inspirada 
no livro da consagrada 
escritora Paulina Chizia-
ne com o mesmo título 
e contei com a co-cria-
ção das minhas colegas 
e companheiras de longa 
data Katia Manjate e Ja-
net Mulapha. Esta obra foi 
representar Moçambique 
junto de 3 outras obras 
coreográficas  no Festival 
Danse L’Afrique Danse em 
2006 em Paris.

Exactamente Edna, dan-
ça que estilo. Ajude-nos a 
perceber?
Eu gosto de me descrever 
como uma Perfomer (ar-
tista que tem uma mistura 
de habilidades de várias 
disciplinas de arte perfor-
mativa). Mas respondendo 
mais directamente a sua 
pergunta, eu me dedico 
profissionalmente a Dança 
Contemporânea (risos)

É bailarina e coreógrafa. 
O que é que mais lhe dei-
xa orgulhosa de ser mu-
lher e artista?
O meu trabalho como ar-
tista me deixa feliz, dá-me 
o poder de dar voz aos 
que não tem voz. Permite-
-me apresentar a socieda-
de várias abordagens sem 
contudo precisar ser poli-
ticamente correcta, posso 
estar e falar e ser, sem se-
guir regras pré-concebi-
das ou impostas. O artista 
tem o papel de comunicar 
e isso permite poder fa-
zer questões que mudem 
consciências e poder faze-
-lo relativamente a ques-
tões directamente ligadas 
as Mulheres me apraz.

Como vê o papel da mu-
lher nas artes culturais?
A arte é uma expressão de 
comunicação e pode ins-
pirar a mulher. A mulher 
tem sido cada vez mas 
representada na cultura e 
em outras áreas do conhe-
cimento, apesar de sentir 
que ainda há uma certa - 
opressão - em certos ca-
nais da sociedade. É frus-
trante e doloroso que uma 
mulher almeja um cargo 
ou posição social superior 
a um Homem, e as vozes 
surgem dizendo que esta 

teve de ceder a favores 
diversos corporais. Esque-
cem-se essas vozes que a 
mulher tem um intelecto.

Edna consegue contar 
quantos festivais já par-
ticipou dentro e fora do 
país, e, qual trouxe para 
si como um aprendizado?
Participei em vários festi-
vais e tornês, e não con-
sigo precisar quantos, só 
vendo o meu álbum de 

fotos la em casa (risos) 
posso tentar  contabilizar. 
Todos me ensinaram algo 
que uso na minha carreira 
artística. O que mais me 
marcou foi a minha 1ª par-
ticipação no Festival Dan-
se L´Afrique Danse  em 
Paris com a obra coreo-
gráfica Niketche. Um dos 
mais conceituados festi-
vais internacionais produ-
zido para apresentação 
de criações coreográficas 

de africanos. Nessa altura 
eu tinha cerca de 22 anos 
e está edição foi especial-
mente realizada na Fran-
ça, sendo que normalmen-
te tem sido em cidades  
africanas. A dimensão dos 
palcos e das salas de tea-
tro, os equipamentos, o 
design de luz das várias 
obras apresentadas, os 
cenários, era um mundo 
de maravilhas para mim 
que não tinha visto em ou-
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tros eventos em que parti-
cipei. Aprendi observando 
o trabalho os outros pro-
fissionais de dança novas 
estética, novas qualidades 
de movimentos e alinha-
mentos técnicos. Foi uma 
escola viva! Foi bastante 
interessante, vários anos 
depois, colaborar e reali-
zar o projecto de criação 
coreográfica "Lady Lady" 
ao lado de 2 coreografas 
que havia conhecido em 
2006 neste festival: Gaby 
Saranouffi  do Madagás-
car e Desire Davids da 
África do Sul. Esta última 
foi inclusive minha pro-
fessora durante o Estágio 
de Desenvolvimento Co-
reográfico anteriormente 
referido. Foi uma honra 
e satisfação assinar uma 
coreografia ao lado des-
tas grandes referências da 
dança contemporânea a 
nível regional.

"Não preciso estar sem-
pre a repetir que sou 
africano, eu sei que sou 
africano! AUGUSTO 
CUVILAS. Esta frase achei 
na sua página do face-
book, o que lhe desperta 
o pensamento?

Augusto Cuvilas foi um 
coreógrafo fantástico e 
marcou sem sombras de 
dúvida  a história da dan-
ça em Moçambique em 
Africa de certa forma. Eu 
admiro bastante o senso 
artístico que ele tinha, a 
sua presença em palco, o 
seu intelecto e as convic-
ções que ele tinha. Lamen-
to não ter trabalhado com 
ele, embora ele me tenha 
endereçado um convi-
te para interpretar a sua 
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grande obra coreográfica 
"Um solo para cinco" que 
veio a ser uma obra galar-
doada pelo Festival Danse 
L'Afrique Danse, mas não 
aceitei o convite porque a 
obra envolvia no seu con-
ceito artístico o nudismo 
e naquela altura eu não 
estava preparada para 
tal. Hoje lamento não ter 
aceite o convite pois meu 
entendimento sobre esta 
questão do nudismo na 
arte mudou bastante ao 
longo destes anos e creio 
que hoje eu era capaz de 
aceitar. A forma como Au-
gusto Cuvilas concebeu 
e realizou aquela obra foi 
icónica: a estética corpo-
ral, o design de luz, o ce-
nário, figurinos, tudo fazia 
com que o público ficasse 
atónito e aplaudisse pra-
ticamente em pé, ou seja, 
a nudez na arte quando 
bem justificada e apresen-
tada, desconstrói o que 
mal pensamos dela.  

Edna esteve em 2 filmes, 
Diana e Mahla. O que foi 
fazer cinema para si?
Entrei no cinema através 
da Mahla Filmes, do Mic-
key Fonseca e Pipas For-
jaz. Na altura quando me 
convidaram a interpretar 
o papel principal desta 
curta metragem Mahla a 

1 da produtora que jun-
tos formaram que acabou 
tendo o mesmo nome do 
filmes, eu era  iniciante 
nas lides do Cinema. Ha-
via feito alguns papeis de 
figurante como foi o caso 
do filme "O Jardim de ou-
tro homem" da autoria de 
Sol de Carvalho. Interpre-
tar "Linda" no filme Mahla, 
uma mulher  que vive uma 
crise no seu casamento 
sendo constantemente 
violentada pelo marido 
alcoólatra e as acções de-
correm num período em 
que o paiol de Malhazine 
começa a rebentar, tendo 
ela que gerir duas crises a 
do seu casamento e a do 
paiol em chamas. Este fil-
me foi indicado com umas 
das 6 melhores curtas me-
tragens de África na épo-
ca e esta minha prestação 
abriu espaço para a minha 
participação na longa me-
tragem e grande produ-
ção hollywoodiana.
No filme Vida e Obra da 
"Diana" que conta a vida 
e obra da Princesa sobe-
jamente conhecida por 
todos nós. Neste filme fiz 
um papel secundário e 
contracenei com Naomi 
Watts a actriz principal 
que interpretava o papel 
da Princesa Diana. O filme  
foi parcialmente grava-

do aqui em Moçambique 
em referência a uma visi-
ta da Princesa a Angola 
para ajuda humanitária e 
Moçambique tinha locais 
e actores e actores ideias 
para reproduzir esse mo-
mento. Foi gratificante 
contracenar ao lado de re-
nomados actores moçam-
bicanos e vivenciar aquela 
enorme produção de Ci-
nema. Foi uma das expe-
riências que me marcou 
especialmente e desper-
tou o interesse que tenho 
até hoje pelo cinema. E o 
cinema como muitas ou-
tras actividades artísticas 
esta enfrentar os desafios 
impostos pela pandemia 
actual mas irá sobreviver. 
Os produtores estão a tra-
balhar com afinco todo 
dia, estão adaptar-se. O 
público irá voltar as salas 
de Cinema, enquanto não 
se volta, vai se usando os 
streams e as várias ferra-
mentas digitais disponí-
veis para acompanhar o 
que se tem produzindo. 

A nossa conversa decorre 
neste espaço. Encontrei-a 
em aulas de dança online, 
quer falar um pouco des-
te projecto?
Com muito gosto. É uma 
experiência nova como 
artista que trabalha com 

o corpo e o movimento, 
receber aulas via online. 
Estava em um Workshop 
com 1 semana de duração, 
ministrado pelo Edvaldo 
Ernesto um coreógrafo 
moçambicano a residir na 
Alemanha e com grande 
experiência. É ainda pro-
fessor numa Universidade 
de Dança daquele país. O 
Workshop não era só des-
tinado a bailarinos. Partici-
param actores de teatro, 
artistas que se expressam 
com o corpo, de todo o 
mundo, que se inscreve-
ram a tempo. O custo era 
alto e tive apoio de umas 
marcas que agradeço des-
de já. A técnica consistia 
em fazer performers em 
lugares desconhecidos, 
puxar ao mas alto nível 
de exaustão e ver quais 
são as novas propostas 
desses lugares a nível de 
esforço físico e mental. 
Foi 1 semana de pesqui-
sa intensa o que valeu ao 
enriquecimento do meu 
vocabulário artístico e es-
tético. Agora é usar esses 
ensinamentos na prática.

Recentemente participou 
num vídeo clip, que já é 
um sucesso na rede di-
gital. Quer nos falar um 
pouco desse projecto e 
das participações?

Para começar devo dizer 
que eu amo colaborações, 
amo interacção interpes-
soal! As colaborações ar-
tísticas expandem minhas 
perspectivas e formas de 
ver a arte e o mundo num 
todo. Gosto também do 
inter-apoio artístico que 
acompanham muitas ve-
zes as colaborações, e a 
cultura do país ganha com 
isso outros contornos!  
Recebi o convite para a 
colaboração que referiu 
faltavam 2 dias para as 
filmagens, pedi que par-
tilhassem a música para 
ver se me identificava com 
ela, dentre vários outros 
aspectos que analiso para 
uma participação em ví-
deo musical e não tardei a 
aprovar a minha participa-
ção e dar início a criação 
do conceito da performan-
ce, figurino e etc. A minha 
participação levou 1 dia e 
o resultado desta colabo-
ração é o que se pode ver.

E o que dizer as mulheres 
neste mês delas e seu?
Lapidem-se! Evoluam! 
Você é a mais bela e com-
pleta criação Divina. Você 
é um Diamante. Você 
pode sempre brilhar mais  
e irradiar sua luz, seu bri-
lho onde o Criador-Mor te 
colocou.
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A  BDQ no âmbito 
da Responsa-
bilidade Social, 

abraçou o projecto de-
senvolvido pela Asso-
ciação ICEF, que visa 
o empoderamento fe-
minino, a inclusão do 
género, social e digital.
“Louvamos esta ini-
ciativa da ICEF e man-
temo-nos de braços 
abertos para partici-
par em mais projectos. 
Tendo em conta que a 
BDQ é uma empresa 
Moçambicana, abraça-
mos sempre iniciativas 

locais, pois, as mesmas 
contribuem para o de-
senvolvimento do nos-
so país.”
O evento foi organiza-
do pela ICEF, em par-
ceria com a BDQ MOBI-
LE, e visa a promoção 
e empoderamento da 
mulher através de par-
cerias inteligentes nos 
projectos no âmbito 
do empreendedorismo 
feminino em Moçambi-
que. 
Participam do projecto 
Mulher+, cerca de 30 
mulheres de todas as 

classes sociais, que irão 
beneficiar-se de capa-
citação em várias áreas 
de empreendedorismo. 
A ICEF é uma plata-
forma de apoio às mu-
lheres na mobilização 
e dinamização de mo-
delos de negócios que 
possam gerar renda e, 
simultaneamente, ele-
var a sua autoestima. 
É também objectivo 
da ICEF impulsionar 
as mulheres a vencer 
as barreiras sociocul-
turais e torná-las ca-
pazes de se transfor-

marem em mulheres 
empreendedoras de 
sucesso, colocando-as 
em posições de des-
taque e de liderança 
através do seu próprio 
negócio.
“No âmbito do progra-
ma de apoio a mulher 
empreendedora atra-
vés do Projecto Mu-
lher+, vimos por este 
meio endereçar os 
nossos agradecimen-
tos a BDQ pela respos-
ta positiva ao nosso 
pedido de apoio e par-
ceria no mesmo.

BDQ ABRAÇA PROJECTO MULHER +
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