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IVAN MAZUZE live performance with invited guest DAN SELSICK and 
THE NU-NOTES - Saturday 3 December, 20h30 at Teatro Avenida

Entry fee: 500MT

JOSS STONE CONCERT
Guest artist, Mingas. 3 December, 20h00

at CineTeatro Scala. Tickets on sale at Physical gym, 
Shoprite computicket & online: www.entradas.co.mz

1600MT and 2000MT at the gate

SÁBADO    |   25.10.16
ÂNCORA LOUNGE BAR (CASINO POLANA)

22H00 - 01H00

MIGUEL
XABINDZA
& BANDA

LIVE
MUSIC
Apresenta

Don’t miss DEODATA SIQUIR’s show at Ancora Lounge Bar (Casino Polana)
this Saturday 3 December, 22h00 - 01h00

Free entrance. Av da Marginal nº 5289, 672 Maputo

https://www.facebook.com/events/351515065202261/
https://www.facebook.com/maputolivecity/photos/pb.760438784039070.-2207520000.1480572769./1147170902032521/%3Ftype%3D3%26theater
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3 DECEMBER - SATURDAY - 16H00 - at SPAZIO ITALIA (Address Av. Kenneth Kaunda, 227)
Don’t miss this day of fun in support of Lar Nosso Senhora dos Desamparados (OLD AGE HOME)
There will be; Music, Delicious food, Arts & Crafts, Kids Activities, Zumba, Massages, Fresh food 

products and much more! 

The Franco-Mozambican Cultural Center hosts for the first time on its 
stage, THE CIRCUS AND DANCE SHOw "LA PLI I DONN", from Cirquons 
Flex Company (Reunion Island). 'La Pli I Donn' is an expression meaning 

'It rains torrentially'. The show brings together four acrobats from 
Réunion Island, Madagascar and South Africa. 

3 December, 19h00. www.ccfmoz.com
JAZZ & BUSINESS NETwORK - LIFE SMOOTH JAZZ

Tonight, 19h00 at MarnaBrasa. Contact: 843009792
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Satisfy
your Rapidismo
Enjoy fast Internet with 3.75G network

Allow Devices Configurate

HOTSPOT

Tania’s Cellphone
Allow all devices

14:383GVodaCom
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COCONUTS presents: OLD SCHOOL PARTY
Friday 2 December, 22h00. Come enjoy the best music hits of all time.

Entry fee: 750MT - VIP :1200MT

LOSE YOURSELF & DANCE PARTY
Friday 2 December, 22h00 at O Velho Habito (Cinema Scala)

Av. 25 de Setembro
More information on facebook

SUNRISE PARTY
Saturday 3 December, 14h00 at Av. Marginal infront of the 

Fish Market. Top Mozambican Dj’s on deck.
More information on facebook

GASTRONOMY FAIR - COME TASTE OUR CULTURE  
Saturday 3 & Sunday 4 December, 9h00 - 18h00

Arts & Crafts & Jewelery on sale.
Venue: Jardim Municipal Tiago Muller

For more information contact: 84 9008214

https://www.facebook.com/coconuts.live.mz/
https://www.facebook.com/O-Velho-H%25C3%25A1bito-1884955831734937/about/
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Come experience the different Gins we have for you and try on our
Tapas in relaxed surroundings at the Piano Bar, from 18h00 - 22h00

Thursday 1st December 2016

SARAU CULTURE wINE TASTING Beaujolais Nouveau 2016
Delicious buffet as well as Mozambican specialities,

with live music and art exhibition.
2 December, 18h00 - 02h00 at the Centro Internacional de 

Conferencias Joaquim Chissano. Av Marginal no 444
For more information contact: 84 917 7766

 

 
 
 

Tel: 84 5176861
Email: piusnancy.evelyn3@gmail.com

WANT TO JOIN THE CARRIBEAN 
COMMUNITY IN MOZAMBIQUE?

TRY OUT MANTRA CAFE

NEW IN MAPUTO
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Satisfy your Rapidismo
Enjoy fast Internet with 3.75G network

Innovation | Quality | Convenience
Av Uniao Africana 759A | Matola | Mozambique
Tel: +258 21 728008 | Email: info@itecgroup.co.mz

FEATURES INCLUDE
• 36 A4 copies per minute
• A4 and A3 printing
• Automatic duplex document feeder
• Floor standing with pedestal
• Full scanning options
• Inexpensive to run and ultra reliable

KONICA
MINOLTA
B363

YOUR  

PERFECT

OFFICE PRINT 

PARTNER

M O Z A M B I Q U E

FLEXIBLE
SERVICE

CONTRACTS

GREAT 
VALUE

RENTALS
FULL

TECHNICAL
SUPPORT

VILANCULOS, MOZAMBIQUE
resort

Archipelago

 bookings@archipelago-resort.com

Land line tel:+258 293 84022

Cell: +258 847758433

Raising money to support medical bills of 
dogs and cats at PATA

84 5603829

SATURDAY MADNESS - 3, 10, 17 & 24 December
09h00 - 14h00. Upto 25% on all home decor and items.
Av. Albert Lithuli no 312, Alto Mae. Contact 84 2746656

Visit website: www.stkhome.co.mz
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Plan Your Next Cruise Vacation! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
CRUISE ITINERARY: Mauritius, Seychelles, Madagascar, Réunion Island 

Travel dates as from: 26 NOV 2016 – 04 MAR 2017 
      INDIAN 

OCEAN CRUISE 
 

15 days / 14 nights 
 

As from 
 

USD *1,897 
 

per person 
 
 
 

 
 
Enjoy your once in 
a lifetime holidays 
 
 
 
Your leisure consultant: Ema Ling’ande  
Tel: (+258) 21244000/21  
Email: bluesky.leisure@rogers-aviation.co.mz 

 
*Package Includes: 

            
 14 nights’ accommodation in a Classic 

double interior cabin in a Full board 
basis namely Breakfast, Lunch, 
Dinner, Snacks & Soft drinks ; 

 Gala evening ; 
 Participation in all daily animation 

activities, a variety of games, Dances 
& theme evenings ; 

 Port charges. 
Nb. All cabins can accommodate 1-4 people 
& Departure & Arrival point is Port Louis. 
 
 

~~WE OFFER FACILY OF PAYMENT~~ 

Portuguese Lusophone Authors Exhibition at 
FUNDACAO PLMJ

Inaugurates on November 15 - 23 December, at 18:00 
Centro Cultural Portugues in Maputo

Tel: 21 493 892

 EL PASO 

ADVENTURE  HORSE CAMP – 4 TO 10 DECEMBER 2016 

Horse camps are a great way for kids to build some confidence and self 
esteem in a fun and safe environment. Kids from 10 years are welcome.  

We teach kids how to take care of horses and their tack. We also use the time 
here to educate them on the environment and to develop a love for all 

animals and fauna and flora. A craft project is also included. They learn how 
to work and interact in a group. 

 

Book NOW by emailing us on elpasomoz@gmail.com 
or phone Carla on 84 483 3048. 

Space is limited. 
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 Maputo Weather Forecast http://www.wunderground.com
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Woman Entrepreneurs
 Mulheres Empreendedoras

Issue / Edição 1 
December / Dezembro 2016

 
 
 

 
 

Associação das Mulheres Empresarias e Empreendedoras de Moçambique 
 
A FEMME é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2009. A associação tem como seu 
objectivo principal “incrementar a competitividade e consolidar o desenvolvimento de empresas, 
formais e informais, lideradas por mulheres em Moçambique”. Trata-se de uma iniciativa de mulheres 
e para as mulheres que procura contribuir para a melhoria do ambiente de negócios em Moçambique 
nomeadamente nas componentes legal, social e económica. Também tem procurado representar as 
mulheres nos fóruns relevantes e dar visibilidade ás empresas e empreendimentos desenvolvimentos 
por mulheres no nosso país. 
 
A acção da FEMME é mediada pelo seu Plano Estratégico e cujo processo de revisão estará a 
decorrer em breve para adaptar a associação ao novo contexto socioeconómico do país e aos 
desafios que daí advém ás mulheres empresárias e empreendedoras. 
 
São membros da FEMME mulheres a titulo individual e de suas empresas e negócios. Se não é 
ainda membro por favor entre em contacto com a nossa equipa para se inscrever. Use o e-mail: 
femmemocambique@gmail.com  
 
Nas suas actividades a FEMME conta com diversos programas nomeadamente formação dos seus 
membros, apoio na internacionalização de negócios, incubação de ideias e negócios, formalização 
de negócios e empresas, facilitação do apoio para acesso ao financiamento entre outras acções. 
 
A FEMME disponibiliza ás suas associadas alguns serviços e comunicação regular através da sua 
newsletter e website. E colabora com diversas entidades nacionais e internacionais como, por 
exemplo, o Banco Africano de Desenvolvimento, Embaixada da Noruega, Embaixada da Suécia, 
Organização Internacional de Trabalho, Banco Terra entre outros. 
 
Trabalhamos ainda em estreita colaboração com a Graça Machel Trust e estamos a apoiar o 
estabelecimento das redes e iniciativas em Moçambique e á semelhança da implementação que já 
se verifica em outros países de África. 
 
A principal vantagem que as mulheres empresárias e empreendedoras ganham ao associar-se a 
FEMME, é a exposição dos seus negócios e ainda a partilha de oportunidades de negócio, acesso a 
formação e educação e possibilidade de tirar partido maior de sinergias para consolidar os seus 
negócios. E ainda a oportunidade de ter voz em fóruns adequados sobre os constrangimentos ao 
ambiente de negócios que enfrentam no seu dia-a-dia. 
 
Junte-se a nós! Esperamos por si. 
 
 
Faça a sua inscrição e obtenha mais informações sobre a FEMME através do e-mail 
femmemocambique@gmail.com e caso esteja interessada em obter mais informações sobre a 
implementação em Moçambique dos programas da Graça Machel Trust contacte-nos pelo mesmo 
e-mail. 
 
 

Associação das Mulheres Empresarias e 
Empreendedoras de Moçambique

A FEMME é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2009. 
A associação tem como seu objectivo principal “incrementar a 
competitividade e consolidar o desenvolvimento de empresas, formais 
e informais, lideradas por mulheres em Moçambique”. Trata-se de uma 
iniciativa de mulheres e para as mulheres que procura contribuir para 
a melhoria do ambiente de negócios em Moçambique nomeadamente 
nas componentes legal, social e económica. Também tem procurado 
representar as mulheres nos fóruns relevantes e na CTA e dar visibilidade 
ás empresas e empreendimentos desenvolvimentos por mulheres no 
nosso país.

A acção da FEMME é mediada pelo seu Plano Estratégico e cujo processo 
de revisão estará a decorrer em breve para adaptar a associação ao 
novo contexto socioeconómico do país e aos desafios que daí advém ás 
mulheres empresárias e empreendedoras.

São membros da FEMME mulheres a titulo individual e de suas empresas 
e negócios. Se não é ainda membro por favor entre em contacto com a 
nossa equipa para se inscrever. Use o e-mail: femmemocambique@gmail.
com 

Nas suas actividades a FEMME conta com diversos programas 
nomeadamente formação dos seus membros, apoio na 
internacionalização de negócios, incubação de ideias e negócios, 
formalização de negócios e empresas, facilitação do apoio para acesso ao 
financiamento entre outras acções.

A FEMME disponibiliza ás suas associadas alguns serviços e comunicação 
regular através da sua newsletter e website. E colabora com diversas 
entidades nacionais e internacionais como, por exemplo, o Banco Africano 
de Desenvolvimento, Embaixada da Noruega, Embaixada da Suécia, 
Organização Internacional de Trabalho, Banco Terra entre outros.

Trabalhamos ainda em estreita colaboração com a Graça Machel 
Trust e estamos a apoiar o estabelecimento das redes e iniciativas em 
Moçambique e á semelhança da implementação que já se verifica em 
outros países de África.

A principal vantagem que as mulheres empresárias e empreendedoras 
ganham ao associar-se a FEMME, é a exposição dos seus negócios e ainda 
a partilha de oportunidades de negócio, acesso a formação e educação e 
possibilidade de tirar partido maior de sinergias para consolidar os seus 
negócios. E ainda a oportunidade de ter voz em fóruns adequados sobre 
os constrangimentos ao ambiente de negócios que enfrentam no seu dia-
a-dia.

Junte-se a nós! Esperamos por si.

Faça a sua inscrição e obtenha mais informações sobre a FEMME através 
do e-mail femmemocambique@gmail.com e caso esteja interessada em 
obter mais informações sobre a implementação em Moçambique dos 
programas da Graça Machel Trust contacte-nos pelo mesmo e-mail.

Mozambican Association of 
Women Entrepreneurs and in Business

FEMME is a non-for profit organization established in 2009. The main goal 
of the association is to “increment competitiveness and to consolidate the 

development of companies, formal and informal, that are managed and 
leaded by women in Mozambique.” It is an initiative by women and for 

women that works to contribute for improvements in the doing business 
environment in Mozambique namely on the legal, social and economic 
components that affect the action of women in business. It is also part 

of the mandate of the association to represent women in the several 
private sector forums that take place in the country and in the business 
confederations like CTA always with the intention to increase women’s 

visibility and to voice their areas of concern.

Its action is mediated by its strategic plan which will undergo in the 
next couple of months a revision to be properly adapted to the new 

socioeconomic context of the country and to the challenges that have 
been identified under such context. 

Member of FEMME are any women in business or women entrepreneur. 
If you are not a member, please contact us to join. We are available to 

answer any questions you might have through the following e-mail: 
femmemocambique@gmail.com 

There are several programs being implemented by FEMME namely 
capacity building of its members, support in the internationalization 

of businesses, incubation of ideas and businesses, support in the 
formalization of businesses and companies, facilitation of access to credit 

among many others.

Members of the organization stay in touch trough the newsletter and 
website. And the association is working with several partners: African 

Development Bank, Embassy of Norway, Embassy of Sweden, International 
Labor Organization, Banco Terra and others.

The association is also working closely with the Graça Machel Trust and 
is supporting the Trust in the establishment of its women’s networks 

in Mozambique and similarly to what the trust is doing in several other 
African countries.

The key advantage that women gain from joining FEMME is its business 
visibility, access to information on business opportunities, access to 

capacity building programs and establishment of partnerships and 
synergies with other women in business. They also take advantage of 

being represented trough FEMME in the national business forums and to 
voice the constrains women face in the day-to-day of their companies and 

businesses. 

Join us! We are expecting you. 

Please contact us either to obtain more information either to join us 
through the e-mail: femmemocambique@gmail.com. Please contact us 

also if you wish to know more about the Graça Machel Trust networks 
implementation in Mozambique.

 
 
 

 
 

Associação das Mulheres Empresarias e Empreendedoras de Moçambique 
 
A FEMME é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2009. A associação tem como seu 
objectivo principal “incrementar a competitividade e consolidar o desenvolvimento de empresas, 
formais e informais, lideradas por mulheres em Moçambique”. Trata-se de uma iniciativa de mulheres 
e para as mulheres que procura contribuir para a melhoria do ambiente de negócios em Moçambique 
nomeadamente nas componentes legal, social e económica. Também tem procurado representar as 
mulheres nos fóruns relevantes e dar visibilidade ás empresas e empreendimentos desenvolvimentos 
por mulheres no nosso país. 
 
A acção da FEMME é mediada pelo seu Plano Estratégico e cujo processo de revisão estará a 
decorrer em breve para adaptar a associação ao novo contexto socioeconómico do país e aos 
desafios que daí advém ás mulheres empresárias e empreendedoras. 
 
São membros da FEMME mulheres a titulo individual e de suas empresas e negócios. Se não é 
ainda membro por favor entre em contacto com a nossa equipa para se inscrever. Use o e-mail: 
femmemocambique@gmail.com  
 
Nas suas actividades a FEMME conta com diversos programas nomeadamente formação dos seus 
membros, apoio na internacionalização de negócios, incubação de ideias e negócios, formalização 
de negócios e empresas, facilitação do apoio para acesso ao financiamento entre outras acções. 
 
A FEMME disponibiliza ás suas associadas alguns serviços e comunicação regular através da sua 
newsletter e website. E colabora com diversas entidades nacionais e internacionais como, por 
exemplo, o Banco Africano de Desenvolvimento, Embaixada da Noruega, Embaixada da Suécia, 
Organização Internacional de Trabalho, Banco Terra entre outros. 
 
Trabalhamos ainda em estreita colaboração com a Graça Machel Trust e estamos a apoiar o 
estabelecimento das redes e iniciativas em Moçambique e á semelhança da implementação que já 
se verifica em outros países de África. 
 
A principal vantagem que as mulheres empresárias e empreendedoras ganham ao associar-se a 
FEMME, é a exposição dos seus negócios e ainda a partilha de oportunidades de negócio, acesso a 
formação e educação e possibilidade de tirar partido maior de sinergias para consolidar os seus 
negócios. E ainda a oportunidade de ter voz em fóruns adequados sobre os constrangimentos ao 
ambiente de negócios que enfrentam no seu dia-a-dia. 
 
Junte-se a nós! Esperamos por si. 
 
 
Faça a sua inscrição e obtenha mais informações sobre a FEMME através do e-mail 
femmemocambique@gmail.com e caso esteja interessada em obter mais informações sobre a 
implementação em Moçambique dos programas da Graça Machel Trust contacte-nos pelo mesmo 
e-mail. 
 
 

Please send your biographies and advert of your company

Por favor solicito-vos que enviem-nos a biografia e 
o anúncio publicitário da sua empresa

CLINICAL & HEALTH PSYCHOLIGIST - Maputo
Specialised in teenagers/adolescents 

Sessions in English (Portuguese available)
For more information contact: Patricia David e Silva

Email: patricia.davidesilva@gmail.com
 

 

High quality, effective and reliable translation Services
Languages: English to Portuguese/Portuguese to English

Particular expertise in the area of Health
Rate: 18 USD/220 words. Email: info@pwd.co.mz

KENwOOD Titanium Major Mixer
Model: KMM060, 1500W, Variable speed, 

1.5l blender/ 6.7l bowl, Accessories: whisk, 
flexi-beater, dough hook and k-beater, 5 year 

warranty on motoor, 2 year guarantee.
Call: +258-21-450207

E-Mail:  spenceconsult@intra.co.mz 

BRAND NEw

$500

FOR SALE: 2009 NISSAN DUALIS/QASHQAI IN EXCELLENT CONDITION 

PRICE: US$14,000 

 

 

 Silver, 5 door, 2000 cc, automatic, petrol/gasoline engine 
 Imported tax free from Japan in February 2014 
 Well maintained with all annual service records 
 Only 71,000 km on the clock 
 Four wheel drive (4 x 4); four brand new tyres 
 Very good gas mileage – about US$35 of fuel for 600 km of city driving 
 Driver and passenger air bags; rear camera functions when car is reversing 
 Good sound system; full glass sunroof with retractable cover   
 Available from mid-January 2017 

For more information contact Martin 82 300 3470 or scot1964land@yahoo.co.uk 

REDUCED PRICE: USD12,500

https://www.facebook.com/mozambiqueinformation/
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