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SWALISSIMA live performance with  BANDA HZ 
Saturday 10 December, 17h00 at Gil Vicente Cafe Bar

More information on facebook

SÁBADO    |   25.10.16
ÂNCORA LOUNGE BAR (CASINO POLANA)

22H00 - 01H00

MIGUEL
XABINDZA
& BANDA

LIVE
MUSIC
Apresenta

Don’t miss SHEILA MAHOZE show at Ancora Lounge Bar (Casino Polana)
this Saturday 10 December, 22h00 - 01h00

Free entrance. Av da Marginal nº 5289, 672 Maputo

A LETTER TO SANTA - 10 December, 09h30 - 16h00 at Fundacao Fernando Leite Couto
What are your requests for this Christmas? Write a letter to Santa Clause and share it with us at the FLC Foundation!

In partnership with BAE (Play Learning and Educating), this will be a day filled with games, various creative and playful activities!
- Music with poetry,  Story telling,  Sand painting and free drawing, Face painting,

-Donation of children's books, Sale of Gifts and much more!

https://www.facebook.com/maputolivecity/photos/pb.760438784039070.-2207520000.1480572769./1147170902032521/%3Ftype%3D3%26theater
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18thInternational Jazz Festival - Cape Town 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

International Jazz Festival as From 31 MAR – 03 APR 2017 
 
 
 

CAPE TOWN 
 

4 days / 3 nights 
 

As from 
 

MZN  77, 498* 
 

per person 
 
 
 
 
 
Enjoy your once in a 
lifetime holidays 

 
 
Your leisure consultant:EmaLing’ande 
Tel: (+258) 212 44000/21 
Email: bluesky.leisure@rogers-aviation.co.mz 

 
*Package Includes: 

 
- Return Flight tickets Maputo – Cape Town -  

Maputo ; 
 

- Two Day Festival Passes ;  
 

- 3 nights’ accommodation at City Lodge 
Waterfront, hotel located across the road from 
the venue with Daily Breakfast. 

 
 

**WE OFFER FACILITY OF PAYMENT ** 
 

DELTINO GUERREIRO SHOW
9 December, 21h00 at Gil Vicente Cafe Bar
Entry fee: 200MT and 300MT at the door
More information contact: 84 7026484

Paul Tilsley is back in Maputo and this time filming Maputo 
Fashion Week for Vodacom. View one of his amazing clips on 

designer Farina Alberto from Monday Night
https://youtu.be/oc-h2s9bFwI

The biggest fashion event in Mozambique has already started 
and you should not miss it!

Tickets available at Vodacom Headquarters and Karl Marx stores. 
Alternatively you can get the ticket on the spot!

A step forwArd - street dAnce workshop: 
Presented by Christakigawa (Japan) Saturday 10 December, 10h0 -12h00 

at the Monocultural Centre. Rua Padre Alves N48, Alto Mae

https://www.facebook.com/maputolivecity/photos/pb.760438784039070.-2207520000.1481188107./1155662984516646/%3Ftype%3D3%26theater
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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



ISSUE 208 March 2014

Pg. 1

M-Info

www.vm.co.mz

www.mozambiqueinfo.comMozambique Info

Vodacom
Tudobom pra ti

Pg 484 111
Linha 
do cliente

www.mozambiqueinformation.com

Balcao Info Turismo, Jardin Tunduru 
open 8 - 4 Mon - Fri and 9 - 14 

Saturdays - Books & Crafts for sale in 
a beautiful graden. 

for more information:
jane.flood@gmail.com

JANE FLOOD
T O U R S

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

$500CREATIVE PARTY -  9 December 2016
The event is to promote creative & talented artists.

Taking place at Universidade Politecnica A Politecnica. Entry fee 200MT. Call: 84 0252111

https://www.facebook.com/MAPUTOCRIATIVA/%3Ffref%3Dts
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WANT TO JOIN THE CARRIBEAN 
COMMUNITY IN MOZAMBIQUE?

Inhaca Island  
30% Discount 

on website 
prices until 31 
January 2017 

on new 
bookings 

www.nahyeenilodge.com 
info@nahyeenilodge.com 

www.chamfutalodge.com   
Info@chamfutalodge.com 

For bookings and enquiries contact Beverley 84 281 8560 

the MAke Up MAster cLAss workshop
11 December, at Hotel Radisson Blu Maputo, 14h00. 

Masterclass with live demo of the make-up trends of the 
moment. There will be makeup for sale, talks, tips on 

beauty, fashion, hair and more. Limited space.
Contact: 842981123/844821542 

HANYA MACHEL - DANCE - Thursday 8 December
"Hanya Machel", is a choreographic conception that aims to honor, 
recognize and exalt artistically the figure of the first independent 

president of Mozambique, Samora Machel, as well as the role played 
in the struggle for Independence and the well-being of the The 

Mozambican people.
www.ccfmoz.com

Tel: 84 5176861, Email: piusnancy.evelyn3@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
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Satisfy your Rapidismo
Enjoy fast Internet with 3.75G network

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~~ 

TRY OUT MANTRA CAFE

NEW IN MAPUTO

TOMORROW BRINGS US ALL CLOSER
Dear Travel Partners,

Take advantage of discounted Business and Economy Class fares to below
 destinations for travel from Maputo via Johannesburg.

Barcelona, Birmingham, Brussels, Dubai, Istanbul, Los Angeles, Lisbon, London, 
Madrid, Milan, Munich, New York, Paris, Rome, Zurich

 Sale Period -  7 December to 11 December 16
 Travel from – 7 December 16 to 31 March 17

Ø  Refer to GDS for fares/fare rules/flight restrictions/blackouts/seasonality
Ø  Fares may differ due to currency fluctuations and/or Government tax regulations as per journey booked.

Ø  Fares are subject to change and availability, terms and conditions apply
Ø  Offer is subject to availability of seats at time of booking

Ø  Tactical fares applicable to low season travel only

For any queries contact 21 244000/051/075
Your Emirates Sales Team 
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 Maputo Weather Forecast http://www.wunderground.com

 Editor: Elena Son                                                                                           Graphics & Layout: Bruno Alberto
 The M.INFO is a free of charge English electronic Publication emailed weekly to our subscribers.
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Women Entrepreneurs
 Mulheres Empreendedoras

 
 
 

 
 

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

FOR SALE: 2009 NISSAN DUALIS/QASHQAI IN EXCELLENT CONDITION 

REDUCED PRICE: US$12,500 

 

 

 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 72,500 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   

For more information contact Martin 84 818 6659 or scot1964land@yahoo.co.uk 

MARIA JOSE SACUR - DANCE FOR YOU  - December 2016
Friday 9, 20h30, Saturday 10, 17h00 and Sunday 11, 17h00

at Teatro Avenida located Av. 25 de Setembro
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