
Dia 13 de Julho

As 18h30

No hotel Polana  

Salão Nobre

PROGRAMA

18h30 :Welcome Drink (Pernod Ricard)  

19h00 : Primeiro Momento Musical  

(Stella Mendonça & Sonia Mocumbi,acompanhadas

por Ekaterine James no violino e Alena Bravo no piano)

19h20 : Discursos

20h00 : Inicio do Jantar

21h30 : Segundo Momento Musical  

21h45:Apresentação do Moçambique Ciclo  

Clássico

22h00 : Discurso de encerramento

23h00 : Final do evento

Este Jantar de Gala visa a celebrar a  

passagem do Clube de Negócios France-

Moçambique à uma Câmara de Comércio e  

Indústria bilateral reconhecida pelas  

autoridades francesas e promover a sua  

comunidade de negócios.

Com o patrocínio do Embaixador da França  

e de um Ministro do Governo  

Moçambicano, na presença de 200  

participantes, este evento vai oferecer um  

ambiente agradável marcado pelas  

performances líricas de Stella Mendonça e  

Sonia Mocumbi, venda de cigarros Bongani  

e espirituosas Pernod Ricard, uma  

oportunidade única de networking.

Organizado em parceira com :
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A Gala para o lançamento da Camara de  

Comercio França- Moçambique, um  

evento excepcional a não perder para  

promover a sua empresa e desenvolver as  

relações económicas entre a França e  

Moçambique

CondiçõesDetalhes
Uma area VIP com cinquenta convidados de  

alto nível da esfera política, diplomática e  

empresarial (cf. lista em anexo) e os directores  

de empresas francesas estabelecidas em  

Moçambique.

Momentos musicais propostos pela Stella  

Mendonça e sua equipe do Moçambique Ciclo  

Clássico para apresentar o seu novo programa  

anual :
• G.Rossini, „VogaTonio“ (ext.Pêché deViellesse)

• A.Piazzola, „La vida breve“

• G.Bizet, „Habanera“ (ext.Carmen)

• G. Fauré, „Après un rêve“

• L.Delibis, „Duos des fleurs“ (ext.Lackmé)

• F.Schubert, „The Bee“

• E.Piaf, „ Non, je ne regretterien“

Animações :

• Stand Pernod Ricard de bebidas  

espirituosas

• Stand de cigarros Bongani

Parceiros

Membros Platinum do Club

Participação simples : lugares individuais  

para o jantar

• 4 400 MZN / pessoa (tarifa membro)

• 5 400 MZN / pessoa (não membro)

Participação «Privilégio» : uma mesa de  

10 lugares +1 lugar de oferta na área VIP para  

o DG da empresa +2 roll-ups (so para os  

membros do Clube)

• Pacote de 68 800 MZN

Confirmação e pagamento : obrigatorio 

antes do dia 9 de Julho, transferência bancária  

ou direitamente em cash/por cheque nos  

nossos escritórios. Facturas e recibos vos serão  

entregues.

Banco : SociétéGénérale Moçambique Conta n° 80233
NIB: 001100020000008023393 SWIFT : SOGEMZMA

Dress code : traje de gala

Contacto : Sarmento Machai
machaisarmento@gmail.com
Cell. 84 91 77 766

mailto:machaisarmento@gmail.com

