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YANGA é a primeira revista de moda Moçambicana, elaborada com o intuito de 
promover a moda ética, educacional e inspiradora feita por moçambicanos. 
 
A revista Yanga é o produto de uma longa colaboração entre a sociedade 
Feelcom e os contribuintes da moda nacional e internacional. Surge da vontade 
de valorizar não só o trabalho dos criadores, mas também das iniciativas 
individuais ou colectivas em defender causas que vão além da moda. 
 
Através do primeiro número da revista, que traz o trabalho de figuras nacionais 
e internacionais, tais como: estilistas, artesãos, fotógrafos, escritores e uma 
componente turística que dá a conhecer as melhores instâncias turísticas e 
restaurantes que são a tendência no país, vamos celebrar a “Pluralidade”, fonte 
de riqueza e criatividade da pérola do Indico. 
 
Com a YANGA pretendemos mostrar não só ao país, mas ao mundo a relevância da 
moda feita em Moçambique. Faremos uma ligação multidirecional e privilegiada 
entre os criadores, produtores e consumidores de moda. 
 
Com 120 páginas, distribuidas em secções de beleza, moda, design, acessórios, 
culinária e lifestyle, a YANGA é um convite a uma viagem prazerosa e inspiradora. 
 
A revista estará disponível em formato digital para uma maior abrangência 
nacional e intencional, no portal Mozlife www.moz.life, que possui 
actualmente:  
• mais de 1.790.000 conexões desde o lançamento 
• mais de 100.000 conexões mensais  
• mais de 3.600 conexões diárias 
• público nacional e internacional  
 
Fisicamente a revista será distribuída em locais estratégicos como: Centros 
Culturais, Embaixadas, Agências de viagens, Hotéis e Lodges, Restaurantes, 
Livrarias e Lojas Conceituadas. Anualmente contaremos com 4 edições, cada uma 
com uma temática específica.   

APRESENTAÇÃO

Quem abraça a revista YANGA, abraça um ideal onde todo o trabalho 
merece ser reconhecido pelos seus verdadeiros valores.
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