
    

1 
 

MANUAL DA CANDIDATA 

  

  

1) CHEGADA  

  

14/07/18 a candidata deverá chegar ao local do concurso as 10h00 para ensaio 

final.  

  

2) TRAJES PARA A COMPETIÇÃO  

  

Traje de Noite:  

Cada candidata deverá trazer um vestido de noite; 

 

Calçados exigidos:   

1 sandália de salto alto na cor preta, ou  

1 sandália de salto alto na cor prata, castanha ou branca.   

  

3) A candidata também deverá levar para o concurso:  

• Traje tradicional de STP  

• Calça ganga;   

• Biquíni;  

• Vestido de Gala (comprido);  

• Acessório para todos os trajes;  

  

  

4) CABELEIREIRO E MAQUIADOR  

Cabelo e maquilhagem para a competição final serão por conta da 

Organização, mas a candidata pode levar para concurso sua cabeleira e 

maquiadora pessoal. 

  

No fim-de-semana de estágio/formação, assim como sessões fotográficas, será 

a candidata a executar.  

  

5) ACOMODAÇÃO NO HOTEL E PASSAGEM AEREA  

  

Acomodação no hotel ou na residência do familiar (com ajuda de custo) será de 
inteira responsabilidade da Organização, enquanto passagem aérea é da 

responsabilidade das candidatas. 
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6) JÓIAS E OBJETOS DE VALOR  

  

Embora medidas de segurança tenham sido tomadas, recomendamos que 
deixem objectos valiosos, como jóias, em casa. A Organização não é 
responsável por qualquer perda, furto ou roubo.  
  

  

7) IMPRENSA  

  

Haverá fotógrafos e repórteres no evento e nas grandes festas. Gostaríamos 

que todas as candidatas estejam presentes e cooperassem com os mesmos 

para entrevistas e fotos. Peçam qualquer instrução necessária para a equipa da 

Organização, ou ligue +351961418941 

 

 

8) NORMAS  

  

Para que tudo corra bem, pedimos às candidatas que observem as seguintes 

normas.  

  

• Qualquer acto de má conduta, não observância das regras ou desrespeito por 

parte de uma candidata poderá resultar em sua imediata expulsão do 

concurso;  

 

• Nenhum membro da família, amigo, namorado, poderá entrar nos bastidores, 

nos ensaios ou concurso. Caso ocorra, a candidata será penalizada com a 

perda de pontos;  

  

• Lentes de contacto coloridas são expressamente proibidas.  

  

9) REFEIÇÕES  

  

As refeições são apenas para as candidatas e pessoal credenciado da 

Organização.  
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10) TELEFONE  

  

O telemóvel não deverá de ser usados em aulas de preparação, em sessões 

fotográficas, eventos e nos ensaios para a Gala Final.  

  

Qualquer ocorrência inconveniente deve ser comunicada imediatamente à 

Organização do Concurso.  

 

QUESTÕES DE CULTURA GERAL 

 

O que entendes por CPLP? 

 

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) é uma 

organização internacional criada em 17 de Julho de 1996. Actualmente é 

formada por nove Estados soberanos cuja língua oficial ou uma delas é a 

língua portuguesa. São eles: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-

Leste. A sua sede fica em Lisboa, Portugal, e sua actual secretária 

executiva é Maria do Carmo Silveira, de São Tomé e Príncipe. 

 

Quando é celebrado o dia internacional da mulher? 

 

O Dia Internacional da Mulher é celebrado em 8 de março. A ideia de criar 

o Dia da Mulher surgiu no final do século XIX e início do século XX nos 

Estados Unidos e na Europa, no contexto das lutas femininas por 

melhores condições de vida e trabalho, e pelo direito de voto.  

 

O que é União Africana? 

 

União Africana (UA) é a organização internacional que promove a 

integração entre os países do continente africano nos mais diferentes 

aspectos. Fundada em 2002 e sucessora da Organização da Unidade 

Africana, criada em 1963, ajuda na promoção da democracia, direitos 

humanos e desenvolvimento económico em África, especialmente no 

aumento dos investimentos estrangeiros por meio do programa Nova 

Parceria para o Desenvolvimento da África. Seu primeiro presidente foi o 

sul-africano Thabo Mbeki.  
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Tendo em conta que a candidata vencedora representará São Tomé e 

Príncipe em concursos internacionais de beleza, os elementos que fazem 

parte da equipa de Juri, vieram de diferentes Países. Fale de um destes 

Países! 

Itália é uma república parlamentar unitária localizada no centro-sul da 

Europa (Europa meridional). Ao norte, faz fronteira com França, Suíça, 

Áustria e Eslovênia ao longo dos Alpes. Ao sul, que consiste na totalidade 

da península Itálica, Sicília, Sardenha, as duas maiores ilhas no Mar 

Mediterrâneo. 

 

O que entendes por ONU ? 

 

Organização das Nações Unidas (ONU) é uma organização 

intergovernamental criada para promover a cooperação internacional. 

Uma substituição à Liga das Nações, a organização foi estabelecida em 24 

de Outubro de 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial, com a 

intenção de impedir outro conflito como aquele. Na altura de sua 

fundação, a ONU tinha 51 estados-membros; hoje são 193. A sua sede 

está localizada em Manhattan, Nova York. Os seus objectivos incluem 

manter a segurança e a paz mundial, promover os direitos humanos, 

auxiliar no desenvolvimento económico e no progresso social, proteger o 

meio ambiente e prover ajuda humanitária em casos de fome, desastres 

naturais e conflitos armados. O cargo mais alto ocupado na ONU é o de 

secretário-geral, ocupado por António Guterres desde 2017. 

 

Para te o que é Concurso de Miss? 

 

Concurso de Miss é um evento que busca hierarquizar, ainda que de 

maneira subjectiva e parcial, a beleza de mulheres que o disputam. São 

tradicionalmente focados na beleza física das candidatas, além de 

incorporarem uma avaliação da inteligência, personalidade e talento 

especial. As mulheres que os vencem são normalmente chamadas de 

"rainhas da beleza". 

 

Qual é o Pais da CPLP mais próximo de São Tomé e Príncipe? 

 

Angola é um país da costa ocidental da África, cujo território principal é 

limitado a norte e a nordeste pela República Democrática do Congo, a 

leste pela Zâmbia, a sul pela Namíbia e a oeste pelo Oceano Atlântico. 
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A independência do domínio português foi alcançada em 1975, depois de 

uma longa guerra de libertação. Após a independência, Angola foi palco 

de uma intensa guerra civil de 1975 a 2002, maioritariamente entre o 

Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e a União Nacional 

para a Independência Total de Angola (UNITA). 

 

Quem é o 1º ministro actual, Ministro das Finanças Comercio Economia 

Azul e Ministro de Educação e cultura? 

 

Doutor Patrice Emery Trovoada, Doutor Americo Ramos e Olinto Daio 

respectivamente. 

 

Tendo em conta que o turismo é uma aposta do governo, na tua opinião 

que deve ser feito? 

 

Orçamento de porto de Aguas profunda são 500 milhões de dólares, 

enquanto orçamento geral de estado mesmo com ajuda multilateral são 

300 milhões de dólares. Na minha modesta opinião acho que deveríamos 

esquecer porto de Aguas profunda porque já existe um em camarões e 

outro que está sendo construído em Angola, e pensar no turismo 

melhorando a pista de aterragem do aeroporto, estradas, cuidados de 

saúde locais, restauração, desenvolver a escala mundial uma campanha 

de comunicação para dar visibilidade ao País relativamente as suas 

belezas naturais, não se esquecendo de desenvolvimento de pequenas 

industrias.  

 

Se um dia viajares, alguém te perguntar sobre S.T.P., o que dirias? 

 

São Tomé e Príncipe, oficialmente República Democrática de São Tomé e 

Príncipe, é um estado insular localizado no Golfo da Guiné, composto por 

duas ilhas principais (Ilha de São Tomé e Ilha do Príncipe) e várias ilhotas, 

num total de 1001 km², com cerca de 200 mil habitantes. Situa-se 

relativamente próximo das costas do Gabão, Guiné Equatorial, Camarões 

e Nigéria. 

As ilhas de São Tomé e Príncipe estiveram desabitadas até 1470, quando 

os navegadores portugueses João de Santarém e Pedro Escobar as 

descobriram. Foi, então, uma colónia de Portugal desde o século XV até 

sua independência em 12 de julho de 1975. É um dos membros da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 
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Cite alguns pontos turísticos do distrito de Mé-Zochi. 

 

Roça Monte Café, Roça Saudade, Cascata São Nicolau, Jardim botânico e 

lagoa Amelia. 

 

Achas que o petróleo vai trazer benefício para S.T.P? 

 

Acho que sim. Petróleo é a mais importante fonte de energia da 

actualidade, pois é através dele que se possibilita a realização de 

inúmeras actividades. Por conta de sua importância vital para o 

abastecimento de energia que garante o funcionamento das sociedades, o 

petróleo é considerado um recurso natural estratégico. No petróleo São 

Tomé e Príncipe tem três vectores: Guiné-Equatorial, Nigéria e Angola. 

Nigéria tem adiantado por conta, Angola tem fornecido por conta, por isso 

as receitas do petróleo estão de alguma forma cativa. Temos que 

empregar receita do petróleo no Turismo e serviço. 

 

Fale o que sabes sobre a ilha do Príncipe? 

 

A Ilha do Príncipe é a segunda maior ilha do arquipélago de São Tomé e 

Príncipe, que é constituído por duas ilhas principais, ambas pertencentes 

à linha vulcânica dos Camarões. Administrativamente, esta ilha constitui, 

desde 29 de Abril de 1995, uma região autónoma, formada pelo distrito de 

Pagué. A ilha tem uma área de 142 km² e uma população estimada, em 

7000 habitantes. A capital é Santo António. Com 31 milhões de anos, 

Príncipe é a primeira reserva mundial da Biosfera pela Unesco do 

arquipélago são-tomense, e passou a ser a primeira reserva africana a 

integrar a rede mundial da biosfera costeira. 

 

Fale um pouco sobre um Pais da CPLP da tua preferência! 

 

Portugal é um país soberano unitário localizado no sudoeste da Europa, 

cujo território se situa na zona ocidental da Península Ibérica e em 

arquipélagos no Atlântico Norte, sendo delimitado a norte e leste por 

Espanha e a sul e oeste pelo oceano Atlântico, compreendendo uma parte 

continental e duas regiões autónomas: os arquipélagos dos Açores e da 

Madeira. É membro da Organização das Nações Unidas (ONU), da União 

Europeia (incluindo a Zona Euro e o Espaço Schengen), da Organização 
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do Tratado do Atlântico Norte (NATO), da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Económico (OCDE) e da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP). 

 

Se fores eleita MISS MÉ-ZOCHI 2018, qual seria a tua contribuição, em 

prol da situação social de São Tomé e Príncipe? 

 

Vou trabalhar a favor da mulher rural, o que constitui a continuidade do 

meu projecto social enquanto Miss Príncipe, de onde sou proveniente, 

pretendo também colaborar com a empresa ME-ZOCHI nas ajudas aos 

mais desfavorecidos especialmente crianças e idosos, e não obstante a 

isso, darei continuidade aos trabalhos das Miss anteriores, assim como, 

darei o meu contributo no papel da mulher São-Tomense na sociedade, 

mostrar as pessoas o que São Tomé e Príncipe tem de melhor e 

representar a empresa ME-ZOCHI em particular e São Tomé e Príncipe em 

geral nos concursos internacionais de beleza. 

 

 

 

 

Agradecimento 2ª dama: Estou muito feliz por ter chegado até a final, porque 

aprendemos muitas coisas boas, conhecemos muitas pessoas boas, quero 

agradecer a todos pela vossa presença, foi muito caminho percorrido até 

chegamos cá, batalhamos muito, todas nós somos vencedoras, infelizmente só 

uma pode ser MISS ME-ZOCHI mas estou muito feliz com meu lugar. Muito 

obrigada a todos 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Agradecimento 1ª dama: Estou muito feliz, honestamente é uma competição 

muito forte porque pela primeira vez participou candidatas de todos os distritos 

e da região autónoma do príncipe, fizemos passeata nas principais festas de 

freguesia e numa festa uma era mais preferida e na outra festa a outra era mais 

preferida, todas nos esforçamos muito e demos o nosso melhor, é muito 

compensador saber que o nosso esforço foi reconhecido, poderia ter sido 

qualquer uma de nos, por isso fico muito grata por ter participado neste 

concurso. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MISS STP DIÁSPORA: Todas nós esperávamos ganhar porque somos todas 

lindas, principal dificuldade ao longo de todo percurso foi aprender andar como 

miss e não como manequim, aprender a mostrar frente, lado e costas com 

subtileza e dar tempo para ser observada ou fotografada. Decidi participar 

neste concurso para mostrar que tenho talento. À partir de agora tudo vai 

mudar na minha vida porque as pessoas vão passar a vê me como MISS ME-

ZOCHI, espero honrar o compromisso acabo de receber com dignidade, 

elevando bom nome da marca ME-ZOCHI a nível internacional e exercer 

acções de caracter social em nome da empresa. Obrigada 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


