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Karen Fumo jovem de 25, socióloga, 
membro da Academia Girl Move – uma 
academia de liderança e inovação 
social ao empreendedorismo social – 
cujo objectivo é imponderar as 
meninas de modo a influenciar mais 
meninas, para que não desistam dos 
seus sonhos. A Girl Move trabalha em 
torno de três projectos específicos: o 
ACREDITAR, o LIDERAR, e o MUDAR. 
Karen faz parte do programa MUDAR, 
que trabalha com jovens recém-
formados na universidade e no ensino 
secundário. O trabalho da Karen é 
apoiar estes formandos em matérias 
diversas ligadas a monitoria e a 
descoberta do seu propósito, assim 
como usar o seu propósito para a 
mudança de vida. 

A Girl Move está em Nampula deste 
2013, a escolha desta organização em 
si fixar nesta província é devido ao 
elevado número de desistência da 
rapariga ao ensino, devido aos 
casamentos prematuras e outros 
factores.

 
Actualmente recebe mais de 1000 
inscrições nacionais de raparigas para 
o projecto, de onde só 33 são 
validadas para o programa MUDAR 
durante um ano. A Girl Move não se 
cinge só na mentoria, trabalha 
também com estágios profissionais 
internacionais, dedicado as raparigas. 
Estas  têm a opor tun idade de 
estagiarem em grandes empresas 

multinacionais, como a Microsoft 
Portugal onde a Karen Fumo está a 
estagiar neste 2021. 

É preciso conhecer o mundo para 
poder se transformar, levar o que 
temos para o mundo e do mundo para 
o nosso país, para fazermos do mundo 
um lugar melhor.

A cada ano, 30 raparigas de cada 
projecto (ACREDITAR, LIDERAR, 
MUDAR) da Girl Move viajam ao 
estrangeiro para receberem estágios 
profissionais em empresas parceiras 
da Girl Move Internacional, ou ainda, 
conhecerem multinacionais onde 
possam apresentar seus projectos de 
melhoria de vida.   
O seu propósito de vida quando 
entrou na Girl Move é de trabalhar com 
a inclusão social da pessoa portadora 
de surdez no mercado de trabalho, 
porque deste o início do curso 
universitário se preocupava com a 
inclusão social da pessoa deficiente no 
mercado de trabalho. ´´ As pessoas 
com deficiência em Moçambique são 
conotadas como pessoas com 
deficiência cognitiva, essas pessoas 
não tem deficiência cognitiva, se lhes 
formarmos podem desenvolver 
actividades perfeitas. ̀ `

Na Girl Move para além de receberem 
monitória, também dão monitorias a 
outra classe de membros inscritos.
 
Escolhi a empresária Mody Maleiane 
para ser minha mentora, a Girl Move 
entrou em contacto com esta, explicou 
sobre o meu propósito e assim 
iniciamos a mentoria, esta durará 1 
ano. Tenho ainda uma parceria com a 
TV Surdo, onde estamos a desenhar 
um projecto para encontrar mulheres 
deficientes que fazem algo, queremos 
transmitir nosso conhecimento a 
estas e assim melhorar seu modo de 
vida financeiro. A partir deste projecto 
espero despertar na sociedade, 
começando pela minha família e 
amigos, e aos empreendedores, o 
valor de respeitar as pessoas como 
elas são. A inclusão social é um dever 
de todos.  

Dar mentoria no ensino secundário é 

um desafio e é prazeroso, é um campo 
onde se desenvolve habilidades como 
líder, há oportunidade de desenvolver 
pequenos problemas que ajudam a 
resolver o problema das famílias. As 
raparigas estão no ambiente vulneráveis 
constantemente, e são obrigadas a 
casar muito cedo, vi situações tristes, e 
impedi um casamento prematuro. Vi 
raparigas de 14 anos a casarem com 
senhores velhos, graças a lei que está do 
nosso lado, conseguimos alguns casos, 
ainda que a família fique em revelia, 
procuramos entrar com contacto com 
as autoridades para dar continuidade à 
resolução dos casamentos prematuros.
 

Sempre que o nosso programa passa 
de uma localidade, as raparigas nos 

tratam como ``manas´´ e desejam entrar 
no movimento.

Para além deste trabalho com a Girl 
M o v e ,  K a r e n  F u m o  é  t a m b é m 
empreendedora na área de beleza. 
Futuramente deseja criar um espaço 
para trabalhar com mulheres auditivas, 
e m  t o d a s  a s  s u a s  á r e a s  d e 
transformação. 

TEXTO: IZIDRO DIMANDE
FOTOS: VANDA PEDRO
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Pegar eventos reais e construir uma narrativa 
com enredo e temporalidade. Se as pessoas 
assistem novelas, lêem romances, contos, e se 
comovem pela dor dos personagens,  imaginei, 
portanto, que sentiriam a dor dessas mulheres e 
talvez desta forma pudéssemos criar Novas 
Abordagens nas construções de género e, por 
conseguinte,  no tratamento e na visão sobre a 
mulher.  Mais ainda, poderia, supostamente, 
abranger um público que vai além das paredes 
da academia.

A meio da escrita, pelas histórias, pelas 
conversas e explicações que recebia destas 
mulheres sobre as suas emoções, decidi mudar o 
título. Ouvi algumas histórias de ideação suicida, 
tentativas de suicídio e de suicídio efectivado, e 
mudei o título. Percebi que as expectativas de 
género e  a pressão social podem fazer com que 
a mulher, em alguns momentos, se veja sem 
qualquer alternativa senão pôr fim à própria vida. 
E foi assim que nasceu o título ''Suicidaram a 
Sara''.

Escrevi a história, conciliei as experiências 
partilhadas, muitas delas partilhadas no meio de 
lágrimas. Lembro-me das lágrimas das minhas 
Saras enquanto descreviam  as situações pelas 
quais passaram. Quando terminei de escrever, 
vi-me totalmente mergulhada nesta história. 
Levou tempo até que eu conseguisse sair dela; ou 
que estas histórias saíssem de mim. Senti, 
inexplicavelmente, a dor da mulher, a inércia da 
sociedade perante a dor da mulher violentada e 
injustiçada. Viajei o mais profundo possível na 
alma desta mulher que sofre devido a uma 
sociedade com um sistema de crenças, atitudes, 
e comportamentos por vezes danosos para a 
saúde mental de todos, principalmente da 
mulher.
 
Frequentemente vejo campanhas, e são muitas, 
sobre a Violência Baseada no Género. Mas tenho 
a leve impressão de que elas têm foco no 
agressor,  que não raras vezes, é do sexo 
masculino. Em Suicidaram a Sara é possível 
perceber que a mulher,  ironicamente é 
violentada por todos, homens e mulheres. E digo 
mais, existem formas de violência sobre as quais 
ninguém fala, são socialmente aceites, uma vez 
subtis, por estarem enraizadas na cultura. Tais 
formas de violência são, comumente, assumidas 
como comportamentos naturais ,  sendo 
ignoradas ou minimizadas as suas implicações. 
Mas igualmente, deixam marcas terríveis, 
d e s t r u i n d o  s o n h o s ,  d e s t r u i n d o  v i d a s , 

Suicidaram a Sara 
Algumas notas da obra

“suicidando” as Saras.
 
A sociedade fala muito sobre as 
mulheres que são assassinadas 
em virtude da violência baseada 
no género, mas fala pouco sobre 
aquelas que sucumbem nestas 
formas de violência até pôr fim a 
própria vida. E esta mesma 
sociedade, finge que não existem 
aquelas que, a meio de tanto 
desespero, depois de tanto gritar 
por socorro, acabam, num total 
acto de desespero, por tirar a vida 
do seu abusador. Sim, existem 
estas mulheres e é possível ajudá-
las para que não cheguem a tal 
extremo. Mas, a sociedade, 
quando as vê em relaciona-
mentos tóx icos e abusivos, 
prefere “assobiar para o lado”, 
porque o casamento é um troféu. 
Mas pensemos: o que faz com que 
uma mulher tire a vida do seu 
esposo, numa sociedade que 
sobre-valoriza o casamento e, por 
conseguinte, a mulher casada? E 
o que dizer daquelas que matam o 
seu abusador e depois cometem 
o suicídio?

Penso que é um aspecto que 
precisa de um estudo bastante 
minucioso para explicar este tipo 
de crime numa sociedade como a 
nossa.

 É considerando todos estes 
aspectos que esta obra aborda 
de forma aberta a saúde mental 
no universo feminino, mostrando 
a sua relação com seus desafios 
silenciosos em diferentes fases da 
sua vida.  Traz à ribalta as  
experiências subject ivas da 
mulher e a singularidade das suas 
vivências, e a forma como estas 
afectam a sua vida, sobretudo a 
sua saúde mental, buscando 
responder,  de entre outras, às 
seguintes questões:

A mulher tem sonhos e desejos 
individualizados para si?
At é  qu e  p o nt o  e l a  t o r n a - s e 
naquilo que deseja ser?
Faz o que gostaria de fazer?
Está onde gostaria de estar?
As suas ideias e posicionamentos 
são realmente seus ou resultam, 
de algum modo, de uma ditadura 
social?
O que faz com que uma mulher 
permaneça em relacionamentos 
tóxicos e abusivos?
Quem, de facto, é a mulher? 
O que ela quer e o que ela sente?

É importante realçar que as 
situações descritas nesta obra 
podem ser vividas a partir de 
outras experiências, não sendo, 
portanto, uma representação uni 
causal. Ou seja, outras mulheres 

TEXTO: STELLA M. LANGA
FOTOS: JANUÁRIO SIMANGO
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passam pelas mesmas situações e 
com elas lidam de forma diferenciada 
e com outros recursos emocionais. 
Todavia, pretende-se chamar a 
atenção para uma realidade presente 
e actual, que existe mesmo se em 
menor ou média escala.
 
Portanto, quero aqui dizer que existe 
um grupo de mulheres que fica de fora 
quando se pensa na mulher vítima de 

violência baseada no género, elas 
sofrem violência e sofrem em silêncio, 
sem qualquer apoio, sem qualquer 
perspectiva de ver um cenário 
diferente porque todos fingem não 
ver. É por isso que nos juntamos para 
gritar. Suicidaram a Sara é um grito 
daquelas mulheres que sofrem em 
silêncio, que não são amparadas 
porque ninguém sabe que aquilo pelo 
qual elas estão a passar, é uma 

violência com efeitos nefastos na sua 
saúde mental.
 
Espero que este trabalho contribua 
para uma reflexão profunda sobre a 
r e a l i d a d e  d a  m u l h e r  e ,  p o r 
conseguinte, para o redesenho de 
projectos intervent ivos para a 
prevenção da violência baseada no 
género.

Colaboradores: Izidro Dimande, Cecilia Dimande, Ignocio Muchanga

“A saúde mental é um direito e é responsabilidade de todos, lutemos por 
ela com o mesmo vigor que lutamos pelos outros direitos.”



A pandemia da COVID-19, trouxe incertezas no 
mundo dos negócios e acelerou de forma brusca as 
formas de como os negócios serão no futuro, 
deixando de lado como os negócios eram feitos, 
sobretudo por jovens que encontraram nas TIC's ou 
redes sociais formas de como atingir e de como 
chegarem aos clientes por baixos custos e contornar 
as regras de circulação por conta da pandemia da 
COVID-19.

Isso também veio despertar á necessidade de criar 
mecanismo que possam facilitar os pagamento de 
serviços ou produtos de forma facial e inclusiva, 
criando mecanismos de unificação de pagamentos 
nas diversas carteiras móveis o que os jovens que são 
maiores clientes usam. A pandemia da COVID-19 
trouxe mudanças de como os negócios vinham sendo 
feitos e empurrou uma grande parte dos jovens sem 
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As oportunidades 
trazidas pelas 

incertezas causadas 
pela pandemia da 

Covid-19

ocupações a olharem para o 
uso das TIC's como fonte de 
sustento, e isso é notável pós 
até já á casos se jovens que 
abandonaram seus empregos 
para apostar no uso das TIC's 
para alavancar suas ideias de 
negócio.

Agora o maior desafio será criar 
mecanismos de pagamentos 
a d a p t a d o s  á  r e a l i d a d e 

moçambicana e que possam 
afastar os constrangimentos 
na mobilidade de fundos de 
carteiras moveis e pagamento 
d e  i m p o s t o s  a o  e s t a d o 
d e r i v a d o  d o s  n e g ó c i o s 
efectuados. As dinâmicas que 
vemos acompanhado na forma 
como os negócios tem sido 
feito em Moçambique trás 
consigo certezas de um futuro 
risonho ao empreendedorismo. 

TEXTO: JOSÉ SUMBANE
FOTO: INTERNET
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ANTI-AGEING (FIRMING) PREMIUM EXPERT FACIAL

Este é um tratamento facial altamente especializado, 
baseia-se na extensa experiência anti envelhecimento, 
combate todos os sinais globais do envelhecimento. Com 
este tratamento, as características faciais são 
levantadas, a vitalidade é restaurada e os sinais de 
fadiga são apagados.
Duração do tratamento: 60Min.

HEALTHY GLOW EXPERT FACIAL

Recupere brilho e a luminosidade da sua pele, com este 
poderoso impulsionador enriquecido com vitaminas 
faciais. Ideal para uma pele que foi exposta ao stress 
ambiental e os efeitos da vida moderna, este 
tratamento enriquecido com vitaminas e antioxidantes, 
visivelmente ilumina e revitaliza a textura da pele, 
proporcionando uma onda de hidratação deixando-a 
macia e suave.
Duração: 60Min.

Tratamento 
Facial

COLABORAÇÃO: QIMARI ESTÉTICA
FOTO: INTERNET
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En e r g i a  d a  b i o m a s s a ,  o u 
bioenergia, refere-se ao uso de 
plantas ou outro material 

orgânico derivado dos seres vivos 
para a produção de uma desejada 
forma de energia ou serviços de 
e n e r g i a ,  t a i s  c o m o ,  c a l o r  e 
electricidade.
Em Moçambique, o maior combustível 
doméstico utilizado pelas populações 
em geral e especificamente nas zonas 
rurais, é sem dúvida a lenha e o carvão 
vegetal. Estima-se que cerca de 80% 
da População Moçambicana supre as 
suas necessidades energéticas 
recorrendo a energia de Biomassa 
lenhosa. Este facto cria uma pressão 
sobre as florestas originando o 
desflorestamento. 

Tipos de Biomassa: Combustíveis 
gasosos

Gaseificação

Os proc essos de gase ificação 
transformam combustíveis sólidos ou 
líquidos em uma mistura combustível 
de gases, chamada gás de síntese. 
Como matéria-prima ut i l iza-se 
geralmente materiais r icos em 
carbono, como carvão, ou outros tipos 
de b iomassa,  usando ox igénio 
insuficiente para a queima completa e 
(em alguns casos) vapor de água.

B i o g á s  a  p a r t i r  d a  d i g e s t ã o 
anaeróbica

A digestão anaeróbica é um processo 
biológico a baixas temperaturas 
através do qual pode ser produzido 

gás a partir da biomassa. O gás 
produzido a partir da digestão 
anaerób ica  (que acontec e na 
ausência de ar) é chamado de biogás. 
A semelhança do gás produzido 
através da gaseificação, este pode 
ser, usado directamente depois de 
certos tratamentos para cozinha e 
aquec imento ou pode ser  em 
conversão secundária em dispositivos 
como motores de combustão para 
produção de electricidade.

O biogás é constituído geralmente por 
60 por cento de metano e 40 por 
c ento  de d ióx ido  de carbono . 
Qualquer tipo de biomassa excepto 
os com maior teor de lenhina podem 
ser usadas para produção de biogás 
tais como: excrementos animais e 
humanos.

Combustíveis líquidos

Etanol e Gel Etanol

O etanol é um combustível produzido 
a  p a r t i r  d a  b i o m a s s a .  D u a s 
variedades de etanol são produzidas 
actualmente: etanol anidro (100 por 
cento de etanol) e etanol hidratado 
(contendo cerca de 5 por cento de 
água). A mais recente exploração do 
etanol, baseia-se na opção do Gel 
Etanol, um combustível limpo que 
consiste de uma camada de etanol 
gelatinizado num agente de celulose 
fino e água com uma capacidade 
calorífica de 22.3MJ/Kg. Fogões 
especialmente desenhados para o 
u s o  d o  G e l  E t a n o l  f o r a m 

desenvolvidos há alguns anos. O 
etanol pode ser produzido a partir de 
diversas formas de biomassa, como o 
caso do bagaço a partir da cana-de-
açúcar.

Biodiesel

Biodiesel é um éster metil, que pode 
ser usado como subst ituto do 
combustível diesel, produzido a partir 
de óleos vegetais e gorduras animais. 
A Jatrofa pode ser usada como fonte 
a l ternat iva  para Produção de 
Biodiesel, retirando o óleo da semente 
da Jatrofa. O óleo retirado da 
semente da jatrofa é misturado ao 
m et a n o l  n a  p r e s e n ç a  d e  u m 
catalisador para produção de um 
éster metil e glicerol, este processo é 
conhecido como transesterificação. O 
hidróxido de sódio e hidróxido de 
potássio são usualmente usados 
como catalisador. 

Combustíveis Sólidos

Briquetes de Biomassa

A densificação da biomassa ou 
“briquetagem”, é o processo de 
c ompa cta ção  d e  res íduos  da 
biomassa para um material denso, 
produzindo combustível de alta 
qualidade, com melhor e maior 
capacidade térmica e qualidades 
físicas que o carvão normal e permite 
maior eficiência na combustão, 
fornecendo assim maior eficiência e 
redução das emissões e grande 
controlo para aplicações residenciais 
e industrial.

Energia da 
Biomassa

TEXTO: FUNAE
FOTOS: INTERNET



Aplicação

Os produtos provenientes da energia 
de biomassa, como lenha, carvão e 
briquetes/pela extensão são usados 
na realidade moçambicana para fins 
de cozinha através de  fogões e fornos 
melhorados nas residências, Centros 
orfanatos e para idosos, Centros de 
saúde e Escolas.

Os biocombustíveis gerados a partir 
da biomassa (mapira, Jatrofa, 
girassol) podem ser usados em:

• Plataformas multifuncionais para 
fi n s  c o m o  e l e c t r i fi c a ç ã o , 
descasque e moagem de cerais, 
b o m b e a m e n t o  d e  á g u a  e 
refrigeração;

• Geradores, para electrificação;

• Candeeiros, para iluminação;

• Veículos, para transporte.

• Outros fins relacionam-se com a 
produção de energia eléctrica 
para aplicação nas indústrias a 
partir das fontes de biomassa.
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9,5 Milhões de pessoas com fome crónica (subnutrição) - 
29,5 milhões de populações - 0,4 milhões de fomes 

agudas

O mapa da fome rastreia os principais indicadores da fome 
aguda quase em tempo real. A fome aguda é medida por 
indicadores-chave, como consumo doméstico de 
alimentos, comportamentos de subsistência, estado 
nutricional infantil, mortalidade, acesso a água potável e 
outros factores contextuais. Os mapas pendurados ao vivo 
rastreiam principalmente as tendências de consumo 
doméstico de alimentos, enfrentamento com base no 
consumo e mudanças nos meios de subsistência para 

rastrear vários aspectos da insegurança alimentar. Como 
esses indicadores são de nível 1 de resultado na Estrutura 
de Classificação da Fase de Segurança Alimentar Integrada 
(IPC), eles podem fornecer indicações precoces de 
mudanças potenciais na insegurança alimentar aguda.

CONSUMO INSUFICIENTE DE ALIMENTOS

De 10,9 Milhões em 20 de Setembro de 2021 – para 8,5 
Milhões em 19 de Dezembro de 2021

Estratégias de enfrentamento baseadas em alimentos 
em situações de crise ou acima da crise

De 8,9 Milhões a partir de 20 de Setembro de 2021 – 
para 7,3 Milhões em de 19 de Dezembro de 2021

Mapa da Fome, Visão de 
Moçambique e Principais

 Tendências
A INSEGURANÇA ALIMENTAR NUM RELANCE

MAIS INFORMAÇÕES: HTTPS://HUNGERMAP.WFP.ORG/
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Grupo ICEF efectuou uma visita alusiva ao natal, no lar 
de idosos Nossa Senhora do Desamparado de 

Maxaquene

No passado dia 23 de Dezembro, o grupo 
ICEF efectuou uma visita alusiva ao natal, 
ao lar de idosos Nossa Senhora do 
Desamparado de Maxaquene, onde doou 
cerca de 30 quites compostos por diversos 
produtos  a l iment íc ios  de pr ime i ra 
necessidade.A instituição Nossa Senhora 
do  Desamparado, é um abrigo que acolhe 

idosos desfavorecidos e abandonados.

Esta acção foi feita com o desejo de 
contribuir para oferecer um natal condigno 
aos idosos. O ICEF esteve representado 
pela sua e Directora Geral - Deyse de Sousa 
uma parte de funcionários.

Colaboradores: Izidro Dimande, Cecilia Dimande, Ignocio Muchanga

TEXTO: ICEF
FOTOS: ICEF
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Colaboradores: Izidro Dimande, Cecilia Dimande, Ignocio Muchanga

O nosso compatriota Dr. Rodrigo Rocha foi eleito 
para o cargo de Vice-Presidente da Federação 
Internacional de Automobilismo, para um mandato 
de quatro anos.

´´Estamos convictos de que a sua eleição para a 
nobre função de direcção do automobilismo a nível 
mundial é o reconhecimento da sua capacidade de 
gestão do desporto motorizado, área na qual 
demonstrou capacidade e conhecimento profundo 
no  cont inente  afr i cano ,  em gera l ,  e  em 
Moçambique, em particular.`` 

Disse o Presidente da República Filipe Nyusi 

RODRIGO ALMEIDA NO CAMPEONATO 
DTM  E  24H DE DUBAI

O piloto moçambicano, Rodrigo Almeida, foi 
convidado a participar nos campeonatos DTM e 24 
horas Dubai, duas das mais prestigiadas provas 
mundiais de automobilismo a realizarem-se no 
próximo ano nos Emirados Árabes Unidos e vários 
países da Europa.

O piloto moçambicano conquistou o segundo lugar 

na prova de Zolder, troféu da 
BMW M2 Cup, inserido no mítico 
campeonato do DTM, terminado 
o campeonato num honroso 5° 
lugar, prestigiando, desta forma, 
a imagem de Moçambique numa 
prova de grande dimensão 
internacional.

Almeida participou ainda na 
tradicional prova 24h Dubai e no 
campeonato de velocidade de 
Portugal, sendo que nesta última 
foi ao volante de um Porsche GT3 
e a convite do Mário Quintaneiro 
da QF.

Rodr i go  A lme ida  fic ou  em 
segundo lugar na primeira prova 
de endurance do Camp Portugal 
Velocidade, inserida no GP de F1 
de Portimão. Já na segunda, 
inserida no GP de WTCR no 
Estoril, o piloto de 17 anos ficou na 
3ª posição na prova de “sprint”.

Ao nível interno, destaque para a 
2ª posição alcançada no Troféu 
P i c a n t o  C U P  e  t r o f é u 
Modificados.

Fruto da sua constante evolução 
e qualidade, foi convidado a 
p a r t i c i p a r ,  e m  2 0 2 2 ,  n o 
campeonato DTM, prova a 
realizar-se em vários países da 
Europa e que contará com a 
par t ic ipação dos melhores 
pilotos da actualidade na sua 
categoria.

O piloto vai ainda representar 
Moçambique nas 24h Dubai, nos 
Emirados Árabes Unidos, uma 
das mais prestigiadas provas 
mundiais de automobilismo.

Rodrigo Almeida tem estado a 
dar passos galopantes rumo à 
profissionalização, correndo 
neste momento ao volante dum 
BWM M4 GT4.

Lembre-se que,  em 2020, 
Rodrigo Almeida (Moçambique) e 
G a b r i e l e  Vo l p a t o  ( I t á l i a ) 
venceram uma prova do novo 
TCR DSG Europe Series, ao 
volante de um Volkswagen Golf 
GTI. Os dois pilotos competiram 
pela equipa do Élite Motorsport.

INFO: O PAÍS JORNAL
FOTOS: O PAÍS
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INGREDIENTES 

1 Perú
3 Colheres de  sopa de manteiga
2 Limões
1 Laranja
1 Copo de vinho branco (2 dl)
50g de toucinho gordo
50g de chouriço de carne
1 colher de sopa de colorau
sal e pimento

Para o recheio de batatas:
750g de batatas de polpa amarela
1 Cebola
2 Colheres de sopa de manteiga
3 Gemas de ovos
50g de azeitonas pretas
1 Colher de sopa de salsa picada
Sal e pimenta
Noz-moscada

Para o recheio de carne:
500g de carne de porco;
500g de vitela ou de vaca;
1 Cebola média;
50g de chouriço;
50g de toucinho entremeado;
50g de azeitonas pretas;
50g de miolo de pão;
1 Colher de sopa de salsa picada;
2 Colheres de sopa de manteiga;
Sal e pimenta;
Raspa da casca de 1 limão.

MODO DE PREPARAR

De véspera, põe-se o peru de molho 
em água fria com sal, a laranja e os 
limões com a casca, cortados às 
rodelas. 

No dia seguinte, cozem-se as batatas 
com a pele, pelam-se e passam-se 
pelo passador. Junta-se uma colher 
de manteiga e as gemas e conserva-
se perto do calor. Pica-se a cebola e 
aloura-se na restante manteiga. 

Juntam-se os miúdos do peru 
picados grosseiramente e deixam-se 
guisar, acrescentando água fria, gota 
a gota.
 
Quando os miúdos estiverem macios, 
juntam-se ao puré de batata, assim 
como a salsa, as azeitonas cortadas 
aos bocadinhos e sem caroços e 
tempera-se com sal, pimenta e noz-

moscada.
 
Passam-se pela máquina as carnes 
de vaca, de porco, o chouriço e o 
toucinho. Junta-se o miolo de pão 
amolecido num pouco de água 
quente, as azeitonas aos bocadinhos, 
a salsa picada e a cebola também 
picada e previamente cozida numa 
colher de sopa de manteiga. Junta-se 
a restante manteiga e tempera-se 
com sal, pimenta e a raspa da casca 
do limão. 

Enche-se o papo do peru com o 
recheio de carne e a barriga com o 
recheio de batata. Cosem-se as duas 
aberturas com agulha e linha e 
coloca-se o peru num tabuleiro. 

Faz-se uma papa com a manteiga e o 
toucinho e o chouriço passados pela 

máquina. Tempera-se com o colorau, 
sal e pimento. 

Barra-se o peru com esta papa e 
leva-se a assar em forno médio. 

Quando o peru começar a alourar, 
rega-se com o vinho branco e leva-se 
novamente ao forno. 

Logo que o peru esteja bem louro, 
retira-se do forno, põe-se numa 
c or rente  d e  ar  e  i nt roduz-se 
novamente no forno, mas desta vez 
muito bem quente. Esta operação 
tem a finalidade de tornar a pele do 
peru estaladiça. 

Acompanha-se com uma boa salada 
de agriões e rabanetes. 

https://www.receitasemenus.net/receitas-carne/
https://www.receitasemenus.net/receitas-carne-porco/
https://www.receitasemenus.net/receitas-carne-vaca/
https://www.receitasemenus.net/receitas-culinaria/pastelaria-padaria/
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A relevância da 
mulher na resposta 

aos desafios da 
sustentabilidade

SOFIA MORENO

 mês de Novembro ficou marcado pela aprovação do Oacordo final do Pacto Climático de Glasgow. Um 
compromisso histórico entre os vários países 

envolvidos, ainda assim, com um resultado final aquém das 
expectativas, nomeadamente, no que respeita ao 
preconizado no Acordo de Paris e à ambição da 
concretização da meta limite de aquecimento global de 1,5 °C.

O momento ficou assinalado pela intensificação dos esforços 
para reduzir o carvão e eliminar os subsídios a combustíveis 
fósseis; pelo reforço da credibilidade científica e pela urgência 
de actuação; pela necessidade de financiamento para 
adaptação às alterações climáticas e pela importância da 
redução da emissão de gases com efeito estufa (GEE).
 
Apresentam-se, portanto, enormes desafios para 
economias robustas e para países com economias mais 
frágeis. Moçambique não é excepção e devemos estar 
particularmente atentos. 

Classificado como o país mais vulnerável do mundo às 
alterações climáticas – surge em primeiro lugar no Índice de 
Risco Climático Global, na avaliação feita em janeiro de 2021 
pela ONG GermanWatch -, Moçambique tem ainda muito por 
fazer em matéria de sustentabilidade e de mitigação de 
ações danosas. 

Garantir uma utilização consciente dos recursos do presente 

sem comprometer a capacidade das próximas gerações de 

suprir as próprias necessidades, implica ações sérias, de 

forte disrupção. E mais uma vez, consideramos que as 

mulheres terão um papel fundamental nestas ações, 

enquanto veículos promotores, por excelência, de ações 

responsáveis na família e na sociedade em geral. É nas 

instituições públicas e nas empresas que é preciso atuar em 

primeiro lugar. Mas é também nas escolas, nas famílias, nas 

comunidades que é fundamental informar, sensibilizar e 

capacitar.  

É relevante dar a conhecer de que forma se podem reduzir as 

emissões de GEE e é fundamental consciencializar para a 

relação direta entre hábitos da sociedade « e as 

consequências para o ambiente e danos causados no 

planeta.  A redução do lixo consumido, o não 

desperdício nas cadeias de produção e, mais do que 

isso, a capacitação para a criação de negócios 

alternativos e que tragam robustez à economia são, 

agora, uma oportunidade. 

 Zelar genuinamente por um nível de vida com 

qualidade que assegure um equilíbrio entre as 

pessoas, a sociedade e o meio ambiente e trabalhar no 

sentido de alcançar a neutralidade carbónica (ou 

va lo res  p róx imos)  carec e  d e  assegurar  a 

implementação eficaz de instrumentos e orientações 

no sentido de garantir que os comportamentos 

mudam. A reciclagem, a reutilização, a aposta na 

criação de condições para redução dos combustíveis 

fósseis serão prior itár ios neste momento e 

necessários em prol de todos. E por que não desafiar 

as mulheres a serem pioneiras em novos negócios e 

em matéria de sustentabilidade? 

TEXTO: SOFIA MORENO
FOTO: SOFIA MORENO



Campanha de 
prevenção aos 

acidentes 
rodoviários

 Amend lançou a 11/12 uma Acampanha sobre a prevenção 
e segurança rodov iár ia , 

durante a quadra festiva. A iniciativa 
qur terminou a 30/12, contou com o 
apoio da Polícia da Repúplica de 
Moçambique, empresaa locais e 
teve financiamento da Strang 
Rennies Moçambique Consortium 
Lda, empresa moçambicana de 
estatuto mundial ,  sedeada na 
cidade da Matola, há 21 anos, nos 

serviços de operações de terminal 
d o  P o r t o ,  m a n u s e a m e n t o , 
transporte, gestão e operação de 
t o d o  t i p o  d e  c a r g a . P a r a  a 
materialização da campanha, a 
AMEND realizou nos supermercados 
e bombas de combustiveis da 
provincia de Maputo, aulas de 
sensibilização e fornecimemto de kits 
de segurança contra a Covid-19. 
Para Texel Cossa, da AMEND, a 
iniciativa não pode só se cingir à esta 

quadra festiva, mas sim, para todos 
os dias, visto que a sinistralidade 
rodoviária é a que mais tem deixado 
ó r f ã o s  e  o u t r o s  m a l e s  a s 
famílias.Reforçou ainda Texel Cossa, 
que o envolvimento de todos, 
contribuirá para uma melhoria 
rodoviária e redução de casos 
n e g at i v o s  p r o v e n i e nt e s  d o s 
acidentes rodoviários.





FELIZ NATAL
E UM PRÓSPERO

ANO NOVO

Mody Maleiane




