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Definição! 

Trata-se de 
uma plataforma 
digital e-business 
hibrido com 
o objectivo 
de promover 
oportunidades 
para mulheres 
empreendedoras 
que actuam nas 
áreas ligadas a 
Agropecuária, 
Aquicultura e 
processamento

   Acções!

• Criar conexões 
entre os actores 
(Financiadores, 
Produtores, 
Processadores, 
Comerciantes) 

• Analisar e 
desenvolver 
projectos de 
impacto social, 
económico e 
ambiental

  e ainda!

• Disponibilizar 
informações sobre 
as oportunidades 
de financiamentos 

• Produzir Feiras e 
Workshops, Lojas 
virtuais para 
comercializar 
de produtos 
e serviços de 
beneficiários ou 
integrantes na 
plataforma

AGRO+ pretende realizar programas eventos e será 
implementado a nível nacional e internacional, e 
que busca a troca de experiências e oportunidade 
de negócios nos sectores que abrange.

AGRO+

Submeta o seu projecto em www.agromais.co.mz

  Av. Fernão Magalhães
      Nr 61, R/C, Maputo
      +258 875228535
     grupo@icef.co.mz
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Texto: Izidro Dimande
Fotos: kayena Xihiwa

1. Quando a Kayena Xihi-
wa nasce como pessoa e 
como cantora?

Nasci a 04 de Novembro 
de 1988, em Maputo, fi-
lha da dona Helena de 
Massinga e do Sr. Ricar-
do Sumbane de Morrum-
bene, casados. Somos fi-
lhos de 6 irmãos. Minha 
mãe é muito religiosa, 
foi com ela que come-
cei a participar em vários 
cultos de canto religioso, 
estive na escola domini-
cal, depois passei ao coro 
dos jovens e em menos 
tempo passo ao coro da 
igreja (Velha Apostólica), 
assim foi o meu período 
de desenvolvimento e 
aperfeiçoamento da voz. 
Mas já em casa cantava 
para os meus irmãos e 

KAYENA XIHIWA é meu 
nome artístico e é um 
dialecto, surge através 
do meu irmão, em me-
mória, que não conse-
guia chamar-me de mana 
Clarinha, dizia KAYENA e 
assim ficou no seio da fa-
mília, a chamarem mana 
KAYENA. Quando tornei-
-me mãe, começaram a 
chamar-me mana Clari-
nha, e no período em que 
desperta-me o canto – a 
música – adapto o nome 
KAYENA XIHIWA, em 
memória do meu irmão, 
que significa: NELE. Tudo 
que eu faço, vêem dele 
(DEUS). XIHIWA signifi-
ca presente, para mim é 
o presente que DEUS me 
deu, a VOZ.

O presente que Deus me deu (a voz)

minha mãe sempre que 
escutava gospel, eu imi-
tava as músicas da Rabe-
ca Malope, Ivone Chaca 
Chaca, entre outros. Em 
2009 começo a cantar 
profissionalmente, en-
trei na Casa da Cultura, 
a convite do Manecas, 
chegados lá na sala de 
música comecei a cantar 
pela alegria dos presen-
tes, fui aprovada para 
participar em vários pro-
jectos artístico-culturais. 
Fiz parte de um projecto 
de gospel que havia na 
altura, atrai a organiza-
ção que logo me ao gru-
po Tradicional da Casa 
da Cultura.

2. De 2009 a 2022 é mui-
to tempo e nunca parou 
de cantar, porque não 
temos um álbum?

Risos. De facto é muito 
tempo, eu não pensa-
va em viver da música, 
na altura não queria ser 
cantora e me sentia bem 
em cantar nos coros de 
projectos musicais, com 
o dinheiro que rece-
bia achava-me satisfei-
ta. Mas eis que os meus 
amigos organizaram um 
projecto a soul para mim. 
Com o álbum que virá 
– Dream Never Die – já 
está na hora. Este álbum 
contará com 10 músicas, 

neste momento temos 
duas músicas (Swileleto 
e Deixe-me Crescer) fi-
nalizadas, e disponíveis 
na plataforma Sound 
Cloud. Ou seja, estes 13 
anos foram de aperfei-
çoar-me, passei de vários 
palcos, eventos privados, 
a preparar algo meu – o 
Dream Never Die. 

3. Vi que participou em 
vários projectos (desde 
duplas, quartetos e ou-
tros), quer comentar so-
bre eles?

São projectos que me 
acompanharam no pro-
cesso de perfeição, a di-
lapidação foi no grupo 
Majescoral. Com o Sam-
bo, comecei aos duetos, 
fora do canto coral. Estas 
duas composições (men-
cionadas a cima) foram 
escritas por mim, nes-
te meu primeiro álbum, 
gostaria de ter só músi-
cas escritas por mim. O 
Sambo tem letras fantás-
ticas, espero abrir excep-
ção para as músicas dele 
(risos). As outras partici-
pações foram mesmo a 
convite dos donos dos 
projectos.

4. Como vai o outro seu 
negócio (o empreender 
na música): o das aulas 
de música?

Recentemente ando es-
tagnada nessa área, a 
demanda baixou por 
causa da COVID, e surgi-
ram vários projectos na 
música. É muito bom en-
sinar o que gostamos de 

    Música
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fazer a outra geração. Os 
meus alunos buscavam 
em mim inspiração, que-
riam tanto dividir o pal-
co comigo. Vi-a naque-
las crianças um adorno 
de músicos. Neste mo-
mento estamos só com 
aulas ao domicílio. Mas 
os convites para regres-
sar as aulas estão ai a vir.

5. Que avaliação quer 
dar sobre as apresenta-
ções em casas de pas-
tos, acha que os músicos 
estão a saber aproveitar 
essa janela de visualiza-
ção? E para si?

Primeiro a Kayena vive 
da música, tudo que faço 

é em torno da música. 
Dou aulas de técnica vo-
cal e guitarra. Antes dava 
aulas em escolas, veio a 
pandemia e parei, passei 
a dar aulas domiciliárias 
e faço show, numa ava-
liação para quem traba-
lha só com música, de 0 
à 10, dou-me 10, posso 
avaliar as actuações nas 
casas de pasto, como po-
sitiva. A quem pode pen-
sar que o caché é pouco, 
mas é o que se pode 
agora pagar, porque há 
casas de pastos que não 
cobram a entrada. E são 
um grande veículo de vi-
sualizações e contactos 
para vários fins culturais 
dentro e fora do país.

6. Como está o processo 
de produção do seu ál-
bum, tem patrocínios ou 
fundos próprios?

Fundos próprios. Sei que 
com os fundos próprios 
não será possível resolver 
toda matemática do pro-
jecto. Mas é o que temos, 
enquanto os patrocínios 
não chegam. Há um tra-
balho a valorizar do meu 
agente (Hélio Nhangum-
be) na busca incansável 
de patrocínios.

7. Que mensagens tra-
zem estas 10 músicas do 
novo álbum a caminho?

Bem, eu defino-me como 
alguém revoltada com o 
que acontece na socie-
dade, a maior parte da 
mensagem dos meus te-
mas é sobre intervenção 
social, aconselhamen-
to que os jovens devem 
buscar dos mais velhos, 
falo da união prema-
tura e outros assun-
tos sociais; há também 
o amor (risos). Escrevo 
movida pelo sentimento, 
não que, não tenha sido 
amada (risos) ou amado 
alguém, tem a música 
Lirandzo que o público 
gosta de ouvir. Ou seja, 
nestas 10 músicas pro-
curo distribuir os assun-
tos para vários aprecia-
dores de música.

8. Que outra mulher can-
tora moçambicana adora?

Apreciou muito as minhas 
manas, as minhas colegas 
e gostaria de partilhar o 
palco com a Xixel Langa, 
Rhodalia Silvestre, He-
lena Rosa, Lala Mahigo, 
Yolanda Kakana, vejo nes-
sas uma Kayena, fazem o 
que pretendo fazer. Falar 
das mães da música ligei-
ra moçambicana de que 
gosto, seria a Elsa Man-
gue (em memoria), Elvira 
Viegas e Mingas.

9. O futuro, o que lhe es-
pera?

Sonho em ser uma gran-
de cantora reconhecida 
internacionalmente. Mas 
antes quero o reconhe-
cimento no meu país e 
não só na minha provín-
cia (Maputo). Quero ser 
uma cantora com um di-
ferencial.

10. Conselho a deixar?

É com grande prazer que 
sinto por me teres entre-
vistado. Agradecer aos 
que acreditam na minha 
carreira. Aos leitores do 
Icef Jornal Feminino, es-
perem muita boa coisa 
da kayena Xihiwa, o ál-
bum a caminho vai ser 
de sucesso e do vosso 
agrado.

CLARA RICARDO SUMBANE

- MÃE DE 2 FILHOS
- LÊ E ADORA PAULINA CHIZIANE
- ADORA PRATOS TÍPICOS NACIONAIS
- ADORA BASQUET E KOBE BRYANTE    
  FOI SEU FAVORITO
- NÃO VÊ GRAÇA A VIDA POLÍTICA

FRASE FAVORITA: AS COISAS SÓ 
ACONTECEM QUANDO VAMOS ATRÁS



SOLICITE JÁ O SEU CRÉDITO E
AGRUPE TODAS AS SUAS COMPRAS DE

MÓVEIS
DECORAÇÃO, 

ELECTRODOMÉSTICOS
PARA SUA CASA

TEMOS PARA SI

 Consultoria e Orientação Financeira
 Financiamos o sonho de renovar o seu lar 
 Acesso ao crédito para o seu negócio
 Oferecemos uma Taxa de Juro

competitiva de 1 a 36 meses

Crédito Negócio 
Crédito Rápido

PARA MAIS INFORMAÇÕES 
Av. Fernão Magalhães, No 61, R/C

+258 86 42 87 562
 icefmicrocredito@icef.co.mz 
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O Governo de Moçam-
bique, através do Mi-
nistério dos Recurso 

Minerais e Energia, anunciou 
que o Projecto Coral South 
iniciou a introdução de hi-
drocarbonetos na instalação 
Coral Sul FLNG, atracada ao 
largo da Bacia do Rovuma, 
no Norte de Moçambique.
O processo tem lugar após a 
conclusão segura e oportuna 
das actividades de comissio-
namento, no mar, nomeada-
mente ancoragem e conexão 

da instalação aos seis (6) po-
ços de produção submarinos, 
finalizadas em Março e Maio 
de 2022 respectivamente. 
“Este facto terá impacto sig-
nificativo nas receitas e con-
tribuição para a segurança 
energética global e demos-
tra que as condições criadas 
pelo governo para o desen-
volvimento deste projecto, 
permitiram a execução do 
mesmo dentro dos prazos.” 
Disse Carlos Zacarias, Minis-
tro que tutela o projecto.

Espera-se que o primeiro 
carregamento do gás seja 
efectuado no segundo se-
mestre do presente ano. A 
instalação Coral Sul FLNG 
chegou a Moçambique em 
Janeiro de 2022 e tem capa-
cidade de liquefacção de 3,4 
milhões de toneladas de gás 
natural por ano e colocará 
em produção 450 bilhões de 
metros cúbicos de gás natu-
ral do reservatório Coral, lo-
calizado no mar, na Bacia do 
Rovuma.

PROJECTO CORAL SOUTH INICIA NO CORAL SUL
    Energias & Gás

    Seguros

A AMSCO realiza pela primei-
ra vez em Moçambique, 
nos dias 04, 05 e 06 de Ju-

lho, um Curso intensivo com pa-
drões internacionais direcionado 
a formadores na área de Seguros, 
assim como aqueles que preten-
dem iniciar um percurso profis-
sional como formadores de for-
madores. A iniciativa é o primeiro 
passo em prol da implementação 
da academia AMSCO de seguros 
e gestão empresarial. A academia 
vem responder o vazio existente 
em Moçambique de instituições 
de formação profissional em se-
guros e gestão empresarial. Há 
mais de 10 anos que a AMSCO 
apoia o desenvolvimento desta 
indústria, através da componen-
te de Capital Humano e pretende 
contribuir com mais pessoal lo-
cal qualificado de acordo com o 
mercado nacional, mas com qua-
lidade internacional.
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O Business Pitch é uma 
iniciativa da Believer 
Team Leader, que tem 

como objectivo, proporcio-
nar uma rede de networking 
única entre as PMEs, e as 
grandes empresas. A 2ª edi-
ção teve lugar numa instância 
turística na cidade da Beira e 
contou com representantes 
de mais de 20 empresas lo-
cais. Para Módi Maleiane, a 
Believer tem essa função no 
seu DNA de negócios, que é 
trazer as empresas que real-
mente acreditam em si e que 
querem ter um impacto no 
mercado. Já Paulo Oliveira, 
em representação da Salva-
dor Caetano, afirmou que 
“é uma boa oportunidade 
para os pequenos empre-

    Beira
2a Edição

    Negócios sários, e para as empresas e 
microempresas que possam 
saber quais são as necessi-
dades do mercado, para elas 
se adequarem, trabalharem 
com os patamares que as 
grandes empresas exigem, 
e conseguirem terem novos 
clientes no mercado”.  

A troca de experiências que 
foi testemunhada de várias 
empresas e diferentes áreas 
abre o regime de oportuni-
dades ou possibilidade, ou 
ainda capitalizar os contac-
tos com as grandes empre-
sas, disse Cesar Muianga da 
Help Multservice.
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    Protagonismo das Potências Mundiais

Por: José Sumbane

O conflito na Ucrânia 
está a esconder um 
outro importante con-

flito comercial entre EUA e 
China, que por conta deste 
ser aliado do Governo Russo 
que está sendo fustigado com 
as sanções impostas pelos 
aliados dos EUA pode tomar 
novos contornos, pos a China 
não impôs nenhuma sanção 
à Rússia e o bloco europeu 
e outros importantes clientes 
do petróleo e gás Russo im-
puseram sanções. Esta guerra 
pode ser oportunidade para 
África e principalmente para 
os países que são banhados 
pelos oceanos.
Algumas empresas que ti-
nham encontrado oportuni-
dade de produzir na China vão 
buscar novos mercados onde 
podem produzir com menor 
custo, uma vez que á china 
esta envolvido em um conflito 
comercial com os EUA, princi-
pal parceiro económico e de 
segurança para os países per-
tencentes ao bloco europeu e 
outros. Como forma de estrei-

AS OPORTUNIDADES TRAZIDAS PELOS EVENTOS 
INDESEJADOS PARA AS ECONOMIAS AFRICANAS

tar relações e garantir segu-
rança estes países juntamen-
te com os EUA irão deslocar 
suas unidades de produção 
na China para outros lugares 
do mundo, e África neste mo-
mento é vista como solução 
de vários problemas, e África 
esta em vantagem pós detêm 
importantes recursos por se-
rem explorados destacando 
neste momento que o mundo 
sofre pela alta de preços do 
petróleo e gás e mão-de-obra 
barata.

Acreditando que os EUA e as 
principais economias do bloco 
Europeu vêem a China como 
um concorrente que deve ser 
contido por conta da suas 
praticas comerciais, que aos 
olhos destes não são justas, 
vão buscar diversas formas 
para o conter, e uma destas 
formas é deslocarem sua pro-
dução da China para outros 
países que lhes ofereçam me-
nor custo de produção e poli-
ticas fiscais que incentivem o 
investimento directo estran-
geiro. Moçambique pode ser 
beneficiando pós com as des-
cobertas de importantes jazi-
das de gás e outros recursos 
energéticos de importante 
valor e não só, podem tornar 
Moçambique numa importan-
te economia manufactureira.
Porem o país precisa fazer im-
portantes reformas fiscais e 
tributarias para captar os in-
vestimentos, porem o inves-
timento em infra-estruturas é 
crucial para que seja possível, 
Moçambique tem uma geo-
grafia que joga ao seu favor.

Submeta o seu projecto em www.agromais.co.mz
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IMEPOL GRADUA SEUS PRIMEIROS ESTUDANTES
    Educação

A cerimónia, que teve lugar numa 
das salas do complexo Kaya 
Kwanga, foi bastante concorrida, 

e contou também com a participação 
de algumas individualidades que muito 
tem contribuído para o desenvolvimen-
to académico do nosso país. De referir 
que, como madrinha e padrinho, a IME-
POL tem a activista social, palestrante 
e empresária Módi Maleiane, e o con-
ceituado empresário e activista social. 
Yassin Amuji. “Tive a grande honra de 
participar da primeira cerimónia de gra-
duação do Instituto Médio Polivalente 
(IMEPOL), na qualidade de madrinha e 
quero desde já agradecer pelo convite e 
parabenizar ao Digníssimo Director des-
ta prestigiada instituição de ensino téc-
nico médio, o Dr. Danilo Teixeira.” Disse 
Módi Maleiane. IMEPOL, vencendo de-
safios, ganhando oportunidades.



 Avenida Fernão de Magalhães, Número 61, R/C
 +258 82 307 0972

 geral@icefviagens.com
 www.icefviagens.com 
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A Feira de As-
sistência Ju-
rídica, sobre 

o lema IPAJ Cida-
de de Maputo, por 
uma assistência ju-
rídica, acessível e 
de qualidade, teve 
como objectivo 
fomentar a cultu-

ra jurídica, assim 
como dar a conhe-
cer aos reclusos os 
seus direitos e de-
ves. Teve lugar no 
estabelecimento 
penitenciário da 
Cidade de Mapu-
to e foi promovida 
pelo Instituto de 

Patrocínio e As-
sistência Jurídica 
(IPAJ), de onde, 
segundo Vicente 
Joaquim, disse que 
“a feira constituiu 
uma oportunidade 
de divulgação dos 
serviços prestados 
pelo IPAJ para po-

    Justiça

pulação reclusa, e 
que pretende-se 
dar a conhecer aos 
reclusos os seus 
direitos e deveres, 
bem como a trami-
tação dos proces-
sos em cede do tri-
bunal, assim como 
a legalização das 
suas detenções.”
O estabelecimen-
to penitenciário da 
Cidade de Mapu-
to ainda enfrenta 
desafios de varia 
ordem, com des-

taque para moro-
sidade na trami-
tação de alguns 
documentos de 
natureza criminal. 
Segundo o comu-
nicado recebido na 
nossa redacção, in-
dica que até 2024 o 
Governo quer sair 
da base de 0.68 
por cento de rácio 
Técnico de Assis-
tência Jurídica por 
100 mil habitantes, 
para 1.63% por 100 
mil habitantes.

IPAJ Cidade de Maputo, por uma assistência
 Jurídica acessível e de Qualidade

LEMA DO EVENTO

FEIRA DE ASSISTÊNCIA

Submeta o seu projecto em www.agromais.co.mz
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    Saúde Mental

A maior parte das pes-
soas, quando ouve fa-
lar em “Saúde Mental”, 

pensa em “Doença Mental”. 
Mas, a saúde mental implica 
muito mais que a ausência 
de doenças mentais.
Pessoas mentalmente saudá-
veis compreendem que nin-
guém é perfeito, que todos 
possuem limites e que não 
se pode ser tudo para todos. 
Elas vivenciam diariamente 
uma série de emoções como 
alegria, amor, satisfação, tris-
teza, raiva e frustração. São 
capazes de enfrentar os de-
safios e as mudanças da vida 
cotidiana com equilíbrio e 
sabem procurar ajuda quan-
do têm dificuldade em lidar 
com conflitos, perturbações, 
traumas ou transições nos 
diferentes ciclos da vida.
A Saúde Mental de uma pes-
soa está relacionada à forma 
como reage às exigências da 
vida e ao modo como har-
moniza seus desejos, capa-
cidades, ambições, ideias e 
emoções.

TER SAÚDE MENTAL É:
• Estar bem consigo mesmo 

e com os outros;
• Aceitar as exigências da vida;
• Saber lidar com as boas 

emoções bem como com 
as desagradáveis, mas que 
fazem parte da vida;

• Reconhecer seus limites e 
buscar ajuda quando ne-
cessário.

E LEMBRE-SE: 
Todas as pessoas podem 
apresentar sinais de sofri-
mento psíquico em alguma 
fase da vida.

Texto: https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Saude-Mental

A iniciativa foi apresentada 
pela Secretaria de Esta-
do na província de Sofa-

la, com a finalidade de juntar as 
varias comunidades para apoiar 
as pessoas que vivem com Ví-
rus de Imunodeficiência Huma-
na (PVHIV) e ajudar a combater 
a epidemia do HIV, quebrando 

o estigma existente em relação 
ao HIV. Cordão somos iguais, irá 
decorrer em simultâneo em 3 
cidades (Maputo, Beira e Nam-
pula) e, consistirá em durante 
30 minutos os presentes fica-
rem de mãos dadas, como de-
mostração simbólica do projec-
to cordão somos iguais.

    Saúde
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LIVIA BALLOU

EMBAIXADORA DO ICEF
EM CABO VERDE

As mulheres Cabo-verdianas são 
dinamicas, determinadas e fazem de tudo 

para melhorar a sua vida

1. Livia Ballou, que 
perspectivas encontra 
na abertura da icef, em 
Cabo-Verde? E como 
se encontram no ge-
ral as mulheres cabo-
-verdianas no ramo 
empreendedorismo e 
empresariado?

-É com imenso prazer 
e honra que aceitei o 
convite da Presidente 
Mody Maleiane para 
ser Embaixadora do 
ICEF Internacional para 
Cabo Verde. E tive o 
prazer de lançar o ICEF 
em Cabo Verde no dia 
30 de Abril de 2022.
O ICEF  foi muito bem 
recebido pelas em-

presarias cabo-ver-
dianas, elas disseram 
que estavam mesmo 
a precisar de uma as-
sociação dinâmica e 
que promete apoia-
-las a maximizar as 
suas capacidades de 
gestão de projectos 
e tornarem-se autos-
suficientes, e terem 
sucesso no nosso país 
e no estrangeiro. As 
mulheres Cabo-ver-
dianas são dinamicas, 
determinadas  e fa-
zem de tudo para me-
lhorar a sua vida eco-
nómica para puderem 
sustentar a família, 
sempre focadas em 
aprender,  melhorar e 
desenvolver o conhe-
cimento empresarial 
para obter o máximo 
de resultados mesmo 

na presença das difi-
culdades encontradas 
no dia-a-dia.

2. Até a sua criação, 
quantas mulheres re-
gistaram a data da 
nossa entrevista? 
Com quantos colabo-
radores Livia conta à 
partir de Cabo Verde 
para desenvolver esse 
projecto?

Neste momento já te-
mos uma lista de 53 
mulheres prontas para 
inscrever na ICEF, mas 
estamos a espera de 
concluir todos os tra-
mites legais de Cons-
tituição e Registo da 
ICEF – Internacional 
em Cabo Verde. Te-
mos oficiamente 6 
colaboradoras pron-
tas para arrancar com 
os trabalhos da ICEF 
em Cabo Verde, e 
mais várias apoiantes 
que já disponibiliza-
ram para apoiar a as-
sociação conforme às 
necessidades de fun-
cionamento quando 
começarmos a traba-
lhar. 

3. Os projectos apre-
sentados são passí-
veis de receberem 
apoio do ICEF? Fale-
-nos da possível pro-
veniência dos fundos 
de apoio.

É claro que contamos 
com o apoia da ICEF 
em tudo o que for 
possível, e também 
contamos com par-
cerias de Fundações, 
ONGs, Embaixadas, 
Empresas privadas, 
Camaras municipais, 
parceiros individuais, 
entidades e organi-
zações de interven-
ção social de apoio as 
mulheres. 

5. Que dificuldades as 
mulheres cabo-ver-
dianas encontram no 
mercado de negócio 
e como o ICEF poderá 
apoia-las?

A ICEF irá aproximar 
mulheres de diver-
sas áreas de negócio 
e criar oportunidades 
de intercambio de co-
nhecimentos e troca 
de experiências. Apoio 

Texto: Izidro Dimande
Fotos: ICEF Cabo Verde
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ao longo do processo de 
criação das suas empre-
sas, acompanhamento 
na fase de capacitação 
técnica, apoio a aquisi-
ção de fundos e acom-
panhamento nas fases 
mais difíceis. Gostaria-
mos de conseguir faci-
litar através de apoio e 
network com as demais 
Embaixadoras da ICEF 
a promover mais im-
portação e exportação 
entre países membros. 
As mulheres Cabo-ver-
dianas terão a opor-
tunidade de participar 
nas aulas de formação 
profissional, workshops, 
feiras, seminários, forum 
de empreendorismo e 
comércio o que lhes vai 
ajudar grandemente no 
desenvolvimento dos 
seus negócios.
 
6. As mulheres afri-
canas são eximias no 
negócio informal, que 
mudanças podem estas 
adquirir (do informal 
para formal) se houver 
mudanças? 
Será necessário apoiar 
as nossas associadas 
na formação profissio-
nal, apoio na criação 
de empresas e acom-
panhamento técnico 
e criar facilidades de 
acesso a fundos para 
que possam desenvol-

ver os seus negócios.

7. Conte-nos como é 
Cabo-verde hoje, anivel 
politico, cultural e eco-
nomico?
Cabo Verde vem sendo 
descrevido como exem-
plo de democracia em 
África, em grande parte 
graças a sua estabilida-
de politica. Os proces-
sos eleitorais decorrem 
sem disturbios, sendo 
realizados com regula-
ridade e considerados 
livres e legitimos, e com 
uma transferência paci-
fica de poderes. 
Nós Cabo-verdianos 
temos uma ascenden-
cia mista de africanos, 
europeus do Sul da Eu-
ropa e judeus. Os cinco 
séculos de colonialis-
mo português marca-
ram profundamente as 
ilhas, mas as tradições 
africanas e a identidade 
crioula está bem pre-
sente no nosso dia-a-
-da. A cultura do país 
é uma mistura única. 
A música é permanen-
te, a alegria corre nas 
ruas, alimenta a nossa 
alma e enche os cora-
ções dos que visitam o 
arquipélago e jamais se 
esquecem das mornas, 
do funana, e do batu-
que, da mazurca e das 
coladeiras.

 A “morabeza” Cabo-
-verdiana é a expressão 
que representa o espi-
rito generoso e hospi-
taleiro do povo cabo-
-verdiano, pronto para 
compartilhar uma boa 
conversa, saborear as 
especialidades locais 
como a cachupa, caldo 
de peixe, que sera com-
partilhada por quem se 
senta na mesa da casa, 
pelos vizinhos, e tam-
bém por desconheci-
dos. Povo alegre e aco-
lhedor. 
A economia cabo-ver-
diana e suportada pelo 
sector do Turismo, com 
um clima temperado 
ao longo de todo ano, 
belas praias e riscos de 
insegurança baixos;  se-
guido do sector de ser-
viços,  comércio e de 
construção que impul-
sionaram o crescimen-
to económico depois 

da crise economica glo-
bal da covid 19. O clima 
empresarial é seguro e 
conta com um sistema 
bancário forte e estável.

8. Quem é Livia Silva 
Ballou?
Nasci e cresci em Cabo 
Verde na ilha de Santia-
go na cidade da Praia, 
filha de empresários, e 
rodeada de familiares e 
amigos. Quando na ida-
de de ir para faculdade, 
fui para Portugal onde 
estudei Gestão de Em-
presas por 3 anos, mas 
vim concluir os estudos 
nos Estados Unidos da 
América mais precisa-
mente na Universidade 
de Arizona em Tucson, 
Arizona.
Em Tucson durante os 
anos de estudo conheci 
o amor da minha vida 
- Brian Ballou, e mais 
tarde nos casamos e 
temos 2 filhos Kaleb e 
Brianne, que são a ra-
zão da minha vida. 
Concluido os meus es-
tudos de Administração 
de Empresas regressei 
para Praia onde tive a 
oportunidade de traba-
lhar para Promex como 
Técnica de Marketing e 
Promoção de Investi-
mentos. 
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A sessão de escuta di-
reccionada a músicos e 
jornalistas culturais teve 
duração de pouco mais 
de 2horas. Várias histó-
rias foram contadas des-
de a formação da banda 
e os diferentes enredos 
que compõem este novo 
trabalho discográfi-
co que particularmente 
apresenta diversos sons 
dançantes com ritmos 
nacionais. 
Para a produção do ál-
bum Uma Nova Flor a 
banda Kakana juntou 
diversos artistas de mo-
çambique – Wazimbo, 
Jimmy Dludlu, Mingas, 
AZ Khinera, Wanda Ba-
loy, Mr Kuka e Bob Lee, 
Guine Bissau - Micas Ca-
bral e de Cabo Verde - 
Titos Paris. 
Uma nova flor é um tra-
balho que segundo co-
mentários feitos por jor-
nalistas durante a sessão 
de escuta é representa-
tivo porque é possível 
ouvir muita sonoridade 
que caracterizam o país 
e o destaque vai para 
a presença inconfundí-
vel da Timbila e ritmos 
dançantes que remetem 
ao ouvinte a dança Ma-

A XHUB - Incubadora de Negócios Culturais e 
Criativos realizou nas suas instalações na cidade 
de Maputo a sessão de escuta do terceiro álbum 
que tem como nome Uma Nova Flor que o seu 
lançamento oficial está previsto para 29.07.2022. 

UMA NOVA FLOR 
UM REFLEXO DA 

IDENTIDADE E SONORIDADE 
MOÇAMBICANAS

khara típica da província 
de Inhambane, concre-
tamente, na região dos 
Machopes em Zavala. 
A Sessão de escuta do 
álbum Uma Nova Flor 
começou quando a pri-
meira música foi tocada, 
obrigando aos jornalis-
tas a viajarem no tempo 
e na história da literatura 
moçambicana, visto que, 
a Banda Kakana propôs 
para música que foi cria-
do na base dum poema 
extraído da obra “San-
gue Negro” da escritora 

Noémia de Sousa que 
faz uma “Suplica” para 
que a música seja a única 
coisa a ficar mesmo de-
pois de se tirar tudo no 
mundo. A música sugere 
uma dança representa-
tiva Chope e a proposta 
surge durante a pande-
mia da Covid19 que os 
artistas viram um pouco 
de tudo limitados, fazen-
do um casamento per-
feito entre a poesia, mú-
sica e o estado em que 
a sociedade foi colocada 
pela doença que assola 

o mundo. 
Durante a sessão como 
era de se esperar pro-
postas e comentários 
não faltaram de tal forma 
que, depois de escutar 
as músicas Mathacosana 
– que teve a participação 
da cantora Mingas - e 
Aldeia 1980 o jornalista 
Eduardo Quive defen-
deu que as duas fazem 
uma narrativa de uma 
sociedade urbana numa 
“crónica espectacular da 
forma que elas vivem e a 
aldeia 1980 faz um apelo 

    Lançamento
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e também brinca com as 
histórias de uma cultura 
urbana que é muito bela”. 
Numa outra perspectiva o 
jornalista Izidro Dimande 
na sua intervenção pro-
pôs a banda a fazer o lan-
çamento do álbum “con-
vidando todos os actores 
que participaram na pro-
dução do presente traba-
lho discográfico”.
Yolanda Kakana fez uma 
breve apresentação da 
história da música nú-
mero dois, Mathacosana, 
que por acaso, canta ao 
lado da cantora Moçam-
bicana, Mingas e narra 
um diálogo entre duas 
gerações em que uma faz 
a exigência aos mais ve-
lhos sobre a ausência de 
passagem de testemunho 
de um legado das brinca-
deiras que deviam marcar 
as crianças. Na música 
Mathacosana, as crianças 
reclamam a ausência das 
brincadeiras, destaca Yo-
landa. 
Já a Aldeia 1980 é uma 
crítica social, visto que, 
“as crianças de hoje não 
tem tempo para brincar, 
correr e muito menos 
para praticar desporto e 
quando tem tempo a úni-
ca coisa que elas fazem é 
usar tablet ou mesmo te-
lefone”. 
A sessão contínua. A mú-
sica proposta pelo Jimmy 
Gwaza é a faixa número 
11 com o título Carolina 
que é cantada com a par-
ticipação especial do Wa-
zimbo. A música apresen-
ta dois idiomas XiChope e 
Xironga e narra uma his-
tória de uma “tal Carolina” 
que se inscreveu numa 
escola que terá um diplo-
ma de mérito em prosti-
tuição porque segundo 
o enredo ela havia sido 
casada dentro de uma fa-
mília, a posterior, pulou 
a cerca para amantizar 

com o primo do seu ma-
rido. A música Carolina é 
uma recriação do original 
que pertencia ao Salomão 
Nhamtumbo, por sinal, Tio 
da Yolanda Kakana. 
Wazimbo convidado a fa-
lar da sua participação do 
álbum destacou que tem 
sido um livro aberto desde 
os tempos do Digital MC e 
actualmente trabalha com 
a banda Kakana o que re-
presenta um reconheci-
mento e valorização para 
emprestar os seus dotes 
para se criar uma passa-
gem de legado na histó-
ria musical. Todos aqueles 
que têm conhecimento 
musical deviam aceitar fa-
zer essa passagem de tes-
temunho para que não 
haja falta de identidade 
musical, arrebatou Wa-
zimbo. 
Numa outra prespecti-
va, wazimbo desafiou os 
jornalistas a criarem um 
debate sobre a identida-
de musical moçambicana 
para que não haja dúvidas 
na interpretação dos tra-
balhos artísticos moçam-
bicanos e reconhecem a 
ausência de obrigatorie-

dade de segmento de es-
tilos musicais. 
Reagindo ao comentário 
feito pelo Wazimbo, Yo-
landa Kakana destaca que 
gosta de um bom rock e 
jazz como qualquer jovem. 
“Quanto mais crescemos, 
achamos que devíamos ter 
uma identidade cultural, 
até porque, nós também 
sentimos essa ameaça que 
o tio wazi falou relaciona-
da com a ausência de uma 
identidade certa nas nos-
sas músicas, tanto é que 
voltamos e visitamos as 
raízes para responder essa 
questão”, destacou Yolan-
da Kakana. 
O Álbum Uma Nova Flor 
apresenta uma tendência 
de ritmos, danças e ins-
trumentos sediados na 
província de Inhambane, 
particularmente em Zava-
la, porquê essa é a ques-
tão colocada pelo jorna-
lista Gil Gune e a resposta 
que teve do Jimmy Gwaza 
é que Ani ni Tchope que 
na tradução livre de Xi-
chope para português sig-
nifica “eu sou Machope”. 
Por isso, “senti que devia 
trazer também uma iden-

tidade que uni-nos por-
que eu e a Yolanda temos 
algumas raízes da Etnia 
Chope”. 
O Jornalista e apresenta-
dor de Televisão, David 
Bamo, questionou a ban-
da até que ponto é bom 
ou mau a questão de con-
vivência contínua entre 
Jimmy Gwaza e Yolanda. 
A questão surge porque 
ambos são casados. Mas 
como resposta vinda do 
Jimmy Gwaza é que é pro-
dutor já há muito tempo e 
é por isso que convidaram 
outras figuras para trazer 
novas dinâmicas e nuan-
ces no terceiro álbum. 
Noutra vertente, notamos 
e fomos contados pela 
Yolanda que os sonhos as 
vezes são transformados 
em música como é o caso 
da faixa número 15 que 
tem como titulo Marra-
benta das Timbila. 
O papel de Pai na vida 
ou mesmo no desenvol-
vimento social é também 
destaque neste álbum e 
esta figura é reflectida em 
dose dupla nas faixas 5 e 
9. A justificação que tive-
mos da banda é que estas 
surgem para responde-
rem as solicitações que os 
fãs fizeram. 
Importa destacar que a 
sessão de escuta do ál-
bum Uma Nova Flor da 
banda Kakana contou 
com a presença do Wa-
zimbo e dos jornalistas 
culturais dos órgãos de 
comunicação social se-
diados na cidade de Ma-
puto. O Álbum é fruto do 
confinamento durante 
o auge da Pandemia da 
Covid19 e contou com 
diversos actores desde a 
produção, instrumentos e 
arranjos. 

Texto: Gil Gune,
Fotos: XHUB
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Folclórico, muita 
dança, boa gas-
tronomia, mú-

sica animada e com 
vibração, exaltação 
da cultura ao mais 
alto nível, fechou a 
10ª Edição da Festa 
da Música, no Cen-
tro Cultural Franco 
Moçambicano, no 
passado dia 18 de 
Junho, em Mapu-
to. O alinhamento 
apresentado contou 
com as Marionetas 
de Moçambique e 
Orquestra Amadora 
da unidade 7, banda 
Xiquitsi, Vintani Na-
fassi, Valimba de pai 
Leão, Idelsa, Lalah 
Mahigo, Vasikate: 
Lenna Bahule e Jos-
yara, Fearless Souls e 
fechou com os Ghor-

wane. Durante toda 
manhã as crianças 
entertiam-se com 
várias brincadeiras 
ao longo do jardim, 
animações, pintura, 
jogos de diversão 
cultural. Festa da 
Música, trata-se de 
uma comemoração 
popular que existe 
em França há exac-
tamente 40 anos. 
Desde 2012, é rea-
lizado no CCFM, na 
cidade de Maputo 
com acesso gratuito 
para assistir a uma 
variedade de estilos 
musicais para to-
dos os gostos e para 
todas as idades. O 
evento tem por ob-
jectivo, promover a 
música moçambica-
na, promover o in-

tercâmbio entre ar-
tistas reconhecidos 
e jovens talentos, 
celebrar a diversida-
de dos estilos mu-
sicais e propor um 
evento inteiramente 
gratuito, para todos 
os públicos.

Valimba de Pai 
Leão, esperado des-
de o anúncio da edi-
ção, atraiu o público 
em apoteose, ban-
da oriunda da zona 
Centro do país, Sofa-
la, é muito reconhe-
cida pela sua forma 
típica e tradicional 
de se apresentar ao 
palco. Com um pú-
blico enorme e de in-
vejar nos países que 
fazem fronteira com 
o centro e norte, Va-

limba de Pai Leão é 
um símbolo musical 
da nossa cultura. Um 
dos intervenientes 
da banda, toca um 
instrumento sen-
tado de costas ao 
público, usando as 
duas mão para dois 
instrumentos, numa 
mostragem de ritmo 
e sabedoria. Valimba 
é nome que origina 
a banda de Pai Leão, 
significa divertimen-
to, era tocado pelos 
mestres do tempo 
do avô do Pai Leão, 
frequentemente aos 
domingos é que se 
podia ouvir o Gura-
go, Tores, Diva, Bau-
de, Goti, todos mes-
tres tradicionais e 
perfeitos executores 
musicais.

FANTÁSTICA FESTA DA MÚSICA NA SUA 10ª EDIÇÃO

    Festival de Música
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Realizou-se a conferência 
de imprensa que ditou 
o início da 5ª edição do 

Festival Raiz, na noite do dia 
22, no Centro Cultural Franco 
Moçambicano.
A 5ª edição é toda composta 
de cariz tradicional, com vista 
a apresentar a diversidade dos 
instrumentos musicais e can-
ticos, conservar o patrimônio 
artístico cultural, transformar 
as várias indústrias culturais 
e criativas em um reencontro 
com o tradicional criativo da 
nossa cultura. Ainda na 5ª edi-
ção o público terá palestras, 
debates, residências artísti-
cas direccionadas, com mol-
des tipicamentes tradicionais, 
uma das inovações nesta edi-
ção é a introdução de música 
electrónica africana, em uma 
parceria do FR e ASH-ISMAEL, 
jovem produtor musical. Se-
gundo Idio Chichava um dos 
pontos importantes na edi-

APRESENTADA A 5ª EDIÇÃO DO FESTIVAL RAIZ

ção é a apresentação da obra 
literária que versa sobre as 
amostras da música espanho-
la, um livro produzido por jo-
vens estudantes espanhóis de 
artes e culturas. para Idio in-
teressa o lançamento por ser 
um projecto inédito com mais 
de 100 músicos estudados 
desde 1995 no país espanha. 

No concerto de conferência, 
a  organização propõe diá-
logos éticos sobre a nação e 
o mundo, a importância dos 
instrumentos musicais na so-
norização. 

Música electrónica afri-
cana no Festival

“Há um espiritualismo na ba-
tida africana, uma vibração 
fantástica, é dai onde fui bus-
car nas cerimónias tradicio-
nais o ritmo para o electróni-
co. Em cada um de nós há um 
espirito que busca sons audi-
veís, usei esses sons em mim 
para o criar o ritmo electróni-
co. A música digital electróni-
ca no país é pouco ouvida por 
insuficiência ainda do digital 
para todos do país, é nesta 
via que quero contribuir atra-
vés deste ritmo que acho que 
vai ser bem vindo no FR”, Dis-
se Ash-Ismael

    Festival Raiz



A música torna-se um 
factor de potência 
capaz de sustentar e 

potencializar empreendedo-
rismo e emprego, especial-
mente entre os jovens, ino-
vação social e crescimento 
económico sustentável.
Lançado no dia 27, em par-
ceria com o Ministério da 
Cultural e Turismo, o pro-
jecto concebido entre, AGA-
PE, Milano Música e MITUR, 
só foram possíveis as suas 
materializações depois do 
investimento de 1.500.000 
euros de um concurso pro-
movido pela União Europeia. 
Construindo com a música, 
terá a duração de 36 meses, 
ou seja, de Maio de 2022 à 
Maio de2025, a indústria da 
música e produtores vão be-
neficiar-se de capacitações, 
formações e apoio ao de-
senvolvimento artístico. A 

intervenção visa aumentar as 
oportunidades de emprego e 
auto-emprego no sector das 
indústrias culturais e criativas 
e, especificamente no sector 
da música, para jovens dos 
15 aos 34 anos das provín-
cias de Maputo, Inhambane, 
Zambézia e Nampula.
Construindo com a música, 
vai abordar três pontes, sen-
do (i) a institucionalidade re-
lativa às industrias culturais 
e criativas em Moçambique, 
realizando formações em 
gestão e valorização cultural, 
gestão e utilização do patri-
mónio cultural, entre gestão 
directa e indirecta, (ii) melho-
ria da formação e qualifica-
ção profissional dos opera-
dores dos sectores da música 
e das artes do espectáculo, 
que será o melhoramento 
da formação existente em 
Moçambique em gestão da 

cultura, para que o país te-
nha profissionais capazes de 
promover eventos culturais 
de interesse internacional e 
(iii) promover a criação de 
ecossistemas capazes de es-
timular a inovação e o nasci-
mento de novos negócios e o 
crescimento das já existentes 
na esfera cultural e da músi-
ca criativa nas províncias pi-
lotos.
A intervenção no seu conjun-
to permitirá aumentar a sen-
sibilização da opinião públi-
ca e dos decisores políticos 
para o valor que a indústria 
cultural e criativa tem como 
mais-valia para o desenvolvi-
mento económico do país e 
a função que pode ter como 
factor de criação de activida-
des geradoras de rendimen-
to e de forma mais geral nos 
processos de crescimento da 
sociedade moçambicana.
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“CONSTRUINDO COM A MÚSICA”
A música torna-se um factor de potência capaz de sustentar e po-
tencializar empreendedorismo e emprego, especialmente entre os 

jovens, inovação social e crescimento económico sustentável.    Projectos



 Brevemente



I ngvild da Ofilia Agostinho 
Mucauro conquistou, a Su-
pertaça de Angola de bas-

quetebol ao serviço do Inter 
Clube, conjunto que venceu 
o 1º de Agosto por 81-76. No 
duelo entre três moçambicanas 
(Tamara Seda e Onélia Mutom-
bene que jogaram pelo D’Agos-
to), “Inga” como é tratada pelos 
amigos, saiu-se melhor em Ma-
lanje, em pleno pavilhão de Pa-
lancas Negra.
“A vaincre sans péril, on triom-
phe sans gloire”. Traduzido: 
quem vence sem risco, triunfa 
sem glória. Escreveu, e muito 
bem, Pierre Corneille.
Deixou para trás e por uns mo-
mentos a medicina, que tem 
servido com profissionalismo, a 
tal ponto de ter estado na linha 
da frente no combate à pande-
mia da COVID-19, e aceitou o 
desafio de experimentar uma 
nova experiência em Angola 
por uns tempos. Para já, correu 
de feição, até porque teve bên-
ção em Malanje, ao ser bafeja-
da com o “primeiro milho” das 
“polícias” nesta temporada.
Inga precisou de tão pouco tem-
po para se (a)firmar no Inter Clu-
be de Angola. Angola, como na-
ção desportiva, há muito que a 
admira pela raça que, num pas-
sado recente, abalou a estrutura 
e euforia do clube mais titulado 
da Taça dos Clubes Campeões 
Africanos de Basquetebol em 
seniores femininos (5 títulos). 

INGVILD MUCAURO
VENCE SUPERTAÇA DE 

ANGOLA EM BASQUETEBOL

    Basquetebol

Sexta-feira, em Malanje, Ingvild 
Mucauro não só entrou para o 
cinco inicial como também foi 
a segunda atleta mais utilizada, 
a extremo esteve perto de um 
duplo, ao contabilizar nove pon-
tos e sete ressaltos. Seja como 
for, este jogo da Supertaça fez 
uma vez mais vir ao de cima a 
influência de Tamara Seda na 
zona restrita, com a poste mo-
çambicana a arrancar um duplo-
-duplo (19 pontos e 10 ressaltos) 
em 24:14 minutos na quadra. A 
base Onélia Pérola Mutombene 
contabilizou três pontos e cap-
turou um ressalto em 21:04 mi-
nutos na quadra. O D’Agosto de 
Walter Costa controlou um pri-
meiro quarto equilibrado com 
um parcial de 22-19. No segun-
do quarto, o marcador indicava 
19-19 e o D’Agosto saiu ao in-
tervalo com uma vantagem de 
três pontos: 38-41. Reagiram às 
“polícias” que fizeram um bom 
terceiro quarto, etapa do jogo 
na qual condicionaram o seu 
adversário e venceram pelo par-
cial de 23-14.

Carlos Dinis (que sucedeu a ve-
lha raposa Apolinário Paquete 
no comando do Inter) cumpriu 
naquele que era o seu primeiro 
objectivo da temporada.
In Jornal OPAIS
Fotos: Ingvild Mucauro
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DEOLINDA GIMO E RUTE MUIANGA: 
O ADEUS DE DOIS ÍDOLOS DO BASKET
As basquetebolistas Rute Elias Muianga e Deolinda Gemo, encerraram, suas carrei-
ras como basquetebolistas. As lendas nunca morrem, lendas deixam heranças”. O 
Clube Ferroviário de Maputo homenageou-as pelo profissionalismo e dedicação ao 

longo dos anos que representaram a colectividade.
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"Considerando que esta data 
foi adoptada como forma de 
reconhecer, enaltecer, cele-
brar e saudar a nobre missão 
dos funcionários e agentes 
do Estado como servidores 
públicos, quero usar desta 
oportunidade, para saudar 
a todos os funcionários do 
nosso sector, pelo seu empe-
nho e dedicação em prol da 
prossecução dos objectivos 
do Programa Quinquenal do 
Governo", disse.
De igual modo a governan-
te aproveitou  a ocasião para 
apelar para que todos fun-
cionários e agentes do Esta-
do continuem a pautar por 

um comportamento exem-
plar, cumprindo as metas e 
objectivos institucionais de 
forma criativa e proactiva, 
respeitando o próximo e nu-
trindo um espírito de ajuda 
mútua, de solidariedade e de 
construção de conhecimento 
através da leitura, formação 
em exercício, consultas entre 
outras formas.
De acordo com a Minsitra, na 
maior parte das vezes, são 
simples gestos de carinho, 
atenção, valorização e enco-
rajamento que são mais rele-
vantes e por isso deixou uma 
exortação. 
"Gostaria de apelar como 

tenho vindo a fazer, que se-
jam verdadeiros líderes e 
transformem os vossos locais 
de trabalho num ambiente 
atractivo para os funcioná-
rios, que promova a produti-
vidade, o empenho e a cons-
trução do conhecimento", 
sublinhou.
Para o  presente ano, o Dia 
Internacional da Função Pú-
blica celebra-se sob o lema  
*_"Reforçar a Resiliência da 
Administração Pública Afri-
cana para Apoiar e Facilitar a 
Realização das Necessidades 
Nutricionais da África Duran-
te e Pós  a Pandemia da Co-
vid-19_ ". *DCI/MITSS* 

CELEBRANDO O DIA DA FUNÇÃO PÚBLICA
A Ministra do Trabalho e Segurança Social,  Margarida Adamugi Talapa,  endereçou esta 
Sexta-feira (24 de Junho) uma saudação especial aos funcionários públicos do sector do 
trabalho e segurança social, por ocasião da celebração do Dia Internacional da Função 

Pública, assinalada a 23 de Junho em curso.

CREME DE MILHO
É um tipo de alimento cremoso feito pela 
combinação de pedaços de milho doce com 
uma sopa de resíduo leitoso de grãos de milho 
despolpados e raspados da espiga. 

INGREDIENTES
• 250 ml de leite comum
• 1 lata de milho sem água
• 1 caixinha de creme de leite
• 1 tablete de caldo de carne ou de galinha
• 1 colher de sopa de margarina ou manteiga
• 1 cebola média picadinha
• 1 dente de alho espremido
• 1 colher de sopa de maisena
• Coentro a gosto (opcional)

MODE DE PREPARAR
1. Aqueça a margarina e em seguida 
coloque o alho e a cebola e deixe 
refogar bem.
2. Coloque o milho, misture bem e 
deixe refogar por  3’
3. Coloque o milho no liquidificador, 
acrescente o leite, a maisena, o caldo 
de carne e bata por 1 minuto.
4. Devolva o creme para panela e vá 
mexendo até engrossar.
5. Com o creme encorpado, acres-
cente leite e misture bem.
6. Decore com um pouco de milho e 
coentros

In: https://www.receitasemenus.net/
creme-de-milho 
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