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   O ano 2022 registou notáveis campanhas que visavam 
alertar as mulheres em particular a reflectir sobre a necessidade 
de se prevenir contra o Cancro da Mama através do diagnóstico 
de despiste. Iniciativas diversas vincaram igualmente sobre a 
importância que se deve dar a luta contra o Cancro do Colo 
do Ûtero no mundo e em Moçambique em particular!...

    Direcção: ICEF
  Outubro 2022
 Versão Digital
Ano IV
www.icef.co.mz

   Paulina Chiziane: “Balada de amor ao vento, Ventos do 
apocalipse, O sétimo Juramento, Niketche: uma história de poli-
gamia, O alegre canto da perdiz são algumas das obras literárias 
que contribuem para a literatura do país e do mundo!

04



Icef Jornal Feminino, publicação digital mensal que divulga conteúdos e artigos de opinião sobre a Mulher no geral. 
Respeita os direitos e deveres constitucionais da Liberdade de Expressão, de Informação e cumpre com a Lei de Imprensa.

ICEF JORNAL FEMININO - Propriedade da Ideias e Conteúdos, Lda
Registado Sob o Nr: 02/Gabinfo-Jan 2018
Sede: Avenida Fernão Magalhães, Nr. 61, R/C, Maputo - Moçambique
Celular: +258 84 6625 293 - Institucional
E-mail: grupo@icef.co.mz
Direcção: ICEF

Coordenação: Guerra Chibanga
Editor & Conte]udos: Izidro Dimande
Layout & Paginação: Lhovane
Direcção Comercial: ICEF
Distribuição: ICEF
Media SociaL: ICEF

FICHA TÉCNICA

Cada edição é publicada e distribuída gratuitamente circulando na media social com um alcance superior a 5000 leitores.

Com a nossa agência a
sua viagem torna-se 

mais especial
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MATILDE MUOCHA

É docente e Investigadora de profissão,
desenvolvendo pesquisas nas áreas:

1. Gestão de Indústrias Culturais e Criativas
2. Património Cultural

No acto, o Primeiro-Minis-
tro Adriano Maleiane re-
comendou à empossada 

que priorizasse a promoção das 
potencialidades artístico-cultu-
rais do nosso país a nível inter-
no e além-fronteira bem como a 
desenvolver acções de mobiliza-
ção para que mais fazedores das 
artes, cultura e os empresários, 
apostem nas indústrias culturais 
e criativas. Também foi lhe pedi-

EMPOSSADA DIRECTORA-GERAL
DO INSTITUTO NACIONAL DAS

INDÚSTRIAS CULTURAIS E CRIATIVAS

da que assegurasse a protecção 
dos direitos autorais, dos direitos 
conexos; e a implementar normas 
legislativas, sobretudo, a melhorar 
a qualidade dos bens e serviços 
artístico-culturais, garantindo a 
sua competitividade no comércio 
internacional. 
A nova Directora do INICC parti-
lhou os planos que tem na man-
ga que passam como prioridades 
a formação e a profissionalização 
dos servidores públicos da área 
cultural e criativa, bem como dos 
diferentes intervenientes do sector. 
“É crucial que se reforce a comu-
nicação e o entendimento mú-
tuo entre os diferentes agentes 
do sector cultural, criativo bem 
como as acções de cultura e turis-
mo através da criação, produção 
e distribuição de bens culturais e 
criativos com elevado valor para a 
dinamização do turismo domésti-
co e internacional, principalmen-
te nesta fase decisiva de retorno 
após COVID-19.  

QUEM É MATILDE MUOCHA

Até a data da sua nomeação, 
exercia as funções de Directora-
-Geral-Adjunta para Área de Ad-
ministração e Finanças no Insti-

tuto Superior de Artes e Cultura 
(ISArC), instituição onde exerceu, 
igualmente, as funções de Direc-
tora-Adjunta da Faculdade de Es-
tudos de Cultura, bem como a de 
Chefe do Gabinete do Director-
-Geral. Participou de várias pes-
quisas do sector cultural e cria-
tivo de Moçambique e da África 
Austral, tendo sido investigadora 
nacional para o desenho de Es-
tratégia da União Europeia para 
o sector da cultura em Moçambi-
que. Foi membro do Júri Regional 
de Avaliação e Selecção de Pro-
jectos do Sounds Connect Afri-
ca, uma iniciativa financiada pela 
União Europeia e pelo grupo Áfri-
ca, Caraíbas e Pacífico, com sede 
na África do Sul. É Pós-Graduada 
em Gestão de Cidades e Empreen-
dimentos Criativos pela Universi-
dade Nacional de Córdoba, na Ar-
gentina, e Mestre em História de 
Moçambique e de África Austral 
pela Universidade Eduardo Mon-
dlane. Actualmente, encontra-se 
a frequentar o Doutoramento 
em Gestão de Políticas Culturais 
pela University of Witwatersrand 
da África do Sul. Matilde Muocha 
é co-autora da 1ª e 2ª edição do 
livro “Indústrias Culturais: o que 
são? Como gerir?”

Texto: XHUB
Fotos: google

Aqui você pode
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A Universidade Peda-
gógica de Moçambi-
que conferiu, o título 

de Doutora Honoris Causa 
à escritora Paulina Chiziane. 
Laureada por seus feitos de 
valorização e premiações li-
terárias, publicação literária 

de “Balada de amor ao vento 
(1990), Ventos do apocalipse 
(1993), O sétimo juramento 
(2000), Niketche: uma história 
de poligamia (2002), O alegre 
canto da perdiz (2008), As an-
dorinhas (2009), Eu, mulher: 
por uma nova visão do mun-

PAULINA CHIZIANE OUTORGADA 
DOUTORA HONORIS

    Literatura

do (2013), Ngoma Yethu: o 
curandeiro e o Novo Testa-
mento (2015), O canto dos 
escravizados (2017), e pela 
preservação cultural e antro-
pológica, que a escritora vem 
desenvolvendo, além das rea-
lizações visando ao desen-
volvimento académico e de 
cidadania do país e do mun-
do Paulina Chiziane lançou 
fortes críticas aos moçambi-
canos. Diz que Moçambique 
pode perder a liberdade e 
voltar a ser colonizado. E en-
tende que o país precisa des-
pertar, produzir o seu próprio 
conhecimento e deixar de 
depender dos outros. Chizia-
ne vai mais longe e acusa os 
estudantes, depois da forma-
ção, de mendigar o emprego. 
Além disso, a escritora lança 
culpa aos dirigentes do Esta-
do, às instituições e congre-
gações religiosas. Alerta para 
a necessidade de reflectir so-
bre o rumo que o país está a 
tomar.

Aqui você pode
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Está patente até o dia  
27 de Novembro de 
2022, a exposição in-

dividual da artista plástica 
Jesse Jane, com o tema: 
Fragmentos do Passado, 
na Galeria Nyau, cidade 
de Maputo. É uma expo-
sição onde a artista con-
vida-nos a viajar em lem-
branças e imaginações 
profundas, momentos 
adormecidos em memó-
rias que quando nos vêm 
a tona, transforma-se 
num passado presente. 
Segundo Jesse Jane, ́ ´esta 
exposição é interessante 
porque tem dois lados, o 
primeiro é que decidi pin-
tar para expressar o meu 
passado, os lugares, as 
pessoas que conheci e vivi 
com elas, fui buscar essas 
imagens e representa-las 
na tela. Por outro lado, 

NYAU ACOLHE ‘FRAGMENTOS DO PASSADO’

    Exposição

os quadros dão a liberdade 
para que as pessoas possam 
expressar suas ideias, ou seja, 
olha um quadro e pensa em 
si, e dá titulo a esse quadro, 
é uma exposição de liberdade 
para todos. Desta vez, trouxe 

o paisagismo, uma das mi-
nhas primeiras pinturas, alia-
do ao abstracto, volto com 
paisagismo desta vez porque 
muitas das minhas lembran-
ças são de lugares ambien-
tais.``

Texto: Izidro
Fotos: Jesse

Aqui você pode
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ANONIMUS LEVA 
ESCRITORES AO 16 NETO

O evento teve lugar no Centro Cul-
tural 16 Netos, na cidade de Ma-
puto. Presentes na iniciativa or-
ganizada pela Catalogus, esteve o 
ex-jogador da selecção de Moçam-
bique, os Mambas, Tico-Tico com o 
seu livro, EU TENHO UM SONHO, 
Mody Maleiane, palestrante motiva-
cional e empresária com o seu livro 
45 DE SUCESSO (REGAR, SEMEAR, 
COLHER) e Regina Charumar. A 
conversa foi em torno do tema de 
Cartaz, despertando nos presentes 
aspectos que levaram ao sucesso 
dos palestrantes e trouxeram ao de 
cima, questões que impedem com 
que um indivíduo conclua seu pro-
jectos literários. O ANONIMUS é um 
manifesto a favor dos livros, inseri-
do na programação do Festival Ma-
puto Fast Forward 2022.

    Maputo Fast Forward 2022

Aqui você pode
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Apôs o período de interdição por conta da pandemia do corona vírus regressaram as campa-
nhas de sensibilização em todos os cantos do país e do mundo em prol da luta contra o cancro 
da mama. São visíveis inúmeras iniciativas cujo o objectivo é incentivar as mulheres a realizarem 
o teste de despiste conhecendo dessa forma o seu estado.
Associada a esta campanha tem se procurado chamar a consciência sobre outro flagelo, o can-
cro do colo do útero que igualmente vem conhecendo uma realidade preocupande no ceio da 
classe feminina.

    Outubro Rosa

No exercício para dinami-
zar à esteira de Mercado-
rias em Moçambique, à 

ICEF Moçambique e a Bolsa de 
Mercadorias assinaram o Me-
morando de trabalho no âmbito 
da Plataforma e-PEPA (Platafor-
ma de Escoamento de Produtos 
agrícolas), um conceito inovador 
cujo epicentro é AGRONEGÓCIO 
E-COMMERCE. A plataforma tem 
como objectivo disponibilizar aos 
utilizadores finais, meios para 
venda e compra de material agrí-
cola num modelo C2C (Customer 
to Customer). Neste contexto as 
duas entidades, no seu compro-

POTENCIANDO SINERGIAS, AGLUTINANDO 
COMPETÊNCIAS E FORTALECENDO PARCERIAS

metimento visam impulsionar o 
empreendedorismo, potenciando 
a comercialização agrícola a nível 
nacional. Esta abordagem com-
preenderá agregar valores nas 
iniciativas, promovendo habilida-

des incluindo às TICs no mercado, 
literacia financeira para gestão de 
pequenos negócios, maximização 
de capacidades para a elevação 
da auto-estima e seu empodera-
mento.

Aqui você pode
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OPINIÃO DO LEITOR             Por: José Sumbane

A África Austral é um blo-
co econômico compos-
to por 14 países que tem 

cerca de 226 bilhões de dóla-
res do seu PIB e que tem cer-
ca de 210 bilhões de pessoas. 
Este bloco económico é bas-
tante importante para o co-
mércio mundial, existem bas-
tantes recursos naturais para 
se explorar e se industrializar 
rápido e poder concorrer com 
blocos e nações de países de-
senvolvidos. Por tanto tem um 
longo caminho por percorrer 
e Moçambique nos próximos 
tempos pode desempenhar 
um papel bastante importan-
te, o país tem descoberto bas-
tante recursos naturais que o 
mundo precisa. Moçambique 
pode começar a fazer corre-
dor e financiar o projecto de 
união monetária e se propor 
construir uma agência PAN 
AFRICANA de notação finan-
ceira para contrapor e buscar 
justiça na forma como os paí-

IMPORTÂNCIA DE MOÇAMBIQUE NA ÁFRICA AUSTRAL
ses africanos são classificados 
por agências internacionais. 
Isso por se só pode propiciar 
o comércio entre as nações, 
redução de custos de transac-
ções financeiras, eliminação 
de custos relativos á conversi-
bilidade das moedas, promo-
ção de melhorias nas relações 
políticas e económicas dos 
países, menor vulnerabilida-
de externa por ser parte de 
um bloco beneficiando tam-
bém de uma taxa de câmbio 
credível. Essa união monetária 

pode reduzir as preocupações 
dos investidores e os riscos de 
fuga de capital. E essa união 
pode abrir espaços para cria-
ção de um órgão que regu-
la os preços de commodities 
que os países do bloco têm 
em comum e exportam para o 
mundo. Outra forma de bus-
car justiça económica na Áfri-
ca e sobretudo na África Aus-
tral passa pela criação de uma 
agência de notação financei-
ra, pois o critério de classifi-
cação para países africanos é 
bastante subjectiva ou alheia 
aos parâmetros que medem 
a estabilidade de uma eco-
nomia. A percepção do risco 
de investimento em África é 
sempre superior ao risco real. 
Encontramo-nos a pagar mais 
prémios de seguros do que 
o necessário, o que aumenta 
o custo do crédito aos países 
africanos e por conseguinte, 
esse custo elevado do dinhei-
ro vai afectar toda economia.

Venha conhecer de perto a iniciativa que vai impulsinar este sector

  Av. Fernão Magalhães, 61, R/C, Maputo  +258875228535  grupo@icef.co.mz

Aqui você pode
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A
rrancou em Setembro 
do corrente ano 2022 
a 4ª Edição da  LIGA 

GASOLINEIRA EM FUTSAL, 
evento organizado pela 
Millkappas - Eventos Des-
portivos, empresa repre-
sentada pela sua fundadora 
Sandra Kourouma, ex-joga-
dora da Selecção Nacional 
de Futebol Feminino de Mo-
çambique (1997-2011) e 
igualmente ex-jogadora in-
ternacional de Futsal (Ango-
la 2012-2016), actualmente 
Gestora e Mentora do Fute-
bol Feminino. 
A Millkappas - Eventos des-
portivos pretende com esta 
iniciativa criar um movi-
mento desportivo diferente 
entre as empresas do ramo 
extremamente preponde-
rante da nossa sociedade, o 
petrolífero-gasolineiro. 
É sua pretensão proporcio-
nar momentos de diversão, 
confraternização, convívio, 
amizade e, claro, uma ami-

gável e saudável competi-
ção entre os diversos inter-
venientes do evento.
A LIGA GASOLINEIRA FUT-
SAL 2022 abrange os dois 
géneros: 11 equipas no Mas-
culino com 5 equipas do Fe-
minino. Aproveitando assim 
esta deixa para sensibilizar a 
inclusão de mais mulheres a 
práticar desporto pois, este 
género de certeza absoluta, 
irá conceder um brio e ex-
posição diferente ao mesmo 
evento.
O sistema competitivo para 
o género feminino é o clás-
sico todos-contra-todos em 
duas voltas, onde a equipa 
que somar o maior numero 
de pontos vencerá a compe-
tição.
A equipa feminina da Vivo 
Energy é a lider da primei-
ra volta com 8 dos 12 pon-
tos possíveis, estando assim 
em frente das equipas da 
TotalEergies que é a deten-
tora do título de campeã e 

da ERB Eni que foi a vice- 
campeã da Liga Gasolineiras 
2019.
As equipas vencedoras da 
competição serão premia-
das com Taças, Medalhas 
(1°, 2° e 3° lugares), e serão 
igualmente premiadas indi-
vidualmente a Melhor Mar-
cadora, a Melhor Guarda Re-
des e a Equipa Fair Play do 
evento.
A LIGA GASOLINEIRA FUT-
SAL 2022 tem o seu término 
previsto para o mês de No-
vembro corrente. De referir 
que os jogos são realizados 
todas as manhãs de Sábado, 
no Pavilhão do Clube Des-
portivo Estrela Vermelha, na 
Capital Maputo.
Nesta ordem de ideias, a Mil-
lkappas - Eventos Desporti-
vos está aberta às empresas 
interessadas em Patrocinar 
ou em ser Parceria por forma 
a dar mais brio aos eventos, 
pois, acreditamos que estes, 
sim merecem.

Aqui você pode



CURIOSIDADE SOBRE O

STC30
Às vezes, procuramos alterações
específicas após iniciar o STC30. 

MAS AQUI ESTÁ COMO FUNCIONA:

O corpo tem prioridades quando se trata de nutrição. 
Dá prioridade aos órgãos vitais. 
É por isso que uma pessoa desnutrida será notada pelo cabelo. 
O corpo não desperdiçará os poucos nutrientes que alimentam o cabelo;

Pode-se estar sofrendo de muitas doenças ao mesmo tempo. 
O corpo pode decidir começar com outra coisa que menos se esperava;

STC30 pode ser tomado por 30 dias e nenhuma mudança é vista de acordo com o que a pessoa estava 
prestando atenção. No entanto, houve alguma cura em outros órgãos;

Aconselhamos a tomar um pouco mais. Além disso, as pessoas mais velhas tendem a exigir mais células-
-tronco porque o envelhecimento teria destruído muitas células saudáveis em diferentes órgãos;

COMO AS CÉLULAS-TRONCO TRATAM DOENÇAS COMPLICADAS?

As células-tronco atravessam os nervos, viajam para o cérebro, identificam a assinatura de DNA da pes-
soa e fornecem um sinal onde precisam reparar e regenerar as células. As células-tronco do corpo cons-
troem tecidos quando e onde são necessários. Sem células-tronco, as feridas nunca cicatrizariam, sua 
pele e sangue não poderiam se renovar continuamente, óvulos fertilizados não se transformariam em 
bebês e bebês não se tornariam adultos.

Órgãos danificados não se curariam e muitas outras funções do corpo e sistemas de reparo entrariam 
em colapso.

No entanto, por causa do estilo de vida agitado, maus hábitos alimentares, desequilíbrios hormonais, 
acúmulo de toxinas, envelhecimento entre outros fatores, as células são perdidas e, portanto, os órgãos 
são deficientes em células vitais, então o corpo acaba ficando doente;

Cada parte ou órgão do seu corpo contém células-tronco, que são chamadas de células-tronco diferen-
ciadas, o que significa que têm uma responsabilidade específica em seu corpo, por exemplo, as células-
-tronco da pele têm a responsabilidade de regenerar sua pele sempre que estiver danificada.

COMO ADQUIRIR?
SOLICITE A SUA ENCOMENDA PELO:
E: info@superlife.co.mz
T: +258 84 135 8907
Ou compre através do Shopping Diário em: 
www.shoppingdiario.co.mz

PRODUTOS
DA SUPERLIFE

SUPERLIFE

SUPERLIFE
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C
ai o pano do Campeanato Africano de 
Futebol de Praia, evento que teve lugar 
na Terra da Boa Gente, concretamente 

na Praia de Vilankulo. O Senegal revalidou 
pela 3a vez o título de campeão africano. 
A Selecção Moçambicana anfitriã do certa-
me, terminou no quarto lugar sendo de real-
çar que a sua prestação foi notável e digna 
de classificar como muito boa.
De referir que participaram nesta 11a Edição, 
sete selecções africanas: a já referida do Se-
negal, Marrocos, Nigéria, Uganda, Madagás-
car, Malawi e Egipto.
Em 2024 realiza-se a próxima grande prova e 
terá o Egipto como o país anfitrião.

A
pesar de parecerem 
iguais, a culinária e a 
gastronomia se dife-

rem uma da outra. A culiná-
ria é a arte de cozinhar e está 
dentro da gastronomia, que 
abrange também aspectos 
como bebidas e os materiais 
usados na alimentação.
A culinária está mais voltada 

a cozinha caseira, sobre as 
técnicas usada nos preparos 
dos alimentos e quando fa-
lamos de comidas típicas de 
um estilo de cozinhar por 
exemplo, é um conjunto das 
matérias primas regionais, e 
de como é feita uma receita.
A gastronomia valoriza o 
prazer pela comida, bus-

cando excelência nas pre-
parações e o refinamento 
da alimentação, fala sobre a 
história e os aspectos cultu-
rais associados, sobre a evo-
lução da comida e suas ten-
dências. Inclui o vestuário, 
ou a dança que acompanha 
uma comida e não só como 
ela foi preparada.

in restaurantemardelplata.com.br
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