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CDM APOIA CENTRO COMUNITÁRIO ABERTO DO IDOSO DE 

HULENE 

Cervejas de Moçambique entregou oficialmente Mil e Duzentas Unidades de SUPER MAHEU ao centro 

comunitário de Hulene, alusivo às comemorações do dia 01 de Outubro, Dia Internacional do Idoso 

 

A Cervejas de Moçambique no prosseguimento do seu investimento na sua Estratégia de Responsabilidade 

Social fez uma doação de Super-Maheu ao Ministério do Género, Criança e Acção Social no último sábado, 

dia 01 de Outubro, com a finalidade de contribuir para uma alimentação mais equilibrada do Centro 

Comunitário Aberto de Hulene – Cidade de Maputo. 

 

Neste sentido, a Cervejas de Moçambique, disponibilizou Mil e Duzentas Unidades do produto Super-

Maheu, que foram distribuídas num ambiente de muita alegria, marcada por canto e danças entre outras 

actividades, distante dos habituais “desassossego e carências do dia-a-dia”. O Super-Maheu é composto 

por excelentes qualidades nutritivas e contém diversas proteínas e a mesmo visa contribuir 

significativamente para fortificação da saúde das nossas bibliotecas vivas. 

 

De acordo com o representante da CDM, Fernando Matico “Esta acção visa proporcionar um dia diferente 

a este Centro Comunitário Aberto de Hulene – Cidade de Maputo que bem merece, lembrando o papel que 

a comunidade dos idosos a nível nacional sempre desempenhou para o desenvolvimento do país e hoje 

merecem amor, carinho e homenagem. A CDM continuará a valorizar as bibliotecas vivas da sociedade e 

para nós estarmos associados a esta iniciativa representa o nosso compromisso com o “Interesse Social”. 

Prometemos na base das nossas expectativas continuar ajudar as pessoas desta faixa etária para o bem-

estar da nação moçambicana. 

 

O Super Maheu foi lançado no mercado no início do presente ano e é produzido com matérias-primas 

provenientes de Catandica/Manica, estimando-se que vá consumir cerca de 120 000 kgs por ano de milho, 

o que obriga ao envolvimento de 2000 produtores para o seu cultivo, com um investimento que rondou 

cerca de 3 milhões de USD.  

 

 

 

Notas Para o Editor: 

Sobre a Cervejas de Moçambique – A Cervejas de Moçambique (CDM) é uma empresa com 23 anos, que 

resultou da privatização, em 1995, da antiga fábrica de cerveja Sogere. A CDM manufactura marcas 

emblemáticas como 2M, Laurentina, Manica, Castle Lite, e comercializa marcas como Budweiser, Stella 

Artois, e Flying Fish. 
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As marcas da CDM são igualmente apreciadas por consumidores além-fronteiras, nomeadamente na África 

do Sul, em Portugal e no Reino Unido - países para onde exporta a 2M e a Laurentina. 

Possui três fábricas localizadas em Maputo, Beira e Nampula, empregando mais de 1000 colaboradores. 

A CDM é parte do maior grupo cervejeiro do Mundo, o Grupo AB Inbev. 

 


