
 
 
…...A Casa Provincial da Cultura, é 
um espaço que têm por objectivo 
promover a formação a várias ex-
pressões artísticas para crianças, jo-
vens e adultos, de modo a descobri-
rem seus potenciais e que tenham 
novas perspectivas.  
…...Com envolvimento da comunida-
de em parceria com o governo, muni-
cípio, sector privado, organização 
não-governamental e sociedade civil 
em que estão instaladas, pode me-
lhoria as condições e ampliar o pro-
gresso cultural. 

…...Foi na tarde da sexta-feira, dia 15 de Dezem-
bro, com um brilho do sol, acompanhado com brisa 
suave, dava-se início do fecho paulatino do ano 
cultural de 2017, um evento  concorrido e repleto 
de um excelente público ao delírio entre adolescen-
tes e jovens, com um programa que agradou aos 
expectadores.   
…...A Casa Provincial da Cultura, foi realmente um 
palco que acolheu várias manifestações culturais de 
410 jovens artistas, dentre os grupos de dança tra-
dicional, músicos, desenho, pintura, poesia  e teatro, 
cada área artística esteve preparada para mostrar 
a sua performance. 
…...A estreia que encantou o público na partida, 
foi o momento do show com um cantor portador de 
deficiência.  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Seguiu-se o momento de convergência entre músicos 
da velha guarda intercalado com uma voz da nova 
geração. 
…...As combinações instrumentais, o rufar dos  
 

tambores e as interpretações melódicas e musicais, esborrachava 
no gosto das pessoas e marcava o sucesso da edição.                          
 …...Era a Casa Provincial da Cultura em alto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…...Olhando pelos números de eventos promovido pela Casa 
Provincial da Cultura e pelos  brilhantes artistas formados, vale 
a pena reafirmar que o período foi e contínua de ouro.  
…...Fechou o ano cultural, mas as portas da Casa Provincial da 
Cultura estão abertas para artistas de todas as idades. 

JOVENS ARTISTAS FECHAM O ANO CULTURAL COM CHAVE DE OURO 
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República de Moçambique 

Governo da Província de Cabo Delgado 

Direcção Provincial da Juventude e Desporto 

Banda de Jovens formados na CPC  

Participantes na palestra 

Cantor portador de Deficiência   

O Músico - velha guarda  A músico  –   Formada na CPC 

Grupo de dança da CPC Produtos de Artes  



 

…...A Directora Provincial da Cultura e 
Turismo de Cabo Delgado, Iolanda Niza 
Das Merces Almeida, falando no dia 15 
de Dezembro na Casa Provincial da Cul-
tura, no momento do enceramento do ano 
cultural, disse aos artistas que a nossa rica 
e vasta produção cultural da nossa pro-
víncia, está ficando sujeita a vários e múl-
tiplos riscos internos e externos que po-
dem concorrer para a sua destruição.                                                                     
…...Na ocasião, a governante disse aos 
presentes  que, o Governo, através do seu 
Programa Quinquenal, tem levado a cabo 

vária acções na área cultural, tais 
como a realização de festivais e ou-
tros eventos culturais aos níveis local, 
distrital, provincial e nacional, como 
forma de preservar todos os valores 
que integram o património cultural 
moçambicano.                

…...Iolanda Almeida, Directora do 

pelouro, por outro lado disse que a 

reconstrução da Casa Provincial da 

Cultura, foi um esforço tendente a 

protecção e valorização da cultura 

tradicional moçambicana, como for-

ma de assegurar a perenidade e 

transmissão às gerações futuras não 

só do legado histórico, cultural e 

artístico dos nossos antepassados, 

como também meio de resgatar os 

valores culturais e a nossa identida-

de  moçambicana.…………………..                                    

…...A fonte avançou que o seu de-

saparecimento constituirá uma perda 

irreparável.……...…...……………..                         

…...Entretanto,  saudou de forma 

especial ao projecto Oficina de Ar-

te, pelo seu contributo na formação 

de artistas adolescentes e jovens, 

como também apelou a todos faze-

dores das artes e cultura, incluindo o 

sector privado e instituições públicas  

a colaborar com a Casa Provincial 

da Cultura para melhorar a gestão, 

de modo  a torna-la sustentável. 

  

 

…...Segundo director da Casa Provinci-
al da Cultura, o ano cultural de 2017, 
foi um sucesso, porque as associações 
culturais, artista singulares, o sector pú-
blico e privado, pais e encarregados de 
educação colaboraram de forma efecti-
va, para o cumprimento do Plano Econó-
mico Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Casa Provincial da Cultura de Cabo 
Delgado, desde a sua oficialização, tem 
promovido recreação nos finais da sema-
na, cujo principal objectivo é resgatar os 
valores, principalmente para a transmis-
são de experiencia da velha guarda 
para a nova geração. 
 

…...Falando a margem de Encerra-

mento do Ano Lectivo e Cultural, o 
director da Casa Provincial da Cultu-
ra Cesário Valentim, disse que o mo-
mento foi de muita euforia conside-
rando os feitos forjando de almas 
culturais que se evidenciaram e conti-
nuam a trilhar com brilho no planeta 
dos artes.…...………………………...                                           
…..Segundo Cesário, o círculo de inte-
resse, apontou como sendo  o veículo 
principal que levou o surgimento de 
várias expressões culturais. 
…...De acordo com Cesário, na trajec-
tória de 2017, a Casa Provincial da 
Cultura movimentou 300 adolescentes 
e jovens, assegurados por 5 monito-
res, ambos capacitados em várias 
escolas nacionais para dança, música 
e artes visuais, esta ultima expressão 
complementada  por desenho, pintura, 
escultura, corte e costura.    
…...Cesário, destacou também as 
acções de formação de 260 adoles-
cente e jovens, levado a cabo o pro-
jecto Oficina de Artes, implementado 
pelo grupo de voluntário, que vaio 
contribuir  grandemente no crescimen-
to de artista.    …… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IOLANDA NIZA DAS MERCES ALMEIDA, INSTA JOVENS ARTISTA A 
RESGATAR OS VALORES CULTURAIS  
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DIRECTOR DA CASA PROVINCIAL DA CULTURA ENALTECE O PAPEL DOS ARTISTA  

Jovens viajando ao Acampamento Provincial 

Iolanda Niza Das Merces Almeida 

Cesário Valentim  

Crianças de iniciação artística   

Jovem músico  

Produtos de Oficina de Artes    



…...Já é tradição, a prática desportiva ao nível da Pro-
víncia de Cabo Delgado, basta sair a rua, desde que o 
calor do sol favorece a realização, poderás observar 
homens e mulheres, de todas as idades e condições, a 
praticarem o desporto de forma activa de promoção da 
sua saúde e condição física, mas também de participa-
ção e inclusão social e cultural.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…...Para consolidar a prática desportiva, o governo co-
mo quem dirige e assegura a execução desta e outras 
actividades de forma positiva, aos anseios desses homens 
e mulheres, hoje está oferecendo múltiplas e diversifica-
das oportunidades de prática desportiva, marcadas por 
construção de instalações desportivas modernas, onde as 
equipas partilham, apoio no equipamento destinados à 
prática desportiva e, formação de agentes desportivo, 
de forma a dotar conhecimentos, relacionados com as 
técnicas, tácticas e regras de várias modalidades des-
portivas, para ensinar atletas de todas as idades, para 
obter melhores  no futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…...A insuficiência das instalações desportiva faz, coque 
os desportistas escalem outros locais para matarem sau-
dades deste bichinho desportivo. 
…...A Cidade de Pemba, a título de exemplo, alguns 
terrenos com vedação que ainda não foram instaladas as 
respectivas residência, os jovens desportistas ‟invadem”  
e praticam o desporto de forma natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

…...Em todos os distritos da província, já se realiza o 
desporto, com elevado número dos programas em dife-
rentes modalidades desportivas que decorrem com regu-
laridade, promovido pelo governo, local, distrital e pro-
vincial, como também os Conselhos Municipais, sector pri-
vado, associações desportivas e singulares. 
 

 

 

 

 

 

 

…...Os treinos e jogos regulares, familiarizam-se com a 
bola e aprendem os elementos fundamentais  técnicos e 
tácticos, proporciona o prazer e o divertimento no jogo, 
mas é uma formação rica global e diversificada.       
…...O Governo está absolutamente empenhado, em pro-
mover um movimento associativo de modo, a levar a bom 
porto como desígnio fundamental o benefício de uma práti-

ca desportiva ampla e acessível a todos. 

CABO DELGADO MOSTRA A NOVA PÁGINA PARA O DESPORTO  
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ACTIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO 

Centro Emissor da RM - Partida Feminino 

Zona dos pescadores a 300 m da Casa da Cultura 

Zona da Cerâmica no Bairro de Alto Gingone  

Posto Administrativo de Mieze - Partida Masculina 

Futebol da areia  - Na praia de Wimbe 

Formação de agentes desportivo na Cidade de Pemba 



…...O torneio desportivo de corrida 
de barcos, foi promovido pela Direc-
ção Provincial do Mar, Águas Interio-
res e Pescas, e teve lugar no Centro 
de Pesca de Quissanga Praia, Distrito 
do mesmo nome, no 21 de Novembro 
de Dia Mundial de Pesca. 
…...Segundo organizadores, o objec-
tivo é incentivar a pesca desportiva 
como forma de lazer, por outro lado, 
sensibilizar para a tomada de consci-
ência para a preservação do meio 
ambiente aquático e dos recursos 
pesqueiros e confraternizar os pesca-
dores da região de modo a tornar a 
cultura principal para atracção turís-
tica. 
 

…...Este pescador Juntou a extrema 

força e mostrou suas habilidades, 
remou e superou tudo e ficou em 
frente de todos, assim marcava o 
recorde e consagrou-se como o maior 
vencedor do torneio de corrida de 
barco. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

…...Segundo o pescador, esmagar 
adversários e ganhar a prova é 
uma loucura de execução na lancha 
usando suas habilidades de remar, 
mas foi uma experiência de corrida 
de barco com muita rapidez como 
um relâmpago.  

MISSÃO 

Definir os pressupostos que assegu-
ram a participação efectiva da juven-
tude no processo do desenvolvimento 
nacional, nas dimensões política, soci-
al e económica, através da interliga-
ção harmoniosa das diferentes políti-
cas sectoriais, com enfoque na cama-
da juvenil.  

 

VISÃO  

Fazer da juventude a faixa etária 
mais participativa da sociedade no 
processo da construção da Nação 
Moçambicana.  

VALORES  

• Honestidade - Ser humano, ter uma 
estreita relação com os princípios de 
verdade, justiça e com a integridade 
moral.  

• Profissionalismo – Exercício profis-
sional apoiando tecnicamente a ju-
ventude nos valores de trabalho.   

• Eficiência - Exercício das actividades 
administrativas com presteza, perfeição 
e brilho professional. 

• Responsabilidade - O dever de as-
sumir as consequências provenientes de 
nossos actos. 

 

•   Trabalho em equipe – Valor-
ização do individuo, permitindo 
que todos façam parte de uma 
mesma acção  e possibilitando a 
troca de conhecimento e experi-
encias de forma coesa.  

•   Moralidade - Observância das 
regras de conduta da Admin-
istração Pública. 

•  Imparcialidade   - Clareza, 
objectividade e veracidade no 
posicionamento adaptado. 

•  Proactividade - Busca perma-
nente da excelência no trabalho. 

 

TORNEIO DE CORRIDA DE BARCOS MARCA O DIA MUNDIAL DA PESCA 

 
…...O torneio reuniu 9 embarcações, 
com uma distância de 200m, em corri-
das de velocidade, participaram 9 
pescadores com igual número de bar-
cos tradicionais. Além de um público 
de cerca de 10 mil pessoas. 

O Dia Mundial da Pes-

ca, foi adoptado em 

Nova Deli em 1997 na 

Índia por um Fórum 

Mundial de Pescadores 

e Trabalhadores de 

Pesca, representados 

por mais de 20 países 

de todos os continentes, 

este ano foi celebrado 

sob o lema:  “POR 

UMA PESCA RESPON-

SÁVEL E AMIGA DO 

AMBIENTE”. 

Funcionários da DPJD  

Momento do início do torneio desportivo 

Somos Direcção  Provincial da Juventude e Desporto, sempre 

presentes em ocasiões relevantes da Juventude e Desporto  

F I C H A  T É C N I C A :               

Endereço: 
Direcção Provincial de Agricultura e Segurança Alimentar de Cabo Delgado • Av. Alberto Joaquim Chipande. 
Tel: 272 21 069 • Bairro de Alto Gingone 
Director: Cláudio Sassita • Chefe da Redacção: Crisanto Ernesto Malugua • Fotografia:Crisanto Ernesto Malugua           

Atribuição de prémio o vencedor da prova  

O jovem pescador vencedor da prova  

Momento de competição no mar 


