
…...Decorreu no dia 7 de Julho do Cor-
rente ano, no pavilhão do Instituto Indus-
trial e Comercial de Pemba, província 
de Cabo Delgado, a X Edição da Feira 
Provincial de Ciência e Tecnologia, 
evento organizado pela Direcção Pro-
vincial de Ciência e Tecnologia, Ensino 
Superior e Técnico Profissional, em coor-
denação com Direcção Provincial de 
Educação e Desenvolvimento Humano. 
…...Trata-se de um evento subordinado 
ao lema “Somos Cientistas de Amanhã”, 
que contou com a participação de 97 
expositores, dos quais 34 mulheres entre 
alunos dos níveis básico e médio, prove-
nientes de 21 escolas do Ensino Secun-
dário Geral dos distritos da província. 
…...Na ocasião, o Governador de Cabo 
Delgado, Júlio José Parruque, desafiou 
os jovens a apostarem cursos vocacio-
nais, como forma de enfrentar as novas 
exigências no mercado de trabalho que 
preconiza a formação baseada na pro-
cura, para substituir o modelo clássico 
baseado na oferta. Em seguida orientou 
o sector de Ciência e Tecnologia da 
província de Cabo Delgado a fazer 
seguimento e dar primazia algumas 
experiencias, cujo seu teor podem con-
tribuir na resolução de problemas que 

apoquentam a comunidade.……….    
…...Júlio Parruque, Governador de 
Cabo Delgado, falava após de per-
correr em todas as mesas, por onde 
recolheu explicações sobre os produ-
tos das experiencias expostas. 

…...A exposição científica foi um 
incentivo na produção e divulgação 
científica das experiências práticas, 
visando criar nos alunos o gosto 
pelas áreas de Ciências Básicas 
como forma de equipá-los-á com 
conhecimentos e habilidades que 
poderão ser transformadas para a 
investigação científica, inovação e o 
desenvolvimento tecnológico. 
…...Por outro lado, como um comple-
mento para desenvolver a capacida-
de de trabalho em equipa pela par-
te dos alunos e contribuir para a 
solução de problema de falta labo-
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ratórios nas escolas com vista a 
potenciar maior qualidade do ensi-
no, como também um estimulo para 
o ingresso dos participantes nas 
escolas do ensino técnico profissio-
nal. 
…...A feira possibilitou a socializa-
ção do conhecimento científico por 
meio de trabalhos cujas temáticas 
estavam relacionadas às áreas de 
ciência, tecnologia e inovação, na 
montagem de experiencias de físi-
ca, matemática, biologia, Química 
em diversas tecnologias assentes 
em materiais de baixo custo de 
acordo com as experiencias usando 
conhecimentos adquiridos nas salas 
de aulas. 
…...Por meio de exposição de for-
ma didática-científica os mini-
cientistas, demonstraram o perigo 
existente no uso de tabaco e do 
álcool, métodos de seguridade na 
comunidade e adopção de boas 
práticas na produção agrícola, no 
combate das pragas para garantir 
a segurança alimentar, produção 
de energia de baixo custo entre 
outros.  
…...A X Feira Provincial de Ciência 
e Tecnologia de Cabo Delgado de 
cariz didático-científico, premiou os 
melhores vencedores. 
 

 

FEIRA PROVINCIAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Cidade de Pemba acolhe cientista de amanhã 

S. Excia Júlio José Parruque, informando-se de algumas experiencias  

 Entrega de prémio  aos vencedores 

Sistema de segurança em residências   



FUNDO DE APOIO AS INICIATIVAS JUVENIS   

Financia 5 projectos de criação de frango em Cabo Delgado  

…...9 de Julho de 2018, foi o dia mar-
cante e mais brilhante para os cinco 
jovens beneficiário do FAIJ na província 
de Cabo Delgado,  jamais será esqueci-
do, trata-se duma data de realização 
de sonho e o fecho de um ciclo de incer-
teza. 
…...O Governador da Província de 
Cabo Delgado, Júlio José Parruque, 
traduziu o sonho dos cinco jovens em 
realidade, dando cada jovem um kit 
completo, composto por duzentos pintos, 
oito sacos de ração, sete comedouro e 
igual número de bebedouro, entre 
outros, avaliados em sessenta mil meti-
cais por kit. 

…...“O estado moçambicano através 
do seu governo provincial, tem a missão 
permanente de garantir a assistência,  
produção de comida e de carne de 
frango para os moçambicanos, é uma 
das orientações, deixada pelo Presiden-
te da Republica de Moçambique, Filipe 
Jacinto Nyusi, na sua visita de trabalho 
a província de Cabo Delgado, os kits 
que os jovens criadores receberam são 
suficientes para produção de frango”. 

  …...Júlio Parruque, falava na oca-
sião, após de uma visita a exposição 
agrícola, onde trocou impressões com 
os produtores sobre aspectos ineren-
tes à melhoria da qualidade de pro-
dução, que culminou com a entrega 
de kits aos cinco jovens beneficiários 
do FAIJ, provenientes dos distritos de 
Pemba, Montepuez, Chúre e Maco-
mia.  

…...O acto foi testemunhado por 
dezenas de jovens na feira organiza-
da pela Direcção Provincial de Agri-
cultura e Segurança Alimentar na 
Cidade de Pemba. 
…...O Governador de Cabo Delga-
do mostrou-se satisfeito com os  

projectos, e encorajou os jovens a 
valorizarem, segundo as suas pala-
vras, podem resolver problemas da 
província, empregando outros 
jovens fornecendo a carne e 
fomentando a produção.   
…...Entretanto Parruque, lembrou 
aos jovens beneficiários, que a 
vossa boa gerência nestes vossos 
projectos financiado pelo fundo do 
governo, e respeitando o reembol-
so, poderão de certo modo contri-
buir para continuar a marcha da 
produção na província.……….           

…...Acatando as recomendações, 
os jovens beneficiários, comprome-
teram-se com lealdade, venerar as 
bússolas do Governo da província 
sobre reembolso como forma de 
fazer valer os sonhos de outros 
jovens.  
……Por outro lado, aproveitaram 
o momento para chamar atenção 
outros jovens que,  o levantar e 
movimentar numa busca incessante 
para concretizar seus sonhos, é 
uma simples açcão. 
…... Segundo beneficiários, a cha-
ve para alcançar a sorte está nas 
mãos, o saber fazer. Apelaram 
outros jovens a ganhar consciência 
do que necessitam fazer para 
suportar os seus  sonhos. Sonhar 
acordado é uma enorme manifes-
tação da capacidade.  

S. Excia Júlio José Parruque 

Director da DPJD e Jovens beneficiários  
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S. Excia Júlio José Parruque, momento de entrega de kits 

No fundo, alguns jovens  presentes 

Momentos de levantamento de kits 

Momento de euforia  

ASSUNTOS DA JUVENTUDE 
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 A SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA 

DPJD e AMVIRO promovem uma operação de sensibilização em Pemba    

…...A Direcção Provincial da Juventu-
de e Desporto e Associação Moçambi-
cana para as Vítimas de Insegurança 
Rodoviária (AMVIRO), realizaram no 
sábado, 14 de Julho de 2018, uma 
série de acções de sensibilização aos 
motociclistas e automobilista, em coor-
denação com INATTER, Conselho Muni-
cipal e Policia de Transito, na Cidade 
de Pemba, num raio de 5 km. 

…...A operação foi promovida, face 
aos acidentes de viação que ocorrem, 
de forma a minimizar suas consequên-
cias, testemunhadas nas estradas de 
Cabo Delgado, que na sua maioria 
causa a morte ou ferimento grave aos 
jovens, situação que poderia ser facil-
mente evitada. 

transportar apenas uma pessoas com 
idade igual ou maior de 7 anos.
…...Por outro lado, os sensibilizados 
receberam um folheto contendo a 
linha verde grátis, como forma de 
incentivar a participação de casos de 
acidentes de viação, apoio às vítimas, 
como também denuncias caso haja 
incumprimento das normas de segu-
rança. 

…...Os sensibilizados foram unanimes 
em afirmarem que a campanha serviu 
de oportunidade para chamada de 
atenção e a responsabilidade que 
cada um deve ter, para fazer do 
trânsito um espaço melhor para todos, 
a obediência às leis de trânsito consti-
tui formas mais importantes de 
mudança de atitude, se cada um 
fazer a sua parte teremos um trânsito 
mais seguro. 

…...A operação perdoou os peões, 
que têm transitado nas faixas de 
rodagem sem que haja passadeira e 
bermas com largura suficiente para a 
circulação desta classe em segurança, 
apesar de estarem a circular de fren-
te para os veículos, não cumprem com 
os requisitos de segurança, como a 
circulação em fila indiana, que irá 
fazer com que o espaço por eles ocu-
pado torne menor, diminuindo desta 
forma o risco que, naquele espaço 
seria bastante elevado. 

…...Segundo organizadores, o álcool 
continua a estar no topo das causas 
da sinistralidade rodoviária, tal acon-
tece devido ao facto de Moçambique 
ter uma cultura de consumo de bebi-
das alcoólicas, associadas ao excesso 
de velocidade, uso do telemóvel, e 
substâncias psicotrópicas, que podem 
ter influência, mas a base de tudo é a 
educação de cada um. 
…...A operação de sensibilização 
abrangeu no total 126, deste número 
60 foram motociclistas e 66 automobi-
listas. Foram principais mensagens 
servidas aos automobilistas, abstenção 
do uso do álcool e outras drogas, 
quando se fazerem ao volante, uso de 
cinto de segurança, observação da 
lotação, respeito pelos limites de velo-
cidade e por toda a sinalização rodo-
viária colocada no troço, bem como 
observação da condução defensiva.  

…...Entretanto, para os motociclistas 
foram servidos, não uso do álcool e 
outras estupefacientes quando se 
fazem à via pública, o uso obrigatório 
de capacete adequado ao tamanho 
da cabeça, roupa apropriada, mãos 
e pés protegidos, o farol aceso e  

Policia de transito, momento de sensibilização  

Crispin Carlitos, técnico da DPJD 

Zona de embondeiro Cidade de Pemba 

Afussa Maulana, técnica da DPJD  

Juma Abu Mbaruco, Director de AMVIRO  

Foto de Magazine - acidentes de viação registados nas diversas estradas nacionais  



 CONSELHO PROVINCIAL DA JUVENTUDE 

Promove campanha de revitalização dos órgãos distritais 

…...Trata-se de representantes dos Con-
selhos Distritais da Juventude, que 
durante 5 dias, revitalizaram e redefini-
ram os princípios orientadores, bem 
como aprovaram programas e planos 
estratégicos, o relatório e contas refe-
rentes ao período 2012/2017, além da 
aclamação dos membros honorários.  
…...Neste exercício foi possível abran-
ger 5 distritos da província nomeada-
mente, Pemba Cidade, Mocimboa da 
Praia, Chiúre, Nangade  onde os com-
panheiros transformaram o momento em 
festa e de troca de experiências. 

…...Segundo os organizadores, o pro-
cesso constitui um ar condicionado para 
refrescar os órgãos, ao mesmo tempo 
está a dar espaço para que os eleitos 
participem na revitalização do Conselho 
Provincial da Juventude, cujo os repre-
sentas desta escalão, ressequiu suas 
raízes desde 2012 e se pretende des-
troncar.  

 …...Por outro lado, a revitalização é 
uma necessidade que permite nutrir 
os novos órgãos a ter saúde, como 
forma de fortalecer, com vista a 
imprimir uma nova dinâmica, que vai 
galvanizar a todos membros energia 
no seu funcionamento, pois a conju-
gação dos esforços facultará a pro-
víncia sorrir e crescer cada vez 
melhor. A meta é dar lugar o jovem 
e fazer entender que com seu apoio, 
há futuro, há esperança no processo 
do desenvolvimento económico do 
país, porque a história nos mostra 
que a força da juventude pode 
transformar a humanidade para 

melhor. 

…...É nossa opinião que os jovens 
de hoje são mais privilegiados do 
que os de qualquer outra época, 
mas ela também enfrenta desafios. 
O aumento considerável de políti-
cas públicas para a juventude é 
motivo para mantermos acesa a 
chama da esperança em relação a 
um futuro melhor para as novas 
gerações. 

…...A juventude traz no peito a 
semente da mudança, é nesta sen-
da que o Conselho Provincial da 
Juventude e os Conselhos Distritais 
da Juventude sendo plataformas, 
são chamados para promovem 
diálogo, debates e troca de opi-
niões entre as organizações, contri-
buir para o incentivo e desenvolvi-
mento do associativismo juvenil, e 
aumentar o nível de conhecimento 
da população, bem como as suas 
qualificações, competências e bem-
estar, e colaborar com o governo 
através da realização de estudos e 
informações relacionados com inte-
resses juvenis. 

Colégio de eleições Mocímboa da Praia 

Momento de eleição do Presidente do Conselho Distrital da Juventude em Pemba 

Pág. 4 

Membros do Conselho Provincial da Juventude 

Alfane dos Santos Ramadane, eleito para 

dirigir o CDJ na Cidade de Pemba. 

Cláudio Edwin, CDJ de Mocimboa da 

Praia, momento de tomada de posse  



 

POLÍTICA DE INFORMÁTICA EM PEMBA 

DINTIC Congratula-se com o número de  jovens formados em TICS 

…...A Delegação do Instituto 
Nacional de Tecnologia, 
Informação e Comunicação 
de Cabo Delgado, o então 
Centro Provincial de Recursos 
Digitais, formou no primeiro 
semestre 1.215 jovens dos 
quais 556 mulheres, contra 
1.450 previstos para alcan-
çar no presente ano de 
2018. 
…...Segundo Melânia Justa 
Pedro William, Gestora da  
Delegação do INTIC em 
Cabo Delgado, os dados, 
constituiu semáforo verde 
para a instituição. 
…...De acordo com  a nossa 
interlocutora, alargamento 
de serviços de formação, 
atribuição de bolsas as 
mulheres, alunos destacados 
e funcionários públicos, foi  

Raparigas presentes no fórum 

 SAAJ na Cidade de Pemba regista  afluência  

ASSISTÊNCIA DE ADOLESCENTE E JOVEM 

Digitais, inaugurado em 10 de 
Dezembro de 2007, é um local conce-
bido para prestação de serviços na 
área de Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs). 
…...Por outro lado, a fonte avançou 
que,  desde a implantação, foram 
desenvolvidos vários projectos de 
TICs, de âmbito Provincial e Distrital, 
que contribuíram para acelerar os 
programas de modernização da 
Administração Pública no âmbito da 
Estratégia Global da Reforma do 
Sector Público, para melhorar as 
comunicações do sector público atra-
vés da Rede Electrónica do Governo 
(GovNet). Neste momento conta com 
50 instituições públicas, ligado ao 
Governo electrónico. 
…...A Delegação do INTIC, é um 
espaço e oportunidade para desen-
volvimento da capacidade humana, 
através dos cursos de formação em 
TICs, promovidos tanto a nível Provin-
cial como Distrital, desenvolvimento da 
infra-estrutura de comunicações atra-
vés da expansão da Gov-Net nas 
Direcções Provinciais e nos distritos.  

Uma parte de  funcionários da Delegação do INTIC  
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…...Desde que a Cidade de Pemba, 
introduziu os SAAJ no centro de saúde 
número 1, na Cidade de Pemba, ado-
lescentes e jovens provenientes das 
comunidades e nas escolas, beneficiam
-se de aconselhamentos em saúde 
sexuais e reprodutiva, de forma a pre-
venir contra gravidez indesejada e 
Infecções de transmissão sexuais. Os 
SAAJ foram implementados para 
garantir a redução da mortalidade, 
através da promoção de práticas que 
são necessárias para manter uma vida 
saudável.……………………….…....               

…...Entre Junho e Julho do presente 
ano de 2018, apresentaram-se nos 
Serviços Amigos dos Adolescentes e 
Jovens (SAAJ), 4.782 jovens com ida-
des compreendidas entre 15 e 24 
anos, dos quais 3.916 raparigas e 
866 rapazes, foram submetidos à tes-
tagem 1.934 e tiveram resultado posi-
tivo 27. 
…...Segundo Mariamo Sadandine, a 
responsável do SAAJ no Distrital de 
Pemba, o baixo conhecimento sobre 
métodos de prevenção, a prática de 
relações sexuais com vários parceiros 
ou parceiras sem protecção e consumo 
abusivo de drogas são algumas causas 
apontadas para a existência de jovens 
seropositivos. 

…...Por outro lado, avançou dizendo 
que os SAAJ estão sendo estendidos 
de forma gradual, para outros cen-
tros de saúda existente na Cidade 
de Pemba, de forma a reduzir dis-
tâncias. 

Mariamo Sadandine  

  o segredo  para obtenção  
desta matemática.   

…...Melânia disse ainda que a 
Delegação do INTIC , então 
Centro Provincial de Recursos  

Melânia Justa Pedro William 



 
 
 

 

FINAL DO CAMPEONATO MUNDIAL DE 2018 

Tela gigante junta Governo e amantes do desporto no bairro de Chuiba 

…..O Governador de Cabo Delgado, 
Júlio José Parruque na companhia de 
adeptos e amantes do futebol do Bair-
ro de Chuiba de Município de Pemba, 
acompanharam as grandes emoções 
do jogo final do Campeonato Mundial 
edição 2018, através de uma tela 
gigante instalada na circunscrição. 

…...Segundo Director Provincial da 
Juventude e Desporto, Claudio Sassita 
a montagem da tela gigante neste 
local, é um grande contributo do 
Governo em pôr à disposição da 
população um meio de comunicação 
possam assistir à festa do futebol. 
…...A tela foi montada num local 
aberto, com capacidade de absorver 
todos adeptos de futebol, e que pos-
sam acompanhar o jogo final sem 
sobressaltos. 

…...Os adeptos de Chuiba, louvaram 
a iniciativa, segundo eles, o gesto 
promoveu uma convivência entre as 
pessoas e proporcionou um intercâm-
bio entre os amantes do desporto.  

…...A colocação de tela gigante per-
mitiu igualmente que grupos de 
jovens de vários bairros se juntassem 
num mesmo local para assistir o jogo 
e, desta forma, criar momentos de 
diversão. 

…...Por outro lado, visou proporcio-
nar, àqueles que não dispõe de tele-
visores, um local para assistirem a 
partida, bem como unir os torcedores 
num convívio mais salutar no apoio aos 
craques do mundo. 
…...O Bairro Chuiba, localiza-se na 
zona turística, cujos seus arredores 
oferecem melhores sítios ao ar livre, 
proporcionando assim aos amantes de 
futebol um espaço aprazível, visando 
assistirem o Mundial. 

Luís Madale Mbanguia, mostrando machila usado para carregar colono no chibalo 

Som montado para efeito 
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ÁREA  DE DESPORTO 

Claudia Sassita Director da DPJD 

Aparelhagem montada no local 

Público presente 

Tela gingante montada no bairro de Chuíba  

S.Excia Governador, saudando adeptos  
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…...Decorreu uma competição amisto-
sa Internacional de jogos de futsal, 
denominado tricolores, entre os dias 7 
a 13 de Julho de 2018, disputada na 
cidade de Régio Emília na Itália,  a 
seleção de Pemba participou na pro-
va, tendo vencido Schiedam de Holan-
da, Gana e Bagnolo de Itália, e teve 
apenas um empate com selecção de 
Nairobi capital de Quénia. 

…...Afeição nos ensaios e a dinâmica 
imprimida pelos atletas, foram os mis-
térios que levou a selecção a colher o 
ouro para a terra de Samora Machel. 
Segundo os artilheiros da modalida-
de, a competição serviu de inspiração 
e ficou sedento por erguer a bandeira 
numa Cidade Europeia. 

 …...A Cidade de Pemba, testemu-
nhou a chegada da selecção no 
domingo, dia 15 de Julho, de forma 
eufórica por centenas de adeptos 
que se concentraram junto ao estádio 
do Conselho Municipal. 
…...Os atletas chegaram ao recinto 
pouco depois das 14 horas, no exte-
rior do estádio, estava montado um 
improvisado palco, onde foram sau-
dados por individualidades da  

província, pais e encarregados de 
educação e muitos adeptos. 

…...Para o Governador da Provincial 
de Cabo Delgado, Júlio Parruque, o 
ouro conquistado pela selecção na 
diáspora é incontestável, mostra a 
imensa vocação que desponta na 
alma e pode ser extraído e erguido 
ao alto "em Cabo Delgado, não somos 
só campões na produção, não somos 
só campeões em recursos minerais, 
mas também ocorrem talentos como 
estes que vimos, nossos filhos que 
foram na Europa e trouxera-nos o 
ouro, que dignifica a nossa terra e a 
nossa Cidade de Pemba". 
…...A consagração da seleção de 
Pemba na modalidade de futsal face 
aos jogos tricolores, constitui terceira 
via desde que a prova se erradicou 
nesta cidade italiana considerada 
referência na educação das crianças. 

A selecção de futsal de Pemba conquista ouro na 6ª Edição  

JOGOS TRICOLORES NA REGGIO EMILIA 

 

Jogo demostrativo no lançamento do Projecto Minibasquete 

Atletas em momentos de jogos, entre Cabo Delgado, Nampula e Niassa 

Momentos de exibição de bandeira 

Momento de recepção  de medalhas 

Haggai Mário Quissimuço Maunze 

Equipa moçambicana de futsal, na cidade de Régio Emília na Itália 

S.Excia Governador, saudando atletas  



  

Jogo em Feminino 

Somos Direcção  Provincial da Juventude e Desporto, sempre 

presentes em ocasiões relevantes da Juventude e Desporto  

Ficha técnica:             
Endereço: 
Direcção Provincial de Agricultura e Segurança Alimentar de Cabo Delgado • Av. Alberto Joaquim Chipande. 

Tel: 272 21 069 • Email:Dpjd.cd@gov.mz • Facebook: DPJD-CDelgado• Bairro de Alto Gingone 

Director: Cláudio Sassita •  Redacção: Crisanto Ernesto Malugua • Fotografia: Crisanto Ernesto Malugua               

Distrito de Pemba - No mês de Julho o distrito movimentou 2.643 atletas dos quais 727 feminino.                               
Masculino - Nas modalidades de futebol(745), Futsal(317), Voleibol(284), Andebol(194), Basquete(103), Atletismo
(75), Xadrez (46),Ginástica (152).   

Feminino - Nas modalidades de futebol(230), Voleibol(199), Basquete(44), Atletismo(62), Xadrez (24), Ginástica 
(168).   
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Distrito de Ancuabe -  Este, movimentou   878 atletas entre eles  127 mulheres,  nas modalidades de:   Futebol  em 

masculino(736),   Futebol  em feminino(112), e jogos tradicionais: Ntxuva em masculino(15), Ntxuva em feminino

Distrito de Mueda  - Movimentou 1.080 atletas, destes  72  feminino, sendo na modalidade de futebol em 

masculino e feminino(1.032),  e 48 na modalidade de futsal em masculino. 

Distrito de Montepuez - Movimentou 42 atletas, nas modalidades de futebol  em masculino.  

Distrito de Quissanga -  Movimentou 252 atletas, na modalidade de futebol em masculino. 

Distrito de Nangade  - Movimentou 43 atletas, na modalidade de futebol em masculino. 

Distrito de Metuge -   Movimentou 132 atletas, na modalidade de futebol em masculino. 

Distrito de Muidumbe  - Movimentou 226 atletas na modalidade de futebol, dos quais 88 em masculino e 36 em 

feminino. 

Distrito de Ibo - Movimentou 624 atletas, dos quais 6 feminino, sendo 604 na modalidade de futebol em masculino  

(604),  xadrez em masculino(8),  Atletismo em masculino(6) e atletismos em feminino(6). 

Distrito de Mocimboa da Praia - Movimentou 88 atletas, na modalidade de futebol em masculino. 

Distrito de Meluco  - Movimentou 480 atletas, na modalidade de futebol em masculino. 

…...Homens e Mulheres quase em todos os distrito unidos em torno do desporto. O mês de Julho verificou-se o 

grandes movimento, mostrando desta forma o testemunho de  Massificação do Desporto. Trata-se de um 

movimento, dum lado para produção de craques que no futuro poderão carregar a bandeira de Moçambique e 

colocar em lugares de referência na arena desportiva internacional. Por outro lado, ocupa de forma sã, os tempos 

livres da população em todas as faixas etárias, assim promove dieta para o desenvolvimento físico e muscular, 

buscando a mais qualidade de vida da população. Para os distritos em que os líderes de desporto promove na 

manutenção de saúde pública, como forma  de contribuir no desenvolvimento do distrito ou da província, o número 

dos eventos desportivos falam por si. 

MOVIMENTO DESPORTIVO 


