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COMBATE AO CASAMENTO PREMATURO  

Esposa do Governador Naidy Parruque comove-se em Namuno 

A 
 esposa do Governador da Pro-
víncia de Cabo Delgado, Naidy 
Parruque, efectuou uma visita de 

trabalho ao Distrito de Namuno, no âm-
bito das acções de responsabilidade 
social. 
…...Durante a visita, a Esposa do Go-
vernador se inteirou com mais profundi-
dade os trabalhos realizados pelos líde-
res comunitários no que tange sobre o 
Combate dos Casamentos Prematuros, 
projecto lançado pela Primeira-Dama 
de Moçambique, Isaura Nyusi, entre os 
25 e 26 de Fevereiro de 2017 na cida-
de de Pemba, como forma de compro-
metimento na prevenção e eliminação 
dos casamentos prematuros, através de 
advocacia e mobilização social. 
…...Naidy Parruque, deparou com um 
caso chocante, não foi a única que ficou 
comovida com a presença da menina 
que responde pelo nome Estelina Fer-
nando, de 10 anos de idade, já retira-

da do casamento forçado pelas autori-
dades locais, no Posto Administrativo 
de Papai, distrito de Namuno.  

…...Todos presentes na reunião de di-
vulgação da Campanha Provincial de 
Combate aos Casamentos Prematuros, 
dirigida pela esposa do Governador 
de Cabo Delgado, no dia 11 de Maio 
de 2019, não contiveram lágrimas e 
suspiros de preocupação. 
…...“Fui forçada a casar com um ho-
mem adulto, aos 9 anos, pela minha 
Mãe”. São palavras da menina vitima 

de casamento prematuro que já 
está livre das garras do violador e 
a sua actual atenção está nos estu-
dos, visivelmente triste. 

…...A Esposa do Governador, en-
corajou as autoridades locais a 
prosseguir no combate aos casa-
mentos prematuros e todas as for-
mas de violação de direitos da 
criança, apelando a denúncia e 
responsabilização, pois o lugar 
dela é na escola.  
…...Entretanto, este acto acontece 
quase em todos distritos da provín-
cia, devido a factores sócio-
culturais e desejo de enriquecimen-
to por parte das suas famílias. 
…...O casamento prematuro é um 
mal que destrói o sono de muitas 
raparigas, principalmente as rapa-
rigas rurais, que poucas delas têm 
a possibilidades de ir à escola ou 
de lá permanecer e concluir com 
sucesso a sua formação. 

Estelina Fernando 

Momento emocionante da Esposa do Governador, Naydy Parruque 

Autoridades locais 
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Neidy Parruque e Estelina Fernando 



SANEAMENTO DO MEIO 
Jovens em Mocimboa da Praia juntam-se na limpeza de prevenção da cólera   

L 
ogo na primeira hora da manhã 
do sábado, dia 11 de Maio de 
2019, um movimento cívico, orga-
nizado pelo Serviço Distrital de 

Educação, Juventude e Tecnologia em 
coordenação com Conselho Distrital da 
Juventude, invadiu os espaços públicos e 
comunitários de Mocimboa da Praia 
província de Cabo Delgado, com acções 
de educação e sensibilização ambientais 
e de limpeza.  
…...A operação que durou apenas 2 
horas e foi bem-sucedida, resultando na 
destituição de imundice e aguaçais que 
estava no poder das bactérias como 
vibrios coléricos e mosquitos causadores 
de surtos de cólera e malária.  
…...A onda verde que despoletou uma 
acção de voluntariado e cidadania no 
distrito de Mocimboa da Praia, estava 
composta por 893 jovens, dos quais 219 
mulheres, segundo a informação envia-
da pelo Serviço Distrital de Educação, 
Juventude e Tecnologia. 
…...A fonte disse que os jovens voluntá-
rios, devidamente equipados com luvas 
e mascaras, durante uma manhã de tra-
balho, com recurso também a ferramen-
tas de limpeza, removeram nas vias 
publicas e no Hospital Rural, quilos de 
lixo, entre tecidos, sacos plásticos, gar-
rafas de vidro, jantes e pneus de auto-
móveis. 
…...A quantidade de resíduos despeja-
dos ao longo das vias públicas por mão 
humana estava já a comprometer a pas-
sagem de água das chuvas, assim como 
criava mau cheiro nauseabundo.   
…...Esta nobre iniciativa de incontestá-
vel mérito teve o apoio do Hospital Ru-
ral do Distrito que se associou à causa 
dando apoio em material de protecção.  
A jornada visou consciencializar os cida-
dãos sobre a necessidade de promover 

jornadas intensivas de limpeza nos 
bairros, mercados e valas de drena-
gem de forma a contribuir com acções 
preventivas para evitar o aumento 
gradual de doenças contagiosas, com 
enfoque para a cólera e malária. 
…...No final da jornada de limpeza, 
os jovens abandonaram as vias com-
pletamente limpas e saudáveis imbuí-
dos de um sentimento de dever cum-
prido e satisfação pela acção carido-
sa e solidária concretizada. 
…...Após a jornada de limpeza, bas-
tante concorrida, por parte da juven-
tude, cada participante de forma 
individual, manteve um breve encon-
tro com pelo menos duas pessoas da 
comunidade sensibilizando sobre as 
medidas a observar para o combate 
à cólera e malária. 
…...Entretanto, alguns intervenientes 
que participaram na jornada de lim-

peza, louvaram a iniciativa, mas 
instam para que ela seja efectuada 
de forma rotineira. 

…...È nossa opinião, a manutenção e 
prevenção do bem-estar nos locais 
públicos cabe a cada cidadão, con-
tribuir activamente quer na sua lim-
peza como na vigilância e protec-
ção. 
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Jornada de limpeza no Hospital Rural de Mocimboa da Praia 

Participante na limpeza 
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 PATHFINDER INTERNATIONAL   

V 
inte e dois activistas contra o 
HIV e SIDA terminaram no dia 
26 de Maio de 2019 na ci-
dade de Pemba, província de 

Cabo Delgado, a formação sobre pre-
venção, divulgação e aconselhamento 
contra Doenças de Transmissão Sexual 
entre outras.  
…...Em coordenação com a Direcção 
Provincial da Juventude e Desporto, a 
formação foi promovida por Pathfinder 
International, organização com sede 
nos Estados Unidos da América, que 
trabalha em programas de saúde sexu-
al e reprodutiva, planeamento familiar 
e HIV e SIDA. 
…...Durante seis dias, os activistas 
abordaram temas de educação e pre-
venção do HIV e SIDA, Doenças de 
Transmissão Sexual, formas de transmis-
são nas comunidades, casamento pre-
maturo, relação Sida e pobreza e as 
principais causas. 
…...Os recém-formados terão a opor-
tunidade de sensibilizar adolescente e 
jovens de várias escolas, e isto permiti-
rá os Serviços Amigos dos Adolescentes 
e Jovens-SAAJ ter um melhor controlo 
estatístico do nível de sero prevalência 
da população juvenil do distrito de 
Pemba.  
…...Os activistas manifestaram a sua 
satisfação com formação, segundo eles, 

o trabalho de conselheiros e sensibili-
zadores de adolescentes e jovens  de 
várias comunidades escolares sobre 
testagem voluntária na luta contra o 
HIV E SIDA, vai contribuir para esvazi-
ar a epidemia no seio da camada. 

…...No acto de encerramento, que 
contou com entrega de diplomas, estive 
presente o Director de Serviço Distrital 
de Educação, Juventude e Tecnologia, 
João André Shynguash, que enalteceu 
pelo programa, segundo director é um 
grande ganho com um impacto mensu-
rável e inquestionável e de auto esti-
ma, cuja centenas de adolescentes e 
jovens terão a oportunidade de serem 
sensibilizados no sentido aderiram a 
cultura dos testes voluntários, não só 
em Pemba mas nos demais distritos da 
província.  

…...Por outo lado, Director frisou 
que os activistas devem sensibilizar 
os adolescentes e jovens para que 
os mesmos se sintam motivados a 
aderirem os serviços Amigos dos 
Adolescentes e Jovens de modo 
evitarem que os seropositivos au-
mentem a sua carga viral através 
de tratamentos possibilitando-os 
terem longa vinda. 

…...A Pathfinder é uma organiza-
ção não-governamental, que advo-
ga a saúde e os direitos sexuais e 
reprodutivos em todo o mundo, 
mobilizando as comunidades mais 
necessitadas para quebrar barrei-
ras e abrir caminho para um futuro 
mais saudável. 

Fátima Manuel 

Activista no momento emocionante  

A direita, João André Shynguash, Director do SDEJT 

Forma activista  na prevenção de Saúde Sexual e Reprodutiva em Forma activista  na prevenção de Saúde Sexual e Reprodutiva em Pemba 

Activistas de base escolar formados em Pemba  em Matéria de Saúde Sexual e Reprodutiva 



 EMPREENDEDORISMO JUVENIL 

Maximino  busca a oportunidade e marca o Dia Internacional do Trabalhador 

O 
 Dia Internacional do Traba-
lhador, para além de vários 
objectivos, foi instituído para 

destacar a importância e incentivar a 
contratação de jovens profissionais, 
sem muita experiência, mas que po-
dem contribuir  com novas ideias, ser-
vindo também para descoberta de 
novos talentos.   
…...Com o mercado cada vez mais 
exigente e concorrido,  consegue a 
vaga quem tem mais cursos, mais qua-
lificação. O empreendedorismo se tor-
nou  um caminho para os jovens ingres-
sarem no mercado de trabalho. 

…...O Exemplo vem deste jovem, que 
em pleno Dia do Trabalhador angari-
ou receitas, engraxando sapatos dos 
trabalhadores que se fizeram ao local 

para polir seus cabedais e participar 
nas cerimónias de deposição de Coroa 
de Flores na Praça dos Heróis Moçam-
bicanos. 
…...Maximo Vasco, nascido no Distrito 
de  Chiúre no ano de 2002, de família 
camponesa, após da morte do seu pai, 
e sem condição de continuar seus estu-
dos primários, deixou de estudar e 
começou um périplo na sua terra natal, 
seu irmão levou-lhe para a Cidade de 
Pemba, onde  começou a sujar suas 
mãos com a graxa aos 9 anos de ida-
de, mas tarde passou de aprendiz 
para grande artista engraxador.  
…...Maximino Vasco, ao lado do ir-
mão, deu início ao império de engra-
xador de sapatos na Capital da Pro-
víncia de Cabo Delgado, o que possi-
bilitou  conquistar seu lugar na praça, 
tendo fixado seu ponto debaixo da 
acácia nas imediações do Secretaria-
do Técnico de Administração Eleitoral-
STAE, na avenida Eduardo Mondlane 
no coração  da Autarquia de Pemba.  
…...No meio de outros jovens engra-
xadores de sapatos, a concorrência 
nunca foi motivos de preocupação, 
segundo Maximino, cada um tem o seu 
jeito de trabalhar. O objectivo diário 
do jovem engraxador é manter a qua-
lidade e a rapidez e sempre na procu-
ra de conquistar o próximo cliente. 
…...Com o valor que ganha diaria-
mente nesta profissão de engraxador, 

ajuda a dar uma reforçada no orça-
mento de casa, conseguiu retornar a 
escola, actualmente frequenta na 8ª 
Classe na Escola Secundária 16 de 
Junho no curso nocturno, uma parte 
do valor, tem enviado a sua mãe que 
ainda se encontra no Distrito de Chiú-
re.  
…...O jovem engraxador é um ho-
mem de sonhos simples, mas com uma 
grandeza imensurável, é mais feliz 
do que antes, com a veia empreen-
dedora sempre presente um exemplo 
de paixão pelo que se faz. 
…...O engraxate se orgulha em ter 
dado brilho a incalculáveis celebri-
dades nacionais e estrageiras, a sua 
visão é criar  vários postos nas várias 
avenidas, prestando serviços aos 
utentes. 
…...O Maximino lembra como foi 
difícil quando colocou sua caixa no 
ombro e trabalhar de forma inde-
pendente foi muito complicado, a 
disputa pelo cliente foi grande desa-
fio, com o tempo presenciou grandes 
enchentes de utentes e ganhou uma 
boa amizade. Além da graxa, tam-
bem conserta solas de sapatos. No 
fim do dia, constata que tem o sufici-
ente para se manter.……………... 
…...Entretanto, a busca pela qualifi-
cação profissional e o empreendedo-
rismo constitui melhores caminhos pa-
ra todos os jovens. 
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Maximino Vasco e seu colega prestando  serviços ao público no Dia Internacional do Trabalhador 

Maximino Vasco, engraxador  



 MOÇAMBOLA  EM PEMBA 

O Governador Júlio Parruque afina   Baia no Balneário  

 …..A equipa representante de Cabo 
Delgado no Moçambola Baia Futebol 
Clube, surpreendeu o público e o cam-
peão União Desportiva do Songo no 
relvado do Estádio Municipal de Pem-
ba no jogo de estreia da primeira 
jornada de maior prova do futebol 
moçambicano. 
…...Antes do início do jogo, os atletas 
da …Baia tiveram um encontro com 
Governador da Província de Cabo 
Delgado, Júlio José Parruque no bal-
neário, onde foram ungidos nos pés 
tácticas e técnicas, assim como atitude 
responsável nas costas, para aplicarem 
durante o jogo. 

…...“Nós podemos ganhar, não somos 
uma equipa pequena, nós de Cabo 
Delgado somos vencedores de todas 
as lutas que travamos e hoje a Vitória 
é certa”, concluiu governante. 

…..Foi a receita que Sua Excia Júlio 
José Parruque, Governador de Cabo 
Delgado, serviu aos  atletas da Baia, 
nutrindo-lhes para  erguerem-se a ca-
da tropeço, pós a perseverança e as 
habilidades que possuem constituem 
tesouro para merecem conhecer a vitó-
ria e pediu-lhes para tratar a vitória 
com mais atenção.   
…..Mais gente acorreu ao Estádio Mu-
nicipal, as previsões apontavam para 
derrota estrondosa contra a equipa 
Baia de Pemba, mas o sermão do polí-
tico .“Chehe” Parruque, motivou os 
jogadores para competir nas quatro 
linhas sem quaisquer complexos de 
inferioridade. 
 …...A força mental da equipe 

equilibrou o sistema tático dos 
jogadores.  
…...A Baia de Pemba despiu a  Uni-
ão Desportiva do Songo, a etiqueta 
do campeão em título perante a uma 

enchente de adeptos, com uma surra-

da de magnitude, tendo feito a histó-
rica vitória de 2-0, que levou os 
adeptos a jubilar com muito orgulho 
nas bancadas. 
…...A vitória da Baía de Pemba so-
bre a União Desportiva do Songo, 
serviu de presente para consolar à 
população de Cabo Delgado, que 
recentemente sofreu efeitos catastró-
ficos do ciclone tropical Kenneth, e 
com destaque para o distrito de 
Pemba, por sinal cidade capital que 
acolheu a partida. 
…...Entretanto, a terceira rodada de 

moçambola de 2019, com a vitória 
clássico  contra União Desportiva do 
Songo, Baia de Pemba chega a 3 
pontos e aparece no 14º lugar na 
classificação. Confira os jogos e os 
resultado obtidos. 

…...Baía de Pemba Futebol Clube, é 
uma das equipas constituída recente-
mente a sua criação data em 2016, 
por um agregado de jovens amantes 
do desporto. 
.…...A entrada desta equipa no mo-

çambola, quebra um jejum que a 
província de Cabo Delgado, vem 
sucumbindo desde 2014. 
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Júlio Parruque, Governador  

Júlio Parruque, Governador de Cabo Delgado, motivando a  Baia  no Balneário  

Publico presente, no Estádio Municipal de Pemba 

Jogos realizados e resultados 
Baia de Pemba 1 1 Têxtil de Pungue 

Chibuto 2 0 Baia de Pemba 

Baia de Pemba 2 0 UD do  Songo 

Nacala 2 0 Baia de Pemba 

Costa do Sol 3 0 Baia de Pemba 



 XIV FESTIVAL DOS JOGOS ESCOLARES 

Pemba acolhe os preparativos provinciais rumo à Manica 

A 
 cidade de Pemba, capital 
da Província de Cabo Del-
gado, acolheu entre Sábado 
e Domingo dos dias 25 e 26 

de Maio de 2019, os preparativos 
para a 14ª edição do Festival Nacio-
nal de Jogos Escolares, a ter lugar em 
Agosto próximo, na província de Mani-
ca. 

…...A inauguração do evento foi orien-
tado, pelo Secretário Permanente Pro-
vincial, António Domingos Mapure, em 
representação de Sua Excia Governa-
dor de Cabo Delgado, momentos de-
pois de deposição de coroa de flores 
na praça dos Heróis Moçambicanos, 
por ocasião de passagem dos 56 anos 
desde a criação da Organização da 
União Africana (OUA).  

…...O representante do Governador, 
afirmou que o desporto escolar e em 
geral, desenvolve carácter e valores, 
cultiva atitudes positivas, fortalece e 
promove a sanidade física aos seus 
praticantes. 

…...Mapure, acrescentou que o festival 
de jogos escolares, constitui momento 
impere para o combate do alcoolismo, 
drogas, casamentos prematuros e gra-
vides precoces, que minam o desenvol-
vimento no seio de adolescente e jo-
vens que são futuro e esperança no 
desporto na nação moçambicana.  
…...Num outro desenvolvimento, Mapu-
re, exigiu aos atletas, treinadores e 
dirigentes a disciplina, respeito e a 
responsabilidade, como qualidades 
que devem nortear a ida, a estadia e 
o regresso da delegação, e de forma 
especial apelou aos treinadores e diri-
gentes, para distanciarem-se a prática 
nociva de falsificação de dados. 
…...O Secretário Permanente Provinci-
al, António Domingos Mapure, subli-
nhou que as festividades serviram em 
especial para solidarizar-se, com as 
vítimas de Ciclone Idai e Keneth que 

assolaram severamente o Centro e 
Norte do país. 
…...O representante do Governador, 
fez saber aos pais e encarregados 
de educação que a pratica do des-
porto no geral, e educação física em 
particular, são as chaves para o 
equilíbrio psicomotor para a saúde 
sã. E convidou para mobilizar os fi-
lhos para a prática do desporto co-
mo complemento essencial e parte 
integrante da sua formação. 
…...O evento organizado pelas di-
recções de Educação e Desenvolvi-
mento Humano e Juventude e Despor-
to, movimentou 528 atletas de ambos 
sexo, acompanhados por 102 diri-
gentes e técnicos, 44 árbitros e juízes, 
num total de 674 entre as várias 
modalidades desportivas em prepa-
ração, o destaque vai para o fute-
bol, atletismo, voleibol, andebol, bas-
quetebol, ginástica, xadrez e jogos 
tradicionais.  
…...Por seu turno, Paulino Cardoso 

Paulino, de 14 anos de idade, aluno 
da 8ª Classe da Escola Secundaria de 
Palma, apresentando a mensagem de 
atletas, desafiou os ensinamentos dos 
técnicos a usa-lo de forma físicas, inte-
lectual e criativa para lograr resulta-
dos brilhantes.  

…...Por outro lado, os atletas compro-

meteram-se a usar o festival para 
promoção da paz, competindo num 
ambiente de convívio e de amiza-

de,  vincando, deste modo, o comba-

te aos casamentos prematuros, gravi-
dez precoce, consumo de álcool e ou-
tras drogas, a violência contra crian-
ças, assim como na prevenção de do-
enças como: malária, cólera, ITS e HIV 
e SIDA. 

…...Cantou e encantou o público que 
lotou o campo do Conselho Municipal 
de Pemba, o músico do distrito de 
Metuge, JJ. 
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SP, na deposição de coros de flores 

Atletas de diversos distritos e modalidades presentes no festival provincial  

António Domingos Mapure - SP 

Paulino Cardoso Paulino-Aluno 

Partida de futebol-Pemba e Balama 



 

DIA DO TRABALHADOR EM PEMBA 
Jogo Amigável  Purifica a Alma e Semeia a União e Solidariedade  

R 
ealizou-se na manhã da quar-
ta-feira, 1 de Maio de 2019, 
Dia Internacional do Traba-

lhador, um jogo amigável na Cidade 
de Pemba, Província de Cabo Delga-
do, após de cumprimento de tradicio-
nal cerimónia de deposição de coroa 
de flores na Praça dos Heróis Mo-
çambicanos.  
…...O evento tinha como objectivo, 
animar o público presente, e mobili-
zar para solidarizar-se com as vítimas 
do ciclone tropical Kenneth que fusti-
gou a zona norte de Moçambique, 
entre os dias 23 e 29 de Abril de 
2019.  

…...O ciclone tropical que muito re-
centemente causou danos materiais e 
humano, foi mais intenso e deixou um 
rasto de destruição de infra-
estruturas sociais, económicas e de 
singulares, tendo desalojado milhares 
na província, e Autarquia de Pemba 
em particular. 

…...O Jogo de solidariedade entre a 
equipa do Bairro e Ferroviário de 
Pemba, conseguiu animar dezenas de 
espectadores presentes no campo 25 
de Setembro, mostrando a consistên-
cia e muito espírito na sua actuação. 

 Jogo emergiu como uma plataforma 
útil para a promoção do diálogo 
significativo sobre questões premen-
tes, de maneira divertida, onde os 
espectadores comunicaram-se mais 
casualmente uns com os outros en-

quanto avaliavam colectivamente os 
danos causados pelas intempéries e 
formas de superação.  

…...O evento suscitou ideias para 
superação e deu esperança para as 
vítimas da intempérie, minimizar os 
efeitos da tragédia. 
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Espectadores presentes no Campo 25 de Setembro 

Centro de acomodação do 10ºCongresso 

Partida do jogo amigável  entre Ferroviário e equipa do Bairro Josina Machel 

Rastos de destruição na Cidade de Pemba 



 CAMPEONATO REGIONAL DE ATLETISMO 

Autarquia de Pemba acolhe jogos de apuramento para  o nacional 

P 
emba mais uma vez está na rota 
dos grandes eventos do desporto. 
A capital da Provincia de Cabo 

Delgado,  recebeu a partir  do sábado, 
dia 11 de Maio de 2019, o 
Campeonato  de Atletismo de Zona 
Norte, a maior prova da região 
nortenha.  
…...O campeonato regional norte de 
atletismo, contou com a presença das 
delegações das províncias de Nampula, 
Niassa e a anfitriã Cabo Delgado. 
…...O Campeonato regional reuniu atle-
tas de 16 anos, com um total de 18 par-
ticipantes, o número de atletas for  re-
duzido, para além de questão de con-
tenção de despesas, as duas províncias 
Nampula e Cabo Delgado, recentemen-
te foram fustigadas  pelo  ciclone  tropi-
cal Kenneth que causou danos  materiais 
e humanos, traumatizando assim directa-
mente  algumas famílias onde alguns 
atletas são legítimos descendentes que 
também ficaram afectados. 
…...A prova constituiu um termómetro 
para medir o calor dos desportistas, na 
preparação técnica e táctica dos atletas 

da zona norte, cuja meta é participar 
do Campeonato Nacional do Atletismo 
que terá lugar na Cidade de Maputo, 
em Agosto próximo, cujo o calendário 
do nacional esta a cargo  da federa-
ção. A disputa do nacional vai marcar 
o encerramento da época desportiva. 
…...Na pista do Estádio Municipal da 
Cidade de Pemba, os atletas realizam 
as  Provas de Lançamento de Peso, 
Salto em Comprimento de 800m,100m, 

200m e de 400m. assim como Pro-
va Estafeta Sueca (100,  200, 300 
e 400 Metros ),  onde o título ficou 
com a província de Nampula, tanto 
em masculinos como em femininos, 
com 52 e 39 pontos respectiva-
mente. 
…...Com este apuramento nesta 
fase regional realizada em Pem-
ba, zona norte está garantida a 
sua participação no campeonato 
nacional de atletismo sub 16. 
…...Relativamente os resultados  
não foram de “graça”, todos se 
esforçaram para ganhar, pois o 
contexto competitivo era muito 
elevado, visto que tratar-se de um 
regional e para alguns  foi uma 
experiência inédita, mas apenas 
Nampula foi superior e garantiu a 
sua participação.  
…...De referir que esta prova con-
tou  com o apoio de Federação 
Moçambicana de Atletismo, para a 
sua realização.   
…...O Atletismo é composto por 
três especialidades (corridas, saltos 
e lançamentos), uma  modalidade 
rainha dos Jogos Olímpicos, pela 
sua história, tradição e espectacu-
laridade das distintas disciplinas 
que integra. 
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Prova de corrida em 400 metros em feminino  

Prova de saltos em cumprimento   


