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POLÍTICA DE ACESSO A TERRA 
Jovem Amade beneficia de três Hectares de Terra  

A 
made da Silva de 32 anos de 
idade, residente no Posto Admi-
nistrativo de Ocua, Distrito de 

Chiúre Província de Cabo Delgado é 
produtor numa área de três hectares. 
Ele e outros 29 produtores receberam 
títulos de Direito de Uso e Aproveita-
mento de Terra - DUATs, na cerimónia 
do lançamento oficial da campanha de 
tratamento químico do cajueiro, orienta-
da pelo governador provincial de Cabo 
Delgado, Júlio José Parruque na Aldeia 
de Giote, Posto Administrativo de Kata-
pua, que dista a 22 quilómetros da vila. 

…...Trata-se de um documento impor-
tante que valida a posse da terra do 

jovem Amade da Silva e que a ocupa 
de boa-fé para fins agricolas. A inicia-
tiva visa chamar atenção aos  titulares 
a participar de forma activa e efectiva 
de modo a responder aos desafios que 
são impostos na produção de alimentos 
e geração de rendimentos através de 
iniciativas empreendedoras e criação 
de auto emprego para jovens, reduzin-
do desta forma a taxa de desemprego 
juvenil na província. 
…...O acto enquadra-se na Política da 
Juventude, que constitui grande impulso 
do Governo de Moçambique de criar 
condições e dar resposta as questões 
levantadas pelos jovens, na sequência 
dos encontros de Chókwè, Cheringoma 
e Rapale, tendo em conta a própria 
dinâmica política, económica e social 
do país.  
…...O jovem Amade da Silva, enalte-
ceu a iniciativa e mostrando-se mais 
seguros sobre a posse do espaço, se-
gundo ele, espera que esta campanha 
de entrega massiva de DUATs venha 
reduzir conflitos de terra. 
…...É produtor desde 2013, depois de 
interromper seus estudos devido a falta 

de condições financeiras. Na tenta-
tiva de superar as dificuldades que 
orbitavam sobre a sua vida, Ama-
de da Silva teve a oportunidade 
de trabalhar na machamba de um 
agricultor, ao invés de permanecer 
em casa. 
…...A actividade durou dois anos, 
o valor ganho, decidiu trocar a 
vida de trabalhador por produtor 
por conta própria, uma jornada 
cheia de incertezas, inclusive finan-
ceira. Foi o momento mais difícil na 
sua vida de futuro empreendedor, 
o sonho falava mais alto, por isso 
conseguiu abrir a sua própria ma-
chamba de milho, pouco mais de 
um ano, a primeira colheita surpre-
endeu por ter conseguido uma to-
nelada e 600 quilos por hectare.  

…...O produtor Amade mostrou 
que é possível sonhar e transformar 
o sonho em realidade. A partir da 
receita proveniente da venda de 
milho, já tem casa própria melhora-
da com mobília, motorizada e duas 
bicicletas. Está em processo de 
compra de uma viatura para aju-
dar no escoamento e comercializa-
ção de produtos.  
…...O jovem agricultor Amade, na 
época agrícola 2018/19, para 
além do milho, apostou também a 
produção de gergelim, devido o 
seu valor e maior procura no mer-
cado internacional e conseguiu pro-
duziu 880 quilogramas.   
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Amade da Silva, beneficiário de DUAT 



CONTRATO-PROGRAMA 

Governo Apoia Movimento Juvenil e Desportivo em Pemba  

O 
 Governo da Província de Cabo 
Delgado, através da Direcção 
Provincial da Juventude e Des-

porto e Movimento Juvenil e Desportivo, 
assinaram no dia 12 de Julho de 2019, 
na Cidade de Pemba, Contrato-
Programa que visa garantir a comparti-
cipação do Governo nos projectos e 
programas de Desenvolvimento do Mo-
vimento Juvenil e Desportivo em 2019.  
…...O evento foi dirigido por Sua Excia, 
Júlio José Parruque, Governador da 
Província de Cabo Delgado, que apelou 
o Movimento Associativo Juvenil e Des-
portivo para melhor gestão do acordo 
ora firmado para benefício das partes. 

…...“O contrato-programa é instrumento 
que estabelece acordo de parceria en-
tre o Governo e o Movimento Associati-
vo Juvenil ou Desportivo. As partes assu-
mem obrigações recíprocas, em torno de 
um projecto por si convencionado para 
benefício de determinado grupo alvo”, 
disse Parruque. 
…...Por outro lado Parruque, desafiou 
os clubes, associações, núcleos desporti-
vos e fazedores do desporto, que o 
contrato programa deve conferir novo 
impulso na actividade desportiva na 
província, com vista a ocupar lugares 

cimeiros em todos níveis de competi-
ções. 
…...“Queremos que doravante a nos-
sa província esteja imbuída do espíri-
to ganhador. Pretendemos formar 
atletas com qualidade para partici-
par nas provas e certames com o ob-
jectivo claro de competir para ganhar 
e ganhar bem”, encorajou Parruque.  
…...O acto visou criar condições bási-
cas para a realização de actividades 
de formação de jovens em matéria 
de associativismo juvenil e liderança, 
e participação em provas e competi-
ções desportivas, entre outras activi-
dades de desenvolvimento juvenil e 
desportivo. 
…...Durante a sessão o Governo for-
malizou a atribuição de valores mo-
netários ao Conselho Provincial da 
Juventude e 10 grupos desportivos 
em 1.400.000,00 meticais. O valor 
destina-se a apoiar 103 jovens e 972 
atletas filiados em diversas modalida-
des como futebol onze, basquetebol, 
andebol, atletismo, voleibol, ginástica, 
xadrez e Conselho Provincial do Des-
porto. 

…...A Vice-Presidente do Conselho 
Provincial da Juventude, Joice Sabina 

Tadeu, saudou a iniciativa do Go-
verno e reconheceu que através do 
qual se compromete a apoiar finan-
ceiramente associações juvenis e os 
beneficiários são obrigados a fazer 
prestação de contas. 
…...Por seu turno, Américo Manuel 
Frederico, Presidente do Conselho 
Provincial do Desporto defendeu a 
necessidade da classe empresarial e 
instituições do Estado a encararem o 
desporto como factor de coesão 
social, acrescentando que só com 
apoio e entrega de todos será pos-
sível massificar as várias modalida-
des desportivas na província. 

…...“O Governo e a classe empre-
sarial devem estar de braços dados 
com todos aqueles que trabalham no 
fomento do desporto em Cabo Del-
gado”, disse Américo. 
…...Por outro lado, apelou aos diri-
gentes associativos a apresentação 
de relatórios de prestação de con-
tas. “É importante que os cidadãos 
conheçam os montantes que são en-
tregues aos clubes em função da 
finalidade a que se destinam”, frisou 
Américo. 
…...Entretanto, o Contrato-Programa 
é um sinal inequívoco emitido pelo 
Governo de forma a honrar o cum-
primento do Decreto nº 3/2004, de 
29 de Março, atinente a celebração 
anual de Contratos-Programa com o 
Movimento Associativo Juvenil e Des-
portivo, como plataforma de com-
participação financeira para a via-
bilização dos programas de desen-
volvimento juvenis e desportivos. 

Américo Frederico, Presidente  do CPD 

Júlio Parruque, Governador de   CD 

Joice Tadeu-Vice Presidente do CPJ 
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Dirigentes desportivos participantes  
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 EMPREENDEDORISMO JUVENIL 

Debaixo de Cajueiro Jovem Geraldo supera a vida em Meculane  

N 
a aldeia Meculane, Distrito 
de Chiúre província de Cabo 
Delgado, os cajueiros encon-
tram-se presentes, em toda a 

parte, mas, no dia 4 de Julho de 2019, 
a quando da visita de trabalho da 
equipa da Direcção Provincial da Ju-
ventude e Desporto, um deles chamou 
mais a atenção com o brilho de suas 
folhas coloridas, que vão do vermelho 
ao amarelo passando pelo laranja e 
pelo verde natural. Debaixo dela, via-
se de longe pessoas de todas as idades 
reunidas, o prato forte é venda de rou-
pa usada.…………………………... 

…...Apesar de não ter uma “banca” 
para desenvolver a sua actividade, o 
jovem Geraldo Monteiro Retente, resi-
dente naquela comunidade, socorre-se 
da sombra de um cajueiro para garan-
tir o seu ganha-pão.  
…...Geraldo, de 34 anos de idade, 
casado e pai de cinco filhos, devido as 
condições de vida tornaram-lhe cada 
vez mais amargas. Decidiu rumar, nos 
meados de 2013, para a cidade de 

Nampula, a procura de emprego à 
semelhança de muitos jovens, que dia a 
dia, abandonam suas terras a procura 
de oportunidades dentro ou fora do 
país. 
 …...O jovem conta que este sinuoso 
exercício físico de andar de terra em 
terra, não lhe rendeu quase nada. Por-
que Nampula não é local mágico para 
a solução de problemas, como muitos 
erroneamente podem pensar que, Ge-
raldo viu os seus sonhos a não surtirem 
o efeito esperado.  

…...Em Junho de 2014, volta para Me-
culane, a terra que lhe viu a nascer. 
Um belo dia sentado à sombra de um 
cajueiro, a beira do caminho, a conver-
sar com alguns companheiros, viu al-
guns meninos a caçar pássaros, desca-
misados outros com vestes estraçalha-
dos, ficou comovido com a situação e 
lembrou que em Nampula, os principais 
mercados informais vendem peças de 
vestuário usado, conhecidas por roupa 
de calamidade, são vendidas numa 
espécie de leilão popular, dai nasceu a 
ideia de vender calamidade como for-

ma de ajudar e ganhar dinheiro. 
…...Geraldo decidiu investir 800 
meticais nesta actividade de venda 
de roupa usada, valor adquirido 
através de estiva de produtos na 
época de colheita nas machambas 
de vários camponeses e, ao fim de 
cada semana, amealhava, em mé-
dia, 1.600 meticais.  

…...Hoje em dia, o jovem Geraldo 
compra em média três fardos de 
peças de vestuário usado na cida-
de de Nampula, e vende numa 
espécie de leilão popular e conse-
gue vender o fardo em menos de 
um dia. Com o valor que ganha, 
construiu casa melhorada, comprou 
motorizada que lhe facilita mover-
se a sede do distrito de Chiúre, por 
onde apanha transporte a cidade 
Nampula. Geraldo tornou-se um 
comerciante de sucesso na aldeia.    

…...Na sombra de cajueiro, é o 
lugar onde vende a roupa usada, 
abre o fardo de roupa e vai gri-
tando: “Quem tem cinco! Quem tem 
dez! Quem tem 15!”. Em menos de 
cinco minutos, a multidão aproxima-
se, até porque se trata de uma 
oportunidade para obter vestuário 
a preço acessível.  
…...O preço é disputado entre 
clientes, isto é quem dá mais ou 
seja quem paga mais dependendo 
da qualidade do vestuário e gera 
também outros negociantes reven-
dedores que vendem de caca em 
casa e rua em rua. 
 

Potenciais compradores presentes, no local de venda de roupa usada 

Geraldo Monteiro Retente, comerciante 



 XVII ACAMPAMENTO JUVENIL 

Entrega de Kits de Horticultura Marca o evento 

A 
 Direcção Provincial da Ju-
ventude e Desporto em par-
ceria com o Conselho Provin-
cial da Juventude, realizou 

entre os dias 27 e 28 de Agosto de 
2019, no Distrito de Metuge província 
de Cabo Delgado, a XVII Edição do 
Acampamento Provincial da Juventude, 
com participação de 350 jovens dos 
97 do sexo feminino, provenientes dos 
dezassete distritos da província. 

…...A génese do evento, foi orientado 
pela Sua Excia Governador da provín-
cia, Júlio José Parruque, que na sua 
intervenção afirmou que o acampa-
mento juvenil, constitui um espaço que 
visa proporcionar aos jovens, a troca 
de experiência através de prática de 
actividades educativas, recreativas e 
humanitárias, oportunidade de partilha 
de ideias sobre o associativismo juvenil 

e empreendedorismo, com vista os 
jovens os tornar activos e participativos 
em suas comunidades. 
…...A novidade do evento, foi a  en-
trega de 12 Kits de horticultura a igual 
número de jovens beneficiários, feita 
pela Sua Excia Governador de Cabo 
Delgado,  como forma de incentivar o 
empreendedorismo e auto emprego.  

…...O Executivo de Cabo Delgado, 
assegurou que os kits, vão contribuir na 
melhoria da qualidade de vida dos 
beneficiários, como também poderão 
criar novos postos de trabalho de for-
ma a se reduzir o índice de desempre-
go no seio da juventude. 
…...Por outro lado, o governan-
te desafiou aos jovens acampa-
dos, a evitarem o uso de drogas 
e priorizarem a formação pro-
fissional, para enriquecer os 
seus currículos e desenvolver as 
suas habilidades profissionais 
de modo a contribuírem para o 
desenvolvimento da província e 
do país, em geral. 
…...Durante dois dias, os parti-
cipantes discutiram temas liga-

dos aos principais problemas da clas-
se, dentre os quais “Associativismo 
Juvenil”, “O consumo de drogas: suas 
consequências e relações com a pro-
pagação do HIV e SIDA, ITS, o Im-
pacto Sócio-económico no seio da 
camada Juvenil”.  
…...O XVII Acampamento Provincial 
da Juventude foi realizado sob o 
lema “Jovens Consolidando a Sua 
Participação no Desenvolvimento 
Sustentável do País”. Foi um momento 
de confraternização, todos os partici-
pantes tiveram oportunidade de par-
tilhar suas preocupações perante aos 
preciosos oradores dos  temas. 
…...Ramadane Agostinho, de 21 
anos de idade, aluno do 10ªClasse, 
agradeceu por fazer parte do even-
to, apesar de ser primeira vez a par-
ticipar. A conquista de novas amiza-
des, partilha de experiencias sobre 
como gerar rendimento através de 
associativismos, abstinência de uso 
das drogas, marcaram-lhe bastante e 
aumentou com satisfação  o nível de 
consciência. Apelou outros jovens a 
aprimorarem os ensinamentos. 

…...Ao cair o pano do XVII Acampa-
mento Provincial da Juventude, O 
Director Provincial da Juventude e 
Desporto, Claudio Sassita,  deu  um 
brilho especial, através de guitarra, 
interpretou um tema dos velhos tem-
pos e encantou os acampados, não 
deixou ninguém parado, todos vibra-
ram e tornaram o evento inesquecí-
vel.  
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Ramadane Agostinho, participante 

Júlio Parruque, Governador de   CD 

Jovens participantes de acampamento 

Momento de entrega de kits 



 TORNEIO COPA COCA-COLA  
Distrito de Pemba Acolhe a 16ª edição de interescolar 

A 
rrancou no dia 20 de Julho de 
2019, a 16ª Edição do tor-
neio de futebol interescolar, 

na categoria de sub-16, mais conheci-
do por “Copa Coca-Cola” na cidade 
de Pemba, em Cabo Delgado. 
…...O evento marca o início de mais 
uma temporada desportiva no distrito 
de Pemba, com 288 atletas de sete 
escolas secundárias  e um Instituto de 
Formação Profissional,  com envolvi-
mento de 12 equipes de futebol, sen-
do 8 masculinas e 4 femininas. 

…...O Governador de Cabo Delga-
do, Júlio José Parruque entregou ma-
terial desportivo as escolas Secundá-

rias de Pemba, 16 de Junho, Arco Íris, 
Marcelino dos Santos, Maria Maza-
rello, Fraternidade, Dom Bosco, Samo-
ra Machel e Instituto Industrial e Co-
mercial,  no dia 12 de Julho de 2019 
na presença de dirigentes ligados ao 
futebol onze, Director da Juventude e 
Desporto e para além da Administra-
dora do Distrito de Pemba. 

…...Na ocasião, Júlio Parruque, desta-
cou a entrega do material, como for-
ma de viabilizar a prática de despor-
to na juventude. “Procedemos igual-
mente a entrega de equipamento 
desportivo para atletas e árbitros com 
o propósito de viabilizar a Copa Co-
ca-Cola na província, edição 2019”, 
disse Parruque. 

…...Júlio Parruque, destacou a im-
portância e promoção do desporto 
juvenil, aliado à educação. Apelou 
aos organizadores a continuarem a 
nutrir os sonhos e talentos de futuros 
astros do futebol. “Deixamos pala-
vras de apreço e votos de que con-
tinuem a olhar pelo desporto nos 
escalões inferiores”, encorajou o 
governante. 
…...Entretanto, a retomada da dis-
puta da Copa Coca-Cola  futebol 
infanto-juvenil em masculinos e femi-
nino, visa identificar, nutrir e premiar 
os melhores talentos jovens da mo-
dalidade. O evento é um torneio 
anual de futebol de base, e envolve 
equipas escolares. 

…...A prova desportiva é patrocina-
da pela empresa Coca-Cola, em 
parceira com o Ministério da Juven-
tude e Desporto, Ministério da Edu-
cação e Desenvolvimento Humano e 
Federação Moçambicana de Fute-
bol, abre e viabiliza os sonhos das 
futuras estrelas de futebol e trans-
formar em realidade. 
…...A COPA Coca-Cola fomenta à 
prática do futebol na categoria 
juvenil, foi idealizada para promo-
ver um estilo de vida activa, desper-
ta valores como espírito de equipa, 
amizade e respeito, de forma a 
acompanhar os alunos por toda a 
vida. 
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Equipa feminina 

Dirigentes presentes no arranque 

Equipa masculina 

Sua Excia Júlio Parruque, no acto de entrega de equipamento a Escola Sec. de Pemba 

Júlio Parruque, Governador de   CD 



 TORNEIO MINIBASQUETE MILLENNIUM BIM 

Parruque encerra edição – 2019 na Cidade de Pemba 
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O 
 Governador da Província de 
Cabo Delgado, Júlio José Parru-
que, orientou o encerramento do 

Torneio Minibasquete Millennium Bim, 
edição 2019 no pavilhão da Escola 
Secundaria de Pemba que contou com a 
presença membros do governo do go-
verno provincial, distrital, atletas e di-
rector comercial do Millennium bim. 

…...Nesta edição, participaram seis 
equipas e igual número das escolas, com 
envolvimento de 120 atletas, com ida-
des compreendidas entre de nove e 
onze anos, destes 60 raparigas, acom-
panhados por 12 monitores e um coor-
denador. 

…...Na ocasião Perruque, encorajou 
aos atletas a prosseguirem a sua car-
reira desportiva, elemento complemen-
tar e essencial para o desenvolvimento 
integral. 
…...“Aos meninos de todas as escolas 
envolvidas que continuem a praticar o 
basquetebol como meio de desenvolvi-
mento integral da criança e de inicia-
ção a uma actividade desportiva”, 
disse o governante. 

…...O titular do executivo de Cabo 
Delgado, destacou o casamento exis-
tente entre o desporto e os desafios 
quotidianos, segundo ele permite ga-
nhos não só através do desenvolvimen-
to físico e muscular das crianças, mas 
sim aumenta o espírito de trabalho em 
equipa, como também ampliar o índice 
do sucesso na vida futura. 
…...“No entanto, do basquetebol e das 
modalidades desportivas no geral po-
demos obter habilidade técnica, agili-
dade e destreza táctica, trabalho em 
equipa, metas e objectivos definidos, 

disciplina e penalização das faltas, 
como uma base sólida de ensina-
mentos a instrumentos para a vi-
da”, afirmou Parruque. 
…...O Governador de Cabo Del-
gado sublinhou, por outro lado, o 
facto de durante 5 semanas de 
convívio, as crianças atletas, de-
monstraram habilidades desporti-
vas, mas também oportunidade de 
trocar experiências única ao parti-
ciparem no projecto minibasquete 
e de partilha de conhecimentos e 
ensinamentos através da prática 
desportiva. 
…...O governante, não se esque-
ceu de saudar os mentores da inici-
ativa, ao dar os primeiros passos 
na modalidade da bola ao cesto 
ao participarem no torneio de mi-
nibásquete Millennium bim. 
…...“Reiteramos os nossos agrade-
cimentos ao Millennium bim e a 
Seguradora Impar, ao Comité Mo-
çambicano de Minibasquete que 
dentro da sua responsabilidade 
uma vez mais, proporcionaram 
prazer e satisfação às crianças, 
numa verdadeira escola de talen-
tos, onde sairão atletas que futura-
mente representarão cores do nos-
so País”, enalteceu Parruque. 
…...As seis escolas do ensino fun-
damental, competiram nas catego-
rias femininas e masculinas de mini-
basquete, acompanhados por pro-
fessores e monitores. Os partici-
pantes aprenderam técnicas do 
minibasquetebol e a privilegiarem 
no seu dia-a-dia prático saudável. 

…...Independentemente do resulta-
do final, a educação e o desporto 
foram os grandes vencedores des-
ses jogos, pois, no momento de 
encerramento as seis equipas rece-
beram diploma de participação.  

…...No final os participantes foram 

unânimes em afirmar estarem satis-

feitos com a iniciativa e já apelam 

para a promoção de mais torneios 

do género. 

 

Personalidades e representantes dos Clubes e Associações presentes na auscultação   

Júlio Parruque, Governador de   CD 

Atletas presentes no encerramento 

Dirigentes participantes  

Momento de jogo 



 
 
 

 MASSIFICAÇÃO DO DESPORTO 

Nangade ganha campo multiuso para prática de desporto 

A  Escola Secundária Chama da 
Unidade na vila de Nangade, 

distrito do mesmo nome, na província 
de Cabo Delgado, vai beneficiar-se 
nos próximos dias de um campo poli-
desportivo construído através do fun-
do da escola e comparticipação dos 
pais e encarregados de educação. A 
obra iniciou em Junho do ano passado 
e está prestes a terminar. 

…..Trata-se dum projecto concebido 
pela escola, em apoio as actividades 
desportivas educacionais do distrito 
em parceria com o Conselho de Esco-
la.…...……………………………….. 
…..O campo multiuso, visa viabilizar a 
realização das modalidades desporti-
vas como basquetebol, andebol, futsal 
e voleibol, apesar deste último, ser 
praticado antes, no campo terrapla-
nado.  
…..A infra-estrutura, para além de 
melhorar os resultados na qualidade 
do trabalho dos escalões de forma-

ção, e consequentemente o rendimento 
das equipas juniores, Nangade fica 
reforçado ainda mais, a vila tornar-se 
uma referência na prática de diversas 
modalidades desportiva.  

…..Com este ganho inequívoco, o Dis-
trito de Nangade passa a realizar 
torneios e jogos amistosos de diversas 
modalidades desportivas, e quebra o 
mito de que não se praticava as mo-
dalidades em causa. 
…..Com entrada em funcionamento do 
campo polidesportivo, espera-se a 
realização de partidas de confraterni-
zação com envolvimento de crianças e 
adolescentes da comunidade nas di-
versas actividades desportivas, com 
maior destaque para basquetebol, 
andebol e futsal, como forma de ex-

pandir estas modalidades, e propor-
cionar novos desafios aos garotos. 

…..A conquista deste espaço, propi-
cia aos adolescentes e jovens local 
de lazer para promover saúde e 
bem-estar e ocupação dos seus tem-
pos livres, uma iniciativa que visa 
desencorajar as práticas da delin-
quência e o consumo de álcool e de 
drogas no seio dos  jovens. 
…..A Directora da Escola Secundária 
Chama da Unidade, Rosa Rafael 
Pedro, informou que o campo consti-
tui um bem social que vai ajudar os 
adolescentes e jovens a praticar des-
porto e evitar o envolvimento  em 
actos socialmente negativos. 

…..“No campo serão praticadas as 
modalidades desportivas prioritá-
rias, aprovadas no território moçam-
bicano e actividades recreativas”, 
concluiu Rosa.  
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Rosa Rafael Pedro, Directora da Escola 

Pais e Encarregados de Educação  

Alunos da Chama da Unidade 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_Delgado_(prov%C3%ADncia)


 

F 
oram quatro semanas, famílias 

não tiravam os olhos nos cam-

pos, onde aconteciam campeo-

natos, promovido pelos Servi-

ços Distritais de Educação, Juventude e 

Tecnologia, dos distritos de Metuge e 

Nangade, com objectivo de proporcio-

nar aos jovens atletas um intercâmbio, 

como também dinamizar a prática des-

portiva.   

…...Os 496 atletas, divididos em 31 
equipas, entraram em campos, sendo 
cada uma composta por 16 jogadores. 

Segundo organizadores, estes torneios 

de lazer e convívio decorrem, na maior 

parte do tempo, no fim-de-semana, 

com uma duração de 3 a 4 horas. com 

esta acção, os governos distritais pre-

tendem concretizarem a massificação 

desportiva, alargando a base de pra-

ticantes nessa modalidade e criar pro-

gramas de educação desportiva que 

ajudem no melhoramento da qualidade 

de vida dos jovens praticantes, através 

da ocupação dos seus tempos livres. 

…...Para se inscrever no torneio, basta 

constituir uma equipa com um mínimo 

de 11 jogadores, preencher o formulá-

rio sem pagar a taxa relativa ao even-

to. 

…...Para garantir o bom desenvol-

vimento de cada torneio, os organi-

zadores de eventos desportivos, 

orientavam-se do calendário de 

jogos, bem como de manter o espí-

rito desportivo e o fair-play de 

todos os participantes. Os maus 

comportamentos eram automatica-

mente sancionados com exclusões. 

 …...Os jogadores viveram experi-

ências diferentes neste torneio, de-

frontando com equipas  de diferen-

tes postos administrativos. 

…...“A massificação do desporto 

constitui um imperativo incontorná-

vel, para o desenvolvimento da 

actividade desportiva no país, pois 

por esta via brotarão rapidamente 

os talentos” - Palavras do antigo 

Ministro de Juventude e Desporto. 

MOVIMENTO DESPORTIVO  

Campeonatos de jogos agitam Distritos de Metuge e Nangade 
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Momento de jogo 

Inscrição de atletas 

Equipas do distrito de Nangade 

Equipas do distrito de Metuge 


