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A CERVEJAS DE MOÇAMBIQUE OFERECE 

EQUIPAMENTOS E BOLAS DE FUTEBOL ÀS EQUIPAS 

DA LIGA MARRAMBOLA 2019 

28/04/19 

 

No âmbito da sua responsabilidade social, a Cervejas de Moçambique (CDM),a maior 

companhia de cervejas do país e subsidiária da AB InBev, procedeu hoje, 28 de Abril, à 

entrega de equipamentos e bolas de futebol às 10 equipas participantes da Liga 

Marrambola 2019. 

No total foram 10 equipas, constituídas por 180 jogadores, que receberam 

equipamentos e 15 bolas de futebol que serão usados no decorrer da liga.  

A entrega foi feita antes da prova futebolística, pelo Administrador da Cervejas de 

Moçambique, Hugo Gomes, à pessoa da Sra. Marivete Mutacate, esposa do Sr. 

Administrador Distrital - Juvêncio Mutacate, responsável pelo projecto de ocupação 

das camadas jovens aliado ao desporto no distrito. 

 

“Como empresa socialmente responsável, apoiámos iniciativas que visam promover a 

prática desportiva e a ocupação saudável dos jovens das comunidades em que 

operam, disse Hugo Gomes. 

A cerimónia foi marcada por momentos culturais e pela partida de jogo entre as 

equipas Makichassa e Juventude. Estiveram também presentes o Director da 

Educação, Juventude e Tecnologia - Justino Cuna, e o Presidente da Associação 

Desportiva, Elias Mabote. 
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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 produz marcas emblemáticas como a 2M, Laurentina, Manica, Impala, 

Castle Lite, Dourada e comercializa marcas globais como Budweiser e Stella Artois.  

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 3 fábricas localizadas em Maputo, Beira e Nampula, 

empregando mais de 1000 colaboradores. A CDM é parte do maior grupo cervejeiro do 

Mundo, o Grupo ABInbev. 

 

Para mais informações, por favor contacte: 

E-mail: comunicacao@youngnetworkgroup.com 

Contacto: 84 625 0709 
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