
 

ACTA NÚMERO "4" 

Ontem dia 1 de Outubro em Maputo, no Anfiteatro do Comité Olímpico de Moçambique 

pelas 10:00 horas, realizou-se o evento de tomada de posse do presidente Kamal Badru e 

os Órgãos Sociais que compõem o nosso elenco. 

O evento iniciou com a saudação a todos os presentes e em seguida deu-se a palavra aos 

ilustres convidados que juntamente com o presidente, compunham a mesa de honra. 

O representante da Secretaria do Estado do Desporto foi o primeiro a tomar a palavra, 

falou sobre o significado do evento e agradeceu pelo convite feito a SED, em seguida foi 

a vez da representante do comité Olímpico falar e por fim o representante do Ministério 

da Educação e Desenvolvimento Humano. 

Depois de terem falado, todos os representantes destas instituições, a palavra foi entregue 

ao  presidente cessante Francisco Maheche que também deixou ficar alguns comentários, 

e apelou ao empenho e entrosamento do novo elenco, e disse que em muitas ocasiões 

similares iniciam com muitos membros e no final do mandato, apenas alguns ficam no 

elenco. 

Terminada esta fase das breves apresentações e considerações dos convidados, iniciou o 

programa da tomada de posse, a palavra foi entregue a presidente cessante da Assembleia 

geral, Emília Chemane, para dar início ao empossamento do actual presidente da Mesa 

da Assembleia Geral- Geraldo Alberto. 

Após o presidente da Mesa da Assembleia Geral ter tomado posse, a presidente cessante 

abandonou o lugar, para deixar lugar para o actual presidente, dar seguimento do acto de 

empossamentos.  

Este acto seguiu a seguinte ordem: 

O Primeiro a fazer o juramento foi o vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral- Luis 

Muianga e em seguida o Secretário da Mesa da Assembleia Geral- Eurico Macarala dando 

por terminado o processo de empossamento dos membros que compõem a Assembleia da 

Mesa Geral. 

Logo seguiu-se para o empossamento dos membros que compõem o executivo.  

Nesta etapa ocorreu um dos momentos mais altos do evento, que foi o momento em quefoi 

empossamento o ilustre Presidente Kamal Badru; 



E seguiu-se com o seguinte alinhamento de empossados: 

- A Secretária Geral-Yandenis Zaldivas Preval; 

- O primeiro vice-presidente David Nhantumbo; 

- O segundo Vice-presidente Elton Garçao; 

- O terceiro Vice-presidente Abdul Hamide Hassane; 

Depois seguiu-se o empossamento dos presidentes que compõem os Órgãos Sociais. 

- O Presidente do Conselho Técnico- Ali Manuel; 

- O Presidente do Conselho de Arbitragem - Bitone Viage; 

- O presidente do Conselho de Disciplina - Marcos Simbine; 

- O presidente do Conselho Fiscal - Carlos Valente. 

Findo este processo de empossamento do corpo que corporiza a presidência e os restantes 

órgãos sociais, terminou o acto dos empossamentos, faltando apenas a intervenção do 

presidente do executivo kamal Badru, dar as primeiras declarações, na condição de actual 

presidente da FMA em exercício. 

O mesmo foi dado a palavra para esse efeito, por volta das 10:40 e fê-lo em cerca de 15 

minutos.  

Este foi o primeiro acto oficial do presidente, depois do acto de tomada de posse. 

Antes do encerramento do evento, ainda ouve espaço para o representante dos Transportes 

Mazenga o Senhor Silvio Letela, fazer a oferta de um cheque no valor de 20 mil meticais, 

como o início do contributo desta empresa para as actividades rotineiras da Federação.  

E foi desta forma que decorreu o evento alusivo ao empossamento do Presidente e os 

Órgãos Sociais do nosso elenco, e sem mais delongas, o mestre de cerimónia deu por 

terminado o evento e anunciou que na sala adjacente, a Biblioteca Dr Fernando Ganhao, 

seria o lugar onde iria se realizar o copo de água em comemoração ao sucesso do evento. 

 

 Presidente da Mesa.                         Secretário da Mesa.    

___________________     _____________________ 

     Geraldo Alberto.                                        Eurico Macarala 
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