
 

 

Acta número 5 

 

No dia 5 de Outubro do presente ano, pelas 16 horas, realizou uma reunião na sede da Federação 

Moçambicana de Atletismo, com os seguintes pontos de agenda: 

 

 Tomada de posse dos restantes colegas; 

 Distribuição de Tarefas; 

 Delimitação de Tarefas e Metas; 

 Diversos.  

 

Tomaram posse, lendo o termo de compromisso e assinando-o a posterior, seguindo a seguinte 

ordem: 

 Reginaldo Mangue - Vogal; 

 Zacarias Amine - Vogal; 

 Armissa Wate - Vogal; 

 Paulo Monteiro - II Vogal do Conselho Técnico; 

 Alberto Dongue - I Vogal do Conselho de Disciplina; 

 Chale Anuar Mussage - II Vogal do Conselho de Disciplina; 

 Gil Mata - I Vogal do Conselho de Arbitragem; 

 Acácio Mandlate - II Vogal do Conselho de Arbitragem; 

 Emerson de Rosário - I Vogal do Conselho Jurisdicional; 

 Aura Rossana Cossa - II Vogal do Conselho Jurisdicional; 

 

E faltaram por tomar posse, os seguintes colegas: 

 Sandra Clifton - Presidente do Conselho Jurisdicional; 

 Alcinda Marcelo - Vogal; 

 Palma Pinto - Vogal; 

 Mário Chavango; 

 Marildo Amade - I Vogal do Conselho Fiscal; 

 Carlota Muchanga - II Vogal do Conselho Fiscal; 

 Egídio Pascoal - I Vogal do Conselho Técnico; 

 Lurdes Mutola - Embaixadora; 

 Dino Foi - Embaixador. 

Depois da sessão de tomada de posse, seguiu-se a criação de grupos de trabalho, para dinamizar 

cada vez mais as actividades da instituição. 

A parte administrativa esta composta pelo ilustre Presidente Kamal, Armissa Wate, Aura Cossa, e a 

colega Marta. 

Para o conselho técnico, o grupo ficou composto por 5 membros a saber: Ali Manuel, Alberto Lário, 



Badrudine Comé, Zacarias Amine e o colega Telmo. 

Na comunicação farão parte os seguintes ilustres:  

 Paulo Monteiro - que será responsável pela captação de imagens que irão aos nossas redes 

sociais, site e as que serão disponibilizados aos médias. 

 O colega Stama - será responsável pela comunicação e imagem, ele irá documentar tudo sob 

-forma de fotografias; 

 Reginaldo Mangue, Alberto Dongue, Eurico Macarala, serão responsáveis pela gestão do site 

e fb. 

 Os grupos de trabalhos foram instado a fazer deadlines e especificar a data pela qual irão 

entregar os planos de trabalho, os projectos elaborados para a submissão en diversas 

instituições, para efeitos de parcerias ou financiamento.  

E os mesmos prontificaram em se reunirem após a reunião para poder datar as metas das 

apresentações e irão usar a plataforma do watssap para poder deixar ficar os consensos alcançados 

durante as conversações dos grupos. 

Como diversos, ficou acordado que a época desportiva arranca à 30 de Outubro deste ano. Em 

Dezembro próximo, por volta dos dias 27 ou 28, o ilustre Presidente e o ilustre colega Acácio 

Mandlate irão se deslocar a província de Inhambane, com a finalidade de manter um encontro com o 

governador da Província, a fim de cimentar parcerias estratégicas. 

A comissão técnica irá avançar com as datas da realização dos regionais de Juvenis e juniores, que 

serão realizados na Beira para toda a zona Centro, e as provas de Corta mato, serão em Niassa. 

E como representação de cada província, as delegações deve se apresentar com apenas 5 

membros, sendo 4 atletas e 1 treinador.  

Há intenção de admitir dois funcionários para a instituição, que irão trabalhar de forma efectiva com a 

ilustre Secretária Geral. As mesmas estarão a realizar as actividades diárias e as remunerações 

deles (Secretaria Geral, um estafeta e a outra para serviços gerais) poderão ser suportadas pela 

HCB, assunto este que ainda está em negociações com aquela instituição.  

Em Novembro, haverá uma formação de juízes, o mesmo irá beneficiar cerca de 22 pessoas, sendo 

2 por cada província, e caberá o conselho técnico criar o projecto para a sua apresentação junto da 

IIAF. 

A próxima reunião esta marcada para daqui a 30 dias, salvo entendimento contrário ou surja uma 

necessidade de se reunir antes desta data.  

     

 

Secretário da Mesa                                                           Presidente da Mesa 

 

_______________________________                              ___________________________ 

(Eurico Macarala)                                                              (Geraldo Alberto) 

 

 

 

Maputo, 7 de Outubro de 2021.  


