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ACTA NÚMERO 01/2022 

 

No dia 12 de Janeiro de 2022 em Maputo, na sede da Federação Moçambicana de Atletismo, 

realizou-se a primeira reunião dos membros, alargada aos funcionários da instituição, com os 

seguintes pontos de agenda:-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Balanço das actividades dos meses passados;------------------------------------------------------------ 

Distribuição e partilha de tarefas referentes a realização do Corta-Mato Lichinga----------------- 

Diversos------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A reunião estava marcada para ter o seu início pontualmente as 16 horas, mais iniciou 1 hora antes,  

porque antes da reunião geral, antecedeu um encontro de concertação de diversos assuntos pontuais 

da instituição------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pontualmente as 16 hora se iniciou a reunião geral, com o Presidente Kamal Badrú a dirigir a 

mesma, e estiveram presentes 15 membros, dos diversos órgãos da instituição, e foram eles: 

Presidente Kamal Badrú Jumá, Vice- Presidente Abdul Hassane, Vice-Presidente David 

Nhantumbo, Vice-Presidente Elton Garção, Presidente da Conselho de Disciplina Marcos Simbine, 

Presidente do Conselho Técnico Ali Manuel, Secretaria Técnica Yadermis Preval, Secretario da 

Mesa de Assembleia Geral Eurico Macarala, Vogal do Conselho Disciplinar Alberto Dongue, 

Vogal do Conselho de Arbitragem Gil Mata, Vogais Zacarias Amine e Arnissa Waite, todos eles, 

membros do elenco, contou também com a presença do Secretario da Instituição Ramiro 

Sumindila, o Senhor Mário Tinga que a data desempenhava a função de Estafeta da instituição e 

contou com a presença do Senhor Eliseu Patife que estava como convidado----------------------------- 

 

Como notas introdutórias coube ao ilustre Presidente Kamal, dar a conhecer algumas grandes 

realizações ocorridas durante a sua estadia na zona Norte e Centro no final do ano, para a 

realização das Corridas de São Silvestre Nampula do dia 18 e Quelimane no dia 31 De Dezembro 

respetivamente, disse que estes dois eventos foram um grande sucesso, e que aproveitou o 

momento para estreitar parcerias locais para a materialização das duas Competições e também para 

as futuras, manteve contactos e sentou-se a mesa de negociações com algumas instituições e 

individualidades da Província do Niassa (Lichinga), para darem o devido apoio para a realização da 

Campeonato de Corta Mato – Lichinga 2022 naquela parcela do Pais------------------------------------- 
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Para a melhor coordenação com as empresas parceiras da área de transporte, foi apresentado o 

Senhor Eliseu Patife, que passará a ser o elo de ligação entre a FMA e essas empresas 

transportadoras----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A escolha dos membros que irão se deslocar a Lichinga, que de princípio será no dia 30 deste mês 

(Janeiro), para organizarem a Corrida de Corta-Mato, ficou a cargo da Yadermis Preval, que 

passou a ocupar o cargo de Secretaria Técnica da Federação, a tarefa de trabalhar com os 

Municípios foi incumbida ao ilustre Marcos Simbine, visto que existe um programa de realização 

de Corridas em todas as datas festivas de cada Município, o Alberto Dongue ira dar algum auxílio 

ao Departamento de comunicação e Imagem------------------------------------------------------------------ 

 

Como diversos abordou-se a caso Senhor Mário Tinga, que por ele estar em idade de reforma, mais 

de 70 anos e a SED já questionou sobre a situação do Sr. Tinga, instituição não poderá mais 

continuar a contar com os seus serviços e com isso irá proceder com algumas acções legais para 

que ele se beneficie do seu merecido descanso, mas se beneficiando das condições que a lei obriga 

em casos dessa natureza------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Por volta das 17:30 e já se tendo esgotado todos os assuntos agendados para esta reunião, a mesma 

deu-se por encerrada, imbuídos de um sentimento de dever cumprido, foi consensual a importância 

e pertinência desta reunião.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Secretario da Mesa                                          Presidente da Mesa 

_______________________                      ______________________ 

(Eurico Macarala)                                                        (Geraldo Alberto) 


