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ACTA NÚMERO 2/2022 

 

No dia 9 de Fevereiro de 2022 em Maputo, na sede Nacional da Federação Moçambicana de 

Atletismo, realizou-se uma reunião com a seguinte agenda: 

 Balanço do Corta Mato de Lichinga; 

 Diversos……………………………………………………………………………..……... 

A reunião iniciou por volta das 15:30 minutos, e estiveram presentes nesta reunião o Presidente 

Kamal Badrú, Secretário de Mesa Eurico Macarala, Secretária Técnica Yadermis Preval, 

Presidente do Conselho de Disciplina Marcos Simbine, Presidente do Conselho Técnico Ali 

Manuel, Vogal de direcção Palma Pinto, o 2˚ Vogal do Conselho Técnico Paulo Monteiro e o 

Funcionário Ramiro Sumindila-------------------------------------------------------------------------- 

 

A reunião foi moderada pelo Presidente Kamal Badrú e iniciou com a leitura do relatório da 

viagem a Lichinga, feita pelo Secretário de Mesa, no relatório continha todas as incidências que 

estiveram por detrás de todo o processo da viagem de Maputo à Lichinga, houve um debate frontal 

e aberto, sobre o que realmente ocorreu na viagem, visto que em algum momento houveram vozes 

a descordarem com a postura tomada pela F.M.A de seguir a risca com tudo que estava plasmado 

no regulamento desta prova, que defendia que apenas subsidiaria com os encargos referentes aos 

Atletas das categorias dos Juvenis e Juniores respectivamente, facto esse que determinou a não ida 

da Delegação de Inhambane e de um Atleta da Zambézia a Lichinga------------------------------------- 

 

Falou-se ainda das condições pelas quais as delegações viajaram e porquê razão houve alguma 

demora na viagem, o que culminou o pernoitar em lugares não previstos no itinerário da viagem, 

das Atletas que tiveram alguma indisposição e que tiveram que administrar alguns medicamentos 

para melhorar aquela condição de saúde----------------------------------------------------------------------- 

 

No final deste debate referente a Viagem, foi consensual que mesmo com essas pequenas situações 

adversas, a viagem decorreu normalmente e que se devia tirar algumas lições e aprendizados da 

mesma--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Como diversos, a Secretária Técnica, levantou a questão que tem a haver com a substituição do 

cargo de Secretária Geral para Secretária Técnica, essa questão foi prontamente respondida pelo 

ilustre Presidente Kamal, dizendo que tal acto teria ocorrido por causa da mesma ter 

conhecimentos profundos da parte técnica da modalidade, e ainda por ter algumas dificuldades de 

se expressar e escrever correctamente usando a língua Portuguesa, salientou ainda que o cargo do 

Secretário Geral é de caracter administrativo, o Presidente da Conselho Técnico ressalvou que as 

questões técnicas deviam ser decididas pelo Conselho Técnico ou alguém com esse conhecimento, 

e questionou porque a World Atletics apenas enviava emails para o Presidente e não para os outros 

emails da instituição, e Presidente Kamal respondeu que a WA, usa apenas um ponto focal e o 

mesmo seria o responsável de fazer chegar a informação aos outros departamentos da organização, 

e ele sempre pautou por essa via, logo que recebe uma informação referente a parte técnica, a 

mesma é partilhada para os responsáveis da área, o Vogal de Direcção perguntou se não era contra 

o espirito dos estatutos, haver um mudança da Secretária Geral, e a resposta foi que esse cargo a 

pessoa não e eleita, sendo assim não havia nenhum impedimento nessa acção--------------------------- 

 

E foi dessa forma que se esgotou a agenda referente a esta reunião, e não havendo mais nada por 

acrescentar, o moderador acima indicado, deu por encerrada a reunião, quando o relógio indicava 

16:30 minutos……………………………………………………………………………………….  

 

 

 

Secretário da Mesa                                                        Presidente da Mesa 

                 _____________________                                            ___________________                                                                                       

             

Maputo, 10 de Fevereiro de 2022 

 


