Boletim Olímpico
Publicação do Comité Olímpico de Moçambique

Edição: I

Periodicidade: Mensal

Oitenta e nove pessoas
beneficiam das formações do COM

Setembro 2018

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Anibal Manave

Presidente do COM

CERCA DE 89 pessoas foram
beneficiadas pelas formações promovidas pelo Comité Olímpico de
Moçambique(COM) em parceria
com o Comité Olímpico de Portugal
nas áreas da Fisioterapia, Marketing
Desportivo Participativo e Arbitragem de Andebol no mês de Agosto.
O primeiro evento (Fisioterapia), dirigido pelo formador Rafael
Assunção, teve lugar nas instalações
do COM beneficiou 25 profissionais
de fisioterapia de Moçambique. Durante a formação Assunção abordou
assuntos ligados ao acompanhamento dos atletas de alta competição,
exame subjectivo e objectivo do
complexo articular do ombro, lesão
do ligamento cruzado anterior, casos
clínicos e ligaduras, entre outros.
Por outro lado o evento subordinado ao tema Marketing Desportivo Participativo que teve como público-alvo jornalistas, estudantes de
marketing e de desporto envolveu
34 participantes.
Durante dois dias, Pedro Ribeiro,
director de marketing do Comité
Olímpico de Portugal,

Sérgio Marcos jornalista da Televisão de Moçambique e Evanisse
Gomes professora na Escola de Comunicação e Artes da Universidade
Eduardo Mondlane, levaram até aos
participantes assuntos inerentes ao
Desporto como negócio, Marketing
nas organizações, sua importância,
bem como a sua elaboração e a marca e a sua criação e técnicas de negociação.
A actividade que contou com
a presença do Presidente do organismo Aníbal Manave e do
secretário-geral Penalva Cezar, esteve inserido nas comemorações
dos 40 anos do Comité Olímpico,
assinalados a 3 de Julho de 2018.
Ainda no mesmo mês, teve lugar
a formação dos Árbitros de Andebol
que juntou 30 árbitros da Federação
Moçambicana de Andebol representando vários pontos do país.
Esta actividade teve como prelector
António Mareiros e foi organizada
em parceria com a Federação Portuguesa de Andebol e o Comité Olímpico do mesmo país.

É com enorme prazer que o
COM lança a primeira edição
do seu Boletim Olímpico com o
propósito de usa-lo como meio
de comunicação e partilha das
actividades que realizamos de
forma regular com os nossos
parceiros.
Por outro lado, pretendemos
usar esta plataforma como um
veículo onde os parceiros possam também partilhar as actividades e experiencias que considerem úteis para o Movimento
Olímpico moçambicano.
Este Boletim será emitido
numa base mensal, mas sempre que sentirmos necessidade
de comunicar algo importante
poderá ser emitida uma edição
especial.
Conterá vários temas das actividades com destaque para o
desempenho dos atletas, formação de agentes desportivos,
educação olímpica, competições
entre outros.
Todos somos convidados a
colaborar com ideias, matérias,
fotos, artigos, critica, etc.
Nesta primeira fase o boletim
é produzido em língua portuguesa e quando for consolidado
adoptaremos também a língua
inglesa.
Boa leitura!
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COM assina contratos
com atletas apurados para bolsas Olímpicas
Solidariedade Olímpica e geridas
pelo COM. Integram também ao
grupo as federações de Basquetebol
e a de Voleibol para a categoria de
modalidades colectivas.
São beneficiários destas bolsas,
Kurt Couto e Creve Machava do atletismo, Rady Grammane do boxe,
Deisy Nhaquile da vela, Igor Mogne
da natação, Joaquim Lobo, Nordino
Mussa e Mussa Tulibudine da canoagem.

O COMITÉ OLÍMPICO DE
MOÇAMBIQUE assinou na
terça-feira (13.02), na sua sede, os
contratos com oito atletas apurados para beneficiarem-se das bolsas olímpicas oferecidas pela Solidariedade Olímpica.
Durante três anos, os apurados
que pertencem a modalidades de
categorias individuas, vão beneficiar-se das bolsas oferecidas pela
REPRESENTADO por uma delegação de dois elementos (estagiário
e supervisor), a Commonwealthes Game Association (CGA) de
Moçambique esteve representada
durante os dias 6 e 7 de Setembro,
em Maurícias, no Workshop do
programa de estagiários eqUIP.
Para além da orientação dos estagiários sobre o funcionamento da
CGF e outras organizações a si ligadas, o evento que também contou
com os representantes das Maurícias, Tanzânia, Zâmbia, Serra Leoa
e Uganda, tinha como propósito a
elaboração dos planos individuais
de trabalho dos estagiários pertencentes ao grupo 6 do programa de
estágios eqUIP, a ser materializado
ao longo do estágio.
Ao todo são 6 estagiários que
representam os países acima citados acompanhados pelos seus
respectivos supervisores que durante 11 meses irão trabalhar junto das suas CGA’s para a materialização dos projectos que integram

CGA-Moçambique presente no
Workshop do eqUIP
os planos traçados, apresentados
e aprovados no último dia (7) do
Workshop em Maurícias.
Os estagiários avaliaram positivamente o evento porque para eles
serviu de um espaço de aprendizado, intercâmbio, criação de network, troca de experiências da vida
e do trabalho.

O evento pertencente a Commonwealth Game Federation teve
lugar no Comité Olímpico das
Maurícias, contou com 12 participantes (6 estagiários e 6 supervisores) e foi orientado pela
Coordenadora do eqUIP Ellen
Barwise.
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Hamad Kalkaba visita Moçambique

O PRESIDENTE da Confederação
Africana de Atletismo Hamad
Kalkaba Malboum visitou Moçambique de 22 a 24 de Junho do corrente ano.
Na ocasião visitou o Comité
Olímpico de Moçambique (COM)
em Maputo e foi recebido em audiência pela Ministra da Juventude
e Desportos onde durante o encontro, foram reforçadas as propostas de acções que representavam
o objectivo principal da visita a
Moçambique.
A visita insere-se nas negociações feitas com o presidente
para que Moçambique beneficie de
uma pista de atletismo no recinto
do Clube Ferroviário da Beira no
âmbito dos programas do desenvolvimento da modalidade no país.
A escolha do clube por parte do
COM e da Federação Moçambi-

cana de Atletismo, foi baseado nas
condições materiais e financeiras
que a mesmo reúne para a construção da infra-estrutura que irá
albergar a pista de tartan.
Ainda no âmbito da visita do
também vice-presidente da Federação Internacional de Atletismo
e Presidente do Comité Olímpico
dos Camarões, o Comité Olímpico
de Moçambique manifestou inter-

esse em acolher o Centro Regional
de Desenvolvimento do Atletismo
(actualmente sediado em Luanda, sem actividade), a ser transferido para o Estádio Nacional do
Zimpeto, o que constituiria uma
mais-valia para o Atletismo nacional, uma vez que Zimpeto passaria
a acolher regularmente provas internacionais e programas regionais
de treinamento.
No final da visita, ficou acordado sem anunciar-se a data que
será’ assinado um memorando de
entendimento entre o Governo
da República de Moçambique, o
Comité Olímpico de Moçambique,
a Federação Moçambicana de Atletismo e a Confederação Africana
de Atletismo para o estabelecimento do Centro Regional de Desenvolvimento de Atletismo no Estádio Nacional do Zimpeto, como
para a instalação de uma pista de
Atletismo na cidade da Beira.

Visite o nosso website: com-cga.co.mz
Parceiros
Ministério da
Juventude e Desportos

Governo do
Distrito de Boane

4
O COMITÉ OLÍMPICO DE
MOÇAMBIQUE (COM) e de
Portugal (COP), assinaram a 25
de abril passado, em Maputo um
memorando de entendimento para
a área de formação de atletas e treinadores nacionais.
O documento foi rubricado na
sede do COM pelos presidentes
Aníbal Manave em representação
ao COM e presidente do COP José
Manuel Constantino representando Portugal.
Na ocasião, Anibal Manave referiu
que o acto constitui um contributo
para o melhoramento do desporto moçambicano. E por seu turno
o representante de Portugal José
Cosntantino disse que a assinatura do memorando vai permitir
que atletas, treinadores e árbitros
moçambicanos beneficiem de formação no decurso do ciclo olímpico.
O memorando de entendimento com duração de quatro anos e
que vai beneficiar numa primeira
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COM e COP assinam memorando
para a formação de atletas e treinadores

fase as Federações de Atletismo,
Natação, Judo e Canoagem, compreende inúmeros protocolos para
a área de formação de atletas e treinadores, bem como a metodologia
da sua operacionalização em diferentes modalidades.
Ainda no mesmo dia, os dois
comités rubricaram o segundo

Vólei de praia: Moçambique
conquista Ouro na Argélia

MOÇAMBIQUE conquistou a
medalha de ouro em Vólei de Praia
masculino e feminino nos Jogos
Olímpicos da Juventude da Argélia
2018 que tiveram lugar nos meados de Julho passado.

memorando com a Faculdade de
Educação Física e Desportos da
Universidade Pedagógica, acordo
que preconiza cooperação institucional na área de formação.
O Director daquele organismo,
Sílvio Saranga, explicou que o
acordo vai permitir que estudantes
e professores possam beneficiar de
formação dentro e fora do país.

Jorge Monjane e Arsénio Guvo
em masculino, Mércia Muchez e
Ana Sinaportar em feminino ambas duplas sob comando do treinador Osvaldo Machava são os
atletas que elevaram a bandeira
nacional em Argélia, país da África
do Norte.
Para além do Vólei de Praia,
Moçambique levou para os Jogos
Olímpicos da Argélia o atletismo da categoria de 800m júnior,
representado pelo atleta Genito
Guezane que ficou no sexto lugar,
Karaté representado pelo karateca
A conquista do primeiro lugar no Éric Chissico vencedor do 3º Lugar
pódio, garante a presença dos at- – Campeonato Regional 2018 que
letas moçambicanos nos Jogos desta vez não conseguio nenhum
Olímpicos da Juventude-Buenos lugar de destaque e Ténis repreAires que terão lugar em Outubro sentado pelo atleta Bruno Nhavene
próximo.
que perdeu na 3ª fase por 6/4.

