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• 2013: numa breve observação o que 
caracterizou o ano passado? 

- «Para mim, a maior conquista foi a reabilitação 
total do 1˚ andar, a reabilitação da sala de judo e as 
alterações feitas ao redor das piscinas. O mais 
importante foi acabar com a ruína da discoteca do 
1˚ andar.»
• Qual é balanço que faz sobre a época 2013?
- «Faço um balanço positivo, pois, conseguimos 
atingir os objectivos. Conseguimos um apoio 
importante na Assembleia Geral para rever o preço 
das quotas.»
• E para 2014, quais são as previsões?
- «Do momento, fizemos uma paragem na admissão 

de novos sócios, estamos a fazer o balanço dos 
sócios activos para ver quando vamos poder 
reabrir as admissões e quantas pessoas vamos 
poder admitir. 

- Em Março, iniciarão as obras para remodelar o 
restaurante do ré de chão, de modo que no 
próximo verão, possa ser um espaço muito mais 
agradável. 

- E provavelmente após a publicação das contas 
gerais, haverá eleições.»

• Já existem candidatos?
- «Que eu saiba não há candidatos por enquanto. 
Será um dos pontos abordados na próxima reunião 
da Direcção. Vai se decidir quais são os elementos 
que desejam se recandidatar.» 
• Está interessado em continuar?
-«Eu, pessoalmente, estou disposto a me juntar à 
nova equipa. Gostei da experiência.»
• Alguma mensagem especial para os sócios?
- «Gostaria de apelar a todos os sócios para 

voltarem a frequentar o Clube Naval, porque já 
temos espaço reservado somente para eles. 
Todos os dias, as piscinas e o ré de chão estão 
reservados apenas aos sócios e aos seus 
convidados. 

- Para terminar, desejo um feliz ano novo a todos os 
sócios e saudações navalistas!».

 

JORGE GUERRA, ACTUAL 
VOGAL DO CLUBE NAVAL

Com funções transversais, o vogal é 
uma p rec iosa peça no c lube , 
assessora e representa todos os 
d e p a r t a m e n t o s , a u x i l i a n d o 
directamente os assuntos directivos da 
vivência do clube. Nesta edição, 
compartilha suas impressões sobre a 
época 2013 e anuncia sua candidatura 
para um segundo mandato. 
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JUDOKAS DO CLUBE NAVAL PARTICIPARÃO DOS 
JOGOS DA LUSOFONIA
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No dia 14 de Dezembro, numerosos sócios 
participaram do jantar comemorativo referente ao 
centenário do Clube. No decurso do jantar, foram 
certificados sócios do Clube por antiguidade e 

mérito, assim como foram atribuídos prémios aos 
melhores pescadores. O convívio foi muito 
agradável! Veja mais fotografias no portal do Clube 
Naval: www.clubenaval.co.mz
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Os atletas e instrutores de judo do Clube Naval de 
Maputo, nomeadamente: Edson Madeira, na 
categoria -73kg e Bruno Luzia na categoria -66kg, 
representarão a Selecção Nacional de Judo e o 
Clube Naval  de Maputo, nos Jogos da Lusofonia 

que realizar-se-ão em Goa, na Índia, entre os dias 
15 de Janeiro e 2 de Fevereiro de 2014.
Desejamos boa sorte e sucesso!
Para saber mais, visite o portal internet: 
www.lusofoniagames2014.gov.in

http://www.clubenaval.co.mz
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OLÍMPICOS DE JUNIORES EM NANJING
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CAIS 66
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Após as obras de reabilitação do snack-bar do      
1° andar que ocorreram nos últimos meses, o Clube 
Naval acolheu novos gerentes para o serviço do 
restaurante. Trata-se de Vânia e Bruno Matos Pedro, 
profissionais de cozinha, oriundo de Portugal, onde 
tinham um restaurante em Santarém.
Em Novembro de 2013, abriu-se o espaço do 1˚ 
andar, o sushi-bar, onde são servidos sushis, 
risotto, massa e snack.
A seguir, no dia 6 de Dezembro, arrancou a 
actividade provisória do restaurante que situado no 

ré de chão  tem como especialidades: mariscos e 
peixes grelhados.  Provisório no sentido de 
responder aos sócios nesta época do verão, pois 
no inverno, serão iniciadas obras de significante 
impacto não só na estética como nas infra-
estruturas.
O nome   de “Cais 66” refere-se ao endereço do 
Clube Naval, sito na Avenida Marginal, 1866... 
Para mais informações, contacte:
+ 258 84 30 26 611
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A nadadora Jannah Sonnenschein do Clube de 
natação Golfinhos de Maputo, iniciou a sua carreira 
como nadadora, no Clube Naval de Maputo, tendo 
sido treinada na altura por Guideon Gayd 
Manhique e Ilidio Matusse. Com o fim da natação 
competitiva no Clube, esta passou para o Clube 
dos Golfinhos de Maputo.
Sendo a nadadora da actualidade moçambicana, 
foi recentemente apurada  para os Jogos Olímpicos 
de Juniores a terem lugar em Nanjing, China, em 
Agosto de 2014. A atleta de 17 anos, conseguiu 
este apuramento após estabelecer o recorde 
nacional absoluto de 100 metros mariposa com o 

tempo de 1:03:50, quebrando, desta forma, o 
antigo recorde, 1:07:52, que estava desde 25 de 
Julho de 2009 com Monica Bernardo.
A nadadora encontra-se num estágio  no Centro 
Nacional de Eindhoven, Holanda, almejando o seu 
pico de desempenho para os  Jogos Olímpicos no  
Rio de Janeiro em 2016.
Para além de Jannah Sonnenschein, há quatro 
nadadores masculinos com perspectivas de 
alcançar o mínimo de qualificação para Nanjing até 
Junho de 2014. Trata-se de Igor Mogne, Shakil 
Fakir, Emidio Cuna e Jalik Tavares.
Para saber mais: www.nanjing2014.org

http://www.nanjing2014.org
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