
VENCEDORES DA 8ª EDIÇÃO DA DHOW RACE 
Teve lugar, no dia 26 de Abril, a 8ª edição da 
Corrida de Dhows, organizada pela Global Alliance 
em parceria com o Clube Naval.
A corrida reuniu 100 dhows de pesca (3 
pescadores por dhow) e saiu da Ilha de Xefina com 
chegada à sede da Global Alliance na Avenida 
Marginal, em Maputo.
As embarcações premiadas foram: Lissessane, 
que recebeu um prémio no valor de USD 10 000 
tendo sido classificado em primeiro lugar, 
Joaninha, que recebeu o segundo prémio de 5 
000 USD e o terceiro classificado, a embarcação 
Vóvó Deolinda, que foi premiada com 2 500 USD. 
Cada participante da Corrida recebeu ainda um 
pacote de alimentos.
À chegada à sede da Global Alliance, fomos falar 
com os capitães das embarcações vencedoras:
• Boa tarde Pedro, antes de mais parabéns pela 

excelente classificação.
- Pedro (capitão da Listasse) - "Obrigado. Na 

verdade, nesta corrida não houve vencedores e 
vencidos. Todos ganhamos.Gostaria de 
aproveitar a entrevista para agradecer à Global 
Alliance e ao Clube Naval a oportunidade que 
nos deram de participar nesta corrida."

• Em que medida pensa que esta corrida 
contribui para o desenvolvimento da sua 
actividade de pesca? 
- Pedro (capitão da Lissessane) - "Esta corrida dá 

uma boa oportunidade aos pescadores para 
ganhar prémios substanciais e permite-lhes 
investir em coisas que melhoram as suas vidas e 
as suas actividades."

• Este prémio é um incentivo ao investimento na 
sua actividade de pesca?
- Pedro (capitão da Lissessane) - "Sim. Permite-

nos  investir no melhoramento dos barcos e 
melhora a nossa actividade."

• Boa tarde Manuel, parabéns por este segundo 
prémio. Já sabe o que vai fazer com ele?
- Manuel (capitão da Joaninha) - "Risos. Sim. 

Definitivamente vou investir no barco. talvez 
comprar um novo motor."

• Armando, é o capitão da Vóvó Deolinda, a 
terceira embarcação vencedora desta corrida 
de Dhows. Porquê este nome?
- Armando (capitão da Vóvó Deolinda) - "Risos. 

Foi uma homenagem a minha avó que se chama 
Deolinda."
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• Então ela também merece um prémio 
hoje..deu sorte?
- Armando ( capitão da Vóvó Deolinda) - "Risos. 

Sim, deu sorte. Ela merece e o prémio será para 
ajudar a família e também uma ajuda para 
investir no melhoramento do barco."

• A polícia marítima acompanhou esta corrida 
do inicio ao fim. Como considera que correu 
esta prova em termos de segurança marítima?
- Chefe da equipa da polícia marítima - "A corrida 

decorreu em segurança e com condições 
climatéricas favoráveis. Gostaria apenas de 
alertar para o facto de, pese embora nos 
empenhemos sempre em dar o nosso melhor, a 
verdade é que a polícia marítima tem meios 
insuficientes para garantir uma total segurança 
quando se realizam estes eventos. Precisamos 
de mais meios."

A cerimónia da entrega de prémios decorreu na 
sede da Global Alliance, com muita animação e 
entretenimento a mistura.

Louis Kahts administrador delegado da companhia 
de seguros Global Alliance em Moçambique, foi 
quem procedeu à entrega dos prémios. 
O evento foi organizado com empresas locais, com 
comida e bebida moçambicanas.

Louis Kahts



JUDOKAS DO CLUBE NAVAL MEDALHADOS NO 
TORNEIO NACIONAL MAPUTO-MATOLA
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Realizou-se mais um Torneio Nacional de Judo, 
que desta vez decorreu no Clube Naval de Maputo 
e onde vários atletas e instrutores do Clube Naval 
foram medalhados.

Resultados

Nome Classificação

Beatriz Neves        1˚ Lugar

Tomás Teixeira      1˚ Lugar

David Bernardo      1˚ Lugar

Artur carlos      1˚ Lugar

Edson Madeira      1˚ Lugar

Runi Paulino      2˚ Lugar

Artur Junior      2˚ Lugar

Narciso Matos      2˚ Lugar

Beatriz Ferreira      3˚ Lugar

Vanessa Major      3˚ Lugar

Kevin Loforte      3˚ Lugar

O Clube Naval entrevistou Edson Madeira, 
treinador e atleta do Clube.

• Edson, está satisfeito com os resultados?
- "Penso que o resultado é só mais um dado 

adquirido para esta prova pois os atletas não 
tinham qualquer tipo de pressão e o importante 
era fazer rodagem. Contudo, penso que o que 
mais queria deles era atitude e isso foi patente. 
De momento temos atletas em todas as 
categorias da selecção, o que faz dos nossos 
objectivos satisfatórios até ao momento."

• Qual o balanço que faz da equipa técnica?
- "A Equipa técnica, neste caso eu,tenho estado a 

trabalhar com os atletas 2 vezes por dia, 5 dias 
por semana, o que faz com que eles 
gradualmente consigam aliar a parte técnica da 
força e a parte psíquica. Para isso, contamos 
com a precisa ajuda de uma psicóloga,  a Khaty 
Jamice que tem vindo a trabalhar com os 
nossos atletas a custo zero."
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Qual o balanço geral que faz da equipa técnica?

" A Equipa técnica, neste caso eu, tenho estado a trabalhar com os 
atletas duas vezes por dia, cinco dias por semana, o que faz com que 
eles gradualmente consigam aliar a parte técnica da força e a parte 
psíquica. Para isso, contamos com a precisa ajuda de uma psicóloga,  
a Khaty Jamice que tem vindo a trabalhar com os nossos atletas a 
custo zero. "



.................................................................................................................................................................

CLUBE NAVAL NO SA RANKING EVENT EM 
JOANESBURGO

  Judokas do Clube Naval, participam esta semana no SA Ranking Event, a decorrer em Joanesburgo.

    Até à data, estes foram os resultados do final da semana:

Os nossos atletas cadetes e juniores terão este ano 
os jogos africanos da juventude no Botswana, os 
jogos da CPLP em Luanda, os Jogos do Scasa no 
Zimbábue e, se tudo correr bem, poderão 
qualificar-se para os jogos olímpicos da juventude 
que irão  realizar-se na China em Nyanging. Por 
isso os atletas tem que ter em mente que são 
metas e que cada campeonato poderá abrir a 
porta para um outro. Penso que será possível 

qualificar algum atleta para os jogos olímpicos da 
juventude. 
Meus objectivos pessoais como atleta de alta 
competição, são, neste momento,  preparar-me 
para o campeonato de África que irá decorrer  nas 
Maurícias de 24 a 28 de Junho. Para tal, vou fazer 
uma "tournée" pela Europa a fim de estar a 100% 
para o Africano e depois terei os Jogos da 
Commonwealth na Escócia e Mundial na Rússia."

N°16 - ABRIL 2014

Nome Classificação

Kevin Loforte
(categoria 66 Kg)        1˚ Lugar

Edson Madeira
(categoria 73 Kg)      1˚ Lugar

Vanessa Major
(categoria 57 Kg)      2˚ Lugar

Artur Carlos
(categoria 60 Kg)      5˚ Lugar

Daniel Bernardo 
(categoria 50 Kg)      sem qualificação
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