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Pesca Desportiva
- Resultados do Troféu Verão.

Natação
- Informações úteis.

TODA EQUIPA DO CLUBE NAVAL DESEJA A TODOS OS SÓCIOS 
UM PRÓSPERO ANO NOVO!

Caros membros,

Estamos na reta final de mais um 
ano, ano este que passou tão 
rápido como as tempestades 
vindas do sul. 
Desde a nossa tomada de posse 
em meados deste ano temos 
estado a tentar concretizar 
alguns dos nossos objectivos, 
consegu imos reab i l i t a r as 
p isc inas , a sa la de judo, 
impermeabilizar a cobertura do 
edifício principal e estamos na 
fase final da implementação de 
um programa informático para a 
gestão dos sócios e utilitários do 
Clube. Foi feita também uma 
modernização da nossa rede 
informática na secretaria e a 
criação desta “Newsletter” para 
uma melhor comunicação entre o 
Clube e os seus sócios.
Como sabem o ano que vem 
marca uma data histórica para o 
Clube Naval, fazemos 100 anos 
de existência. 

É uma data memorável que faz 
do Clube Naval o mais antigo em 
Moçambique e como devem 
imaginar, não irá passar em 
branco. Já estamos a organizar 
alguns eventos para a celebrar, e 
desde já, em nome da Direcção 
convido a todos os sócios para 
darem o seu contributo, podem 
con tac ta r a secre ta r ia ou 
qualquer membro da Direcção, 
todas as ideias e apoios são bem 
vindos.

Uma das iniciativas destas 
celebrações será lançar uma 
nova página de internet, mais 
atractiva, interactiva e actual 
como também um novo logotipo 
do Clube Naval, que já poderão 
ver nesta “Newsletter”. 
Queremos um Clube mais 
dinâmico e moderno, mas nunca 
esquecendo que o foco principal 
são os seus sócios.

Gostaria de aproveitar esta 
oportunidade para desejar a 
todos os sócios e suas famílias 
umas festas muito felizes e um 
ano novo próspero.

Saudações Navalistas,

Marco Veiga
Presidente da Direcção
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Após a interrupção da época da pesca desportiva 
competitiva, o Clube Naval de Maputo realizou no 
dia 15 de Dezembro 2012, o torneio de pesca do 
alto mar denominado Troféu Verão.

O torneio surge como forma de estimular a 
actividade da pesca desportiva entre os sócios do 
Clube Naval e a confraternização com o Clube 
Marítimo do Maputo, nesta e outras actividades 
náuticas.

Com a participação de 12 embarcações e um tempo 
bastante favorável, foram “capturados” e libertados 
vários troféus de bico, e inúmeras espécies 
pelágicas.

O Clube Naval de Maputo, pretende tornar este 
torneio parte integrante e cíclico do calendário da 
pesca desportiva para os anos subsequentes, 
harmonizando assim ao calendário de outros clubes 
ou associações de pesca desportiva na zona sul de 
Moçambique.   

A particularidade deste torneio é a subdivisão das 
espéc ies pe lág icas dos t ro féus de b ico 
representando categorias distintas, considerando a 
divisão do maior peixe.

A Comodoria do Clube Naval do Maputo agradece 
aos patrocinadores do torneio, respectivamente: 
Southern Sun, BCI, F.M. Simões S.A.R.L, Limetal Lda 
e a todos os participantes.

Abaixo consta a acta das qualificações do torneio, 
posicionando-se em 1º lugar a equipe da 
embarcação Fourplay, seguida da embarcação Flint 
e na 3ª posição a embarcação Dan Dan.

PESCA DESPORTIVA: TROFÉU VERÃO



Divisão GamefishDivisão Gamefish Divisão BillfishDivisão Billfish

Classificação Embarcação              Pontuação total Embarcação Pontuação total

1 Fourplay                      321,40 Fourplay                      2400,00

2 Flint                             145,60 Nana 1600,00

3 Dan Dan                     118,50 Cheetah 800,00

4 Spartan 81,60 Nakisai 800,00

5 Yolanda 57,90 Hakuna Matata 800,00

6 Maxims 56,70 Spartan 800,00

7 Cheetah 0 Yolanda 400,00

8 Foxtrot II 0 Dan Dan 0

9 Hakuna Matata 0 Flint 0

10 Maguro 0 Foxtrot II 0

11 Nakisai 0 Maguro 0

12 Nana 0 Maxims 0

Divisão GamefishDivisão GamefishDivisão GamefishDivisão Gamefish

Classificação Embarcação Peso (kg) Espécie Pescador

1 Fourplay 24,0 Wahoo To Zé

2 Spartan 20,4 Wahoo Pedro Martins

3 Dan Dan 15,5 Xaréu Danilo Abdula

4 Dan Dan 11,0 Xaréu Albano Bastos

5 Flint 8,8 Atum (5-14,9 kg) Marco Veiga

6 Dan Dan 7,9 Xaréu Albanos Bastos

7 Fourplay 7,7 Atum (5-14,9 kg) Marcelo Matos

8 Maxims 7,6 Serra (5-14,9 kg) Jorge Silva

9 Dan Dan 6,7 Xaréu Danilo Abdula

10 Flint 6,5 Barracuda Sergio Veiga
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RESULTADOS FINAIS
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NATAÇÃO

HORÁRIOS Crianças: 
  Segunda/Quarta/Sexta-Feira:
  10h00 - 10h45
  10h45-11h30
  14h30-15h15
  15h15-16h00
  16h00-16h45

  Adultos:
  Segunda/Quarta/Sexta-Feira:
  05h30 - 06h15
  06h15-07h00
  11h30-12h15
  12h15-13h30
  13h30-14h15

PREÇO  1400 Mtn/mês - 3 aulas por semana

CONTACTOS 82 89 45 000 (Janete Antunes)
  84 80 64 603 (Patricio Vera)

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Como anunciado na edição do mês de 
Outubro, o Clube Naval iniciou com a 
temporada de natação. 

As inscrições para as aulas de natação 
estão abertas aos sócios e também aos 
alunos que frequentaram a natação no 
Clube Naval, nas épocas anteriores, 
mesmo não sendo sócios.
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