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Henk Son, 
Vice-Presidente do Clube Naval

Balanço de actividades

Há pouco mais de mais de um 
ano que a nova direcção do 
Clube Naval tomou posse, Henk 
Son, Vice-Presidente do Clube 
Naval, nos explica o que foi feito 
até a data.

Do ponto de vista desportivo, quais foram as 
actividades desenvolvidas pelo Clube Naval 
este ano?
«A nova direcção está a apoiar com muito vigor 
as actividades desportistas e estamos satisfeitos 
de ver os resultados positivos em várias 
modalidades.

• Judo: a equipa do Clube Naval estará 
representada no Campeonato Africano de Judo 
que terá lugar em Julho de 2013, na Argélia.

• Kendo: a equipa do Clube Naval que também é 
a equipa nacional participou dos Campeonatos 
Europeus de Kendo em Berlin em Abril de 2013 
e regressou com uma medalha.

• Zumba: esta modalidade conhece um franco 
sucesso e reúne cada vez mais membros.

• Ginásio: os membros estão a aumentar e a 
direcção do Clube Naval começou a substituir 
os equipamentos obsoletos por novas 
maquinas ao pedido dos membros. 

• Ténis, badminton e futebol estão activamente 
praticados por seus membros. 

• A secção de vela está em plena expansão, 
várias regatas foram organizadas este ano, 
especialmente com o Clube Marítimo de 
Desportos de Maputo.

• A modalidade natação foi reactivada, as 
piscinas foram renovadas e um programa 
completo de cursos está a disposição dos 
sócios, crianças e adultos.

• Estamos a organizar um curso de mergulho no 
Clube Naval.

Nós, membros da Direcção estamos felizes em 
ver esses progressos e vamos continuar a apoiar 
estas actividades, tanto quanto possível para 
nossos membros.
Este ano, o Clube Naval tem trabalhado para que 
a piscina do Clube seja novamente disponível 
para os membros exclusivamente, e acho que 
conseguimos atingir esta meta.»

Balanço de actividades feito 
por Henk Son, vice-presidente 
do Clube Naval
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Fizeram algumas obras de reabilitação das 
instalações?
«Fizemos várias, entre outras:
• A sala de judo foi completamente reabilitada e 

ficou nova!
• A direcção renovou, concertou e pintou o 

ginásio (paredes, chão, instalação eléctrica).
• Renovamos as piscinas.
• No que tange às futuras instalações do 

primeiro andar, um concurso aberto foi 

lançado no mês de Janeiro de 2013. 
Recebemos nove propostas, das quais 
preleccionámos quatro. A analise do contrato 
foi feita durante o Conselho Geral do dia 6 de 
Junho. Ainda durante este mandato, temos por 
objectivo de ter as instalações do rés de chão 
e do primeiro andar ocupados e reparados, 
para que os nossos membros gozem das 
melhores instalações durante sua estadia no 
Clube.
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SELECÇÕES PARA O CAMPEONATO AFRICANO DE 
JUDO EM ARGÉLIA - 1 A 5 DE JULHO DE 2013
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No dia 18 de Maio, ocorreu no Clube Naval de 
Maputo  o torneio de qualificação denominado 
«Clube Naval 100 Anos». Este serviu para 
seleccionar os atletas nas categorias cadetes e 
juniores que irão ao Campeonato Africano de 
Judo entre os dias 1 e 5 de Julho, na Argélia.

Três atletas do Clube Naval qualificaram-se 
nesta primeira fase:
• Yannick Martins,
• Joel Barata,
• Kevin Loforte, cujo pedido para ficar sócio-

atleta do Clube Naval está a ser examinado. 
Realçar que no dia 13 de Junho, Kevin Loforte 
ganhou o trofeu de Melhor Atleta Jovem do 
ano eleito pelo ministério da Juventude e 
Desportos. 

A competição reuniu trinta atletas de vários 
clubes: Judo Clube da EDM, Judo Clube 
Sanana School, Clube Kodokan e Clube Naval, 
que todos saíram com um brinde do Clube 
Naval (Medalha Clube Naval 100 Anos).
Para além dos atletas, estiveram presentes os 
pais, encarregados de educação, alguns 
membros da direcção, público em geral e os 
medias.

No dia 25 de Maio, realizou-se a segunda fase 
de selecção para judokas cadetes et juniores 

durante o Torneio Nacional de Maputo que teve 
lugar no pavilhão do Estrela Vermelha de 
Maputo do qual participaram cerca de 150 
atletas.
No escalão «benjamins» apenas entraram 
atletas novatos, mas mesmo assim o judoka do 
Clube Naval, Cesar Martinho (-27kg) arrecadou 
uma medalha de Bronze.
Na categoria «cadetes» qualificaram-se para o 
Campeonato Africano de Judo os seguintes 
atletas do Clube Naval:
• Marvin Mussagy (-50kg),
• Yannick Martins (-90kg), vice-campeão de 

África, edição 2012, em Botswana,
• Joel Barata (-81kg),
• Enio de Jesus/suplente (-60kg),
• Beatriz Ferreira/suplente (-57kg). 

Também estão qualificados os seguintes atletas:
• Kevin Loforte (-60kg), vice-campeão de África, 

edição 2012, em Botswana,
• Elton Chiau (+90kg), 3º classificado no 

campeonato de África, edição 2012, em 
Botswana.

Os atletas qualificados serão treinados por 
Edson Madeira, professor de judo, cinturão 
preto, do Clube Naval.



EXPOSIÇÃO DOS 100 ANOS

No âmbito do Centenário do Clube Naval, a direcção organizou o Museu Exposição dos 100 Anos.
A exposição retrata a historia do Clube Naval desde sua criação em 1913.
Aurélio Rocha, Vice-Presidente da Assembleia Geral declarou: «Procuramos o que que o Clube Naval 
tem em termos de material, trofeu e organizamos cronologicamente.
Os primeiros trofeus na entrada do mais antigo ao mais recente, os trofeus maiores estão no meio.
Nas fotografias, para alem daquelas que estão na parede e retratam a parte mais antiga, temos esses 
painéis centrais dispostos por actividades. A primeira parte é sobre o Clube Naval fisicamente e os 
documentos de fundação, depois vêm as modalidades desportivas náuticas: vela, caça submarina, 
pesca, outros desportos e actividades.
A exposição vai se completar ao longo do ano com eventuais contribuições dos sócios. 
São bem-vindos para visitar a exposição no salão Nobre do Clube Naval!»
......................................................................................................................................................................................................

DIA DA CRIANÇA
No dia 8 de Junho, em comemoração dos 100 Anos do Clube e em consideração ao mês da criança, 
o Clube Naval de Maputo organizou uma festa infantil com várias brincadeiras: pinturas faciais, 
palhaços e concurso de pesca de margem, que reuniu várias crianças.
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