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Quais são as últimas realizações da 
Direcção?

«Ultimamente organizamos os seguintes 
pontos para melhorar o funcionamento do 
Clube Naval.

• Dois depósitos de água: há duas semanas 
instalamos dois depósitos de água de 1500 
litros cada um, conectados a uma bomba de 
água o que permite ter pressão suficiente e 
constante para poder lavar os barcos e o 
material de pesca mesmo no período da 
tarde. Nos últimos dez anos, o Clube Naval 
esteve dependente da rede municipal no que 
tange à lavagem dos barcos e outros 
materiais de pesca. Isso implicava que este 
serviço somente podia ser executado no 
p e r í o d o d a m a n h a a t é à s 1 1 h 0 0 , 
impossibilitando a lavagem dos barcos no 
período da tarde. 

• E s t a c i o n a m e n t o : d e v i d o a o 
congestionamento de carros dentro do 

Clube, foi estabelecido um despacho 
direccional a fim de melhor organizar o 
espaço e permitir às embarcações de 
livremente aceder à rampa. A grande 
mudança é que doravante somente se 
permite a entrada de uma viatura por boxe 
ao mesmo tempo. Essa nova regra entrou em 
vigor no dia 15 de Setembro e já produz 
efeitos benéficos.

• Obras: para terminar, referir que após a 
Assembleia Geral e o lançamento de um 
concurso públ ico, fo i recentemente 
adjudicado o espaço do 1˚ andar à empresa 
Luna, lda. As obras para transformar o 
espaço em um snack-bar estão a decorrer 
fluidamente. A abertura está prevista para 
meados de Novembro. Relativamente ao 
espaço do ré de chão, foi lançado um 
concurso público. A Direcção juntamente 
com uma comissão composta por alguns 
sócios está a analisar estritamente as quatro 
propostas apresentadas. Muito em breve 
será feita a adjudicação do espaço.»

O Secretário Geral tem uma 
função vasta.
Ele auxilia a Comodoria e 
coordena as actividades gerais 
do Clube.

Victor Serraventoso,
Secretário Geral do Clube Naval
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CURSO DE INICIAÇÃO À VELA PARA ADULTOS
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A secção de vela do Clube Naval está a 
organizar um curso de iniciação à vela para 
adultos.

Estão abertas até 10 de Outubro as inscrições 
para o curso. 

Este terá uma duração de três meses e 
decorrerá os sábados e domingos, das 8h30 às 
11h00, no Clube Naval de Maputo.

Para mais informações, contacte a secretaria 
do Clube Naval.

As inscrições são limitadas a 10 participantes.

Preço:
• Não sócios: 10 500,00 Meticais
• Sócios: 6 000,00 Meticais

Livio Sérgio é o novo Secretário da Comodoria, 
entrou em função o dia 7 de Junho de 2013.

Qual é o seu papel no Clube Naval?
«Controlar as saídas de barcos, verificar que 
os espaços do Clube estejam bem usados, ver 
as obras nas boxes, controlar a limpeza e 
informar à Comodoria.»

Depois desses primeiros meses de trabalho, 
quais são as suas primeiras impressões?
«Não é sempre fácil porque tem que lidar com 
muita gente e procurar o consenso para 
satisfazer as pessoas. Mas estou disposto a 
aprender e melhorar alguns aspectos, por 
exemplo a relação entre os marinheiros e os 
s ó c i o s o u e n t re a C o m o d o r i a e o s 
trabalhadores.»
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 NOVO PREÇÁRIO
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COMUNICADO

Informamos a todos os sócios e o público em geral que após o Conselho Geral do dia 18 de 
Junho de 2013, foram aprovados os seguintes aumentos de quotas e taxas.
Os novos valores serão aplicados a partir do dia 1 de Agosto de 2013. Todos os valores com 
excepção da jóia são em meticais.

ANTIGO VALOR NOVO VALOR

JOIA USD$ 250 USD$350

QUOTA 360 500

Espaço fechado 16Mt/m2 30Mt/m2

Espaço aberto 4Mt/m2 10Mt/m2

Taxa de serviço 250 500

SÓCIO

Rampa com embarcação registada no Clube 300 400

Rampa com embarcação não registada no Clube 450 550

Meia rampa com embarcação registada no Clube 150 250

Meia rampa com embarcação não registada no Clube 225 350

Lançamento jetsky 160 250

Estacionamento trailer jetsky por dia 160 200

Estacionamento embarcação por dia 160 250

Lançamento canoa 90 150

Uso de energia por dia 150 300

NÃO SÓCIO

Rampa 670 900

Meia rampa 335 500

Lançamento jetsky 230 400

Estacionamento trailer jetsky por dia 230 400

Estacionamento embarcação por dia 530 800

Estacionamento trailer embarcação por dia 300 500

Lançamento canoa 160 300

Uso de energia por dia 150 500

Informamos a todos os sócios e o público em geral que após o Conselho Geral do dia 18 de Julho 
de 2013, foram aprovados os seguintes aumentos de quotas e taxas.
Os novos valores entraram em vigor o dia 1 de Agosto de 2013. Todos os valores com excepção da 
jóia são em meticais.
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