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O Clube Naval de Maputo é o mais antigo na história 
dos Desportos Náuticos do nosso País.
No âmbito do Centenário, o Clube Naval de Maputo 
tem realizado várias actividades alusivo aos 100 anos 
da sua existência, através da colaboração de alguns 
patrocinadores.
As actividades náuticas têm tido o maior destaque, 
tais como a Pesca Desportiva e a prática de Vela. 

Assim, convidamos os interessados a participarem 
numa regata patrocinada pelo banco BCI, que terá 
lugar nos dias 23 e 24 de Novembro.
A partida é às 10 horas em frente do Clube. 
As inscrições estarão abertas a partir da quarta-feira, 
dia 20 de Novembro, na Secretaria do Clube, nas 
horas normais de expediente para todas classes. 
Serão classificadas as classes que tiverem o mínimo 
de três na Classificação.
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Domingos Paulino, vice-presidente do 
Clube Naval, assistido por  Livio Sergio, 

novo secretario da Comodoria.

A mesa dos júris 
composta pelos senhores 
Daúde e Paulino procedeu 
com a pesagem dos 
exemplares, de forma 
tranquila e organizada 
conforme a chegada das 
embarcações.



PESCA DESPORTIVA: TROFÉU 100 ANOS

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

Beatriz Veiga

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

     José Rosado
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No âmbito da comemoração do Centenário do Clube 
Naval de Maputo, foi organizado no dia 9 de 
Novembro de 2013, a competição de Pesca 
Desportiva de alto mar “Troféu 100 Anos”.
Vários pescadores do Clube Naval de Maputo e do 
Clube Marítimo de Desportos participaram desta 
jornada coroada de numerosos troféus.  
A competição contou com duas divisões: Billfish e 
Gamefish. 
Após uma jornada de bom tempo, tanto na baia de 
Maputo como no alto mar, as embarcações  
regressaram ao Clube Naval de Maputo com grandes 
exemplares. A mesa dos júris composta pelos 
senhores Daúde e Paulino procedeu com a pesagem 

dos exemplares, de forma tranquila e organizada 
conforme a chegada das embarcações. Assim, na 
divisão Gamefish, classificaram-se nos três primeiros 
lugares, respectivamente, as embarcações: Spartan, 
Chakra e Pescador III.
Na divisão Billfish, serão premiadas as tripulações 
das embarcações Sholay e Chakra pelos “releases” 
dos marlins.
O pescador Pedro Renda, embarcação Maguro será 
premiado por ter conseguido o maior peixe: um atum 
de 19,50 kg.
A entrega de prémios será efectuada no jantar do 
Centenário do Clube Naval de Maputo a decorrer em 
breve.

Beatriz Veiga, bisneta de um dos mais antigos sócios do Clube Naval: Cândido 
Veiga. Tem 11 anos de idade e desde o ano passado que vem participando em 
campeonatos de pesca de alto mar. 
• Quem te ensinou a pescar?
- «Meu pai»... “Filho de pescador sabe pescar”.
• Como se interessou pela pesca?
- «Vi algumas amigas pescar aqui no Clube Naval, então comecei a pescar no 
murro.» 
• Qual foi o teu primeiro peixe?
- «Um xaréu de 2 kg.»
• E hoje, como foi a pesca?
- «Consegui apanhar a cana três peixes serras, de 3 a 4 kg.»

José Rosado, mais conhecido pelo seu cognome de Zé Pescador.
Sócio do Clube Marítimo de Desportos. Nesta prova, fez equipa com Ricardo 
Duarte.
• O que pescaram?
- «Nove atuns, um serra, uma garoupa, duas bogas e duas barracudas.»
• E a vossa técnica?
- «Usamos duas: corrico e jigging.»
• Em que zona pescaram?
- «Entre o poço e o farol Lacerda.»
• Zé Pescador, quem deu essa alcunha?
- «Foi me dada no Clube Naval, desde pequenino. Naquela altura, sempre 
pescava na muralha. Nos tempos, apanhávamos grandes peixes, por exemplo 
já pesquei um tubarão de 190 kg a cana na muralha ...Também faço caça 
submarina desde miúdo, provavelmente venha dai a atribuição da alcunha.»
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Alexandre Pais

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

TROFÉU 100 ANOS: CLASSIFICAÇÃO
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Sócio do Clube Naval desde 1996. Pesca desde os 6 anos de idade.
• Como aprendeu a pescar?
- «Aprendi com meu pai, no rio Umbeluzi em Marracuene e na Macaneta. 
Depois comecei a pescar no alto mar com amigos.»
• Como foi a pesca hoje?
- «Hoje, pesquei um blue marlin de 165 kg. Lutamos durante 1h30, queria 
fazer release mas o peixe morreu. Em todo caso, sempre tentamos fazer o 
release dos peixes.»
• E onde encontrou esse troféu?
- «Junto a Inhaca, em uma zona de 300 metros de profundidade.»
• E a equipa?
- «A equipa pescou um strip Marlin de 80 kg, mas conseguimos fazer o 
release.»
• Qual é a técnica que vocês usam?
- «A pesca de corrico. Consiste em navegar com o barco a uma 
velocidade aproximada a 13 km por hora ou 6 knots, com as canas e isca 
falsa (lula) na superfície.»

Divisão GamefishDivisão GamefishDivisão GamefishDivisão Gamefish

Classificação Embarcação Peso (kg) Espécie Pescador

1 Maguro 19,50 Atum Pedro Renda

2 Spartan 18,80 Dourado Piergiorgio Fantini

3 Pescador III 13,40 Serra José Rosado

Divisão GamefishDivisão Gamefish Divisão BillfishDivisão Billfish

Classificação Embarcação Pontuação total Embarcação  Pontuação total

1 Spartan 288,00 Sholay 600,00

2 Chakra 163,50 Chakra 600,00

3 Pescador III 126,15
4 Bit me II 78,00

5 Maguro 65,10

6 Big fish 45,30

7 Pumula 45,30

8 Foxtrot III 20,40

9 Sholay 0,00
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SEMINÁRIO DE KENDO NA ÁFRICA DO SUL 

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

GINÁSIO 
Caro sócio, já estamos no verão, venha conhecer o nosso ginásio e ponha toda a família em movimento!
O ginásio contempla mais duas bicicletas estacionárias e uma passadeira. 
Vá combinando as suas secções de treino, no nosso simpático ginásio à natação e entre para 2014 de boa forma!  

Neste grande evento em prol do 
Kendo, vários atletas da equipa 
moçamb icana g radua ram com 
sucesso, nomeadamente:
•  Leonid Pedro: 1° dan,
•  Lívio Manuel: 1° kyu,
• Ernânio Mandlate: 1° kyu.

Lembrar que o Kyu é primeiro nível de 
aprendizagem, var ia de ordem 
decrescente de 9 a 1, enquanto o Dan 
de ordem crescente de 1 a 9, este 
úl t imo requere muitos anos de 
dedicação, sacrifício, devoção, e 
experiência por parte do praticante.

Seis membros da Associação Moçambicana de 
Kendo e Iaido (AKIMO) e o Sensei Suenaga 
participaram de um seminário organizado pela 
Federação Sul-Africana de Kendo, que decorreu nos 
dias 26 e 27 de Outubro de 2013, em Joanesburgo.
O seminário foi marcado por vários senseis vindos do 
Japão, da Europa e da África do Sul:

• CHIBA Tanemichi (8° dan kyoshi)
• IRII Tokuaki  (8° dan kyoshi)
• ISHIMARU Teruaki  (7° dan kyoshi)
• KUMPF Uwe (7° dan renshi)
• GOTOH Isamu (6° dan)
• SEFOR Buster (6° dan renshi)
• HUGHES Tony (6° dan).
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