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AURÉLIO ROCHA 

AURÉLIO ROCHA, NOVO PRESIDENTE DO CLUBE NAVAL 
PROMETE UM CLUBE PARA TODOS OS SÓCIOS

• Sr. Presidente, antes de  mais, Parabéns pela 
sua eleição. Foi eleito a 28 de Maio Presidente 
do Clube Naval. Há quanto tempo é sócio do 
Clube?
- "Obrigado. Sou sócio há mais de 20 anos." 

• Lembra-se do Clube Naval nessa altura?
- "Eu lembro-me do Clube Naval dessa altura e 

lembro-me do Clube Naval há muitos mais anos 
do que isso. Ainda no tempo colonial, não 
sendo sócio, eu frequentava o Clube Naval 
através de amigos meus, que eram filhos de 
sócios. Enfim, tinha esse privilégio. E havia uma 
coisa que se fazia antigamente, pois o Clube 
Naval abria essa possibilidade. Quando havia 
festas de estudantes, bailes de finalistas, festas 
de fim de ano lectivo, uma das salas disponíveis 
para realizar essas festas em que eu participava 
como membro de direcção de baile de finalistas 
ou numa comissão de direcção de baile de fim 
de ano, era aqui no Clube, pois havia condições 
óptimas para a sua realização."

• Parece lembrar-se desde sempre  deste 
Clube..é Moçambicano?
- "Sou. Mas não é por isso. Há muita gente que 

não é moçambicana e que se lembra dessa 
época."

• Pratica alguma actividade náutica?
- "Não. Apenas sei conduzir barco. (risos). Barco 

de recreio. Tenho um barco de recreio e é por 
essa razão. Gosto de determinadas actividades 
náuticas, gosto muito de vela, mas não pratico.

- Gosto de natação, embora não seja um exímio 
nadador. Nunca participei em competições, mas 
gosto de ver e até de participar na realização 
desses eventos. Uma coisa que aprecio muito e 
que penso que o Clube Naval perdeu um 
bocadinho essa memória é a caça submarina. 
Aprecio muito a coragem, a valentia dos 
caçadores e pescadores submarinos porque é 
uma modalidade muito arriscada. É claro que 
também é uma modalidade que envolve custos 
financeiros bastante elevados pois é preciso ter 
um equipamento mais sofisticado. 
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Aurélio Rocha

AURÉLIO ROCHA, 
NOVO PRESIDENTE DO 

CLUBE NAVAL

“É preciso voltar a entregar o 
Clube Naval aos sócios. 

Essa é a bandeira desta direcção”



.......................................................................................................................................................................................................................  
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ACTIVIDADE DE ‘JIU-JITSU’

.......................................................................................................................................................................................................................  
CLUBE NAVAL NO CAMPEONATO DE JUDO DAS MAURICIAS

Estão abertas as inscrições para a actividade de 
‘Jiu-Jitsu’.
Estas actividades realizam-se Terças e Sextas-
Feiras às 20:00.
Tem como Professores: 
• Miguel Gonçalves (Jiu-Jitsu) 
• Edson Madeira (Judo)
A mensalidade é de 1.300MTS/mês e a inscrição 
tem o valor de 200MTS.

Existe ainda um intercâmbio desportivo entre VITA 
TEAM BJJ & ICON JJ e a Federação Moçambicana 
de Judo.
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Nos t ivemos grandes referências desta 
modalidade no Clube Naval a nível internacional. 
Tivemos dois ou três atletas recordistas no 
continente Africano na modalidade de caça 
submarina."

• A modalidade já não é muito praticada?
- "Hoje não. Entrou em declínio a partir da 

independência. Hoje temos uma meia dúzia de 
pessoas que estão a tentar reactivar essa 
modalidade."

• Quais são os seus projectos e sonhos para 
este mandato? O  que esteve até  agora menos 
bem e o que há a melhorar?

- "Os sonhos não são só meus. São de toda esta 
equipa que já vem de trás e que, em 
determinado momento, entendeu que era muito 
importante voltar a entregar o Clube Naval aos 
sócios. Essa é a nossa bandeira. Porque ele de 
certa maneira se afastou dos sócios. E 
naturalmente que, por reacção, os sócios se 
afastaram dele.

- Para dirigir um Clube com esta dimensão é 
necessário ter sensibilidade, é preciso gostar 
das coisas náuticas, gostar do Clube. É preciso 
que as pessoas tenham conhecimento dos 
Estatutos.  O Clube não é nosso. É de todos os  
sócios."

A selecção moçambicana de judo deslocou-se ao 
campeonato africano nas Mauricias entre os dias 
24 a 29 de junho do corrente mês.
Os atletas e instrutores do clube Naval de Maputo 
Edson Madeira e Bruno Luzia fizeram parte da 
delegação. 
A t é a d a t a , o s r e s u l t a d o s a i n d a s ã o 
desconhecidos.

Edson Madeira

Atleta e instrutor de 
Judo



REGATA VASCO DA GAMA 2014
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Foram dias solarengos os que acompanharam a 
regata Vasco da Gama 2014, organizada pelo 
Royal Natal Yatch Club. A regata deu inicio a 19 de 
Junho e levou as frotas de Maputo a Durban.

Este ano, Michael Kavanagh  levou o Ray of Light à 
vitória.

O evento merece o destaque no calendário Sul-
Africano de actividades náuticas.

Menos de uma hora foi o tempo que separou as 
três primeiras posições na chagada a Durban, 
sábado à noite, dia 21 de Junho.

A 'Família'  do barco Ray of Light foi a primeira 
classificada com menos de dois dias e meio de 
percurso. Em declarações na cerimonia de entrega 
de prémios Michael Kavanagh declarou: "A corrida 
foi boa e difícil  .O mau tempo foi extremamente 
desafiador para nós na noite de quinta."

O comodoro do Royal Natal Yacht Club, Graham 
Rose, não conseguiu chegar a tempo, e terminou a 
sua nona tentativa de fazer esta regata. 

Mais da metade da frota não conseguiu completar 
a partida que se revelou esgotante.

No discurso de entrega de prémios, Rose disse:    
"A regata Vasco da Gama 2014 decorreu de acordo 
com a sua reputação: acontece tudo ou nada! A 
regata internacional de Maputo para Durban 
abrange todos os componentes de drama e 
prestígio."
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CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS

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

EMBARCAÇÕES À VENDA
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EMBARCAÇÃO A VELA CN01 PERTENCENTE 
AO CLUBE NAVAL

Proposta base de licitação: 5.000 Meticais

EMBARCAÇÃO A FINE PERTENCENTE AO 
CLUBE NAVAL

Proposta base de licitação: 1.500 Meticais
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Resultados da Regata Vasco da 
Gama:

1. Ray of Light - Michael Kavanagh 

2. Southern Storm - Chris Frost 

3. Bellatrix - Gregg Hurter 

4. Sticky Fingers - Rob Samways 

5. Pallucci - Warren Clark

Todas as propostas deverão ser feitas em carta fechada e entregues até ao dia 10/07/2014, e serão abertas 
no dia 11/07/2014 pelas 17h00 nas instalações do Clube Naval.


