
8ª EDIÇÃO DA DHOW RACE - GLOBAL ALLIANCE
Louis gere uma equipa de 94 jovens, homens e 
mulheres, de maioria moçambicana. Além da 
qualificação, ele acredita firmemente na atitude e a 
personalidade da pessoa, dá uma oportunidade 
aos jovens e faz com que progridam na empresa. É, 
sem dúvida, por estas razões, assim como pelo seu 
bom humor que a atmosfera é profissional e 
também amigável e ninguém sai da empresa.
• Louis, como  é que a Global Alliance teve a 

ideia de organizar a Corrida dos Dhows de 
pesca?

- "Queríamos fazer algo diferente, algo para a 
comunidade e para os nossos clientes. Em 2006, 
enquanto almoçávamos no Clube Naval, vendo os 
dhows navegando no mar, decidimos organizar 
esta corrida. A corrida dá uma boa oportunidade 
aos pescadores de ganhar prémios substanciais , 
permitindo-lhes investir em coisas que melhoram 
as suas vidas e também é uma boa maneira de 
reunir e agradecer aos nossos clientes. Eles vêm à 
tarde à sede assistir à corrida, assistir à cerimónia 
de entrega de prémios e, em seguida, desfrutar de 
algum entretenimento. Todo este evento é 
organizado com empresas locais e a comida e as 
bebidas são moçambicanas."

• Como será a Corrida de Dhows este ano?
- "Vai ser a 8 ª edição da Corrida de Dhows, que vai 

ter lugar no dia 26 de Abril. Nós organizamos esta 
corrida com o forte apoio técnico do Clube Naval 
desde 2006, esta é uma parceria muito boa. A 
Corrida dos Dhows vai reunir 100 dhows de pesca 
(3 pescadores por show) saindo da Ilha de Xefina 
para a sede da Global Alliance na Avenida 
Marginal, em Maputo."

• E os prémios?
- "O primeiro dhow a chegar na sede da Global 

Alliance vai receber um prémio de USD 10 000, o 
segundo receberá 5 000 USD e a seguir, o terceiro 
2 500 USD. Cada participante também receberá 
um pacote de alimentos, a ideia é não perder um 
dia de pesca."

• Abordando o assunto dos seguros, a Global 
Alliance também assegura barcos?

- "Sim, asseguramos barcos. Oferecemos seguro 
abrangente para a maioria dos tipos de barcos. 
Claro que existem termos e condições, mas 
geralmente cobramos entre 2,5 % e  5 % do valor 
do barco por ano. Para barcos de dez anos e 
mais, nós fazemos uma avaliação." 

- Para mais detalhes: nossmane@ga.co.mz 

LOUIS KAHTS, 
ADMINISTRADOR DELEGADO 

DA GLOBAL ALLIANCE

Louis Kahts tem 37 anos e é natural 
da África do Sul. 
Desde 2012 , é admin is t rador 
delegado da companhia de seguros 
Global Alliance, em Moçambique. 
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APÓS 7 ANOS, O CLUBE NAVAL ESTÁ DE VOLTA 
À COMPETIÇÃO
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O Clube Naval aposta na formação de alta 
competição dos jovens a partir dos 2 anos. 
Para atingir esse objectivo a secção de natação do 
Clube Naval conta com os seguintes treinadores:
• Elisa Archer - Monitora de adaptação ao meio 

aquático para crianças entre os 2 anos  e os 4 
anos,

• Esperança Ocuane - Treinadora para crianças 
entre os 4 e os 7 anos,

• Valerio Domingo - Treinador - Alta competição,
• Janete Antunes - Treinador - Alta competição
• Filipa Lobo - Directora Técnica.

A primeira participação deste ano teve lugar no 
Campeonato Nacional da Cidade de Maputo, com 
os seguintes atletas femininas:  Melyssa Rocha, Ísis 
Vasconcelos, Kyara Rocha, Adriana Noivo e 
Savannanh Weiler, e os atletas masculinos: Yaseen 
Estanislau, Runi Paulino e Vasco Sampaio.
Sendo o primeiro torneio em que os atletas 
participaram no exterior e com muitos adversários 
durante o percurso, os jovens atletas do Clube 

Naval, já preparados pelos treinadores, não se 
deixaram intimidar.

No dia 23 de Fevereiro de 2014, teve lugar na 
piscina de Maxaquene, o torneio Manuel Tomé, 
nome atribuído em homenagem ao primeiro 
presidente da Federação Moçambicana de 
Natação, que muito tem contribuído para a 
promoção e desenvolvimento da modalidade.

Com o objectivo de melhorar os tempos e estimular 
o sentido de competitividade, participaram os 
seguintes jovens nadadores:
• Adriana Noivo (10 anos),
• Kyara Rocha (10 anos),
• Melyssa Rocha (7 anos),
• Yassine Estanislau (9 anos),
• Runi Paulino (9 anos),
• Savannah Weiler (12 anos),
• Isis Vasconcelos (8 anos).

Arrecadaram 4 Medalhas de Ouro, 4 de Prata e 3 
de Bronze.



RESULTADOS ADQUIRIDOS - TORNEIO MANUEL TOMÉ

Nome Prova Tempo Classificação

Melyssa Rocha (7anos) Pic 50B
100B 1.03,21 Medalha de Ouro

Medalha de Ouro

Isis Vasconcelos (8anos) Pic 50L
100L 1.07,52 Medalha de Ouro 

Medalha de Ouro

Adriana Noivo (10 anos) INC 50L
100L 1.03,21 Medalha de Prata

Savannah Weiler (12 anos) INF
50L
100L
200L

37,97

3.04,83

Medalha de Bronze

Medalha de Bronze

Runi Paulino (9anos) INC 50L
100L 49,50 Medalha de Bronze

Medalha de Prata

Yaseen Estanislau (9 anos)
INC

50L
100L 55,39 Medalha de Bronze

    NADADOR COMPLETO

RESULTADOS ADQUIRIDOS - NADADOR COMPLETO

Nome Escalão Classificação Pontuação

Melyssa Rocha Pic 1˚ Lugar 246

Isis Vasconcelos Pic 2˚ Lugar 127

Kyara Rocha INC 3˚ Lugar 310

Adriana Noivo INC 6˚ Lugar 223

Savannanh Weiller INF 8˚ Lugar 496

Yassen Estanislau INC 12˚ Lugar 160

Runi Paulino INC 17˚ Lugar 101
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Nos dias 1 e 2 de Março, na piscina de 
Maxaquene, realizou-se a prova «Nadador 
completo» que reúne cinco especialidades: 50/100 
metros Mariposa, 100 metros Costa, 100 metros 
Bruços, 100/200 metros Estilo). Todo o grupo de 
alunos esteve presente. Neste torneio participa o 

melhor posicionado na tabela do ranking de cada 
escalão, num conjunto de 5 especialidades, 
elegendo assim o nadador completo de cada 
escalão.
Os nadadores são obrigados a participar em cinco 
provas a pontuar.
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JUDOKAS DO CLUBE NAVAL MEDALHADOS NOS 
JOGOS DA LUSOFÓNIA

Qual é o balanço geral da equipa técnica?

"É um balanço muito positivo. Ao 
fim de 4 anos a formar os atletas, 
estou satisfeita, vejo o resultado 
de todo o esforço ao longo destes 
anos de formação. Tive que ser 
persistente.
A aliança do projecto com Filipa 
Lobo, trouxe uma mais valia para 
o C l u b e N a v a l , c r i a n d o  
dinamismo e uma motivação para 
os utentes e para os atletas. Dado 
uma base forte para um futuro 
me lho r de a t le tas de a l to 
rendimento.

Esta nossa participação nos 
torneios ajudou a fornecer dados 
para que possamos avaliar o 
trabalho seqüencial efetuado ao 
longo dos treinos, ajudou nos 
ainda a proporcionar aos nossos 
atletas um agradável convívio e 
incentivando-os a melhorar as 
suas marcas pessoais.
De referir também que o Clube 
N a v a l d i s p o n i b i l i z a a g o r a 
hidroginástica e natação para 
bébés (a partir dos 6 meses de 
idade até aos 36 meses)." 

Janete Antunes, 
treinadora

N°15 - FEV/MAR 2014

Os atletas e instrutores de judo do Clube Naval de Maputo, 
nomeadamente: 
• Edson Madeira, na categoria -73kg,
• Bruno Luzia, na categoria -66kg,
representaram com sucesso a Selecção Nacional de Judo e 
o Clube Naval  de Maputo, nos Jogos da Lusofónia que 
realizaram-se em Goa, na Índia,  entre os dias 18 e 30 de 
Janeiro 2014.
Bruno Luzia arrecadou uma Medalha de Prata e Edson 
Madeira, uma Medalha de Bronze.
Parabéns!
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