
CENTENÁRIO DO CLUBE NAVAL

No dia 13 de Fevereiro o Clube Naval de Maputo completou 100 Anos de existência. 
Nesta data a Direcção do Clube oficialmente dirigiu um protocolo que determinou o inicio das actividades 
comemorativas do Centenário do Clube Naval, destacando uma série de actividades para o mês de Março:
• Regata dos 100 Anos nos dias 9 e 10 de Março, 
• Exposição fotográfica de Kok Nam no dia 13 de Março,
• e Jantar de Gala no dia 22 de Março.
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MARÇO, 
MÊS DAS VIVAS MARÉS DE 

EQUINÓCIO

«Quando o  Sol ardendo
iguala o dia e noite em 
quantidade». 
Luís de Camões

Março também contará com vários 
eventos: Regata, Jantar de Gala, 
Exposição fotográfica...
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João Raposeiro, Presidente da Assembleia Geral

Na ocasião, João Raposeiro, Presidente da 
Assembleia Geral ilustrou os momentos mais 
importantes do Clube Naval, desde a sua génese  
em 1913, com o nome de Grémio Náutico de 
Lourenço Marques, numa época em que foram 
também criados por iniciativa da comunidade inglesa 
local dois outros clubes virados à pratica de 
desportos náuticos: o ‘Lourenço Marques Yachting 
Club’ e o ‘Delagoa Bay Swimming Club’.

Em 1938, o Grémio Náutico alterou sua designação 
para Clube Naval de Lourenço Marques. 

Nas décadas 1950, 1960, 1970, o Clube Naval 
formou os melhores velejadores, remadores e 
pescadores que Moçambique conheceu.

Ficou memorável a participação de ume equipa de 
Moçambique na Iª Regata Cidade do Cabo - Rio de 
Janeiro, em 1971. 

Desde 2003, o Clube Naval tem marcado anualmente 
a sua participação na Regata Vasco de Gama entre 
Durban e Maputo.

No decurso de sua historia centenária o Clube Naval 
foi um dos principais promotores dos desportos 
náuticos e de outras modalidades desportivas no 
país, tendo promovido e lançado no desporto de alta 
competição inúmeros atletas que representaram o 
Clube e o país em competições nacionais e  
internacionais.

A comemorar o Centenário e com mais de mil sócios, 
o Clube Naval é o mais antigo clube em actividade 
em Moçambique. Ao longo de 2013, diversas 
actividades serão organizadas para comemorar esta 
data.
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REGATA DOS 100 ANOS 

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

JANTAR DE GALA - DIA 22 DE MARÇO
Para celebrar o Centenário do Clube Naval de forma memorável, a Direcção do Clube organiza um Jantar de 
Gala, exclusivamente para os sócios.
O Jantar realizar-se-á no dia 22 de Março, no Clube Naval. 
Várias actividades terão lugar no Salão Nobre e no átrio frontal do Clube.
Os bilhetes para o jantar estarão à venda na Secretária do Clube a partir do dia 12 de Março. 

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

RAMPA AUXILIAR

Foi recentemente concluída a construção da rampa auxiliar do Clube, esta visa facilitar o acesso de pequenas 
embarcações, tais como semi-rígidos, Jet Skies, Hobie Cats, Optimists  e outros.
Este acesso permite introduzir a embarcação sem que a carreta da mesma seja submersa na água salgada 
que tanto oxida o metal das carretas.
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