
 
 

Embaixada do Japão procede à entrega de equipamento de Judo 
 

No âmbito do programa de “Grant Assistance for Cultural Grassroots Projects” 
do Governo do Japão, com o objectivo de contribuir para a promoção de Judo 
em Moçambique, através do projecto entitulado “The Project for the 
Improvemento of Judo Equipment”, teve lugar, no dia 10 de Agosto de 2018, no 
Ministério da Juventude e Desportos, a cerimónia de entrega de 440 tapetes e 
387 fatos de judo, pela Embaixada do Japão, à Federação Moçambicana de 
Judo. 
Estiveram presentes cerca de 50 pessoas, dentre elas, o Embaixador do Japão 
em Moçambique, Toshio Ikeda, a Vice Ministra da Juventude e Desportos, 
SEXA Srª. Ana Flávia de Azinheira, o Embaixador do Brasil em Moçambique, Sr. 
Rodrigo Soares, o Presidente da Federação Moçambicana de Judo, Sr. 
Fernando Sumbana, que foram unânimes em salientaram a importância desta 
oferta para a massificação do judo pelo país. Participaram ainda no evento, o 
Director Nacional da Juventude e Desportos, Sr. Rui Albasine, o Director do 
Instituto Nacional de Desportos, Sr. Francisco da Conceição, a Directora do 
Fundo de Promoção Desportiva, Srª. Amélia Chavana, quadros das 
Embaixadas do Japão, Brasil e do Ministério da Juventude e Desportos, 
representantes das escolas, clubes e associações de judo, atletas, equipe 
técnica e antigos praticantes de judo.  
Após a sessão de fotografias, houve espaço para uma pequena demonstração 
de técnicas de judo no tatame, protagonizada por alguns atletas e seus mestres, 
entusiasmados com o equipamento ora recebido.  
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Os dois embaixadores comprometeram a incrementar o intercâmbio desportivo entre o Japão-Brasil e Moçambique através do judo Atletas ficaram felizes com os novos quimonos 



 
Discurso do Embaixador Ikeda 

 
Sua Excelência Senhora Flávia Azinheira, Vice Ministra da 
Juventude e Desportos, 
Sua Excelência Senhor Rodrigo Baena Soares, Embaixador do 
Brasil em Moçambique,  
Excelentíssimo Senhor Fernando Sumbana, Presidente da 
Federação Moçambicana de Judo,  
Estimados atletas e seus mestres,  
Senhoras e Senhores, 
Bom dia !  
 
Estou muito grato pela presença de todos nesta cerimónia de 
doação de materiais de Judo para a Federação Moçambicana de 
Judo. 
Saúdo, de maneira particular, a Sua Excelência Vice Ministra 
Azinheira, que hoje nos honra com sua presença inestimável. 
 
O Judo foi criado e desenvolvido como Arte Marcial no Japão, e 
hoje se tornou num dos desportos mais praticados a nível 
internacional. 
Estou informado de que o Judo foi introduzido em Moçambique há 
20 anos, e progride a passos largos em Moçambique, tornando-se 
numa das actividades desportivas mais praticadas e bem 
sucedidas. 
Temos os atletas moçambicanos de Judo aqui presentes e 
aclamados internacionalmente como é o caso de Neuso Sigauque, 
Bruno Luzia , Nilton Mujovo. 
 
Os mestres de Judo transmitem aos seus alunos uma consciência 
de hierarquia e respeito que muitos pais tem dificuldade de 
transmitir, e a prática de Judo fomenta a auto-estima de atletas. 
Por isso, o Judo é considerado como desporto disciplinador. 
 
Saúdo o Embaixador Soares e a Embaixada do Brasil em 
Moçambique pela realização do curso de Judo para as meninas e 
os meninos no Centro de Desenvolvimento Comunitário Maria 
Grazia Rizzo no mês de Fevereiro deste ano, convidando o mestre 
brasileiro de Judo para Moçambique. 
 
 



 
Discurso do Embaixador Ikeda 

 
Assim como a Embaixada do Brasil, a nossa Embaixada gostaria 
de promover e divulgar o Judo em Moçambique, em estreita 
cooperação com a Federação Moçambicana de Judo. 
Neste sentido, o Governo do Japão decidiu doar 440 tapetes e 387 
vestimentas de Judo e enviar a instrutora Ujiie para oferecer o 
suporte técnico a partir do més de Outubro deste ano. 
 
Desejo que, com uma maior expansão da prática de Judo em 
Moçambique, a Federação Moçambicana de Judo possa  
materializar a participação de maior número de atletas 
moçambicanos de Judo na Olimpíada e Paraolimpíada de Tóquio, 
no ano de 2020. 
 
À terminar, agradeço à Federação Moçambicana de Judo pela 
co-organização desta cerimónia, ao Embaixador Soares pela 
honrosa presença, e igualmente, uma saudação e apreço especial 
vão ao Ministério da Juventude e Desportos por meio da Vice 
Ministra Azinheira que tornou, com a sua presença, este evento 
muito especial. 
 
Muito obrigado! 
 

 


