
SELECÇÃO MOÇAMBICANA DE KENDO NO 25˚ 
CAMPEONATO EUROPEU

A equipa de kendo da AKIMO (Associação de Kendo e Iaido em Moçambique) que treina 
regularmente no Clube Naval de Maputo, participou pela primeira vez no 25° Campeonato Europeu 
ocorrido na Capital Berlin-Alemanha entre os dias 12 a 14 de Abril 2013. 

Na presença de 30 nações de diferentes continentes e embora sem experiência quase nenhuma em 
campeonatos internacionais dessa envergadura, a selecção composta por quatro atletas, 
nomeadamente Ezequiel Matavele, Henk Son, Christos Perdikoulis e Fassilis Perdikoulis, teve uma 
prestação surpreendente e gloriosa, pois, o nosso atleta Ezequiel Matavele na prova por equipa, 
disciplina «Espirito de combate» / “the fighting spirit award”, saiu vitorioso com uma medalha de ouro. 
Esta disciplina caracteriza-se por ser uma das mais concorridas variantes da modalidade do kendo.  

Com aquisição desta experiência, a AKIMO aguarda ansiosamente pelo novo treinador substituto do 
Sensei Suenanga (7° Dan), que com o apoio da JICA chegará em breve a Moçambique, este monitor 
vem no âmbito de leccionar estratégias de combate em campeonato, armando desde modo a 
selecção moçambicana com  técnicas cinzeladas  para os campeonatos em 2014. 

A AKIMO volta a agradecer imenso à Embaixada do Japão pelo apoio incondicional que está tem 
prestado nos últimos anos, à JICA pelos esforços que tem prestado em benefício desta modalidade 
clássica, que alias, é uma das mais antigas artes  japonesas e provavelmente a mais próxima arte dos 
antigos samurais, agradece também ao Clube Naval de Maputo pela divulgação e ao apoio que tem 
oferecido aos atletas, assim como a empresa LOGOS que preparou os kendogis (fato de treino) com o 
bordado dos logos.

© Newsletter elaborada por AVRIL Consulting
p1

N°10 - ABRIL 2013
Selecção Moçambicana de Kendo 
no 25˚ Campeonato Europeu
- p.1
Ezequiel Matavele: Medalha de Ouro
- p. 2
Regata Vasco de Gama
- pp 2. 3
Regata Global Alliance 2013
- p. 3
Inhaca Fishing Challenge
- p. 4
Judo: Pan-Africano em Maputo
- p. 4



EZEQUIEL MATAVELE - MEDALHA DE OURO

REGATA VASCO DA GAMA 

O Clube Naval de Maputo apoiou uma vez mais a Regata Vasco da Gama 2013, com muito 
entusiasmo e participação de velejadores sul-africanos, cuja partida teve lugar no dia 2 de Maio 2013 
em frente ao nosso Clube Naval.
Trata-se de uma réplica das secções percorridas pelo navegador luso Vasco da Gama nos áureos 
tempos das descobertas portuguesas. A regata tem como trajecto Maputo-Durban (Moçambique 
África do Sul) com uma distância de 300 milhas náuticas (aproximadamente 560 quilómetros).
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«Foi uma enorme experiência participar 
deste Campeonato Europeu em Berlin, 
conquistar a medalha de ouro numa 
concorrida disputa de 300 atletas e na 
categoria de «Espirito de Combate», 
impõe muita pressão sobre o atleta, sem 
abordar ao facto de ter sido a minha 
primeira experiência a este nível, esta 
vitoria demonstra que o nível do Kendo da 
nossa selecção é muito bom e está no 
caminho certo. 
Agradeço o apoio dos meus colegas de 
treino, ao Clube Naval, à JICA, e 
particularmente ao nosso treinador Sensei 
Suenanga e a todos que torceram por 
mim, muito Kanimambo!»

Henk Son, Ezequiel Matavele, Christos 
Perdikoulis
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O «Troféu Mahante» que realiza-se por costume um dia antes da partida da regata e que contempla 
os mesmos concorrentes da regata Vasco da Gama assim como outros participantes foi infelizmente 
cancela por falta de vento. 
Talvez seja pelo sucesso da nossa gastronomia em que não falta o consumo de bons camarões que 
surge a iniciativa do «Troféu Mahante», pois, Mahante significa camarões no dialecto do sul de 
Moçambique e constitui efectivamente um prato típico de Maputo.
O Clube Naval deseja um bom tempo e boa prova a todos concorrentes!

REGATA GLOBAL ALLIANCE 2013

O Clube Naval de Maputo participou uma vez mais na organização e coordenação técnica da Regata 
Global Alliance, ocorrida no dia 20 de Abril 2013. 
A regata teve a partida no Bairro dos Pescadores na cidade de Maputo, conglomerando centenas de 
embarcações à vela (dhow) que no seu dia-a-dia são instrumentos fundamentais da pesca de 
subsistência. O incentivo de tanta aderência a esta regata, são os prémios aliciantes que os 
pescadores velejadores tencionam alcançar, sendo cerca de 300 000 Meticais para o primeiro lugar, 
105 000 Meticais para o segundo e 45 000 Meticais para a terceira posição, não obstante a oferta de 
participação a todos, de uma cesta alimentar composta de produtos alimentares da primeira 
necessidade.
Após a entrega dos prémios, deu-se nas instalações da Global Alliance um convívio para festejar o 
evento.
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RESULTADOS

1˚ Lugar
Capitão Matlava, embarcação 
«Jesus»

2˚ Lugar
Capitão Claúdio Cossa, 
embarcação «Bubeche»

3˚ Lugar
 Capitão António, embarcação 
«Maniquinha»
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INHACA FISHING CHALLENGE
Está marcado o início do campeonato «Inhaca Fishing Challenge» para dia 6 de Maio de 2013, este 
campeonato é notável pelas cinco jornadas (dias consecutivos) e a captura de espécies pelágicas 
sem bico. As inscrições estiveram abertas para os sócios e demais interessados na secretaria do 
Clube Naval de Maputo. Por parte dos sócios não se verificou a inscrição de nenhuma equipa do 
Clube Naval.
Recordar que os dois anteriores campeonatos foram vencidos pela equipa do Clube Marítimo de 
Maputo, denominada “Number 1” liderada pelo Capitão Richard Martins. 

JUDO: PAN-AFRICANO EM MAPUTO

Os Jogos Pan-Africanos são um evento multi-desportivo que acontecem a cada dois anos, 
exclusivamente para os atletas do continente africano.
Maputo acolheu no Pavilhão da Universidade Eduardo Mondlane entre os dias 18 a 21 de Abril 2013 a 
34ª edição do Campeonato Africano de Judo. 
A nossa selecção que tem representado o Clube Naval de Maputo conquistou apenas uma medalha 
de bronze pela dupla David David e Ivan Chaúque, na categoria de katas (demonstração), que 
conseguiu classificar-se em terceiro lugar no cômputo geral.
O único atleta que conseguiu vitória foi Neil Mala (-66 kg), superando um judoca cabo-verdiano. 
Todavia, nos combates subsequentes rumo a pré-eliminatória perdeu sucessivamente.
O vencedor absoluto do certame foi a Tunísia. A África do Sul, qualificou-se na quarta posição, numa 
prova dominada pelas selecções da região do Magreb (Marrocos, Tunísia, Argélia e Líbia).
O 35º “Africano”, terá lugar no Tchad em 2015. 
Com este desempenho, Moçambique descaiu no ranking de 18° para o 22º lugar, a anterior posição 
fora alcançada há dois anos em Agadir, Marrocos.
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