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FIM DE SEMANA DEDICADO AO JUDO EM SANGALHOS 
 

O Centro de Alto Rendimento de Anadia, em Sangalhos, acolhe, nos próximos dias 2 e 3 de 

novembro, dois eventos de judo, com entrada livre, numa organização da Associação Distrital de Judo 

de Aveiro (ADJA) que conta com o apoio do Município de Anadia. 

No sábado, dia 2, a partir das 10h00, tem lugar a JudoFest 2019. A manhã será marcada por 

uma demonstração de “katas” – movimentos básicos –, pela Escola de Judo de Coimbra, e pela 

realização do Torneio do 10º Aniversário da ADJA, dirigido a crianças com idades entre os 4 e os 12 

anos. A tarde será reservada para várias ações de natureza lúdica, cultural e pedagógica. 

Durante o evento, estará patente uma exposição, da Embaixada do Japão em Portugal, 

dedicada à civilização japonesa, e que, entre outros aspetos, apresenta o contexto histórico, social e 

cultural em que Mestre Jigoro Kano (1860 – 1938) viveu e desenvolveu o judo. 

No dia seguinte, domingo, pelas 10h00, tem lugar o “II Open Rota da Bairrada”, em juniores.  

A ADJA é uma associação de clubes de judo fundada em 2009 e reconhecida pela Federação 

Portuguesa de Judo. Conta atualmente com 14 clubes associados, onde praticam judo cerca de 450 

atletas federados, distribuídos pelos escalões de benjamins, infantis, iniciados, juvenis, cadetes, 

juniores, seniores e veteranos. Desde a sua fundação, esta coletividade tem promovido o crescimento 

sólido e constante da modalidade no distrito de Aveiro, ao nível de praticantes, de clubes e de outros 

agentes acreditados, tais como árbitros, treinadores e dirigentes. 
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