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Escola de Judo Nuno Delgado 

A Associação Escola de Judo Nuno Delgado (EJND), a maior Escola de Judo do País, é um projeto 

inovador e uma escola de formação a vários níveis, nomeadamente desportivo, pessoal, cívico 

e social. A EJND é o clube mais representativo da modalidade no país, contando com atividade 

e resultados desportivos em todos os escalões etários e géneros. Ainda assim a EJND adota uma 

postura de Responsabilidade Social através da constituição de parcerias com entidades públicas 

e privadas, possibilitando a crianças e jovens com dificuldades financeiras e/ou necessidades 

psicomotoras especiais oportunidades de integração e relacionamento desportivo e social em 

pé de igualdade com os outros. Orientada fundamentalmente para alunos jovens, a EJND 

propõe-se a formar campeões para a vida! Este programa, “Formar campeões para a vida”, teve 

a sua origem num conjunto de experiências operadas no “terreno” e que se traduziram na 

realização de atividades ligadas ao judo e aos seus valores e princípios. Em 2010 surgiu o 

conceito dos denominados “Blocos de formação de Judo”, destinado às escolas públicas do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, que contou com o precioso apoio da cadeia de hipermercados LIDL. Os 

“Blocos de Judo” constituem-se como um programa massivo de elevada componente de cariz 

social, espírito cívico e desportivo. Gratuito para todos os seus praticantes permitindo assim 

apresentar a toda a comunidade escolar, natureza do nosso projeto.  Pretendeu-se então fazer 

uma deteção de talentos baseada no mérito e resultados desportivos, assimilação dos valores e 

princípios do judo e desenvolvimento de competências sociais e cívicas, no fundo, procuramos 

formar Campeões para a Vida. EJND atribui ainda as bolsas de apoio individual Bushido a judocas 

que, tendo cumprido com sucesso as etapas anteriores, ascenderam a uma experiência 

competitiva nas nossas classes de competição, uma experiência de formação profissional 

técnica como “assistentes” de professores de judo, de árbitros e de organizadores de eventos 

desportivos, assumindo, ainda, verdadeiras funções de voluntariado em iniciativas cívicas e de 

caráter, eminentemente, social. “Treinar campeões para a vida” é o objetivo principal da EJND. 

Este conceito traduz-se na formação global de cidadãos fornecendo-lhes as valias que lhes 

permitam atingir os seus objetivos pessoais, sendo que neste processo pretende-se que os 

indivíduos se consciencializem que o seu sucesso individual é indissociável do bem-estar dos 

demais e da sociedade em seu redor. 

 


