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REQUERIMENTO DE CANDIDATURA 
 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS OU BENEFÍCIOS A ENTIDADES DE NATUREZA SOCIAL, CULTURAL, DESPORTIVA, 
RECREATIVA OU OUTRA 

 

PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADES COM CARÁTER PONTUAL ANO 2020 

 

Nome  Judo Clube da Marinha Grande 

Morada Pavilhão do Judo - Parque Municipal de Exposições 

Código Postal 2430-    Marinha Grande 

NIF 506889955 Telefone / Telemóvel 916992186 

NIB 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 4 9 8 0 5 7 5 0 0 5 

Nome do Responsável Rui Barreiros 

Cargo Vice Presidente 

 

DESIGNAÇÃO DA ATIVIDADE 

JUDO4EVER  

 

DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE A REALIZAR 

"É somente através da ajuda mútua e das concessões recíprocas que um organismo agrupando indivíduos 
em número grande ou pequeno pode encontrar sua harmonia plena e realizar verdadeiros progressos”. 
Jigoro Kano (fundador do Judo) 
 
O Plano de Desenvolvimento Estratégico do Judo Clube da Marinha Grande, intitulado “Mais e Melhor 
Judo”; enumera como uma das áreas prioritárias de intervenção. desenvolver e potenciar ações de judo no 
âmbito da gerontomotricidade. 
 
Desta forma e após a análise PEST (Political, Economic, Social and Technological), dos Stakeholders 
(Parceiros) e SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) iniciámos o Projeto   
“JUDO4EVER” , que pretende  dar resposta ativa e inovadora ao “ Envelhecimento Saudável“ da população 
sénior do concelho da Marinha Grande. 
 
Esta ação baseia-se numa articulação  meticulosa conjugada de todos os  parceiros,  Projetos de Vida 
Sénior da Marinha Grande, Universidade Sénior, Agrupamentos de Escolas da Marinha Grande, Associação 
Distrital Judo Leiria, Desporto Escolar, Unidade de Cuidados à Comunidade Marinha Grande, Câmara 
Municipal da Marinha Grande e Judo Clube da Marinha.  
 
A implementação do “JUDO4EVER” alicerça-se em aulas de Judo com os elementos da universidade sénior 
e com a participação dos alunos do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente  e NAscente 
(diferentes graus de ensino), utilizando uma metodologia  ativa e participativa dos vários intervenientes, 
potenciando o intercâmbio intergeracional e intrageracional e promovendo a cidadania ativa e 
empowerment num modelo multidimensional. 
 
Conhecedores do papel fulcral do judo como gerador  de oportunidades de bem-estar físico, social , cívico 
e mental, potenciador de manutenção da capacidade funcional , as sessões de “JUDO4EVER” são 
ministradas em regime de voluntariado por profissionais de Educação Física, treinadores de Judo bem 
como antigos praticantes com uma enorme envolvência dos praticantes do Judo Clube da Marinha Grande 
e do Grupo Equipa de Judo do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente. 
 
Paralelamente os alunos da Universidade Sénior da Marinha Grande participam nas ações do Judo Clube 
da Marinha Grande, nomeadamente nas aulas destinadas aos praticantes mais novos .  
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OBJETIVOS/METAS QUE SE PROPÕE ATINGIR 

"Comprometa-se com suas metas e encare os obstáculos como etapas para atingir o objetivo final." 
Lair Ribeiro 
 
Através do projeto “JUDO4EVER”  pretende-se contribuir para o “envelhecimento ativo” promovendo  a 
manutenção da saúde e o seu bem-estar biopsico-social. Paralelamente pretendemos que o trabalho 
intergeracional e intrageracional potencie e valorize as capacidades de cada um visando o espírito de 
partilha, entreajuda cidadania e voluntariado. 
 
 
Enfatizamos o trabalho com os Ukemis (quedas) estimulando os participantes em ações de equilíbrio / 
desequilíbrio, preparando os alunos para o “evitar das quedas” e o conhecimento de como cair 
corretamente.  
 
Com as parcerias do projeto pretendemos potenciar também o intercâmbio inter-institucional e as 
relações sociais entre pares, aumentando a partilha de experiências e de conhecimento que se traduzam 
numa valorização ativa das valências de cada. 
 
Aplicar-se-ão com análise individual os testes de aptidão física funcional para idosos (TAFFI), estudando as 
funções cardiorrespiratória, a força, a flexibilidade, a agilidade e a coordenação, com o objetivo de realizar 
de forma adequada as atividades que visem o trabalho da força, da flexibilidade, do equilíbrio, do tempo 
de reação e o treino cognitivo . 
 
A bateria de testes “Multiple Lunge-test”, que avalia o alto risco de quedas será realizado,assim como o 
“The Timed Up and Go -TUG“ .  
 
O teste de força preensão manual,(FPM)  será também efetuado como avaliador de Desempenho 
Funcional de Idosos . 
 
Pretende-se recorrer a diferentes parceiros para efetuar a aplicação e análise dos resultados, 
nomeadamente interagindo com os alunos do Agrupamento de escolas Marinha Grande Poente e 
Nascente  e Unidade de Cuidados à Comunidade (Marinha Grande). 
 
Ambicionamos desenvolver e melhorar a aptidão física, nomeadamente ao nível da força e da resistência 
muscular atenuando a perda de equilíbrio, melhorando a coordenação e a flexibilidade. 
 
Durante a implementação do projeto “JUDO4EVER”, serão recolhidos indicadores afim de verificar o 
impacto do projeto nos participantes assim como nas instituições, permitindo regular e ajustar  as ações 
que contribuam para o concretizar do projeto. 
 
O trabalho em parceria com a Unidade de Cuidados à Comunidade da Marinha Grande e o Instituto 
Politécnico de Leiria  permitirá "avaliar" o impacto da ação 
 
Enumeramos também com desígnio deste projeto, a participação em eventos locais, regionais e nacionais 
partilhando boas práticas. 
 
A articulação com a comunidade cientifica e a participação em congressos será também uma prioridade. 
 
Pretendemos de forma indubitável continuar a melhorar qualitativamente e quantitativamente a ação do 
Judo Clube da Marinha Grande como entidade promotora da atividade fisico-desportiva da promoção de 
hábitos de vida saudáveis e impulsionadora de uma cidadania ativa. 
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QUANTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS COM A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE 

"Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado." 
Roberto Shinyashiki 
 
Através do projeto “JUDO4EVER”  pretende-se contribuir para o “envelhecimento ativo” promovendo  a 
manutenção da saúde e o seu bem-estar biopsico-social. Paralelamente pretendemos que o trabalho 
intergeracional e intrageracional potencie e valorize as capacidades de cada um visando o espírito de 
partilha, entreajuda cidadania e voluntariado. 
 
Enfatizamos o trabalho com os Ukemis (quedas) estimulando os participantes em ações de equilíbrio / 
desequilíbrio, preparando os alunos para o “evitar das quedas” e o conhecimento de como cair 
corretamente.  
 
Com as parcerias do projeto pretendemos potenciar também o intercâmbio inter-institucional e as 
relações sociais entre pares, valorizando a partilha de experiências e de conhecimento que se traduzam 
numa valorização ativa das valências de cada. 
 
Aplicar-se-ão com análise individual os testes de aptidão física funcional para idosos (TAFFI), estudando as 
funções cardiorrespiratória, a força, a flexibilidade, a agilidade e a coordenação, com o objetivo de 
prescrever de forma adequada as atividades que visem o trabalho da força, da flexibilidade, do equilíbrio, 
do tempo de reação e o treino cognitivo .  
 
A bateria de testes “Multiple Lunge-test”, que avalia o alto risco de quedas será realizado,assim como o 
“The Timed Up and Go -TUG“. O teste de força preensão manual,(FPM)  será também efetuado como 
avaliador de Desempenho Funcional de Idosos . 
 
Pretende-se recorrer a diferentes parceiros para efetuar a aplicação e análise dos resultados, 
nomeadamente interagindo com os alunos do Agrupamento de escolas Marinha Grande Poente e Unidade 
de Cuidados à Comunidade (Marinha Grande). 
 
Ambicionamos desenvolver e melhorar a aptidão física, nomeadamente ao nível da força e da resistência 
muscular atenuando a perda de equilíbrio, melhorando a coordenação e a flexibilidade. 
 
Durante a implementação do projeto “JUDO4EVER”, serão recolhidos indicadores afim de verificar o 
impacto do projeto nos participantes assim como nas instituições, permitindo regular e ajustar  as ações 
que contribuam para o concretizar do projeto. 
 
Enumeramos também com desígnio deste projeto, a participação em eventos locais, regionais e nacionais 
partilhando boas práticas. 
 
A articulação com a comunidade cientifica e a participação em congressos será também uma prioridade. 
 
Pretendemos também efetuar um intercâmbio desportivo, social e cultural no âmbito desta atividade. 
Com a implementação do Projeto "JUDO4EVER", ambicionamos planear, incrementar e avaliar uma 
atividade que possibilite o  "Envelhecimento Ativo" no concelho da Marinha Grande; 
 
Neste âmbito,  apilicaremos, promovemos e partilharemos  as práticas do Projeto "JUDO4EVER" no quadro 
da missão, objetivos e ações inerentes com a convição que poderá permitir uma reflexão / ação no âmbito 
do desenvolvimento de um Plano Estratégico Municipal para o "Envelhecimento Ativo" com todos os 
parceiros . Esta ação visa ir ao encontro da "Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável" 
(Despacho nº 14427/2016).  
Ambicionamos continuar a colocar o Desporto Marinhense, através do "JUDO4EVER" como uma referência 
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de boa prática no contexto nacional e internacional 
Assumimos que este projeto permitirá um envolvimento exemplar entre todos os participantes, agentes 
desportivos, atletas, família e comunidade. 

 

IMPORTÂNCIA E INTERESSE DA ATIVIDADE PROPOSTA PARA O MUNICÍPIO/COMUNIDADE 

Num momento em que o território da Marinha Grande, à semelhança do nosso país e  Europa, enfrenta o 
fenómeno do envelhecimento da população, o Judo Clube da Marinha Grande assume na sua matriz 
identitária de ação (Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo)  desenvolver ações que vão ao 
encontro deste padrão evolutivo.  
 
A participação ativa e as ações intergeracional e intrageracional são  eixos de intervenção prioritária neste 
contexto, neste âmbito consideramos que de forma indubitável cumpriremos este desígnio no concelho da 
Marinha Grande.     
 
O  Projeto “JUDO4EVER”   excelente elemento do coesão entre todos os intervenientes assume-se como 
uma potencial ferramenta social de melhoria da qualidade de vida dos cidadãos séniores, das famílias e da 
comunidade aproximando e igualando e potenciando  todos em torno de uma pertença ativa e cívica. 
Indubitavelmente que o contexto de intervenção vai ao encontro do “envelhecimento ativo e do bem-
estar da população  sénior” no Concelho a Marinha Grande  associando os participantes “não séniores” nas 
dinâmicas através da realização de sessões de Judo. 
 
Os participantes são os alunos do “Projetos de Vida Sénior, da universidade Sénior da Marinha Grande”, 
alunos do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente e Nascente, Alunos do Grupo Equipa de Judo, 
Atletas e ex-atletas do Judo Clube da Marinha Grande e Voluntários. 
  
Consideramos que o Projeto "JUDO4EVER" terá enorme relevância e interesse no nosso território, pois 
permitará também: 
  
- Implementar conjuntamente com os parceiros, com rigor,  atividades que promovam o desenvolvimento 
/ inovação  do fenómeno do "Evelhecimento Ativo" de excelência no Município; 
- Dar visibilidade regional, nacional e internacional ao Concelho da Marinha Grande, através das ações 
desenvolvidas e da sua promoção e avaliação ; 
- Divulgar  ações/eventos nos órgãos de comunicação local, regional, nacional e internacional associando 
sempre o apoio da autarquia; 
- Organizar atividades e seminários nacionais e internacionais colocando a Marinha Grande como geradora 
de ações de excelência, atraindo público e instituições; 
- Associar a imagem corporativa do Concelho da Marinha Grande, nos Judoguis (Fatos de Judo) dos 
participantes no projeto "JUDO4EVER"; 
- Aumentar o número praticantes séniores a desenvolver com regularidade a atividade física/Judo; 
 

 

RELEVÂNCIA PARA A PROJEÇÃO E DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO 

- Tornar o concelho da Marinha Grande  num pólo de referência no desenvolvimento de atividades que 
potenciem o "Evelhecimento Ativo" através do  "JUDO4EVER" a nível local, regional, nacional e 
Internacional, dando visibilidade à cidade e ao apoio da autarquia na promoção desta iniciativa; 
-Projetar a concelho da Marinha Grande no contexto desportivo / Judo  utilizando os orgãos de 
comunicação  social local, regional e nacional, partilhando as boas práticas, numa estreita ligação entre 
Marinha Grande / Desporto / Judo. 
- Afirmar a Marinha Grande como concelho de INOVAÇÃO desportiva 
O projeto "Judo4Ever" foi reconhecido como uma "Boa Prática de Envelhecimento Ativo e Saudável", 
através da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. na edição 2019/2020 
 
 http://envelhecimentoaocentro.ccdrc.pt/(S(3htmqjckjtb4st0d5xpnctl2))/Geografia.aspx?cat=2&geo=66; 
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DESCRIÇÃO DO CARÁTER INOVADOR DA ATIVIDADE A REALIZAR 

"Nas pessoas com mais de 65 anos, os acidentes não intencionais são uma importante causa de 
mortalidade, morbilidade e incapacidade com elevado impacto na sua saúde e na qualidade de vida". 
Serviço Nacional de Saúde 
 
 Utilizar o "JUDO4EVER" como elemento gerador de sinerias intergeracionais e intrageracionais 
promovendo o "Envelhecimento Ativo" e participativo; 
 
 - Partilhar  experiências com os atletas de formação do clube (jovens dos 3 aos 5 anos de idade), 
motivando e transmitindo conhecimento, apelando à cidadania ativa e participativa; 
- Utilizar a Imagem corporativa da Marinha Grande nos Judoguis (Fatos de Judo"  dos participantes no 
Projeto; 
- Utilizar o "JUDO4EVER" para minimizar as quedas na população sénior indo ao encontro do Programa 
Nacional de Prevenção de Acidentes com pessoas idosas 
- Criar Vídeos promocionais que promovam o apoio da autarquia no contexto do "JUDO4EVER"; 
 
- Ir ao encontro do Projeto "Falls Prevention in Older Age:"   projeto da OMS de prevenção das quedas nas 
pessoas idosas que, tendo em conta o envelhecimento ativo, assente na sensibilização, na avaliação dos 
determinantes dos riscos comunitários e individuais e, na intervenção na mudança de comportamentos, ao 
nível individual, de saúde e ambiental, numa estreita relação com a Unidade de Cuidados à Comunidade. 
  

 

N.º DE DESTINATÁRIOS/BENEFICIÁRIOS PREVISTOS E QUAIS 

30 alunos com idades compreendidas entre 65 e os 83 pertencentes ao "Projetos de Vida Sénior - 
Universidade Sénior" e aproximadamente  800 jovens das escolas do concelho da Marinha Grande.  Os 800 
jovens são calculados em função do número de turmas recebidos durante o ano letivo nas sessões 
realizadas semanalmente.  

 

ATIVIDADE DE CONTINUIDADE NÃO  SIM  HÁ QUANTO TEMPO       
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ORÇAMENTO DISCRIMINADO 

ORÇAMENTO DA DESPESA COM IVA ORÇAMENTO DA RECEITA 

Designação Valor Designação Valor 

30 Fatos de Judo (população 
residente)  

1 500,00 €       0,00 € 

30 Dorsais com a imagem da 
autarquia e do projeto JUDO4EVER 

300,00 €       0,00 € 

30 inscrições na Federação 
Portuguesa de Judo incluindo o 
respetivo Seguro Desportivo 

900,00 €       0,00 € 

30 Exames de medicina desportiva 450,00 €       0,00 € 

30 Fatos de Treino dos Participantes 
com a imagem da autarquia e do 
projeto JUDO4EVER  

1 200,00 €       0,00 € 

20 Steps (Trabalho equilibrio / 
desiquilibrio, Subir / descer) 

900,00 €       0,00 € 

10 bolas medicinais 400,00 €       0,00 € 

30 Rolos VIPR (Tubo Treino Funcional) 600,00 €       0,00 € 

2 Colchoes Quedas  1 200,00 €       0,00 € 

10 Plataformas Instáveis / 
propriecitividade   

300,00 €       0,00 € 

1 Reax iFloor Reaxing: Plataforma 
sensorial inteligente criada para 
treinos neuromusculares / 
estimulação  

350,00 €       0,00 € 

20 Hand-Grip Sport 5-20 kg  360,00 €       0,00 € 

Balança Antropométrica / 
Bipoempetância  

350,00 €       0,00 € 

8 Monitores de frequência Cardiaca 
POLAR FT7 85 euros/cada 

680,00 €       0,00 € 

Video promocional 400,00 €       0,00 € 

Câmara de Filmar DJI OSMO ACTION  380,00 €       0,00 € 

30 Fatos de Judo para alunos que 
participam semanalmente 

900,00 €       0,00 € 

1.000 Fitas Lanyards personalizadas 
com imagem "JUDO4EVER" 

625,00 €       0,00 € 

KIT primeiros Socorros  120,00 €       0,00 € 

30 KIT Pedagógico para Kimono 
(indicações a colocar no Kimono com 
diferentes cores, associado às lapelas 
e as mangas) 

300,00 €       0,00 € 

Nutricionista  500,00 €       0,00 € 

Limpeza de instalações 1 200,00 €       0,00 € 

Atividade de Encerramento nas Festas 
da Cidade da Marinha Grande 

800,00 €       0,00 € 

Intercâmbio com Universidades 
Senior 

4 200,00 €       0,00 € 

Organização de um simpósio 
"Envelhecimento Ativo" no edifício da 
resinagem  

1 500,00 €       0,00 € 
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Aplicação e análise de testes 600,00 €       0,00 € 

Desfibrilhador automático DEA com 
Ecrâ LCD e Voz 

2 750,00 €       0,00 € 

30  Tatamis Puzzle 2x1 m 3 000,00 €       0,00 € 

      0,00 €       0,00 € 

      0,00 €       0,00 € 

      0,00 €       0,00 € 

      0,00 €       0,00 € 

TOTAL DO ORÇAMENTO DA DESPESA 26 765,00 
€ 

TOTAL DO ORÇAMENTO DA RECEITA 0,00 € 
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FORAM SOLICITADOS OU ESPERAM RECEBER OUTROS APOIOS  
FINANCEIROS/LOGÍSTICOS: 

SIM  NÃO  

 

 

QUAIS E DE QUE ENTIDADES 

      

 

MONTANTE DO APOIO FINANCEIRO PRETENDIDO E RESPETIVOS FINS  

Solictamos o apoio no montante total previsto para as despesas acima mencionadas. 

 
Declaração de compromisso: 

O representante da entidade assume inteira responsabilidade nos termos da lei, pela exatidão de todas as 

declarações e veracidade dos documentos entregues na presente candidatura. Falsas declarações implicam o 

indeferimento do processo. 

 
11/02/2020 
 
Assinatura e Carimbo: _________________________________________________________ 

 
 
 

DOCUMENTOS ENTREGUES (a preencher pelos serviços) 

Último relatório de contas, quando a entidade esteja legalmente obrigada a dispor deste documento;  

Ata de aprovação do relatório de contas assinada pelos seus representantes legais;  

Autorizações para consulta da situação tributária e da situação contributiva para a segurança social;  

Outros documentos julgados pertinentes  
(ficam dispensados da apresentação destes documentos, as entidades cujos documentos já estejam na posse da Câmara Municipal) 

 
Assinatura do responsável pela receção da candidatura: 

 

Confirmo receção dos documentos,  

 
     /     /      
 
 

Observações 

      

 
 



 

JUDO CLUBE DA MARINHA GRANDE                                                                                 

Pavilhão do Judo, F.A.E  |Rua Guilherme Pereira Roldão 2430-082 MARINHA GRANDE 
Press.judoclubemg@gmail.com   | 918 732 878  | https://www.facebook.com/jcmg2004/  

JUDO4HEALTH 

 

“A evidência científica e a experiência disponível mostram que a prática regular de atividade 
física regular e o desporto beneficiam, quer fisicamente, quer socialmente, quer mentalmente, 
toda a população, homens ou mulheres, de todas as idades, incluindo pessoas com 
incapacidades...” Direção Geral Saúde 

A monitorização de todos os nossos atletas desde os três anos de idade até à competição é 
feita pela nossa nutricionista com um relatório à equipa técnica e aos Pais e Encarregados de 
Educação. 

Paralelamente desenvolvemos em parceria com o Centro de Saúde da Marinha Grande, 
através da Unidade de Cuidados À Comunidade (UCC) um projeto que possibilita às crianças 
do concelho com obesidade infantil frequentarem os treinos regulares no nosso clube. 

Somos parceiros do Instituto Politécnico de Leiria, através do Projeto TeenPower onde através 
de blocos de formação e monitorização nas áreas da atividade física, alimentação, relações 
interpessoais, sono e stress para jovens do 12 aos 16 anos de idade. 

 

(Ação no âmbito do Projeto TeenPower) 

 “O valor de uma coisa depende da maneira como a abordamos mentalmente e não da coisa 
em si.”  Jigoro Kano 

JUDO4EVER 

 
"O desporto é um bem público que socialmente vale mais do que aquilo que custa." 

José Manuel Constantino 
 

Num momento em que o território da Marinha Grande, à semelhança do nosso país e da 
Europa, enfrenta o fenómeno do envelhecimento da população, o Judo Clube da Marinha 
Grande assume na sua matriz identitária de ação (desenvolver iniciativas que vão ao encontro 
deste padrão evolutivo. 

mailto:Press.judoclubemg@gmail.com
https://www.facebook.com/jcmg2004/
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A participação ativa e as ações intergeracional e intrageracional são eixos de intervenção 
prioritária neste contexto. O Projeto “JUDO4EVER”, excelente elemento de coesão entre todos 
os intervenientes assume-se como uma potencial ferramenta social de melhoria da qualidade 
de vida dos cidadãos seniores, das famílias e da comunidade aproximando, igualando e 
potenciando todos em torno de uma pertença ativa e cívica. 
 
Indubitavelmente que o contexto de intervenção vai ao encontro do  envelhecimento ativo e do 
bem-estar da população sénior” no Concelho da Marinha Grande, associando os 
participante  “não seniores” a estas dinâmicas, através da realização de sessões de Judo.  
 
Os participantes são os alunos do “Projetos de Vida Sénior, da universidade Sénior da Marinha 
Grande”, alunos do Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente, Alunos do Grupo Equipa 
de Judo, Atletas e ex-atletas do Judo Clube da Marinha Grande e Voluntários. 
 

 
(aula semanal de Judo4ever, com trabalho intergeracional e interinstitucional) 

 
Pretende-se através do projeto “JUDO4EVER” contribuir para o “envelhecimento ativo” 
promovendo a manutenção da saúde e o seu bem-estar biopsico-social. Paralelamente 
consideramos que o trabalho intergeracional e intrageracional potência e valoriza as 
capacidades de cada um, visando o espírito de partilha, de entreajuda, de cidadania e de 
voluntariado. 
 
Enfatizamos o trabalho com os Ukemis (quedas), estimulando os participantes em ações de 
equilíbrio / desequilíbrio, preparando os participantes para o “evitar das quedas” e o 
conhecimento de como cair corretamente. 

mailto:Press.judoclubemg@gmail.com
https://www.facebook.com/jcmg2004/
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Com as parcerias do projecto (Instituto Politécnico de Leira, Unidade de Cuidados à 
Comunidade, Agrupamentos de Escolas e autarquia Marinhense), potenciamos também o 
intercâmbio interinstitucional e as relações sociais entre pares, valorizando a partilha de 
experiências e de conhecimento. 
 
Este projeto tem permitido trabalhar de uma forma muito integradora as valências 
intergeracionais, possibilitando treinos conjuntos com população sénior e jovens praticantes. 

O projeto Judo4ever, integra o Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Marinha Grande 
poente, e os participantes interagem nas ações na escola como voluntários, assim como em 
inúmeras atividades. 

 

(Participação do Projeto Judo4ever, na Gala da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Marinha 
Grande, na casa da Cultura da Mª Grande) 

Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Slq7iJiyMJk 

 
O Projeto "Judo4Ever" foi distinguido como uma "Boa Prática de Envelhecimento Ativo e 
Saudável", através da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. 
 
A presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, Cidália Ferreira, regozija-se com esta 
distinção "que demonstra o trabalho de excelência que tem sido desenvolvido pelo Judo Clube 
da Marinha Grande, em parceria com as entidades locais, em prol da inclusão e do 
envelhecimento ativo". 
 
"Criar uma sociedade melhor, com oportunidades para todos, é uma missão que também tem 
sido alcançada por este clube do nosso concelho que leva a sua missão, muito para além dos 
meros resultados desportivos alcançados", continua Cidália Ferreira. 
 
"Parabéns ao Judo Clube, seus responsáveis e obrigada por tudo o que têm feito para benefício 
do bem-estar da nossa população", conclui. 
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