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Escola de Judo Ana Hormigo
Missão, Visão e Valores
Visão: Queremos implementar o Judo no concelho de Castelo Branco e ainda em alguns concelhos
vizinhos, colmatando assim a falta de oferta desportiva nesta área. A partir daí, após esta primeira fase
já implementada do projeto após mais de dez anos de sucesso, pretendemos replicar a iniciativa em
todo o distrito de Castelo Branco, para além da já existente, para tal, serão necessárias ainda mais
parcerias e protocolos com as autarquias locais de forma a manter a sustentabilidade do projeto.
Pretendemos ainda replicar o nosso Projeto de Judo Para Todos – Judo Adaptado para pessoas com
deficiência, por outras instituições e localidades do distrito de Castelo Branco. Desejamos ainda realizar
e implementar novos projetos educativos e pedagógicos, tais como o Programa “Yuki” e o Programa
Judo Academy 4 All.

Missão: Educar, Ensinar e Formar, crianças e jovens, e ou outros indivíduos com ou sem deficiência
promovendo a prática da modalidade de Judo junto da população do distrito de Castelo Branco,
tentando dotar o número reduzido de instalações desportivas de equipamento adequado para o
desenvolvimento de aulas da modalidade, com alunos e crianças que frequentem vários ciclos de
escolaridade diferentes.
Promover o gosto pela atividade física e hábitos de vida saudável das crianças e jovens e ou outros
indivíduos com ou sem deficiência, através da prática do Judo seguindo uma linha de ação que assenta
na descentralização das iniciativas desportivas e na equidade no acesso à prática do Judo, diminuindo a
estigmatização destas populações.

Valores:
Ao nível da implementação do projeto: Rigor, dedicação, paixão, audácia de explorar novos mercados,
aperfeiçoamento contínuo. Nas atividades: Tolerância, respeito mútuo, espírito de equipa, disciplina e
companheirismo. Preocupação social/projeto inclusivo: Empréstimo de equipamentos desportivos,
apoio nas deslocações e oferta do valor da mensalidade e ou outras taxas, para quem tiver dificuldades
financeiras e para isso seja devidamente identificado.
Para além destes, pretendemos implentar quatros Pilares da AEJAH - IPSS: Esforço; Dedicação;
Superação e Humildade. E ainda manter a aposta no seguimento e prossecução do Código Moral do
Judo: Amizade; Autocontrolo; Cortesia; Coragem; Honra; Modéstia e Sinceridade.

