
 

Programa Oficial do Congresso 

Sábado 28/10/2017 

9h00 - Partida do Autocarro do Hotel D. Luís para a U.Coimbra 
9h15- Receção / Credenciação 
 

10h00 - Cerimónia de Abertura do Congresso  
 Presidente do  Congresso: Dr. Martins Borrego 

Presidente da Federação Portuguesa de Judo: Dr. Jorge Fernandes 
Representante do Reitor Universidade de Coimbra: Dr. Mário Santos 
Presidente Comité Paralímpico de Portugal: Dr. José Lourenço 
Presidente Comité Olímpico de Portugal: Dr. José Manuel Constantino 
Presidente do Kodokan e Representante FIJ: Sensei Haruki Uemura 
Presidente C.M. Coimbra: Dr. Manuel Machado 
 

10h45 - Início das Intervenções  
 

Moderador: Dra. Catarina Rodrigues 
1. Prof. Dr. Luís Monteiro: O Judo nas Olimpíadas de Tóquio 2020 
2. Jornalista Dr. Miguel Candeias: O Papel dos Media e do Marketing no crescimento do Judo 
 

11h30 -11h45- Coffee Break 
 

Moderador: Prof. Dr. Luís Monteiro 
3. Prof. Dr. Michel Brousse: Os valores do Judo no Século XXI 
4. Prof. Hugo Filipe Ângelo: Formação do Judoca para o Futuro-Introdução e Aperfeiçoamento Técnico/Tático – 
Judo 
 

13h00 - Almoço no Hotel D. Luís 
 

14h45- 15h15  - Receção na CMCoimbra  
15h30 - Reinício das intervenções dos Palestrantes  
 

Moderador: Dr. Carlos Andrade 
5. Dr. Fernando Seabra: O Judo Adaptado 
6. Dr. Vitor Pataco: Financiamento e Afirmação Internacional do Desporto 
7. Dr. Marcos Carvalho: Lesões Desportivas em jovens atletas de Judo de alto nível competitivo 
 

17h30- 18h30  - Visita cultural, com guia, ao Museu da Ciência da Universidade de Coimbra 
 

 



 

Domingo 29/10/2017 

*Mudança de hora de verão para hora de inverno (às 2h00 deve atrasar os relógios uma hora)* 
 
9h00 - Partida do Autocarro do Hotel D. Luís para a U.Coimbra 
 

9h30   –  Início das Intervenções 
 

Moderador: Prof. Dr. Engº António Lopes Aleixo 
8. Dr. Fausto Martins de Carvalho: A Ética do Judo e a simbologia que lhe está associada: As Graduações 
9. Eng.º Pedro Gonçalves: Judo is More Than Sport 
 

10h30 – 11h00 - Coffee Break 
 

Moderador: Dr. Fausto Martins de Carvalho 
 

10. Dr. Nuno Martins de Carvalho: O Processo Evolutivo da Arbitragem 
11. Prof. Dr. Rui Veloso: Acerca do processo de formação do Judoca… 
 

12h30 – Encerramento 
 

13h00 – Almoço no Restaurante “Il Tartufo”  
 

14h30 – Distribuição de souvenirs e Fim do Congresso 

 


