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CIRCULAR Nº 022/19  
 
ASSUNTO:  Divulgação de Eventos 

 XXIV Clinic da ANTJ 
 
  

Odivelas, 29 de janeiro de 2019 
 
 
 

 
 
 
Exmos. Senhores, 

Vimos por este meio proceder à divulgação dos Eventos abaixo indicados: 

 
→ XXIV Clinic da ANTJ – Associação Treinadores 

 

 

Com os melhores cumprimentos e cordiais 
 
  
 
 

Saudações Desportivas 
O Presidente da FPJ 

 
Jorge Fernandes 

 
 
 
 

/AR 
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XXIV CLINIC ANTJ - 2019 

Ano de celebração do 40º aniversário da ANTJ e 60º 

aniversário da FPJ 

Coimbra, 14 e 15 de setembro de 2019 

 Formador: Tadahiro NOMURA 

 
PROGRAMA 

SÁBADO 14.09.2019: 

 09:00 – 13:00 - Sessão prática – Tadahiro Nomura 

 13:30 – Almoço 

 17:30 – 19:30 – Sessão prática – Tadahiro Nomura 

 21:00 – Jantar convívio 

DOMINGO 15.09.2019: 

 09:00 – 13:00 – Sessão prática – Tadahiro Nomura 

 

LOCAL DAS SESSÕES: Pavilhão Multiusos Dr. Mário Mexia , Praça Heróis do Ultramar - Coimbra 

 

http://www.antjudo.pt/


ALOJAMENTO: Hotel D. Luís.  

Dado ser expectável a presença de um elevado número de inscrições, e caso seja esgotada a 

capacidade do hotel D. Luís, serão utilizadas outras unidades hoteleiras de referência da 

Cidade de Coimbra. As reservas serão feitas pela ordem de chegada das inscrições com o 

respectivo comprovativo de pagamento. No entanto, a prioridade será dada aos associados da 

ANTJ. 

INSCRIÇÕES/TAXA 
 
Preenchimento online:  https://goo.gl/forms/FgUOvyoyds8oyHXJ2 
 

Contactos: 

Rui Veloso – 966 220 962  
Carlos Ramos – 917 201 915 

Email para contacto – clinic.antj@gmail.com 

Preço do XXIV CLINIC: 

Associados da ANTJ e da AAJP (com quotas em dia) – 50 euros           

Atletas de associados da ANTJ (de acordo com as condições da circular nº 1/2018) – 50 euros      

Outros atletas (condições mínimas de participação: graduação de 1º dan e escalão etário de 

júnior) – 80 euros 

Outros treinadores – 100 euros    

 
Transferência bancária deverá ser efetuada para o NIB: 0035 0310 00037821 330 49 (Caixa Geral de 
Depósitos). 

 

Notas importantes:  

 

 Ao aceder ao link de inscrição no evento poderá obter informação sobre um conjunto de preços, em 

função da opção pretendida. Estas possibilidades permitem a escolha de um ou mais itens de entre 

os seguintes: Clinic, Refeições e Alojamento.   

 Existe um preço promocional para inscrições efetuadas até 30 de Abril, pelo que é de toda a 

conveniência efetuar a inscrição até essa data. A partir desse dia o preço sofrerá um acréscimo de 

10 euros, sendo este de 20 euros a partir de dia 31 de Julho. 

 Caso o número de inscrições ultrapasse a capacidade prevista (200 participantes), será dada 

preferência aos sócios e à ordem de inscrição. 

 De acordo com o protocolo celebrado entre a ANTJ e a AAJP, os associados desta última poderão 

participar no Clinic nas mesmas condições dos associados da ANTJ 

 

OBJETIVOS DA AÇÃO 
 

Desenvolver conhecimentos ligados à componente técnico-tática no judo de competição. 
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TADAHIRO NOMURA – CURRÍCULO RESUMIDO 

 
 Campeão Olímpico em Atlanta/1996 – 60 kg 

 Campeão Olímpico em Sidney/2000 – 60 Kg 

 Campeão Olímpico em Atenas/2004 – 60 kg 

 Campeão do Mundo em Paris/1997 – 60 kg 

 Medalha de bronze no Camp. Mundo de Osaka/2003 – 60 kg 

 Seis títulos de campeão nacional 

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 Formação certificada pelo IPDJ, I.P.  

 Aos formandos, será entregue um certificado de participação do XXIV CLINIC da ANTJ. 

 

COLABORADORES 
 

        

                                    

                    

  

                                                   

 


