
Nuno Delgado , medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos de Sidney, teve a oportunidade e 
cumpriu-a  de juntar milhares de pessoas num recinto aberto para uma aula de judo. E esse 
sonho foi feito realidade  no Dia Mundial da Criança em 01 junho de 2011, numa manhã quente 
e bonita, e tendo por cenário o Terreiro do Paço em Lisboa. Juntou judocas  autênticos, 
judocas só para aquele dia, milhares de crianças , dezenas de adultos, muitos curiosos, figuras 
públicas, militares, etc. 

O Mandela Day/ Maior Aula de Judo do Mundo, que começaria um pouco atrasada, foi feita em 
cima de um enorme tapete com as cores do arco-iris, a partir de um pedido de Nelson 
Mandela, Prémio Nobel da Paz para que sigam os princípios , Achieve,Collect, & Give Back. É  
que o ex-Presidente da África de Sul aproveitou o desporto para unir o seu País, que na altura 
sofria com grandes problemas sociais. 

Presentes nesta  ”Aula”, Laurentino Dias ( Sec. Estado do Desporto ) Vicente Moura ( 
Presidente do Comité Olímpico  de Portugal ) Ana Hormigo , Yasmina Ramirez, João Lima,  
Pedro Dias   ( judocas portuguesas )  Manuel Brito ( vereador da C.M.Lisboa) Gustavo Lima ( 
velejador) entre outros. 

Nuno Delgado , visivelmente satisfeito,  após agradecer todos quantos participaram neste 
evento,  diria aos jornalistas que... foi um ambiente óptimo, pois contámos com muita gente e 
entre elas, crianças com apenas 3 anos de idade, como a minha filha, por exemplo, mas 
também com pessoas idosas, invisuais , todo o tipo de  pessoas e sem qualquer limitação, que 
assim experimentaram o que é uma aula de judo. 

E mais a diante , disparava... não sou político mas sim um cidadão, portanto, esta iniciativa faz 
sentido em qualquer momento, e os portugueses devem mostrar o que querem e o que 
procuram para resolverem os seus problemas. Nós aqui temos um objectivo: formar campeões 
para a vida! 

Neste  “breefing” improvisado , o AMMA  perguntou a Nuno Delgado: Com a realização deste 
evento, irão crescer mais clubes de judo em Portuga l? 

Espero que sim. Clubes de judo, clubes de iniciativas,clubes de música e tudo aquilo que 
possa mobilizar as pessoas e praticar o Bem, e isso é o mais importante. Estas crianças, hoje 
aprenderam o que é a solidariedade. Eles receberam hoje uma prenda ,(o quimono) e,após a 
“AULA”  logo a devolveram, porque sabiam que era para ajudar outras instituições, e ´so por 
isto, já são Campeões. 

E recordo que a minha filha, de 3 anos, que   há meses  esperava por esta oportunidade, foi 
também convidada a entregar o quimono, e fê-lo imediatamente. Esta atitude é concerteza uma 
grande mensagem para o nosso Futuro! 

A encerrar o Mandela Day/Maior Aula de Judo  do Mundo , assistiu-se a uma cena inédita:  

Um grupo de paraquedista  os” Falcões Negros “ puseram toda a gente de olhos no ar  para 
observar o vôo e aterragem perfeita   em plena Praça do Comércio, com mais de 4.000 
pessoas,  e sem automóveis por perto! 

Olha se a moda pega?                                                 

José Carlos Pinto 

 



















 

 

 


