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Neste 25 de Abril, iremos celebrar 46 anos de Liberdade, liberdade essa que muito apreciamos 

e que agora está limitada por uma causa maior. 

Nestes tempos difíceis pelos quais estamos todos a passar, o judo tem uma forma interessante 

para derrotar este inimigo infecioso, essa forma é que, nesta arte marcial, para resistir a um 

adversário mais poderoso resultaria em derrota, mas se ajustarmos ou evitarmos o ataque do 

adversário fará com que ele perca o equilíbrio, ou seja, reduz a hipótese de ser derrotado. 

Deste modo, o judo tenta manter a taxa de contágio num valor baixo para que a economia não 

afunde. 

Esta abordagem pode ser feita em outras áreas económicas que têm de funcionar 

obrigatoriamente. Devemos identificar as principais causas de contaminação pois só assim nos 

ajudará a desenvolver intervenções que mantenham a taxa de contágio a um nível mais baixo 

para que tanto a sociedade como a própria economia continuem a funcionar. Até lá, 

aguardamos pelo aparecimento da tão esperada vacina para que possamos voltar às nossas 

tarefas com mais afinco, mais solidários e a dar mais valor a tudo o que nos rodeia. 

Sim, o 25 de Abril será diferente, mas nada nos faz esquecer toda a sua importância em 

Portugal resultante do movimento politico e social que depôs o regime ditatorial do Estado 

Novo, vigente desde 1933, e terminou com a implantação de um regime democrático e com a 

entrada em vigor da nova constituição a 25 de abril de 1976. 

  

VIVA O 25 de ABRIL, VIVA A LIBERDADE e... Fiquem em casa pela saúde de todos nós. 

 

Receba as nossas cordiais saudações Desportivas, 
                                                    

O Presidente do JCA 

 
 

mailto:judoclubealgarve@gmail.com

