
 

AVANY NUNES MAGALHÃES  

Ele passou a vida aplicando golpes. Derrubou muita gente boa. Aplicar 

golpes foi sua paixão durante muito tempo.  

Por isso, tomou-se também pessoa muito querida no Estado do Rio de 

Janeiro. Todos os que caíram nos seus golpes aprenderam a lição, não 
desanimaram e se levantaram mais fortes. Lição de um mestre. Mestre 

Internacional de Judô.  

Pelas mãos desse Grande Mestre de Artes Marciais passaram várias 
gerações de praticantes de Judô, muitos deles alcançando a Faixa Preta e 

tornando-se instrutores de academias.  

Ele levou o nome da nossa cidade para todo o Brasil, participando das 
maiores competições nacionais e internacionais da modalidade.  

Nossa homenagem ao grande líder do esporte brasileiro, Avany Nunes de 

Magalhães (Kodansha), que empresta o seu nome a uma das mais antigas 
Filiadas a Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro.  

Fundado em 1º de maio de 1958, o Judô Clube Avany Magalhães é uma 
escola de lutas que visa primordialmente à transmissão do conhecimento 



da nobre arte do Judô e seu caráter formador aos seus alunos e as 

relações, ensino e aprendizado. 

O compromisso do Judô Clube Avany Magalhães se traduz na qualidade do 

projeto que apresenta, fundamentado num trabalho educacional sério e 
constante, em sintonia com as diretrizes da prática desportiva como 

instrumento educacional que visa o desenvolvimento integral das 
crianças, jovens e adultos, capacitando-os a lidar com suas necessidades, 
desejos e expectativas, fatores essenciais para o seu processo de 

desenvolvimento individual e social. 

A atenção ao aluno é a razão de ser da proposta do Judô Clube Avany 

Magalhães, o que significa dizer uma PROPOSTA voltada à criança e ao 
jovem para aquisição e produção do conhecimento do Judô, respeitando a 

sua individualidade. 

A relação de confiança mútua e a identificação da comunidade de pais 

com os princípios básicos do Judô são fatores fundamentais para a plena 
realização de nossa proposta educacional. 

Além de investir na qualificação dos seus 
profissionais, o Judô Clube Avany Magalhães 

busca assegurar condições de trabalho 
adequadas num ambiente saudável e 
participativo, capazes de gerar uma total 

integração entre pais, alunos e professores. 

Para o Judô Clube Avany Magalhães, ensinar a prática do Judô é preparar 

o aluno para executar determinadas habilidades por meio da descoberta 
do prazer de se exercitar. Tudo isso envolvendo segurança, bons 

profissionais e educadores sempre com total atenção e dedicação.  

Saudações! 


