CIRCULAR Nº 225/19
ASSUNTO: 60 Anos da FPJ - Pedido de colaboração em fotos e vídeos
Lisboa, 24 de julho de 2019

Exmos. Senhores,
Como certamente será do seu do conhecimento, a FPJ celebra este ano os 60 anos da sua
fundação. Gostaríamos de envolver todos os Agentes do Judo nessas comemorações, que
terão o seu ponto alto no dia 7 de Dezembro, com uma grande Gala em Coimbra.
Neste contexto está a ser preparada uma nova edição do Livro "50 ANOS DA FPJ" a ser
ampliado, revisto e atualizado, passando a ser "OS 60 ANOS DA FPJ", e a elaboração de um
Filme/DVD também sobre os 60 anos da FPJ. Deste modo, para melhorar e introduzir novas
imagem no citado livro dos "60 ANOS DA FPJ", para a obtenção de boas e representativas
imagens para o citado Vídeo oficial também dos 60 ANOS da FPJ, e sendo ainda ambição da FPJ
a criação de uma verdadeira videoteca nacional, vimos solicitar a todos a amabilidade de nos
poderem enviar fotos e vídeos de momentos marcantes do nosso Judo, com a melhor
qualidade possível.
O modo de envio poderá ser através de uma PEN (que será devolvida após copiada), o
envio por e-mail através da aplicação "wetransfer" ou, para menores quantidades, mesmo por
e-mail para: 60fpj@fpj.pt, até ao dia 15 de Agosto, por favor.
A fim de posteriormente essas fotos e vídeos poderem ser devidamente catalogados e
mesmo selecionados para o Livro ou para o Vídeo da FPJ, muito agradecíamos algumas
legendas ou comentários, que podiam ser enviados por escrito para o mesmo e-mail.
Com os nossos melhores cumprimentos e cordiais

Saudações Desportivas
O Presidente da FPJ

Jorge Fernandes
AMB/AR
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