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CIRCULAR Nº 126/21 
 

ASSUNTO: Inscrições para o “ALMOÇO DO 62.º ANIVERSÁRIO DA F.P.JUDO – TRIBUTO AO 

MÉRITO" - Coimbra,11.dez.2021, Convento de S. Francisco. 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO: 02.DEZ.ºÀS 14h. 

 
Odivelas, 11 de novembro de 2021 

 

Exmos. Senhores, 
  

1. Cumprindo o Calendário Federativo, vai ter lugar no Sábado dia 11 de dezembro, a partir do 

meio dia, a tradicional Festa de Aniversário da FPJ - que desta vez é um almoço - a ter lugar no 

Convento de S. Francisco, sito na Avenida da Guarda Inglesa, n.º 1 A (em frente à entrada do 

Portugal dos Pequenitos) em Coimbra. 

2. Como sempre, a Direção da FPJ gostaria de contar com a presença da grande Família do Judo, 

pelo que apelamos à vossa inscrição para estarem connosco nesta Festa que homenageia, entre 

muitos outros, os nosso Campeões Internacionais. 

3. O Programa provisório é o seguinte: 

- Acreditação e Receção a partir das 12,00H, com porto de honra 

- 12,30–início do almoço, seguindo-se intercaladamente a 

- Apresentação de pequenos filmes, primeiras intervenções, entrega anual de 
prémios/distinções, graduações, homenagens especiais, entrega de souvenirs a 
convidados de honra, animação musical, intervenções finais, etc. 

- E o Almoço terminará com a tradicional música dos Parabéns à FPJ, o bolo de 
Aniversário e o espumante.  

No final, à saída, haverá também a tradicional distribuição a todos os presentes da garrafa de 
vinho (Quinta da Amoreira/ zona do Cartaxo) com o habitual rótulo do Aniversário da FPJ. 

3. Deste modo, muito agradecemos que logo que possível (mas sempre até ás 14h do dia 2 de 

dezembro), façam a vossa inscrição através do Formulário que vai ser disponibilizada para o 

efeito no seguinte link: 
 

https://forms.gle/PoEJb41MjaHpnbi18 
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4. O preço do almoço é de € 25, a pagar antecipadamente com o envio do comprovativo segundo 

as instruções do formulário e, repete-se, por motivos logísticos não se aceitam mais inscrições 

depois das 14 h de 2 de dezembro. 

5.Naturalmente estão isentos de pagamento todos os Convidados e Homenageados, bem como 

os membros dos Órgãos Sociais da FPJ, os Funcionários e Colaboradores da FPJ, duas pessoas de 

cada Associação Distrital e de Classe e ainda todos os Delegados à Assembleia Geral da FPJ, 

devendo assim considerarem-se Convidados desde já todos os citados, mesmo que ainda não 

tenham recebido o respetivo Convite. 

6. Porém, é necessário que também todos os elementos indicados no ponto anterior confirmem 

a sua presença no formulário com o link indicado no ponto 3., o mais rápido possível e também 

com o limite de 2 de dezembro às 14h. 

7. Tendo em atenção as normas da Direção de Geral de Saúde e a proteção de todos, na 

circulação (deslocações) no interior do Convento devem usar máscara e desinfetar / lavar as 

mãos, etc. sempre que se justifique. Contamos  com o cuidado e fair play de todos, para que o 

evento decorra de forma cordial e segura, como é hábito e tradição na Família do Judo. 

8. Esclarecemos também que, apesar da grande dimensão do Convento, existe um limite 

numérico para as inscrições, pelo que teremos que procurar - se tal vier a ser necessário - dar 

preferência às inscrições previstas no ponto 3. por ordem de chegada. 

Agradecendo a melhor atenção para o conteúdo desta circular, apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos e cordiais 

 
 
 

Saudações Desportivas 
O Presidente da FPJ 

 
Jorge Fernandes 
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