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CIRCULAR Nº026/22 
 

ASSUNTO: 25ª Gala do Desporto da Confederação do Desporto de Portugal – Nomeados Judo 
 

Odivelas, 24 de fevereiro de 2022 

 

Exmos. Senhores,  

 

A 25ª Gala do Desporto organizada pela Confederação do Desporto de Portugal vai distinguir os 

atletas de todas as modalidades que mais se destacaram em 2021.   

 

O ano de 2021 foi um ano incrível para o judo nacional, mais uma prova disso é o facto de a nossa 

modalidade ter atletas e treinadores nomeados para o Prémio Desportistas do Ano, em todas as 

categorias.  

 

Apresentamos abaixo os nomeados da nossa modalidade: 

 

 Pedro Soares - Melhor Treinador do Ano 

 Joana Crisóstomo - Jovem Promessa do Ano 

 Equipa Olímpica e Paralímpica - Equipa do Ano 

 Telma Monteiro - Atleta Feminino do Ano 

 Jorge Fonseca - Atleta Masculino do Ano 

 

De modo a que o judo seja uma vez mais reconhecido, apelamos ao seu voto e à partilha desta 

informação por toda a comunidade judoca.  

 

As votações podem ser realizadas em www.cdp.pt até ao dia 2 de março.  

 
 

Saudações Desportivas 
O Presidente da FPJ 

 
 
 

Jorge Fernandes 
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