
 

 

 

 

  
  
CIRCULAR Nº 259/17  
 

ASSUNTO: Inscrições para o "IV CONGRESSO NACIONAL DO JUDO" e/ou para a "GALA DO 
58.º ANIVERSÁRIO da F.P.JUDO" - COIMBRA, 28 e 29.10.2017 

 
Lisboa, 9 de outubro de 2017 

 
 

1. Como tem vindo a ser divulgado, há mais de um mês, a Federação Portuguesa de Judo, com a 

colaboração das "Clínicas Leite" e da Câmara Municipal de Coimbra, vai realizar o seu  

"IV Congresso Nacional do Judo", bem como a "Gala do 58.º Aniversário da FPJ", no fim de 

semana de 28 e 29 de outubro de 2017, na Universidade de Coimbra - Património da 

Humanidade - no Hotel D. Luís e no Restaurante "Il Tartufo". 

2. O Congresso, que contará para a Formação Continua dos Treinadores de Judo (1.6 créditos), 

decorrerá no Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra (Rua Larga, Edifício da Fac. 

Ciências e Tecnologia) com seguinte horário, previsível: 

• Sábado dia 28/10 

•   9h30 - receção/credenciação 

• 10h00. - Cerimónia de abertura; Congresso;  

• 13h00.- Almoço no Hotel D. Luís.  

• 14h30 - visita guiada à Universidade de Coimbra;  

• Congresso até às 18h15h 

• Domingo dia 29/10 

•   9h30 - Congresso, seguido de Almoço de encerramento pelas 13,30h. no 

Restaurante Il Tartufo (Rua da Sota, 38 - Coimbra), com distribuição de 

souvenirs aos Congressistas.  

Nota: pedimos a atenção de todos para a mudança horária, pois termina na noite de sábado 

para este domingo o chamado "Horário de Verão". 

O Congresso conta com Palestras de vários Congressistas nacionais e estrangeiros, ligados ao 

Judo, ao Desporto, ao Jornalismo, etc. 



 

 

 

 

3. A Gala de Aniversário - 19,45h. -  Jantar onde serão entregues os prémios aos agentes do 

Judo (atletas, treinadores, árbitros) que mais se distinguiram durante o ano e aos que 

alcançaram grandes podiums internacionais nos últimos anos - será também no Hotel D. Luís. 

Pelas 22h45, haverá Fados de Coimbra até às 23h30. 

4. Os galardoados irão ser convidados pela FPJ para a Gala de Aniversário, onde se prevê a 

presença, nomeadamente, do Presidente da UEJ, do Presidente do Kodokan, do Sr. George 

Kerr (10.º Dan), e a nível nacional das mais elevadas entidades oficiais ligadas ao Desporto. 

5. Todos os outros Agentes do Judo interessados em participar nos dois ou num dos eventos, 
deverão aceder ao Site da FPJ, preencher a sua inscrição online:  
https://goo.gl/forms/zVQvU1JoENcGqXg33 
(os Treinadores de Judo deverão preencher também o n.º da cédula para contar para a 
Formação Contínua) e selecionar as opções que lhe interessarem; depois efetuar o 
pagamento por transferência bancária para o IBAN da FPJ e enviar ambos os documentos 
para o e-mail da FPJ (secretaria@fpj.pt):  
IBAN: PT50000700410003506000779  
 
 

6. Para os interessados, informa-se que a FPJ tem reservados bastantes quartos no  

Hotel D. Luís, na noite de sábado para domingo (single e duplos); contudo, como existem 

limites físicos do Hotel, poderão não ser suficientes se a procura for elevada, pelo que iremos 

procurar satisfazer esta opção por ordem de inscrição e serão posteriormente avisados os 

que, eventualmente, não tenham acesso a quartos no Hotel D.Luís. 

7. Por razões de ordem logística, de que pedimos a compreensão de todos, não nos poderá 
ser possível atender inscrições que nos chegarem depois do dia 17 de outubro.  
 
 

 
Saudações Desportivas 

O Presidente da FPJ 

 
Jorge Fernandes 
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