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CIRCULAR Nº 155/19 
 

ASSUNTO: Os 60 Anos da FPJ - Pedido de colaboração para Livro  

Lisboa, 14 de maio de 2019 

 
 

Exmos. Senhores, 
 
Como é do vosso 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 (data criteriosamente escolhida para 

podermos ter em Portugal todos os nossos principais Agentes do Judo e Entidades nacionais e 

estrageiras de grande relevo no Judo e no Desporto). 
 

Todavia, é nossa intenção comemorar este Aniversário ao longo do ano de 2019, para o que 

estão a ser preparados vários eventos que envolvem vários Agentes do Judo  - ações formativas 

relevantes, nova edição do Livro  "50 ANOS DA FPJ" a ser ampliado, revisto e atualizado, emissão 

de selos dos CTT, edição de medalha dos 60 anos, elaboração de Filme/DVD sobre o nosso Judo, 

etc. - naturalmente também com o apoio dos habituais e de novos sponsors. 

 

Deste modo e relativamente à ampliação e revisão do citado Livro "50 ANOS DA FPJ", vimos 

solicitar da reconhecida amabilidade dessa Direção, um pequeno resumo de um máximo de 4 

páginas A4 (letra 12-Arial) sobre o que de mais relevante considerem ser importante na História 

dessa Associação, com vista então a ser integrado no Livro dos "60 ANOS DA FPJ". Às 4 páginas 

de texto poderão ser acrescentadas 4 fotografias de boa qualidade, de preferência a cores, 

colocadas no melhor local do texto e com legenda.   

 

Mais solicitamos que, se detetarem quaisquer incorreções no atual Livro dos 50 ANOS, em 

especial na área dessa Associação, também nos comuniquem as mesmas por escrito, para 

correção na próxima edição.  
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Afim de posteriormente esse texto poder ser integrado e harmonizado com o estilo do livro e os 

restantes acréscimos do mesmo, solicitamos que nos remetem esse resumo até ao dia 15 de 

junho, para o e-mail de secretaria da FPJ. 

 

Agradecendo antecipadamente a boa atenção que este pedido venha a suscitar a essa 

Associação, apresentamos os nossos melhores cumprimentos e cordiais 

 
 

Saudações Desportivas 
O Presidente da FPJ 

 
Jorge Fernandes 

 
AMB/AR 
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