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CIRCULAR Nº 178/19 
 

ASSUNTO: Os 60 Anos da FPJ - Colaboração (fotos e vídeos) 

Odivelas, 5 de junho de 2019 

 

Exmos. Senhores, 
 
Como certamente será do seu do conhecimento, a FPJ celebra este ano os 60 anos da sua 

fundação, e estão a ser preparados vários eventos que envolvem, por exemplo, uma nova edição 

do Livro "50 ANOS DA FPJ" a ser ampliado, revisto e atualizado, passando a ser "OS 60 ANOS DA 

FPJ", a edição de uma medalha alusiva os 60 anos, a elaboração de um Filme/DVD também sobre 

os 60 anos da FPJ, etc. 

 

Deste modo e sendo ambição da FPJ fazer uma grande ampliação da sua base de dados de fotos 

e vídeos, não só com vista à criação de uma verdadeira videoteca, mas também para melhorar 

e introduzir novas imagem no citado livro dos "60 ANOS DA FPJ" e ainda para a obtenção de 

boas e representativas imagens para o citado Vídeo oficial também dos 60 ANOS da FPJ, vimos 

solicitar a todos os Agentes do Judo a amabilidade de nos poderem enviar fotos com qualidade 

de momentos marcantes do nosso Judo, isto é, para as fotos antigas com a melhor qualidade 

possível digitalizadas, e para as fotos modernas, se possível, em formato digital com a melhor 

definição. E igualmente também para os Vídeos. 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.  

 

Afim 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.  

 

Solicitamos também que nos remetem esses elementos (fotos e vídeos, com legendas ou 

comentários) até ao dia 15 de Julho, por favor. 
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Agradecendo antecipadamente a boa atenção que este pedido venha a suscitar a V.Exa., 

apresentamos os nossos melhores cumprimentos.                            

 
 

O Presidente da FPJ 

 
Jorge Fernandes 

 
 

AMB/MG 
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