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CIRCULAR Nº  153/20 

 

ASSUNTO: Tomada de Posse dos membros dos Órgãos Socias da FPJ 

 

       Odivelas, 5 de outubro de 2020 

Exmos. Senhores, 

1. Como foi divulgado, decorrem no próximo fim de semana em Cernache (a 3 Kms de 

Coimbra) 3 provas Nacionais; e nesse Sábado, terá lugar, das 15 ás 18h., a Assembleia Geral 

Eleitoral da FPJ, o que propícia a concentração de muitos Delegados, Órgãos Sociais da 

Federação e das Associações, bem como de vários outros agentes do Judo. 

  

2. Nos termos dos Estatutos e como vem sendo tradição da FPJ, alguns dias após o ato 

eleitoral tem lugar uma singela cerimónia para se conferir a posse aos membros dos Órgãos 

Sociais da FPJ acabados de eleger, com a presença de várias entidades ligadas ao Judo e ao 

Desporto. 

 

3. Assim, e tendo em atenção que existe apenas uma única Lista concorrente ao ato eleitoral e 

que os membros dos Órgãos Sociais a empossar são, os mesmos que desempenham funções 

atualmente, foi decidido, pela Direção e pela Mesa da Assembleia Geral, no intuito de evitar 

mais deslocações nesta altura de pandemia, realizar a citada cerimónia de posse logo na 

sequência do apuramento dos resultados eleitorais. 

 

4. Deste modo, a cerimónia de posse terá lugar pelas 19h. de Sábado, dia 10 de outubro 

de 2020, no Hotel D. Luis, em Coimbra. 

 

5. Estão assim convidados a assistir todos os Agentes do Judo que nisso tenham interesse. 
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6. Após a cerimónia terá lugar um jantar, no Hotel D. Luís, para o qual estão desde já 

convidados, nomeadamente, os Delegados à Assembleia Geral Eleitoral, os Órgãos Sociais da 

Federação e das Associações da FPJ, os empregados e colaboradores da FPJ. Por motivos de 

logística, solicita-se a todos estes convidados que confirmem junto da FPJ – através do 

formulário eletrónico, a sua presença no jantar, até ás 12h de sexta feira dia 9/10. 

• Formulário de Inscrição para o Jantar – Clique aqui 

7. Tendo em atenção as orientações emanadas da Direção Geral de Saúde, é exigido aos 

presentes o cumprimento das medidas profiláticas habituais nomeadamente o uso de máscara, 

distanciamento social, desinfeção das mãos, etc. 

 

Com os nossos melhores cumprimentos e cordiais 

 

Saudações Desportivas 

O Presidente da FPJ 

 

 

Jorge Fernandes 
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