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Exmos. Senhores, 
 

Considerando as novas apostas da União Europeia de Judo, de onde se destaca a iniciativa de dar o 

selo da UEJ em termos de apoio e organização das provas de Katas, entende a FPJ, desde já a 

começar a organizar estágios para esta vertente do Judo, assim vimos calendarizar o seguinte 

estágio a realizar em Coimbra: 

Mês Dia 1º treino 2º treino 

Dezembro 

28 – 2ªf 
------- 14h30 – 16h30 

Pav. Cernache 

29 – 3ªf 
10h00 – 12h00 

Hotel D.Luís 

14h30 – 16h30 

Pav. Cernache 

30 – 4ªf 
9h30 – 11h30 

Hotel D.Luís 

------- 

 
O Estágio será coordenado pelo Dr. Fausto Carvalho (Presidente da Comissão Nacional de 

Graduações). 

Os testes à COVID-19 a realizar para este estágio serão realizados imediatamente antes da primeira 

sessão (informação a fornecer posteriormente). 

Serão adotadas as medidas de segurança formuladas nas Orientações da Direção Geral de Saúde 

que estejam em vigor no período do estágio. 

Os participantes deverão, obrigatoriamente, até às 16 horas do dia 24 de dezembro, preencher 

formulário no seguinte link: 

https://forms.gle/GP8JQirecPBGcrCKA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
CIRCULAR Nº 195/20 
 

ASSUNTO: Estágio de Katas – Coimbra 
(28 a 30 de dezembro de 2020) 

 

Odivelas, 17 de dezembro de 2020 
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Assim passamos a adotar as seguintes medidas: 

 É obrigatório a realização dos testes no local e horário determinado pela FPJ 

(no primeiro dia do Estágio pelas 16h00). 

 Não é possível a apresentação de resultados dos testes que não sejam enquadrados pela 

FPJ. 

 Os valores a cobrar para participação a expensas próprias serão os seguintes: 

o Teste Covid 19 – 15€ 

o Alojamento em quarto individual: 38€ 

o Alojamento em quarto duplo: 22€ 

o Alimentação diária: 22€ 

 O pagamento deverá ser efetuado para o seguinte  IBAN:PT50 0007 0041 0003 5060 0077 9 

e o comprovativo enviado para tesouraria@fpj.pt. 

Informamos, ainda, que estas medidas são provisórias e serão sempre ajustadas às determinações 

das autoridades desportivas e de saúde. 

 
 

 
 
 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos e cordiais, 
 
 
 
 
 

Saudações Desportivas 
O Presidente da FPJ 

 
Jorge Fernandes 
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