CIRCULAR Nº 187/17
ASSUNTO:

IV CONGRESSO NACIONAL DO JUDO E GALA DE ANIVERSÁRIO

Lisboa, 10 de julho de 2017

Exmos. Senhores,

1. Tendo em atenção o estipulado no Artigo 56.º e seguintes dos Estatutos da FPJ
sobre o Congresso do Judo e ainda a longa tradição de, sempre que possível, se
realizar uma Gala comemorativa do Aniversário da FPJ com homenagem aos
agentes do Judo que se distinguiram ao logo do ano;
2. E, por outro lado, considerando que foi possível desde já obter um patrocínio
para a "parte de leão" dos 2 eventos - as "Clínicas Leite" de Coimbra e Parque das
Nações (Lisboa), em especial da área da Oftalmologia - havendo ainda contactos
firmes para outros patrocínios;
3. Assim, nos termos estatutários, a Direção da FPJ nomeia desde já a Comissão
Organizadora do Congresso Judo, que é constituída pelo Dr. António Martins
Borrego (que coordenará a Comissão), pelo Prof. Dr. Eng.º António Lopes Aleixo,
pelo Prof. Dr. Eugénio Óscar Luís Batista Leite (Gerente e Diretor Clínico das Clínicas
Leite), pelo Dr. (e Mestre) Fausto Martins de Carvalho e pelo Dr. Carlos Alberto
Correia Andrade.
4. Esta Comissão é empossada de imediato e deverá proceder de acordo com o
estipulado nos Estatutos sobre tema. De realçar que foram convidadas também
outras pessoas de diversos quadrantes para integrarem a Comissão, mas que, por
motivos vários, não puderam aceitar o convite.

5. A Comissão deverá também programar a parte organizativa e logística da Gala de
Aniversário, cabendo a um Júri, a nomear pela Direção, escolher os agentes do Judo
que nela irão ser distinguidos.
Deste modo, solicita-se desde já a melhor boa vontade e a colaboração de todos os
agentes da modalidade, para o bom êxito destes importantes eventos de reflexão e
convívio do Judo Nacional, de que se darão mais notícias tão breve quanto possível.
Com os melhores cumprimentos,

Saudações Desportivas
O Presidente da FPJ

Jorge Fernandes
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