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1. Introdução 

A Gala dos Campeões, visa reconhecer e divulgar publicamente as classificações de 

destaque alcançadas pelos atletas dos clubes/associações desportivas sediadas em 

Sintra, quer a nível individual ou coletivo, na conquista de títulos federativos 

Internacionais, Nacionais e Regionais bem como na participação em eventos 

internacionais em representação da seleção nacional na época desportiva de agosto 

de 2015 a julho de 2016, nos vários escalões de cada modalidade desportiva. 

 

2. Destinatários 

a) Atletas de modalidades individuais em representação de clubes/associações 

desportivas do Concelho de Sintra; 

b) Atletas de modalidades coletivas /equipas em representação de 

clubes/associações desportivas do Concelho de Sintra; 

c) Atletas de modalidades individuais inscritos individualmente em Federações 

Desportivas com utilidade Publica Desportiva e residentes no Concelho de Sintra; 

d) Atletas de clubes do Concelho de Sintra em representação da seleção Nacional; 

e) Atletas ou grupos equipa em representação das escolas do Concelho de Sintra no 

âmbito do Desporto Escolar (campeões regionais, nacionais e internacionais). 

 

 

3. Processo de candidatura 

Todos os clubes/associações desportivas do Concelho de Sintra, envolvidas no 

desporto federado, deverão enviar para a caixa de correio da Divisão de Desporto e 

Juventude (ddju.associativismo@cm-sintra.pt) a candidatura devidamente preenchida 

em formulário próprio. 

A DDJU solicitará à Coordenação Local do Desporto Escolar, as classificações obtidas 

pelos atletas ou grupo equipas das escolas do Concelho de Sintra. 

 

4. Prazo de candidatura 

Data limite para o envio da(s) candidatura(s) até ao dia 29 de julho de 2016. 
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5. Processo de avaliação 

 

 Os resultados desportivos em análise, envolvidos no desporto federado, devem ser   

 obtidos em competições oficiais promovidas pelas respetivas Federações       

 desportivas, Associações de Modalidade Distritais e/ou Regionais. Em caso de dúvida a  

 Câmara Municipal de Sintra esclarecerá com as mencionadas entidades. 

 

 

6 - Critérios de seleção 

a) Competições oficiais de âmbito nacional, distrital e regional:  

Tipo de competição Classificação/Título Enquadramento Prémio 

Campeonato 
Nacional 

1º classificado  – 
Campeão Nacional(de 

qualquer Divisão) 

Federações 
Desportivas com 
Utilidade Pública 

Desportiva 

Troféu e 
Diploma 

Taça de Portugal 
1º classificado – Troféu e 

Diploma 

Campeonato 
Distrital / Regional 

1º classificado – 
Campeão Distrital / 

Regional da 1ª, 2ª ou 3ª 
Divisão 

Associações de 
Modalidade 
Distritais ou 

Regionais 

Troféu e 
Diploma 

 

b) Competições oficiais de âmbito internacional: 

Tipo de competição Classificação/Título Enquadramento Prémio 

Campeonato do 
Mundo / Jogos 

Olímpicos / Taça do 
Mundo 

1ºs classificados 
Federações 

Internacionais da 
Modalidade 

Troféu e 
Diploma 

Campeonato da 
Europa / Taça da 

Europa 

1ºs classificados 
Troféu e 
Diploma 

 

c)Atletas de clubes do Concelho de Sintra em representação da Seleção Nacional: 

Tipo de competição  
 

Participação  

Enquadramento Prémio 

Competições 
Internacionais 

Federações 
Internacionais da 

Modalidade  

Troféu e 
Diploma 
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d)Atleta / Grupo equipa das Escolas do Concelho de Sintra – Desporto Escolar 

Tipo de competição Classificação/Título Enquadramento Prémio 

Desporto Escolar 
1ºs classificados 

Regionais, Nacionais e 
Internacionais 

Federações 
Internacionais da 

Modalidade  

Troféu e 
Diploma 

 

 

7. Convites 

7.1 – Atletas homenageados / treinadores / dirigentes desportivos 

a) Atletas de modalidades individuais – 2 convites por atleta 

b) Modalidades coletivas / equipas em representação dos clubes / associações 

desportivas do concelho de Sintra – 1 convite por atleta /treinador / dirigente 

c) Treinadores de atletas de modalidades individuais – 1 convite por treinador 

d) Dirigentes desportivos em representação de clubes/associações desportivas do 

concelho de Sintra – 1 convite  

 

8. – Prémios 

Troféu e Diploma de mérito – Serão entregues durante a cerimónia, aos 

homenageados que alcançarem títulos de campeão no âmbito internacional, 

nacional, regional, Taça de Portugal, Desporto Escolar e em representação da 

Seleção Nacional. 

 

9.- Cerimónia 

Em data e local a definir pela Câmara Municipal de Sintra, a realizar-se durante o 

mês de outubro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 


