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1. Introdução
A Gala dos Campeões, visa reconhecer e divulgar publicamente a classificação de
destaque alcançada pelos atletas residentes no Concelho de Sintra quer a nível individual
ou coletivo ou mesmo de clubes ou outras entidades desportivas sediadas em Sintra, na
época desportiva de agosto de 2018 a setembro de 2019, nos vários escalões de cada
modalidade desportiva.
2. Destinatários
Atletas residentes ou representando clubes desportivos do Concelho de Sintra que
conquistaram títulos federativos Nacionais e Regionais e em campeonatos da Europa, do
Mundo e Jogos Olímpicos.
Atletas residentes e de clubes desportivos do Município de Sintra com participação em
campeonatos da europa, do mundo e jogos olímpicos, em representação da Seleção
Nacional.
Atletas residentes ou grupos equipa das escolas do Concelho, que conquistaram títulos
Regionais, Nacionais ou participação em provas Internacionais no âmbito do Desporto
Escolar.
3. Processo de candidatura
Todos os atletas, clubes/associações desportivas do Concelho de Sintra, envolvidos no
desporto federado, bem como os atletas e grupos escolas do Desporto Escolar deverão
formalizar a candidatura devidamente preenchida em formulário próprio, em anexo.
FORMULARIO DE CANDIDATURA – DESPORTO FEDERADO E ESCOLAR – TITULOS
INDIVIDUAIS
FORMULARIO DE CANDIDATURA – DESPORTO FEDERADO E ESCOLAR – TITULOS
COLETIVOS
4. Prazo de candidatura
A data limite para o envio da(s) candidatura(s) é o dia 30 de setembro de 2019.

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. Prémios
Troféus serão entregues durante a cerimónia, aos atletas homenageados. Diploma de
mérito aos atletas, serão enviados por email individual em suporte digital.
7. Cerimónia
Irá realizar-se no dia _____ de __________ de 2019, no Centro Cultural Olga do Cadaval.

