
GALA DO DESPORTO - FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Exmo.º Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Odemira

Nome / Entidade: ........................................................................................................................................................................................................

Contacto Telefónico: ............................................. Email: ...............................................................................................................................

Identificação do(a) Titular da CandidaturaB

Tipologia de CandidaturaA

01

02 03
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Despacho Registo de Entrada

NIPG: ................................................

Data: .................................................

Processo nº: ...................................

............................................................

O Funcionário

Proponente Individual Proponente Coletivo (Entidade)

Categoria “Mérito”C

Associação/Clube Desportivo do Ano

Equipa do Ano

Dirigente do Ano

Seleccione as categorias em que pretende participar01

Desportista do Ano (Feminino)

Desportista do Ano (Masculino)

Treinador do Ano

Desportista Revelação do Ano

"Desporto para Todos"

Projeto Desportivo

Desporto Escolar

Associação/Clube Desportivo do AnoC1

A atribuir à Associação/Clube Desportivo que tenha demonstrado qualidade organizativa e tenha tido um desempenho de 
relevo ao nível do fomento e desenvolvimento desportivo.

Proposta (Deve indicar o Nome e o Clube) ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

01

Justificação02
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Equipa do AnoC2

A atribuir à equipa que na época desportiva em questão tenha demonstrado um desempenho desportivo com resultados 
de nível internacional, nacional ou regional.

Proposta (Deve indicar o Nome e o Clube) ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

01

Justificação02

Dirigente do AnoC3

A atribuir ao Dirigente Desportivo que, ao longo da época desportiva transata, tenha desenvolvido um trabalho de elevada 
relevância no âmbito do dirigismo desportivo internacional, nacional ou regional.

Proposta (Deve indicar o Nome e o Clube) ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

01

Justificação02

Desportista do Ano (Feminino)C4

Desportistas que se tenham evidenciado nas diferentes modalidades individuais ou coletivas, em termos desportivos em 
prol do seu clube. Prémio atribuído aos desportistas, que mais se evidenciaram na sua modalidade e no seu clube com 
resultados de mérito reconhecido e relevantes para o Concelho.

Proposta (Deve indicar o Nome e o Clube) ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

01

Justificação02

Desportista do Ano (Masculino)C5

Desportistas que se tenham evidenciado nas diferentes modalidades individuais ou coletivas, em termos desportivos em 
prol do seu clube. Prémio atribuído aos desportistas, que mais se evidenciaram na sua modalidade e no seu clube com 
resultados de mérito reconhecido e relevantes para o Concelho.

Proposta (Deve indicar o Nome e o Clube) ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

01

Justificação02
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Treinador do AnoC6

A atribuir ao Treinador que desenvolveu um trabalho de relevo ao serviço de um clube do Concelho ou noutro e que, desta 
forma, elevou o nome de Odemira.

Proposta (Deve indicar o Nome e o Clube) ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

01

Justificação02

Desportista Revelação do AnoC7

Para este prémio, são ilegíveis os desportistas com idade inferior a 18 anos que se tenham destacado desportivamente.

Proposta (Deve indicar o Nome e o Clube) ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

01

Justificação02

"Desporto para Todos"C8

A atribuir a desportistas naturais do município de Odemira ou que representem clubes / coletividades / associações do 
concelho e que tenham obtido resultados relevantes em provas de desporto adaptado.

Proposta (Deve indicar o Nome e o Clube) ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

01

Justificação02

Projeto DesportivoC9

A atribuir ao projeto desportivo que se tenha destacado no impacto social e desportivo no concelho de Odemira.

Proposta (Deve indicar o Nome e o Clube) ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

01

Justificação02



Categoria "Distinção" D

Mérito Desportivo

Selecione a categoria em que pretende participar01
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Desporto EscolarC10

Esta distinção irá destacar o(a) melhor desportista e a melhor equipa, do Programa do Desporto Escolar, que mais se 
tenha/tenham destacado a nível local e nacional.

Proposta (Deve indicar o Nome e o Clube) ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

01

Justificação02

A atribuir a Dirigentes, Treinadores, Desportistas, Ex Desportistas ou Equipas do Concelho de Odemira que na época 
desportiva transata, tiveram resultados relevantes em provas de âmbito Regional, Nacional ou Internacional (conquista 
de campeonatos/títulos), ou que tenham representado a Seleção Nacional.

Proposta (Deve indicar o Nome e o Clube) ..........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

01

Justificação02

Mérito DesportivoD1

Categoria Desporto FederadoE

Participação em Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, Internacionais e Europeus

Selecione a categoria em que pretende participar01

São atribuídos, aos desportistas e\ou equipas, diplomas de reconhecimento desportivo pelo desempenho desportivo nas 
federações desportivas - Estatuto de Utilidade Pública Desportiva - de acordo com as seguintes premissas:

Campeões e Vice-Campeões

Nomes dos Desportistas e/ou Equipas01

Participação em Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, Internacionais e EuropeusE1



O Município de Odemira, enquanto responsável pelo tratamento, informa que os dados recolhidos destinam-se exclusivamente para o fim presente neste formulário.
Os titulares dos dados podem exercer, por escrito, os seus direitos previstos no art. 13º do Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados, designadamente: direito de informação, acesso, retificação, apagamento, limitação do tratamento, portabilidade, oposição e de ser informado em 
caso de violações de segurança.
Para mais informações contacte: protecao.dados@cm-odemira.pt, Município de Odemira, Praça da República, 7630-139 Odemira, Tel. 283 320 900 ou consulte a 
política de privacidade em www.cm-odemira.pt.
De acordo com a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, os elementos apresentados no âmbito do presente processo são documentos administrativos, pelo 
que o Município estará obrigado a garantir o seu acesso, salvaguardando os dados pessoais, a todos aqueles que o solicitem.

Informação/ConsentimentoF

assinatura
01 02O Requerente: ............................................................................................................................................ Data: ..............................................

Ao assinar este documento, declaro para o devido efeito, sob compromisso de honra, que na instrução do presente
pedido todos os dados são verdadeiros, nada tendo omitido.

AssinaturaG
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Nomes dos Desportistas e/ou Equipas01

Campeões e Vice-Campeões NacionaisE2


