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Circular nº 29 – 2018/2019

18-11-2018

GALA DE COMEMORAÇÃ O DO 25º ANIVERSÁRIO
DA FEDERAÇÃO PORT UGUESA DE BILHAR

Caros Associados,

Considerando a sua fundação no ano de 1993, é com o maior prazer que a Federação
Portuguesa de Bilhar anuncia a realização da Gala de Comemoraçã o do seu 25º
Aniversário. A mesma está agendada para o dia 28 de Dezembro de 2018, no espaço
Tertúlia de Eventos, em Coimbra, pelas 19:30 horas.
Sob o mote “25 Anos, 25 Distinções”, o pro grama da Gala comemorativa constará de
um jantar com animação musical e a homenagem a 25 personalidades e instituições
que tiveram um papel de destaque na histó ria da FPB, desde a sua fundação em 1993
até aos correntes dias!

Pretendendo a FPB que este seja um momento de comemoração de todos, sem exceção,
independentemente da sua maior ou menor participação na vida da F PB ao longo dos
anos, convido todos os assoc iados e atletas a particip ar na Gala de Comemoração do
25º Aniversário .
A presença de todos mais honrará os homenageados que muito o merecem!

Como entenderão , a FPB não pode suportar financeiramente a participação de todos
no evento, pelo que para permitir a todos, além dos homenageados, estarem presentes
na Gala, estão abertas inscrições para a reserva e aquisição de lugares no evento, que
agradecemos o mais breve possível pois estão naturalmente limitada s à lotação do
espaço.
O valor de cada reserva é de 25,00 € (vinte e cinco euro s) por pessoa e inclui o jantar .
As reservas devem ser feitas para o email gala25anosfpb@gmail.com , email para o qual
deve igualmente ser enviado o comprovativo da transferência para o IBAN
PT50004530304028736294694.
O prazo limite para a confirmação da presença na Gala e para pagamento é o dia 15 d e
dezembro, sem exceçõ es.

Dentro das 25 distinções a atribuir decidiu a FPB incluir a catego ria de Melhor Atleta
nos 25 Anos, para a qual contr ibuirão os clubes e público em geral . Este processo de
escolha iniciar -se-á em data a anu nciar no site oficial e Facebook da FPB, e será
exclusivo dos clubes associados na FPB mediante o aces so ao www.portalbilhar.pt , num
processo simples e rápido em que os clubes escolher ão 5 nomes de uma lista
apresentada. Depois deste primeiro passo da escolha de 5 nomes, os mesmos serão
sujeitos a uma votação online, em parte reservada aos clubes e em part e para o público
em geral.

Reitero o convite para que todos particip em neste evento e eleição , que desejamos
que seja uma grande festa d a família do Bilhar nacional e esperando poder contar com
a presença de todos neste momento especial da vida da FPB, apresento os meus
melhores cumprimentos,

O Presidente da FPB

