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Atleta Masculino do Ano

Henrique Correia

Equipa do Ano

Seniores de Pool

Regulamento

No dia 8 de Novembro, a CDP volta a organizar no Casino Estoril a Gala do Desporto, uma
iniciativa que visa destacar e premiar os atletas, técnicos e dirigentes com significativos
contributos dados ao desporto.
Como em edições anteriores serão premiadas os Desportistas do Ano nas categorias de
treinador, equipa, jovem promessa, atleta feminino e atleta masculino, tendo por base as
prestações desportivas na época de 2010-2011.
A escolha final, caberá ao público, através de uma votação electrónica, e aos convidados
presentes na 16ª Gala do Desporto, incidindo sobre cinco nomes pré-seleccionados em cada
categoria, a partir de uma lista elaborada por indicação das federações.
Para efectuar essa pré-selecção, a Direcção da CDP decidiu convidar personalidades com
relevante serviços prestados ao Desporto ou que desempenhem ou tenham desempenhado
posições de liderança na administração desportiva pública e associativa.
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É assim que nos dirigimos a V. Ex.ª convidando-a a participar na votação da pré – selecção,
por correio electrónico, para o e-mail: cdp@cdp.pt.
Tal votação terá de ser feita impreterivelmente até ao dia 20 de Outubro entre a listagem de
nomes resultante das indicações das Federações Desportivas que juntamos em anexo. A
divulgação da selecção do júri será feita no dia 27 de Outubro, no Casino Lisboa, num
pré-evento designado “Momento Público”.
De notar que, este ano, tal como no ano passado, a escolha dos Desportistas do ano também
terá o contributo dos presentes na Gala do Desporto, no Casino Estoril, que poderão votar
directamente nos cinco pré-selecionados por prémio, sendo que o peso desta votação é de 40
por cento, no global, e a do público, de 60 por cento, também globalmente.
Certos de que a vossa anuência a esta solicitação muito valorizará a Gala do Desporto,
subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos,
O Presidente da CDP
Carlos Paula Cardoso
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