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1 – 90º ANIVERSÁRIO DA ATMP – GALA COMEMORATIVA – 05.julho.2019

2 – GALA DE ENCERRAMENTO DA ÉPOCA 2018/2019 – 28-setembro.2019

__________________________________________________________________________

1 – 90º ANIVERSÁRIO DA ATMP – GALA COMEMORATIVA – 05.julho.2019

No âmbito das Comemorações do seu 90º Aniversário, a Direção da ATMP vai levar a efeito
uma Gala Comemorativa, que se realizará no Casino da Póvoa, no próximo dia 5 de julho,
com início pelas 20h00.

Dada a natureza do local da sua realização e de acordo com as condições colocadas pelo
Casino da Póvoa, o acesso e participação na Gala só será permitido a maiores de 18 anos,
com entrada sujeita a apresentação de documento de identificação (CC, Passaporte ou BI).

Para entrada no local e participação na Gala, a ATMP emitirá e enviará oportunamente os
respetivos Convites, assinalando as diferentes condições de participação de cada convidado.

Tratando-se da Gala  Comemorativa  do 90º.  Aniversário  da  ATMP,  para além do habitual
jantar, haverá lugar a distinções individuais e coletivas, de âmbito institucional e desportivo.
Assim sendo, serão convidados e distinguidos todos os nossos Clubes filiados, através dos
seus Presidentes ou representantes institucionais, para além de instituições e personalidades
públicas.

Apelamos à maior participação e presença nesta Gala, a toda a comunidade mesatenística
distrital, em particular a todos os nossos Clubes, Dirigentes, Atletas, Treinadores, Árbitros,
Amigos  e  Familiares.  A  vossa  presença  maciça  não  só  proporcionará  uma  grande
confraternização entre todos, como será uma clara afirmação do Ténis de Mesa regional.

2 – GALA DE ENCERRAMENTO DA ÉPOCA 2018/2019 – 28.setembro.2019

Para  evitar  uma  sobreposição  ou  proximidade  de  datas  de  realização,  que  não  seria
desejável, a ATMP vai realizar no dia 28 de setembro de 2019, a habitual Gala Anual de
Encerramento da Época 2018/2019, onde se procederá à habitual distribuição de prémios
àqueles que mais se distinguiram na época que ainda decorre.

Nesta Gala, a realizar em local a informar oportunamente, serão atribuídas as tradicionais
Raquetes do Ano, bem como outros prémios respeitantes à época 2018/2019. 
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A título excecional, faremos nessa Gala a entrega de prémios aos 3 primeiros classificados
dos campeonatos regionais de séniores masculinos,  dada a impossibilidade de encontrar
datas disponíveis no mês de junho, sem coincidir com provas nacionais.

Por outro lado, assim se evitará a proximidade temporal de realização das duas Galas, o que
retiraria o brilho que as mesmas merecem e será proporcionada a participação aos menores
de 18 anos, cuja entrada não é permitida na Gala Comemorativa do 90º Aniversário da ATMP.

Oportunamente, a ATMP confirmará o local de realização da Gala de Encerramento da Época
de 2018/2019, bem como procederá ao envio dos convites para os homenageados e para os 
Clubes e Convidados.
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