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MUNICÍPIO DE ANADIA APOIA PROVAS DESPORTIVAS 
 

“Grande Prémio ABIMOTA”, em ciclismo, e “Terceiro Open Miguel Ferreira”, de pool português  
 

A Câmara Municipal de Anadia aprovou, no passado dia 17 de abril, a atribuição de uma verba 

de 7.500 euros à ABIMOTA - Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e 

Afins, destinada a apoiar a realização da “40.ª edição do Grande Prémio Abimota” em ciclismo, cuja 

última etapa terá início em Anadia. 

O Grande Prémio Abimota, que este ano se realiza de 19 a 23 de junho, é uma das provas mais 

antigas do calendário velocipédico nacional e uma das mais carismáticas. A atribuição do apoio 

camarário teve em conta a importância de que o ciclismo se reveste para o município e a intenção da 

autarquia de reforçar, no concelho, a modalidade e o interesse pela utilização da bicicleta, divulgando 

os benefícios que advêm de tal prática. Foi ainda tido em conta o impacto financeiro que uma prova 

desta envergadura tem na economia local, nomeadamente em matéria de alojamento e alimentação da 

comitiva da prova e de todos os elementos envolvidos na mesma. O apoio será atribuído, mediante a 

celebração do respetivo Contrato Programa de Patrocínio Desportivo. 

Na mesma reunião, o executivo anadiense deliberou também atribuir uma verba de 750 euros 

ao Centro Cultural e Recreativo de Outeiro de Baixo, para apoiar a realização do “Terceiro Open Miguel 

Ferreira – Pool Português”, a ter lugar nos dias 3 a 5 de maio, prova que encontra homologada pela 

Federação Portuguesa de Bilhar. Este apoio foi concedido no âmbito do Programa de Apoio Municipal 

ao Desenvolvimento Desportivo. 
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