Nota de imprensa / Press release

MUNICÍPIO DE ANADIA ATRIBUI 187.500 EUROS A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS
A Câmara Municipal de Anadia aprovou, na sua reunião do passado dia 2 de outubro, a
atribuição de apoios a 17 associações desportivas do concelho, no valor total de 187.500 euros, para o
desenvolvimento das suas atividades regulares durante a temporada 2019/2020.
Para além do apoio financeiro, o executivo aprovou ainda a cedência dos seus autocarros,
tendo sido atribuído, a cada associação, um “plafond” de quilómetros em função do número de equipas
em competição.
Os apoios são concedidos ao abrigo do Subprograma 1 – Apoio ao Desenvolvimento da
Atividade Regular – do Programa de Apoio Municipal ao Desenvolvimento Desportivo. Este instrumento
estabelece um modelo criterioso de atribuição de benefícios públicos para apoiar, de forma adequada,
as associações desportivas, garantindo o respeito por princípios como a equidade, a proporcionalidade,
a legalidade, a transparência, a universalidade, a igualdade e a prossecução do interesse público, entre
outros.
De salientar ainda que o Município de Anadia tem vindo, ao longo dos anos, a apoiar as
associações desportivas do concelho no desenvolvimento das suas atividades, como reconhecimento
pelo trabalho promovido pelas mesmas e também como estímulo ao incremento da formação,
designadamente no despertar dos jovens para a prática desportiva.

Apoios atribuídos:
Anadia Futebol Clube – 50.000 euros
Anadia Squash Clube – 4.000 euros
Associação Cultural e Recreativa Cerca - S. Pedro – 2.500 euros
Associação Desportiva Bairradafut – 5.000 euros
Associação Desportiva e Cultural de Vila Nova de Monsarros – 8.000 euros
Associação Desportiva de Paredes do Bairro – 6.000 euros
Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Ribeira - Azenha – 8.000 euros
Associação Recreativa Aguinense – 6.000 euros
Largo do Município – Apartado 19 - 3781-909 Anadia | nif: 501 294 163
tel: +351 231 510 730 | fax: +351 231 510 739 | e-mail: geral@cm-anadia.pt
www.cm-anadia.pt | www.facebook.com/municipioanadia/
comunicacao.cmanadia@gmail.com

1#2

Nota de imprensa / Press release

Atlético Clube de Famalicão – 10.000 euros
Centro Cultural e Recreativo de Outeiro de Baixo – 2.500 euros
Centro Social, Cultural e Recreativo de Poutena – 6.000 euros
Clube Saca Trilhos Anadia – 1.000 euros
Moita Rugby Clube da Bairrada – 30.000 euros
Núcleo Karaté de Sangalhos – 5.000 euros
O Desportivo de Ancas – 2.000 euros
Sangalhos Desporto Clube – 40.000 euros
União Recreativa Ferreirense – 1.500 euros
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