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SUPERTAÇA CÂNDIDO OLIVEIRA 2021 EM AVEIRO
- Câmara de Aveiro saúda a decisão da FPF,
o Sporting e o Sporting de Braga A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) acordou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF)
a realização da edição 2021 da Supertaça Cândido Oliveira, no Estádio Municipal de Aveiro / Mário
Duarte (EMA), no próximo dia 31 de julho, sábado, pelas 20h45, culminando com sucesso um
processo de candidatura e de negociação desenvolvido nos moldes definidos pela Federação
Portuguesa de Futebol (FPF).
É com especial gosto que damos desde já as boas vindas a todos os adeptos do Sporting
Clube de Portugal e do Sporting Clube de Braga e a todos os que apreciam o espetáculo futebol,
esperando que possam estar reunidas todas as condições para o regresso do público às bancadas
do EMA e em particular à Região, ao Município e à Cidade de Aveiro.
Queremos agradecer à FPF, com quem a CMA tem trabalhado em variadas e frutíferas
parcerias, pela opção inteligente de realizar a Supertaça Cândido Oliveira 2021 no Estádio
Municipal de Aveiro / Mário Duarte, o que acontece pela 11ª vez em 18 anos de vida, aproveitando
desta forma todas as potencialidades do recinto, bem como a sua localização privilegiada e o seu
enquadramento na Região de Aveiro e na Região Centro muito visitadas nessa altura de férias,
incluindo a sua comunidade emigrante.
A Câmara Municipal de Aveiro está empenhada em dinamizar o seu Estádio Municipal,
potenciando todas as suas capacidades, pelo que a realização de eventos desportivos desta
envergadura serão sempre uma mais-valia para a Cidade e toda a Região, nomeadamente ao
nível da dinamização da economia local e do próprio turismo, pelo que todo o investimento

realizado para a concretização destes eventos serão sempre uma boa aposta para o Município de
Aveiro.
O Presidente da CMA, Ribau Esteves sublinha ainda que faz “está nos nossos planos
realizar estas parcerias com instituições tão importantes quanto é a FPF, desenvolvendo
espetáculos especiais de troféus, que neste caso da Supertaça, tem o condão de corresponder à
época desportiva que terminou 2020/2021 e de abrir na prática a época 2021/2022, que todos
desejamos que seja uma grande temporada e que possa receber o público nos estádios” concluiu.
A CMA faz votos que aqueles que tiverem a possibilidade e oportunidade de se
deslocarem a Aveiro para assistir à partida que inaugura a época 2021/2022, possam aproveitar
a beleza e a hospitalidade da Cidade dos Canais, e que desfrutem de um bom espetáculo de
futebol, aproveitando para agradecer publicamente a todas as entidades e empresas que estão
envolvidas na preparação e organização deste jogo, todo o empenho de profissionalismo sempre
demonstrado.

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,
Simão Santana
Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

