
Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 

CÂMARA MUNICIPAL

A Câmara Municipal de Aveiro

que se realizou no pequeno auditório do Centro de Congressos de Aveiro

financeiro com Associações Desportivas e de Pais

às Associações. 

Seguimos a estratégia política assumida, de rig

concidadãos, divulgando a lista de apoios contratualizados para o apoio à atividade regular, o 

apoio ao investimento e apoio à realização de atividades pontuais:

Associação 

Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da 

Escola EB1 e Jardim de 

Infância de Santiago 

Casa do Povo de Esgueira 

Associação Recreativa e 

Cultural da Barroca 

Associação Desportiva e 

Cultural de São Jacinto 

Associação Desportiva de 

 

 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro
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CÂMARA MUNICIPAL DIVULGA APOIO A ASSOCIAÇÕES 

DESPORTIVAS E DE PAIS 

unicipal de Aveiro (CMA) assinou ontem, segunda-feira, em sessão 

pequeno auditório do Centro de Congressos de Aveiro, os contratos de apoio 

Associações Desportivas e de Pais, no âmbito do Programa Municipal de Apoio 

estratégia política assumida, de rigor e clarividência absoluta com o

a lista de apoios contratualizados para o apoio à atividade regular, o 

apoio ao investimento e apoio à realização de atividades pontuais: 

Apoio Atividade 

Regular 

Apoio ao 

Investimento 

Pais 

s e 

Encarregados de Educação da 

Escola EB1 e Jardim de 

1.200€ --- 

Desportivas 

5.000€ 3.000€ 

Associação Recreativa e 5.000€ 18.200€ 

Associação Desportiva e 4.000€ 2.000€ 

Associação Desportiva de 4.000€ 3.000€ 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

ASSOCIAÇÕES  

em sessão pública 

os contratos de apoio 

, no âmbito do Programa Municipal de Apoio 

or e clarividência absoluta com os nossos 

a lista de apoios contratualizados para o apoio à atividade regular, o 

Apoio às 

Atividades 

Pontuais 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 



 

Nariz 

Associação Recreativa e 

Cultural de Oliveirinha 

5.000€ 2.500€ --- 

Alavarium – Andebol Clube de 

Aveiro 

23.000€ 2.100€ --- 

Coletividade Popular de Cacia 4.000€ 3.000€ --- 

Clube do Povo de Esgueira 30.000€ 32.500€ --- 

Clube de Voleibol de Aveiro 5.000€ 0€ --- 

Clube de Natação – Amarra 

ao Cais 

1.500€ 0€ --- 

Centro Desportivo São 

Bernardo 

32.000€ 0€ --- 

CENAP – Centro Atletico 

Povoa Pacense 

25.000€ 25.000€ --- 

IDEC – Instituto 

Desenvolvimento e Estudos 

de Cacia 

4.000€ 5.000€ --- 

Grupo Desportivo Eixense 6.000€ 5.000€ --- 

Futebol Clube Bonsucesso 20.000€ 17.000€ --- 

Escola Gímnica de Aveiro 4.000€ 9.000€ --- 

Clube Ténis de Mesa da 

Oliveirinha 

3.000€ 2.000€ --- 

Clube Estrela Azul 13.400€ 17.000€ --- 

Clube dos Galitos 45.000€ 25.000€ --- 

Sporting Clube de Aveiro 30.000€ 34.000€ --- 

Associação Desportiva de 

Taboeira 

27.500€ -- --- 

Agarrados ao BTT Clube 2.000€ -- -- 

KASA – Associação de 

Karate-Do Shotokan Kase Ha 

-- -- 1.000€ 

Associação de Surf de Aveiro 10.500€ 2.000€ -- 

Clube de Ténis de Aveiro 1.000€ 10.000€ -- 

Somamaratonas - Associação 1.000€ -- -- 

Nucleo do Sporting Clube de 

Portugal de Aveiro 

0€ 2.380€ -- 

Remateribalta Clube 2.500€ -- -- 

Mocidade Desportiva 

Eirolense 

2.500€ 5.000€ -- 



 

Estão pois criadas as condições necessárias, para que a opção política assumida no 

atual mandato, de apoiar financeiramente as Associações do Município continue a sua 

execução, com o cumprimento em absoluto dos contratos assinados.  

A aposta da CMA no continuado e crescente fortalecimento do Movimento Associativo 

Municipal sublinha-se pela sua importante relevância social, económica e política, e de uma 

forma proporcional à atividade de cada uma das Associações, cuidando de uma relação 

equilibrada em todo o Município e com todas as Associações. 

Este aspeto, é de realçar de forma especial, num momento em que se iniciou o 

importante processo de concurso público para a conceção e construção do novo Complexo de 

Campos de Treino (3,2M€) do Estádio Municipal de Aveiro (EMA), no âmbito da parceria entre a 

Câmara Municipal de Aveiro e o Sport Club Beira-Mar (SCBM), que terá como fim a instalação 

da Academia de formação do Clube, nos terrenos a nascente do EMA. 

No discurso protocolar, o Presidente da CMA, José Ribau Esteves, explicou ainda que 

“com uma linha orientadora e estratégia claras para o desporto em Aveiro, e depois da 

requalificação dos Campos de Futebol da A.D. Taboeira, A.R.C. Barroca, Clube Estrela Azul e do 

F.C. Bonsucesso, inicia-se este importante investimento na criação de infraestruturas 

desportivas, para uso de um clube que nos últimos anos viu gorada a possibilidade de ter o seu 

próprio complexo desportivo”. Trata-se de “um projeto assumido pela CMA há mais de 15 anos, 

que agora fazemos cumprir, honrando a palavra dada aos nossos concidadãos e ao nosso 

SCBM”, finalizou. 

O Presidente fez também referência ao início dos trabalhos da “Estação Náutica do 

Município de Aveiro” no passado sábado, dia 26JAN19, uma parceria muito importante entre a 

CMA, as Associações que se dedicam aos desportos náuticos, as empresas marítimo-turísticas 

e outros parceiros, constituindo uma forte aposta nos desportos náuticos e no turismo mais 

ligado à náutica, à Ria e ao Mar, que terá a sua apresentação pública dentro de cerca de dois 

meses. 

 

II – REUNIÃO DA ESTAÇÃO NAÚTICA DE AVEIRO 

Realizou-se no passado sábado, dia 26 de janeiro, no Museu da Cidade de Aveiro, a 

primeira reunião de trabalho com os parceiros da Estação Náutica do Município de Aveiro, no 

seguimento do processo de certificação das primeiras 15 Estações Náuticas de Portugal, que 



ocorreu no último dia 16 de novembro, na Alfândega do Porto, da qual a Estação Náutica de 

Aveiro fez parte.   

Esta reunião teve como objetivo primordial a constituição de uma Comissão de Gestão 

Local, a definição, com os parceiros, do Plano de Atividades, bem como a análise do Acordo de 

Parceria, que será assinado na cerimónia de apresentação pública da Estação Náutica, a 

realizar no Centro de Alto Rendimento de Surf de São Jacinto dentro de aproximadamente dois 

meses. 

De salientar que a Estação Náutica irá constitui-se enquanto fórum de cooperação para 

a gestão de equipamentos, espaços e eventos com a participação ativa de entidades públicas e 

privadas que se dedicam aos desportos e atividades de lazer, no plano de água, da área 

geográfica do Município de Aveiro, aliando a vertente desportiva e turística. 

[fotografias em anexo] 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 

 


