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Na reunião camarária de 14 de setembro foram apreciados vários pedidos de apoio, tendo sido
todos aprovados por unanimidade. O Centro de Solidariedade Social Padre José Filipe
Rodrigues da Zibreira irá receber 15 mil euros para comparticipação nas despesas com a
aquisição de viaturas para apoio às valências de centro de dia e apoio domiciliário (com
adaptação a transporte especial para mobilidade reduzida).
O Centro Recreativo e Cultural de Santo António de Assentis solicitou apoio para trabalhos de
recuperação e manutenção do relvado do campo de futebol (nomeadamente, substituição de
aspersores, entre outros) cujos custos e montagens ascendem a uma verba de 4.182 euros,
tendo a Câmara deliberado assumir aquela despesa.
O Centro de Bem Estar Social da Zona Alta (CBESZA) pretende criar um novo equipamento
social designado de apartamento de autonomia, com a finalidade de apoiar jovens sem suporte
familiar que foram acolhidos no Lar de Infância e Juventude, que têm mais de 16 anos e a
autonomização como projeto de vida. A obra está já em curso e consiste na reconstrução, sem
qualquer apoio estatal, de uma casa antiga na rua Faustino Bretes, em Torres Novas. O
executivo camarário concordou com a atribuição de um subsídio de 10 mil euros para a
concretização deste projeto.
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A Alzheimer Portugal/Núcleo do Ribatejo, a Delegação do Médio Tejo da Associação
Portuguesa de Parkinson e a Associação Movimento do Médio Tejo da Esclerose Múltipla vêm
propor ao município a realização em Torres Novas do I Encontro conjunto sobre as Doenças
Neurodegenerativas (Demências, Parkinson e Esclerose Múltipla) solicitando apoio logístico e
financeiro para o evento, a decorrer a 20 de outubro próximo, na Biblioteca Municipal Gustavo
Pinto Lopes. Foi concedida a atribuição de um subsídio de 4.500 euros e aprovada a cedência
gratuita do espaço.
Foi ainda presente um pedido de apoio da Associação de Patinagem do Ribatejo, no âmbito do
Torneio Interassociações, que se irá realizar no Palácio dos Desportos nos dias 11 e 12 de
novembro, tendo sido igualmente autorizada a cedência gratuita do espaço.
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