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O executivo municipal aprovou ontem por unanimidade a atribuição de apoios para apoio à
cultura e desporto, no âmbito de candidaturas apresentadas por clubes desportivos, bandas
filarmónicas e outras associações.
No que se refere a apoios para aquisição de equipamentos na área da cultura 2020 foi
aprovada a comparticipação de 25% às seguintes entidades: CNE - Agrupamento 65 Torres
Novas - 129,75€ para sistema de som; Cineclube Torres Novas - 477,96€ para tela elétrica,
soundbar, Canon powershot, LD systemdave; Sociedade Filarmónica Lealdade União
Ribeirense - 1395€ para fardamento, bombo, saxofone e clarinete; Sociedade Filarmónica
Euterpe Meiaviense - 2971€ para reparações de instrumentos musicais, material e fardamento;
Sociedade Filarmónica União Pedroguense - 748, 76€ para fardamento e xilofone; Banda
Operária Torrejana - 2899,75€ para fardamento; Sociedade Filarmónica União Matense 197,5€ para xilofone e lira de marcha. No total, foram atribuídos 8819,72€.
No âmbito das candidaturas de apoio à utilização de instalações desportivas, o apoio (cedência
de utilização dos equipamentos) corresponde a um benefício anual contabilizado em: Clube
Atlético Riachense 6119,13€; Clube Desportivo de Torres Novas 63 192,19€; Clube de Judo de
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Torres Novas 3465,34€; Clube de Ginástica de Torres Novas 8811,06€; Clube de Natação de
Torres Novas 17071,05€; Clube de Ténis de Torres Novas 6029,69€; Laranja Mecânica Futsal
Clube 8445,72€; Organismo Autónomo de Basquetebol do Clube Desportivo de Torres Novas
10766,33€; União Desportiva e Recreativa da Zona Alta 18 311,80€. O apoio foi atribuído paras
os anos de 2020 e 2021, representando um total de 284 424, 59€.
Nas candidaturas a apoios pontuais na área do desporto para 2020 foi aprovada a atribuição
de: União Desportiva e Recreativa da Zona Alta 3954,46€; Clube de Judo de Torres Novas
2056,50€; Clube Desportivo de Torres Novas 1713,77€; Clube de Natação de Torres Novas
3925,30€. O total de apoios nesta área é de 11 650€.
Quanto a candidaturas a apoios para obras nas áreas da cultura e desporto 2019, os trabalhos
contemplados foram: Associação Recreativa e Cultural Casais de Igreja (colocação de
pavimento no salão da associação) 2203,06€; Sociedade Musical União e Trabalho Lapas
(construção de uma cozinha de apoio) 5507,64€; Centro Cultura e Recreativo de Liteiros
(melhorias e recuperação da sede da associação) 8814,23€; Centro Recreativo e Cultural de
Moreiras Grandes (pintura exterior do pavilhão desportivo) 2837,27€; Sociedade Filarmónica
União Matense (recuperação e melhoramento da sala da cave do edifício da SFUM) 2976,63€;
CNE - agrupamento 1272 Lapas 8construção de telheiro e anexos de apoio ao campo
ambiental) 1642,28€; Centro Recreativo e Musical de Outeiro Grande (fecho lateral do pavilhão
de festas - alumínios) 927,89€; perfazendo um total de 24 909€.
Na mesma reunião foi também aprovado apoio mensal no valor de 500€ à Associação de
Reformados e Pensionistas de Torres Novas para que continue a dar resposta à sua atividade
cultural como complemento à ação social que desenvolve, em que a universidade sénior
constitui o maior investimento humano e financeiro, bem como o apoio no valor de 9600€ à
Associação desportiva, Recreativa, Ambiental e Cultural de Alcorochel para os encargos
elevados que a manutenção das piscinas de Alcorochel comporta, sendo os mais relevantes os
relacionados com o custo da água, dos produtos químicos indispensáveis à garantia da sua
qualidade, da eletricidade e investimentos de manutenção que realizam.
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