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Na reunião camarária de 15 de maio foram deliberados vários subsídios a atribuir a às
coletividades do concelho na área do desporto e da cultura, no âmbito das candidaturas anuais
a apoios regulares, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo.

Na área do desporto foi aprovada a atribuição de um total de 43.692 euros em subsídios a
distribuir por: Associação Desportiva Fábio Santos (981,79 euros), Centro Recreativo e Cultural
de Santo António de Assentis (1.205,32 euros), CRIT (776,15 euros), Clube de Ginástica de
Torres Novas (1.404,74 euros), Clube Atlético Riachense (3.588,56 euros), Clube Desportivo
de Torres Novas (5.203,32 euros), Clube de Judo de Riachos (2.121,36 euros), Clube de Judo
de Torres Novas (4.266,09 euros), Clube de Natação de Torres Novas (6.094,09 euros), Clube
de Ténis de Torres Novas (3.396,80 euros), Laranja Mecânica Futsal Clube (3.161,22 euros),
União Desportiva e Recreativa da Zona Alta (7.739,59 euros), Núcleo Sportinguista de Torres
Novas (336,03 euros), Organismo Autónomo de Basquetebol - CDTN (2,554,91 euros),
Sociedade Filarmónica União Matense (861,98 euros).

No que diz respeito a apoios na área da cultura foram aprovados um total de 14.677 euros a
distribuir por: Associação de Moradores de Vale da Serra (1.346,76 euros), Sociedade
Instrutiva Recreativa e Musical Argense (1.336,94 euros), Prova Maravilha - Associação
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Columbófila de Riachos (3.200,59 euros), Associação 30 Por Uma Linha (457,08 euros), Clube
de Campismo Torrejano (162,52 euros), Associação de Melhoramentos de Resgais (1.007,47
euros), CNE - Agrupamento 65 - Torres Novas (1.265,38 euros), Fatias de Cá - Associação
Cultural - Torres Novas (2.990,06 euros), Tesos do Ribatejo (2.910,20 euros).

De recordar que no passado mês de fevereiro foram aprovados, em reunião de câmara de dia
18, mais de 365 mil euros em apoios à cultura e desporto, no âmbito de candidaturas
apresentadas por clubes desportivos, bandas filarmónicas e outras associações, ao abrigo do
Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo.
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