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MUNICÍPIO DE ANADIA ATRIBUIU 170 MIL EUROS 
A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS 

 

 

O Município de Anadia atribuiu 170 mil euros a 13 associações desportivas do concelho. Este 

apoio, concedido no âmbito do Subprograma 1 do Programa de Apoio Municipal ao 

Desenvolvimento Desportivo (PAMDD), visa custear despesas relacionadas com a atividade 

regular das associações, na época desportiva 2021/2022. Formalizado ontem nos Paços do 

Concelho, através da celebração de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo, este 

apoio municipal inclui também o transporte de atletas, através da cedência de autocarros e da 

atribuição de um plafond de quilómetros por cada equipa em competição. Anadia Futebol 

Clube (50.000€), Anadia Squash Clube (4.000€), Associação Desportiva Bairradafut (6.000€), 

Associação Desportiva e Cultural de Vila Nova de Monsarros (8.000€), Associação Desportiva, 

Recreativa e Cultural da Ribeira – Azenha (6.000€), Atlético Clube de Famalicão (10.000€), 

Centro Cultural e Recreativo de Outeiro de Baixo (2.500€), Centro Social, Cultural e Recreativo 

de Poutena (6.000€), Grupo Columbófilo da Bairrada (1.000€), Moita Rugby Clube da Bairrada 

(30.000€), Núcleo Karaté Sangalhos (5.000€), Sangalhos Desporto Clube (40.000€) e União 

Recreativa Ferreirense (1.500€) foram as associações beneficiadas. 

No âmbito do Subprograma 2 do PAMDD, o Município de Anadia atribuiu ainda, a título 

excecional, mil euros à Associação Recreativa de Grada. Este valor visa apoiar as despesas 

realizadas com atividades a desenvolver no 2.º Encontro Regional de Escolas de BTT e no 1.º 

Troféu XCO Sardanetas BTT. Ainda no âmbito do Subprograma 2, a União Recreativa 

Ferreirense irá receber 655 euros, verba que irá apoiar a 5.ª edição do Torneio do Centenário.  

O Município de Anadia atribuiu também 2 mil euros ao Club de Ancas – Associação de 

Solidariedade Social, Recreio, Formação e Cultura. Este valor destina-se a apoiar a realização da 

20.ª edição da Semana Cultural de Ancas. 

Segundo Maria Teresa Cardoso, “a promoção da atividade física e do desporto é uma das 

grandes apostas da Câmara Municipal de Anadia, uma vez que a sua prática contribui para a 

qualidade de vida e para o bem-estar da população”. Com o apoio das associações – considera 

a presidente da Câmara Municipal de Anadia – tem sido possível atingir mais pessoas, numa 

lógica de desporto para todos, e oferecer mais modalidades desportivas à população. A autarca 
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destacou ainda o “importante papel das associações nas camadas mais jovens, enquanto escola 

de valores, princípios e virtudes”. 

Na sessão em que foram assinados os contratos, Jorge Sampaio, vice-presidente da Câmara 

Municipal, elogiou o trabalho desenvolvido pelas associações e alertou os seus responsáveis 

para os cuidados que a pandemia de Covid-19 exige, em particular na atual quadra festiva. 
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