
Edital n.o 01/GP/DES/2023: 

Edital n.2 01/GP/DES/2023 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ÀS ASSOCIAÇÕES DE NATUREZA DESPORTIVA ANO 2023 

Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, Presidente da Câmara Municipal do Concelho de 

Reguengos de Monsaraz, no uso das competências previstas no disposto nº3 do artigo 57º da 

Lei nº75/2013, de 12 de setembro. Torna Público que, conforme deliberação da Câmara 

Municipal de 23 de fevereiro de 2023, que a atribuição dos subsídios para o ano de 2023 as 

associações de natureza desportiva será nos seguintes termos: 

Para constar e produzir efeitos legais se publica o presente Edital e outros de igual teor, que 

vão ser afixados nos lugares públicos de costume da área do Município. 

a) Atlético Sport Clube -54.540 €(Cinquenta e quatro mil quinhentos e quarenta euros) 

- Futebol Sénior- 30.000€ (trinta mil euros); 

- Futebol juvenil - 6.540€ (Seis mil quinhentos e quarenta euros); 

- Gestão e manutenção de infraestruturas -18.000€ (dezoito mil euros); 

Nota: A concessão do apoio agora proposto fica condicionada à apresentação dos documentos em 

falta 

b) Atlético Sport Clube/ Bombeiros Voluntários Reguengos de Monsaraz-17.230 €(dezassete mil 

duzentos e trinta euros) 

- Basquetebol Sénior-8.000 €(oito mil euros); 

- Basquetebol Juvenil - 9.230€ (nove mil duzentos e trinta euros); 

Nota: A concessão do apoio agora proposto fica condicionada à apresentação dos documentos 

falta 
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Edital n.Q 01/GP/DES/2023; 

c) Associação Columbófila Corvalense -1.250 €(mil duzentos e cinquenta euros) 

- Columbofilia -1.250 €(mil duzentos e cinquenta euros); 

Nota: A concessão do apoio agora proposto fica condicionada à apresentação dos documentos em 

falta 

d) Casa de Cultura Corval -25.090 €(vinte e cinco mil e noventa euros) 

- Futebol Juvenil - 5.990 €(cinco mil novecentos noventa euros); 

- Gestão e manutenção de infraestruturas- 18.000€ (dezoito mil euros), 

- Secção de BTI- 600€ (seiscentos euros); 

- Secção de Caminheiros -500€ (quinhentos euros); 

Nota: A concessão do apoio agora proposto fica condicionada à apresentação dos documentos em 

falta 

e) Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz-1.900 €(mil e novecentos euros) 

- Secção de Atletismo - 1.900 €(mil e novecentos euros); 

Nota: A concessão do apoio agora proposto fica condicionada à apresentação dos documentos em 

falta 
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Edital n.o Ol/GP/DES/2023: 

f) Clube Cicloturismo de Reguengos- Trepadores da Planície -1.200 €(mil e duzentos euros) 

- Cicloturismo -1.200 €(mil e duzentos euros); 

Nota: A concessão do apoio agora proposto fica condicionada à apresentação dos documentos em 

falta 

g) Centro Cultural Cumeadense -1.200 €(mil e duzentos euros) 

- Secção de BTI - 1.200 €(mil e duzentos euros); 

Nota: A concessão do apoio agora proposto fica condicionada à apresentação dos documentos em 

falta 

h) Grupo Columbófilo Albino Fialho-1.250 €(mil duzentos e cinquenta euros) 

- Columbofilia -1.250 €(mil duzentos e cinquenta euros); 

Nota: A concessão do apoio agora proposto fica condicionada à apresentação dos documentos em 

falta 

i) Grupo Desportivo de BTI Piranhas do Alqueva - 2.400 €(dois mil e quatrocentos euros) 

- Secção de BTI -1.200 €(mil e duzentos euros); 

- Secção Trail Running- 1.200 €(mil duzentos euros); 

Nota: A concessão do apoio agora proposto fica condicionada à apresentação dos documentos em 

falta 
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Edital n.2 Ol/GP/DES/2023 : 

j) Sociedade Artística Reguenguense - 7.325 €(sete mil Trezentos e vinte e cinco euros} 

- Secção Ginástica e Trampolins - 6.350 € (seis mil t rezentos e cinquenta euros); 

- Secção Artes Marciais- 975€ (novecentos e setenta e cinco euros); 

Nota: A concessão do apoio agora proposto fica cond icionada à apresentação dos documentos em 

falta 

k) Sociedade União Perolivense - 23.200 € (vinte e três mil e duzentos euros} 

- Futebol Sénior (lnatel) - 4.000€ (quatro mil euros); 

- Gestão e manutenção de infraestruturas - 18.000 € (dezoito mil euros); 

-Secção Trai! Running/ Atletismo Gurus- 1.200 € (mil e duzentos euros); 

Nota: A concessão do apoio agora proposto fica condicionada à apresentação dos documentos em 

falta 

Reguengos de Monsaraz, 09 de março de 2023 

A Presidente da Câmara Municipal 

CJ 
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