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Ata do Conselho Municipal de Desporto

Aos quinze dias do mês de 

reuniu-se o Conselho Municipal de Desporto

Restrita, via plataforma digital Zoom

Desporto da Câmara Municipal da Nazaré, Dr. Manuel António Águeda Sequeira, 

secretariado pelo Técnico Superior 

com a presença dos representantes das seguintes entidades

----------------------------------------------------------------------------------------

Associação Externato Dom 

Kickboxing Fernando Paulo 

Santos; Clube de Taekwondo d

Nazarenos" - João Zarro; Nazaré Sport Clube 

Sandra Pereira; Câmara Municipal da Nazaré 

Cristão, Júlio Bento, Emílio Estrelinha, 

Tiago Barbosa.-----------------------------

-------------------------------------------

Abertos os trabalhos, o Senhor Vereador da

a comparência de todos, mencionando o apoio dado pela Câmara Municipal da Nazaré

(CMN - dentro das suas possibilidades)

difíceis (fomentados pela Pandemia do Covid

Referiu que se tratava de uma reunião 

Seguidamente, o Técnico Superior, Dino Casimiro usou da palavra, agradecendo 

também a presença de todos os elementos

realização da reunião, o presente Técnico Superior,

intervenção e passou à apresentação da ordem d

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto um – Votação da ata

Ponto dois – Regulamento de Apoio às Associações Desport

Nazaré (RAADNC) - Discussão e Aprovação da 

Critérios de Atribuição dos Diversos Tipos de Apoio
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do Conselho Municipal de Desporto do Concelho da Nazaré

de dezembro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas,

o Conselho Municipal de Desporto do Concelho da Nazaré

via plataforma digital Zoom, presidido pelo Senhor Vereador da Área do 

Desporto da Câmara Municipal da Nazaré, Dr. Manuel António Águeda Sequeira, 

etariado pelo Técnico Superior - Carlos Alberto Fernandes de 

com a presença dos representantes das seguintes entidades:-----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Externato Dom Fuas Roupinho - Mário da Florência

Kickboxing Fernando Paulo - Alfredo Silva; Biblioteca de Instrução e Recreio

Clube de Taekwondo da Nazaré -  Amélia Esperança; Grupo Desportivo "Os 

Nazaré Sport Clube - Mário Costa; Patinamar Nazaré Clube 

Câmara Municipal da Nazaré - Manuel Sequeira, Dino Casimiro

io Estrelinha, Sílvia Palmeira, Bruno Vidinha

---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Abertos os trabalhos, o Senhor Vereador da Área do Desporto começou por agradecer

mencionando o apoio dado pela Câmara Municipal da Nazaré

dentro das suas possibilidades) às coletividades do concelho,

os pela Pandemia do Covid-1), porque passa toda a

que se tratava de uma reunião restrita do Conselho Municipal de Desporto.

Seguidamente, o Técnico Superior, Dino Casimiro usou da palavra, agradecendo 

também a presença de todos os elementos. Dado a especificidade do modo

o presente Técnico Superior, enumerou as regras básicas de 

e passou à apresentação da ordem de trabalhos da presente reunião

-------------------------------------------------------------------------------------

ta da reunião anterior;-------------------------------------------------

Regulamento de Apoio às Associações Desportivas do Concelho d

Discussão e Aprovação da Repartição

Critérios de Atribuição dos Diversos Tipos de Apoio;---------------
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do Concelho da Nazaré 

pelas vinte e uma horas, 

do Concelho da Nazaré - Comissão 

pelo Senhor Vereador da Área do 

Desporto da Câmara Municipal da Nazaré, Dr. Manuel António Águeda Sequeira, 

Carlos Alberto Fernandes de Oliveira Cristão e 

-----------------------------

---------------------------- 

Mário da Florência; Associação de 

blioteca de Instrução e Recreio - André 

Grupo Desportivo "Os 

Patinamar Nazaré Clube - 

Dino Casimiro, Carlos 

, Bruno Vidinha, Pedro Silva e 

----------------------------------------------------------

--------------------------------------------- 

Área do Desporto começou por agradecer 

mencionando o apoio dado pela Câmara Municipal da Nazaré 

às coletividades do concelho, nestes tempos 

ue passa toda a sociedade. 

do Conselho Municipal de Desporto. 

Seguidamente, o Técnico Superior, Dino Casimiro usou da palavra, agradecendo 

ado a especificidade do modo de 

enumerou as regras básicas de 

e trabalhos da presente reunião:-------

------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 

ivas do Concelho da 

Repartição Percentual dos 

---------------------------- 
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Ponto três – Regulamento de Gestão das Instalações Desportivas Municipais da 

Nazaré (RGIDMN);----------------------

Ponto quatro – Regulamento Municipal 

Ponto cinco – Corpo Clínico

Ponto seis - Setor da Atividade Física e do Desporto (SAFD) 

para o ano de dois mil e vinte e um. 

Ponto sete – Outros Assuntos

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apresentada a ordem de trabalhos, o Técnico Superior, Dino Casimiro, 

plateia a intervir sempre que necessário.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dando cumprimento ao p

(participantes na última reunião)

e dois de setembro de dois mil e vinte

--------------------------------------

Quanto ponto dois, Regulamento de Apoio às Associações Desportivas 

Concelho da Nazaré (RAADC

Percentual dos Critérios de Atribuição dos Diversos Tipos de Apoio

Superior, Dino Casimiro, iniciou a sua intervenção informando

RAADCN, tinham sofrido um aumento (em linha com a informação passada no último 

Conselho Municipal de Desporto e corroborado pelo Vereador da Área do Desporto, 

Manuel Sequeira). De seguida, apresentou um conjunto de documentos com 

propostas da repartição percentual dos critérios de atribuição dos diversos tipos de 

apoios, bem como os valores máximos previstos, ao abrigo RAADCN, para o ano civil 

de dois mil e vinte e um. Sobre o tema, a destacar: Atividades de Caráter Regular 

oitenta mil euros; Atividades de Caráter Pontual 

- cento e dezasseis mil euros. Relativamente às percentagens atribuídas nos Outros 

Apoios, intervieram os representantes: do Grupo Desportivo "Os Nazarenos" (GDN), 

Senhor João Zarro, questionando sobre os critérios do apoio atribuído à Associação 

Externato Dom Fuas Roupinho 

Costa, agradecendo o apoio atribuído, alertando para a possível futura contemplação 

no RAADCN, do escalão sub
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Regulamento de Gestão das Instalações Desportivas Municipais da 

------------------------------------------------------------

Regulamento Municipal - Fundo de Emergência Social

Corpo Clínico;---------------------------------------------------------------------------

Setor da Atividade Física e do Desporto (SAFD) - 

para o ano de dois mil e vinte e um. -----------------------------------------------------------------

Outros Assuntos de Interesse.------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apresentada a ordem de trabalhos, o Técnico Superior, Dino Casimiro, 

plateia a intervir sempre que necessário.--------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ao ponto um, foi aprovada por unanimidade dos presentes

(participantes na última reunião), a ata do Conselho Municipal de Desporto, d

de dois mil e vinte.-----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Regulamento de Apoio às Associações Desportivas 

azaré (RAADCN) - Discussão e Aprovação da Repartição 

dos Critérios de Atribuição dos Diversos Tipos de Apoio

iniciou a sua intervenção informando que todas as rubricas do 

RAADCN, tinham sofrido um aumento (em linha com a informação passada no último 

Conselho Municipal de Desporto e corroborado pelo Vereador da Área do Desporto, 

Manuel Sequeira). De seguida, apresentou um conjunto de documentos com 

propostas da repartição percentual dos critérios de atribuição dos diversos tipos de 

apoios, bem como os valores máximos previstos, ao abrigo RAADCN, para o ano civil 

Sobre o tema, a destacar: Atividades de Caráter Regular 

tenta mil euros; Atividades de Caráter Pontual - trinta e nove mil euros; Outros Apoios 

cento e dezasseis mil euros. Relativamente às percentagens atribuídas nos Outros 

Apoios, intervieram os representantes: do Grupo Desportivo "Os Nazarenos" (GDN), 

or João Zarro, questionando sobre os critérios do apoio atribuído à Associação 

Externato Dom Fuas Roupinho - AEDFR; do Nazaré Sport Clube (NSC), Senhor Mário 

Costa, agradecendo o apoio atribuído, alertando para a possível futura contemplação 

escalão sub-23, na modalidade de futebol e do exemplo do projeto da 
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Regulamento de Gestão das Instalações Desportivas Municipais da 

------------------------------------- 

Fundo de Emergência Social;---------------- 

------------------------------------------- 

 Planificação Anual 

----------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apresentada a ordem de trabalhos, o Técnico Superior, Dino Casimiro, incentivou a 

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

, foi aprovada por unanimidade dos presentes 

, a ata do Conselho Municipal de Desporto, do dia vinte 

-----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- 

Regulamento de Apoio às Associações Desportivas do 

Discussão e Aprovação da Repartição 

dos Critérios de Atribuição dos Diversos Tipos de Apoio, o Técnico 

que todas as rubricas do 

RAADCN, tinham sofrido um aumento (em linha com a informação passada no último 

Conselho Municipal de Desporto e corroborado pelo Vereador da Área do Desporto, 

Manuel Sequeira). De seguida, apresentou um conjunto de documentos com as 

propostas da repartição percentual dos critérios de atribuição dos diversos tipos de 

apoios, bem como os valores máximos previstos, ao abrigo RAADCN, para o ano civil 

Sobre o tema, a destacar: Atividades de Caráter Regular - 

trinta e nove mil euros; Outros Apoios 

cento e dezasseis mil euros. Relativamente às percentagens atribuídas nos Outros 

Apoios, intervieram os representantes: do Grupo Desportivo "Os Nazarenos" (GDN), 

or João Zarro, questionando sobre os critérios do apoio atribuído à Associação 

AEDFR; do Nazaré Sport Clube (NSC), Senhor Mário 

Costa, agradecendo o apoio atribuído, alertando para a possível futura contemplação 

23, na modalidade de futebol e do exemplo do projeto da 
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AEDFR; da AEDFR, Senhor Mário da Florência

intitulado "Andebol de Primei

Clube do Porto (FCP) e a 

do município: Manuel Sequeira, na qualidade de Vereador da Área do Desporto

afirmando que o protocolo estabelecido entre a CMN, o FCP e a AEDFR era público, 

podendo o mesmo ser consultado no site d

apresentada pelo Senhor João Zarro

Autarquia), referindo que o tema do escalão dos sub

futura revisão do RAADCN, retorquindo a hipótese levantad

do NSC. -------------------------------------------------------------

Sujeito a votação, foi aprovado pela maioria dos presentes, com abstenção do 

representante do GDN, Senhor

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente ao terceiro ponto

Desportivas Municipais da Nazaré (RGIDMN)

informou que o RGIDMN, já se encontra em vigor desde o dia vinte de novembro de 

dois mil e vinte (convidou todas as entidades 

consultar o respectivo documento).

-----------------------------------------------------------------

No ponto referente ao Regulamento Municipal 

(quatro ponto), o Técnico Superior, Dino Casimiro, 

uma minuta do mesmo documento (da responsabilidade da 

CMN e que já inclui, o contributo do SAFD), que irá ser apresentada numa das 

reuniões de Câmara, a ocorrer durante o mês de janeiro de dois mil e vinte e um. 

Anunciou que o presente documento terá de seguir todos os tramites legais e 

relembrou que durante a sua consulta pública, qualquer cidadão pode apresentar 

sugestões (por escrito). O Vereado

(caso haja necessidade) a realização de um C

extraordinário, para se debater o presente tema

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Passando ao ponto (cinco)

pelo Técnico Superior, Dino Casimiro, que o serviço continuará a ser prestado (no ano 
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AEDFR; da AEDFR, Senhor Mário da Florência, tecendo considerações sobre o projeto 

intitulado "Andebol de Primeira" - pareceria estabelecida entre a AEDFR, o Futebol 

CMN. As questões foram respondidas pelos representantes 

: Manuel Sequeira, na qualidade de Vereador da Área do Desporto

afirmando que o protocolo estabelecido entre a CMN, o FCP e a AEDFR era público, 

podendo o mesmo ser consultado no site do Município, em resposta à questão 

apresentada pelo Senhor João Zarro, do GDN; Dino Casimiro (Técnico Superior da 

referindo que o tema do escalão dos sub-23, seria alvo de reflexão, numa 

futura revisão do RAADCN, retorquindo a hipótese levantada pelo Senhor Mário Costa, 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sujeito a votação, foi aprovado pela maioria dos presentes, com abstenção do 

enhor João Zarro, os documentos supracitados.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

terceiro ponto, Regulamento de Gestão das Instalações 

ais da Nazaré (RGIDMN), o Técnico Superior, Dino Casimiro, 

informou que o RGIDMN, já se encontra em vigor desde o dia vinte de novembro de 

vinte (convidou todas as entidades assento no presente Conselho, a 

consultar o respectivo documento). ---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamento Municipal - Fundo de Emergência Soc

o Técnico Superior, Dino Casimiro, declarou que está a ser ultimada 

uma minuta do mesmo documento (da responsabilidade da Área da Ação Social da 

CMN e que já inclui, o contributo do SAFD), que irá ser apresentada numa das 

mara, a ocorrer durante o mês de janeiro de dois mil e vinte e um. 

Anunciou que o presente documento terá de seguir todos os tramites legais e 

relembrou que durante a sua consulta pública, qualquer cidadão pode apresentar 

sugestões (por escrito). O Vereador da Área do Desporto, Manuel Sequeira, sugeriu 

(caso haja necessidade) a realização de um Conselho Municipal de Desporto

extraordinário, para se debater o presente tema.----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

(cinco) do Corpo Clínico, todos os presentes

pelo Técnico Superior, Dino Casimiro, que o serviço continuará a ser prestado (no ano 
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tecendo considerações sobre o projeto 

pareceria estabelecida entre a AEDFR, o Futebol 

As questões foram respondidas pelos representantes 

: Manuel Sequeira, na qualidade de Vereador da Área do Desporto, 

afirmando que o protocolo estabelecido entre a CMN, o FCP e a AEDFR era público, 

o Município, em resposta à questão 

(Técnico Superior da 

23, seria alvo de reflexão, numa 

a pelo Senhor Mário Costa, 

-------------------------------------- 

Sujeito a votação, foi aprovado pela maioria dos presentes, com abstenção do 

, os documentos supracitados.-------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Regulamento de Gestão das Instalações 

o Técnico Superior, Dino Casimiro, 

informou que o RGIDMN, já se encontra em vigor desde o dia vinte de novembro de 

presente Conselho, a 

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- 

Fundo de Emergência Social 

declarou que está a ser ultimada 

rea da Ação Social da 

CMN e que já inclui, o contributo do SAFD), que irá ser apresentada numa das 

mara, a ocorrer durante o mês de janeiro de dois mil e vinte e um. 

Anunciou que o presente documento terá de seguir todos os tramites legais e 

relembrou que durante a sua consulta pública, qualquer cidadão pode apresentar 

r da Área do Desporto, Manuel Sequeira, sugeriu 

onselho Municipal de Desporto 

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

todos os presentes foram informados 

pelo Técnico Superior, Dino Casimiro, que o serviço continuará a ser prestado (no ano 
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de dois mil e vinte e um e dentro dos mesmos moldes) pela empresa Physioclem. O 

Técnico Superior, Emílio Estrelinha, recordou da necessidade da apresentação de um 

comprovativo de atleta federado, no momento de registo, do cartão de acesso aos 

tratamento de fisioterapia (a realizar nas Piscinas Municipais).

Com o intuito de melhorar o serviço, o representante do NSC, Senhor Mário Costa, 

sugeriu que o serviço prestado pela edilidade, pudesse ter o apoio de um médico 

Fisiatra (com preços convidativos e com pagamento assegurado pela 

coletividade/atleta), com o intuito de melhorar o processo de diagnostico, tratamento e 

consequente recuperação dos atletas. Em resposta 

Superior, Dino Casimiro, transmiti

Physioclem, com o intuito de se inteirar se a empresa dispõe de algum m

especialista, que labore em pareceria e no caso de afirmativo,

disposto a aceitar as condições anteriormente referid

------------------------------------------------------------

No sétimo ponto, Setor da Atividade Física e do Desporto (SAFD) 

Anual para o ano de dois mil e vinte e um,

enunciou um conjunto de documentos, relacionados com a Planificação Anual do 

SAFD: Orçamento e Grandes Opções do Plano para dois mil e vinte e um; 

Regulamento Orgânico e Funcional da CMN; Pla

Atividade Física e do Desporto da Nazaré; Planificação Anual; Planificação dos 

Eventos; Mapas de Ocupação das Instalações Desportivas e Datas Comemorativas

(previstas). Fez também referência aos "Trilhos da Nazaré" (pla

WIKILOC).------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nos Outros Assuntos de Interesse

Casimiro, expôs os seguintes temas: inicio do procedimento relativo à construção do 

Regulamento de Segurança e de Utilização dos Espaços de Acesso ao Público do 

Recinto Desportivo para as Inst

Nacional de Ética do Desporto, incitando todos os membros deste Conselho a 

concorrer ao Prémio do Cartão Branco e à obtenção do Estatuto ao abrigo do 

Mecenato Desportivo.---------------------------------
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s mil e vinte e um e dentro dos mesmos moldes) pela empresa Physioclem. O 

Técnico Superior, Emílio Estrelinha, recordou da necessidade da apresentação de um 

comprovativo de atleta federado, no momento de registo, do cartão de acesso aos 

terapia (a realizar nas Piscinas Municipais).----------------------------------

Com o intuito de melhorar o serviço, o representante do NSC, Senhor Mário Costa, 

sugeriu que o serviço prestado pela edilidade, pudesse ter o apoio de um médico 

reços convidativos e com pagamento assegurado pela 

coletividade/atleta), com o intuito de melhorar o processo de diagnostico, tratamento e 

consequente recuperação dos atletas. Em resposta à sugestão apresentada

Superior, Dino Casimiro, transmitiu que se iria efetuar uma consulta

Physioclem, com o intuito de se inteirar se a empresa dispõe de algum m

em pareceria e no caso de afirmativo, se o mesmo estaria 

a aceitar as condições anteriormente referidas. -----------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setor da Atividade Física e do Desporto (SAFD) 

ano de dois mil e vinte e um, o Técnico Superior, Dino Casimiro, 

enunciou um conjunto de documentos, relacionados com a Planificação Anual do 

Orçamento e Grandes Opções do Plano para dois mil e vinte e um; 

Regulamento Orgânico e Funcional da CMN; Plano Estratégico de Desenvolvimento da 

Atividade Física e do Desporto da Nazaré; Planificação Anual; Planificação dos 

Eventos; Mapas de Ocupação das Instalações Desportivas e Datas Comemorativas

referência aos "Trilhos da Nazaré" (plataformas STRAVA e 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

de Interesse (oitavo ponto) o Técnico 

Casimiro, expôs os seguintes temas: inicio do procedimento relativo à construção do 

Regulamento de Segurança e de Utilização dos Espaços de Acesso ao Público do 

Recinto Desportivo para as Instalações Desportivas, propriedade do Município; Plano 

Nacional de Ética do Desporto, incitando todos os membros deste Conselho a 

concorrer ao Prémio do Cartão Branco e à obtenção do Estatuto ao abrigo do 

---------------------------------------------------------------------------------------
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s mil e vinte e um e dentro dos mesmos moldes) pela empresa Physioclem. O 

Técnico Superior, Emílio Estrelinha, recordou da necessidade da apresentação de um 

comprovativo de atleta federado, no momento de registo, do cartão de acesso aos 

---------------------------------- 

Com o intuito de melhorar o serviço, o representante do NSC, Senhor Mário Costa, 

sugeriu que o serviço prestado pela edilidade, pudesse ter o apoio de um médico 

reços convidativos e com pagamento assegurado pela 

coletividade/atleta), com o intuito de melhorar o processo de diagnostico, tratamento e 

apresentada, o Técnico 

ia efetuar uma consulta junto da 

Physioclem, com o intuito de se inteirar se a empresa dispõe de algum médico 

se o mesmo estaria 

--------------------------------------

--------------------------------------------------------- 

Setor da Atividade Física e do Desporto (SAFD) - Planificação 

o Técnico Superior, Dino Casimiro, 

enunciou um conjunto de documentos, relacionados com a Planificação Anual do 

Orçamento e Grandes Opções do Plano para dois mil e vinte e um; 

no Estratégico de Desenvolvimento da 

Atividade Física e do Desporto da Nazaré; Planificação Anual; Planificação dos 

Eventos; Mapas de Ocupação das Instalações Desportivas e Datas Comemorativas 

taformas STRAVA e 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Técnico Superior, Dino 

Casimiro, expôs os seguintes temas: inicio do procedimento relativo à construção do 

Regulamento de Segurança e de Utilização dos Espaços de Acesso ao Público do 

alações Desportivas, propriedade do Município; Plano 

Nacional de Ética do Desporto, incitando todos os membros deste Conselho a 

concorrer ao Prémio do Cartão Branco e à obtenção do Estatuto ao abrigo do 

------------------------------------------------------ 
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O Vereador da Área do Desporto, Manuel Sequeira, anunciou que a partir do dia um de 

janeiro de dois mil e vinte e um, o Pavilhão Gimnodesportivo "Amável Santos Pereira", 

localizado em Valado dos Frades

O Técnico Superior, Dino Casimiro,

AEDFR, Senhor Mário da Florência, 

RAADCN, nomeadamente

técnicos e equipas - só serão 

desportiva e segundo os dados das respetivas Federações.

A terminar o ponto, o mesmo Técnico Superior

apresentados serão enviados via correio eletrónico e

Municipal de Desporto, está agendado para o dia vinte e três de fevereiro de dois mil e 

vinte e um, às vinte horas e trinta minutos, via plataforma dig

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Por fim, o Presidente da Reunião agradeceu, mais uma vez, a presença de todos. 

Não havendo outros assuntos a tratar nesta reunião, o Vereador declarou encerrada a 

ordem de trabalhos, pelas vinte e duas horas

para constar, se lavrou a presente minuta de ata, que vai ser assinada pelo 

Excelentíssimo Vereador da

Sequeira e pelo Técnico Superior, Carlos Cristão.

----------------------------------------------------------------------------------------------

______________________________________________

Manuel António Águeda Sequeira

_______________________________________________
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O Vereador da Área do Desporto, Manuel Sequeira, anunciou que a partir do dia um de 

janeiro de dois mil e vinte e um, o Pavilhão Gimnodesportivo "Amável Santos Pereira", 

localizado em Valado dos Frades, irá passar a ser gerido pela CMN.

Dino Casimiro, esclareceu as dúvidas do representante da 

AEDFR, Senhor Mário da Florência, respeitantes ao Apoio da Atividade Regular do 

RAADCN, nomeadamente à atribuição dos valores correspondentes aos atletas, 

só serão pagos os meses correspondentes à competição 

desportiva e segundo os dados das respetivas Federações.-------------------------------------

ar o ponto, o mesmo Técnico Superior, informou que todos os documentos 

apresentados serão enviados via correio eletrónico e que o próximo Conselho 

está agendado para o dia vinte e três de fevereiro de dois mil e 

vinte e um, às vinte horas e trinta minutos, via plataforma digital Zoom

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Por fim, o Presidente da Reunião agradeceu, mais uma vez, a presença de todos. 

assuntos a tratar nesta reunião, o Vereador declarou encerrada a 

ordem de trabalhos, pelas vinte e duas horas e trinta e cinco minutos

para constar, se lavrou a presente minuta de ata, que vai ser assinada pelo 

Excelentíssimo Vereador da Área do Desporto, Senhor Dr. Manuel António Águeda 

Sequeira e pelo Técnico Superior, Carlos Cristão.--------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

Assinaturas 

O Presidente da Reunião 

______________________________________________

Manuel António Águeda Sequeira 

 

O Secretário 

_______________________________________________

Carlos Cristão 
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O Vereador da Área do Desporto, Manuel Sequeira, anunciou que a partir do dia um de 

janeiro de dois mil e vinte e um, o Pavilhão Gimnodesportivo "Amável Santos Pereira", 

, irá passar a ser gerido pela CMN.-------------------------- 

s do representante da 

da Atividade Regular do 

correspondentes aos atletas, 

pagos os meses correspondentes à competição 

------------------------------------- 

rmou que todos os documentos 

que o próximo Conselho 

está agendado para o dia vinte e três de fevereiro de dois mil e 

ital Zoom.----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por fim, o Presidente da Reunião agradeceu, mais uma vez, a presença de todos. ------- 

assuntos a tratar nesta reunião, o Vereador declarou encerrada a 

e trinta e cinco minutos, pelo que de tudo, 

para constar, se lavrou a presente minuta de ata, que vai ser assinada pelo 

Área do Desporto, Senhor Dr. Manuel António Águeda 

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 


