NOTA DE IMPRENSA

[11/03/2011]

APOIOS AO ASSOCIATIVISMO LOCAL
No âmbito das candidaturas desenvolvidas pelas associações e colectividades locais à atribuição
de apoios ao desenvolvimento social, desportivo, cultural e recreativo, a Câmara Municipal de
Aljezur aprovou por unanimidade a quantia total de cinquenta e três mil euros, para
comparticipação financeira a ser atribuída aos projectos aprovados em sede da comissão de
avaliação criada para o efeito.
Assim e num esforço significativo feito pela Autarquia no sentido de apoiar as iniciativas emanadas
do movimento associativo do concelho de Aljezur, foram destacadas as iniciativas de âmbito
desportivo que fazem prevalecer a formação e o colectivo, caso das equipas de futebol de
escalões de formação do Juventude Clube Aljezurense e da sua secção de patinagem. Nas
actividades recreativas e culturais, as iniciativas de cariz popular que pretendem atingir um largo
espectro populacional e que representam uma eventual fonte de rendimento para a própria
associação, caso das festas de verão do Clube dos Amigos da Carrapateira e da mostra etnográfica
do Festival de Folclore do Rogil, bem como a Feira do livro de Aljezur em parceria com a Tertúlia
ou a Festa dos Povos por parte da Associação de Jovens em Movimento de Aljezur.
Destaque também para mais uma campanha de escavações arqueológicas a desenvolver em
parceria com a Associação Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur – Silos
Islâmicos/Barrada.
Este apoio declarado ao movimento associativo não fica unicamente pela cooperação financeira
mas também pelo apoio logístico que se traduz em deslocações de equipas, montagem de palcos,
cedência de espaços e equipamentos na organização dos eventos e actividades propostas e
apoiadas.
Num momento de dificuldades cada vez mais acentuadas que a sociedade atravessa, entende o
Município de Aljezur ser de relevante importância a dinâmica em torno da vida associativa como
forma de concentração de esforços no impulsionar da sociedade civil e na valorização deste
esforço abnegado e desinteressado na construção de um espírito cada vez mais cooperativo e
participativo no seio da nossa comunidade.
Assim, no próximo dia 15 de Março pelas 19horas serão assinados os protocolos entre as diversas
Associações e Colectividades e o Município de Aljezur, numa pequena cerimónia, a realizar no
Salão Nobre dos Paços do Concelho, presidida pelo Presidente da Câmara , José Amarelinho.
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