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Câmara de Coimbra e Clube Automóvel do Centro 

cooperam para optimizar actividade desportiva 
 

 

 

A autarquia conimbricense distribuiu 264 mil euros a 43 clubes, entre 

os quais o Clube Automóvel do Centro, referentes a subsídios para 

actividades realizadas em 2012/2013 
 

 

 

A Câmara Municipal de Coimbra e o Clube Automóvel do Centro assinaram um 

protocolo de cooperação relativo a apoios financeiros, tendo em vista optimizar a 

actividade desportiva. 

Para Vítor Silva, presidente do Clube Automóvel do Centro, «este protocolo tem como 

base o procedimento normal das actividades desportivas produzidas pela nossa 

colectividade, bem como dignificar as condições em que estamos empenhados». 

No sentido de potenciar os resultados desportivos e organizativos, o Clube Automóvel 

do Centro viu desta forma reconhecido o seu trabalho desenvolvido, em que a 

autarquia de Coimbra premiou também a rentabilização dos recursos existentes. 

«Obviamente que considerando este apoio como uma recompensa por tudo o que 

temos feito, dignificando não só o clube como a própria cidade, em que o recente Rali 

Rainha Santa trouxe a Coimbra várias dezenas de pessoas e que comungaram do 

espírito desportivo, estreitando ainda mais os laços sociais que unem o Clube 

Automóvel do Centro, associados, amigos e inúmeras instituições», confidenciou Vítor 

Silva. 

«Sabemos a importância que este apoio representa para cada colectividade», sublinhou, 

por seu turno, o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, referindo que pretende, 

no futuro, «reduzir o tempo de processamento dos apoios, para que seja dado a 

conhecer» o valor aos clubes «antes de a época começar». 

Ao todo, foram distribuídos cerca de 264 mil euros por 43 clubes e associações 

desportivas, de forma a apoiar as entidades e as competições não profissionais 

desenvolvidas em Coimbra, afirmou Manuel Machado, na assinatura do protocolo. 
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