ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 16/2002 DE 4 DE JULHO DE
2002
PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador José Alberto Pereira
Sr. Vereador Serafim Duarte Lopes Martins
Sr. Vereador Dr. Jorge Manuel Cova Veigas
Sr. Vereador Mário de Almeida Loureiro
Faltaram à presente reunião, por motivos já agendados e inadiáveis, o
Senhor Vereador Eduardo António de Carvalho Pereira e a Senhora
Vereadora Dr.ª Sofia Nunes Bernardes, tendo a Câmara deliberado justificar
as referidas faltas.
Antes de se entrar no Período da Ordem do Dia o Senhor Presidente
da Câmara propôs que, em virtude da Secretária das Reuniões de Câmara se
encontrar em gozo de férias, fosse nomeada para secretariar a presente
reunião a Assistente Administrativa Especialista, Ana Paula Ferreira Tavares
Pais.
A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta
apresentada.
I - PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01. – UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TÁBUA PELA
ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA/O.A.F., NO CAMPEONATO DA
I LIGA DE FUTEBOL-ÉPOCA 2002/2003;

Presente um protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Tábua e
a Associação Académica de Coimbra/O.A.F., documento que se dá por
reproduzido e relativo à realização de jogos de futebol do Campeonato
Nacional da 1.ª Liga de Portuguesa de Futebol Profissional.
1

Apreciado o assunto e o respectivo protocolo, foram feitas as devidas
explicações e esclarecimentos, tendo sido salientada a importância deste
protocolo, atendendo ao prestígio e grande popularidade da Associação
Académica de Coimbra no distrito e região, bem como da vinda a Tábua de
Equipas da 1.ª Liga. Igualmente foi referido que sendo um período de férias,
largas centenas de jovens têm oportunidade de presenciarem desporto de
alta competição.
A Câmara deliberou por unanimidade, em minuta quanto a esta parte
da acta para produção de efeitos imediatos, aprovar o respectivo protocolo,
bem como autorizar o Senhor Presidente da Câmara ou o seu substituto legal
a assinar o mesmo em representação da Câmara Municipal.
02. – SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TÁBUA
PELO

VITÓRIA

SPORT

CLUB

DE

GUIMARÃES-PRÉ-TEMPORADA

2002/2003-7 A 17 DE JULHO;
Presente uma missiva de 11 de Junho p.p., do Senhor Jorge Alexandre
da Soledade Marques, EIRL, que anexa um fax do Vitória Sport Club de
Guimarães, documentos que se dão por reproduzidos e relativos à visita ao
Concelho de Tábua e realização no Estádio Municipal de Tábua de um
estagio de pré-temporada 2002/2003, de 7 a 17 de Julho p.f..
Apreciado o assunto e os respectivos documentos, foram feitas as
devidas explicações e esclarecimentos onde foi salientado pelos presentes a
importância deste acontecimentos em termos desportivos e turísticos pela
grande divulgação dada pelos órgãos de comunicação social escritos e
televisão ao concelho de Tábua.
A Câmara deliberou por unanimidade, autorizar o referido estágio e
suportar as despesas com a estadia da comitiva de estágio no Hotel de Tábua
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até ao montante de 1 497,39 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e
atribuir ao Grupo Desportivo Tabuense um subsídio de 500 € para tratamento
de equipamentos desportivos.
Mais foi deliberado por unanimidade disponibilizar um motorista da Câmara
Municipal para conduzir um autocarro.
03. – SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TÁBUA
PELO FUTEBOL CLUBE DE PAÇOS DE FERREIRA-PRÉ-TEMPORADA
2002/2003-17 A 27 DE JULHO;

Presente uma missiva de 11 de Junho p.p., do Senhor Jorge Alexandre
da Soledade Marques, EIRL, que anexa um fax do Futebol Clube de Paços de
Ferreira, documentos que se dão por reproduzidos e relativos à visita ao
Concelho de Tábua e realização no Estádio Municipal de Tábua de um
estagio de pré-temporada 2002/2003, de 17 a 27 de Julho p.f..
Apreciado o assunto e os respectivos documentos, foram feitas as
devidas explicações e esclarecimentos onde foi salientado pelos presentes a
importância deste acontecimentos em termos desportivos e turísticos pela
grande divulgação dada pelos órgãos de comunicação social escritos e
televisão ao concelho de Tábua.
A Câmara deliberou por unanimidade, autorizar o referido estágio e
suportar as despesas com a estadia da comitiva de estágio no Hotel de Tábua
até ao montante de 1 497,39 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e
atribuir ao Grupo Desportivo Tabuense um subsídio de 500 € para tratamento
de equipamentos desportivos.
Mais foi deliberado por unanimidade disponibilizar um motorista da
Câmara Municipal para conduzir um autocarro.
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04. – SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE TÁBUA
PELO FUTEBOL CLUBE DO PORTO-FUTEBOL SAD-EQUIPA B-PRÉTEMPORADA 2002/2003-28 DE JULHO A 3 DE AGOSTO;

Presente uma missiva de 11 de Junho p.p., do Senhor Jorge Alexandre
da Soledade Marques, EIRL, que anexa um fax do Futebol Clube do PortoFutebol SAD, documentos que se dão por reproduzidos e relativos à visita ao
Concelho de Tábua e realização no Estádio Municipal de Tábua de um
estagio de pré-temporada da equipa B 2002/2003, de 28 de Julho a 03 de
Agosto p.f..
Apreciado o assunto e os respectivos documentos, foram feitas as
devidas explicações e esclarecimentos onde foi salientado pelos presentes a
importância deste acontecimentos em termos desportivos e turísticos pela
grande divulgação dada pelos órgãos de comunicação social escritos e
televisão ao concelho de Tábua.
A Câmara deliberou por unanimidade, autorizar o referido estágio e
suportar as despesas com a estadia da comitiva de estágio no Hotel de Tábua
até ao montante de 1 497,39 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e
atribuir ao Grupo Desportivo Tabuense um subsídio de 500 € para tratamento
de equipamentos desportivos.
Mais foi deliberado por unanimidade disponibilizar um motorista da
Câmara Municipal para conduzir um autocarro.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.

O Presidente da Câmara,

A Secretária,
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