
GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

PADCE

FICHA DE CANDIDATURA: ANEXO II C

ANO: 

c) Organização de eventos de âmbito Nacional/Regional (Provas promovidas por Federações e

Associações Regionais)

Nome da Associação: 

Designação do evento: 

A CME promoverá, através dos seus suportes de comunicação, a divulgação destas atividades

realizadas  pelas  associações,  desde  que  o  material  de  divulgação  (imagem,  cartazes  e/ou

folhetos)* sejam entregues no Gabinete de Desporto, ou enviadas para o e-mail desporto@cm-

estremoz.pt, até ao dia 10 do mês anterior à sua realização. 

*Caso esta informação não seja enviada, a atividade não será alvo de apoio, ficando a verba

retida na CME. 

- Descrição do evento: 

- Destinatários: 

- Local:  - Data:  - N.º previsto de participantes: 

MÁXIMO % apoiada especificação Orçamentado

Filiação do valor solicitado

Seguro desportivo do valor solicitado

Divulgação do valor solicitado

Equipamento Desportivo do valor solicitado

Segurança (policiamento e 
assistência médica)

do valor solicitado

Brindes / Prémios do valor solicitado

Total

Estremoz, .

Assinaturas e carimbo:
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