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A BÚZIOS continua a Salvar e Ajudar…

BÚZIOS TERMINA 2014 EM GRANDE COM
EXCELENTES RESULTADOS DESPORTIVOS E
CAMPANHA DE RECOLHA
A BÚZIOS – Associação de Nadadores Salvadores de Coruche, terminou o ano de
2014 em grande, com excelentes resultados desportivos e sociais.
Em termos desportivos a natação pura masculina subiu à 4ª divisão nacional,
colocando-se entre as 60 melhores equipas nacionais, os cadetes da natação pura
alcançaram 11 pódios no circuito regional, sendo a 2ª equipa mais representativa do
distrito, a equipa de pólo aquático é a única do distrito a participar no campeonato
nacional sub-17, na natação sincronizada 5 atletas encontram-se a um passo do
apuramento para o campeonato nacional, a equipa de canoagem alcançou
excelentes marcas no final do ano e a equipa de águas abertas ficou no pódio em
todos os escalões do circuito vale do tejo.
Na área social, não existiu qualquer morte por afogamento nos espaços aquáticos
vigiados pela BÚZIOS, tendo as várias situações graves sido resolvidas com sucesso e
a campanha de recolha alcançou um excelente resultado, com mais de 1 tonelada
de roupa, brinquedos, livros e material escolar recolhidos. Nesta campanha
participaram 21 voluntários que durante o dia 20 de dezembro de 2014 realizaram a
receção, separação e preparação de todo o material recolhido.
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Relativamente aos valores em dívida ao Município de Coruche, avançados pela
comunicação social, a BÚZIOS informa que apenas tem em dívida 3 rendas mensais
da escola de natação, num valor aproximado de 4.500,00€, e que isto se deveu a
uma piscina dever mais de 25.000,00€ à associação. Assim, a BÚZIOS agradece a
enorme compreensão e sensibilidade demonstrada pela Câmara Municipal de
Coruche, ao autorizar o pagamento faseado deste valor, e também a confiança dos
seus nadadores salvadores e professores.
A todos um ano de 2015 cheio de sucesso!
Com os melhores cumprimentos, nos despedimos, agradecendo desde já a sua
atenção e permanecendo disponíveis para qualquer esclarecimento através do
919638575.
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