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Município de 
Penafiel

Associação de Desenvolvimento da Vila 
de Paço de Sousa–Grupo Coral;

504655523 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento da 
Freguesia da Portela APDFP

508752272 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento de S. 
Miguel de Paredes (Grupo de 
Cavaquinhos de S. Miguel de Paredes)

507128990 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

Grupo Os Amigos do Cavaquinho de 
Canelas;

508911982 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

Centro Cultural e Rancho Folclórico de 
Paço de Sousa;

500983453 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

Grupo de Dançares e Cantares de Cabeça 
Santa;

513215808 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

Associação Solidariedade Social de Vila 
Cova ASSVC;

503058858 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento de 
Rio de Moinhos ADRM;

503309311 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

Centro Cultural e Recreativo de Rio de 
Moinhos

500802181 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

Banda Musical de Rio de Moinhos (Grupo 
de Cantarias)

501379240 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

Rancho Folclórico de Ordins – Lagares; 510213278 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

Grupo Folclórico Zé do Telhado 501691502 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

Grupo Etnográfico Cantar é Viver – 
Capela;

508324106 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

Grupo Folclórico de Penafiel; 501736468 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

Grupo Os Montanheses – Capela; 504291181 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

Rancho Folclórico de S. Miguel de 
Paredes;

503408115 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.
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Município de 
Penafiel

Rancho Folclórico do Centro Social e 
Cultural de Abragão;

501420371 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

Rancho S. Pedro da Bela Vista – Galegos; 502830425 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

Associação Cultural e Recreativa Amigos 
de Bustelo Grupo Folclórico;

503472727 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento das 
Termas de S. Vicente de Pinheiro (Grupo 
de Cantares de S. Vicente)

504455664 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

Rancho Folclórico As Moleirinhas de 
Guilhufe;

502250020 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

Associação de Melhoramento e 
Beneficência Freguesia de Abragão 
(Grupo de Cantares Flor do Linho de 
Abragão)

501713042 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

ASSOCIAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE LAGARES (Grupo 
de Cavaquinhos de Lagares)

502561289 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

Acro – Associação Cultural e Recreativa de 
Croca

506171280 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

Associação Cultural e Recreativa Rancho 
Folclórico Infantil de Cabeça Santa

508285178 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

Associação dos Antigos Gaiatos e 
familiares do Norte

507820649 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Janeiras 2015, a 
realizar no próximo dia 11 de Janeiro.

Município de 
Penafiel

ASSOCIAÇAO OBRAS SOCIAIS S. VICENTE 
PAULO (Conferência do Divino Salvador 
da Freguesia de Galegos)

500874875 900,00 € 08-01-2015

Atribuição de um apoio no valor de 900€, à Conferência 
do Divino Salvador da Freguesia de Galegos, para fazer 
face às despesas relacionadas com as obras de construção 
de uma casa de banho e um hall de entrada

Município de 
Penafiel

Agrupamento de Escolas de Paço de 
Sousa

600077217 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de prémios no âmbito da realização do evento 
denominado “Mostra de Teatro Juvenil”

Município de 
Penafiel

Escola Secundária de Penafiel nº 1 600015270 150,00 € 08-01-2015
Atribuição de prémios no âmbito da realização do evento 
denominado “Mostra de Teatro Juvenil”

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Abragão 507246241 18.444,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Boelhe 508639824 16.074,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015
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Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Bustelo 507941470 2.250,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de  Cabeça Santa 507224540 15.232,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Canelas 507237811 12.670,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Capela 507448669 3.891,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Castelões 501131825 3.413,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Croca 508202604 4.163,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Duas Igrejas 507352769 4.843,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Eja 506663892 2.684,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Fonte Arcada 507626745 9.106,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015
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Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Galegos 507990315 9.462,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Guilhufe e Urrô 510833209 22.617,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Irivo 507964195 12.048,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Lagares e Figueira 510833250 18.494,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Oldrões 507655907 12.628,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Paço de Sousa 506876390 4.661,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Penafiel 506984494 19.252,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Peroselo 680004050 7.414,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Termas de S. 
Vicente

510833659 23.033,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015
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Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Rans 507217454 20.816,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Rio de Moinhos 680001433 18.021,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Rio Mau 508186404 11.864,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de S. Mamede de 
Recesinhos

507258703 6.616,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de S. Martinho de 
Recesinhos

507932986 9.981,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Valpedre 507219937 11.772,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Junta de Freguesia de Luzim e Vila Cova 510833306 13.460,00 € 08-01-2015

Transferência de verbas para as Juntas de Freguesia, no 
âmbito do “Protocolo de colaboração para a gestão dos 
serviços de apoio à família nos estabelecimentos de 
ensino pré-escolar e nas escolas do 1º ciclo de ensino 
básico”, para os meses de janeiro a julho de 2015

Município de 
Penafiel

Associação Nacional de Municípios 
Portugueses

501627413 5.854,00 € 22-01-2015
Pagamento de quotas para o ano de 2015 da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses

Município de 
Penafiel

Associação do Eixo Atlântico do Noroeste 
Peninsular

503990698 15.000,00 € 22-01-2015
Pagamento de quotas para o ano de 2015 da Associação 
do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular

Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento de 
Santiago de Subarrifana

501511334 2.750,00 € 22-01-2015

Atribuição de um subsídio à Associação para o 
Desenvolvimento de Santiago de Subarrifana, no valor de 
€ 2.750,00, para fazer face às despesas inerentes à 
realização do Corso de Carnaval, que desfilará nas 
principais artérias da cidade de Penafiel, na tarde do dia 
17 de fevereiro, terça-feira de Carnaval

Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento de 
Rio de Moinhos

503309311 17.225,00 € 22-01-2015

Atribuição de apoio financeiro à Associação para o 
Desenvolvimento de Rio de Moinhos, no valor de € 
17.225,00, correspondente a 25% do valor da realização 
das obras de reparação no edifício da sede da ADRM. 
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Município de 
Penafiel

Associação de Desenvolvimento e Apoio 
Social - Fonte de Solidariedade (Fonte 
Arcada)

507705297 30.000,00 € 22-01-2015

Atribuição de apoio financeiro à Associação de 
Desenvolvimento e Apoio Social - Fonte de Solidariedade 
(Fonte Arcada), no valor de € 30.000,00, correspondente a 
25% do valor da realização das obras de reparação e 
melhoramento do edifício da sua sede (antiga Escola de 
Quintela – Fonte Arcada).

Município de 
Penafiel

Agrupamento de Escolas Penafiel Sudeste 600076997 882,00 € 22-01-2015

Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas 
Penafiel Sudeste, no valor de € 882,00, para fazer face às 
despesas de deslocação a Roma de um grupo de seis 
alunos e dois professores, no âmbito do projeto “Roma: 
uma cidade europeia!”

Município de 
Penafiel

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 
de S. Martinho de Penafiel

501425985 24.809,81 € 22-01-2015

Atribuição de um apoio financeiro à Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia de S. Martinho de Penafiel, no 
valor de € 24.809,81, para fazer face às despesas a realizar 
com obras de restauro da Igreja Matriz de Penafiel. 

Município de 
Penafiel

Futebol Clube de Penafiel 501328114 1.500,00 € 22-01-2015

Atribuição de apoio financeiro ao Futebol Clube de 
Penafiel, no valor de 1.500€, para fazer face às despesas 
inerentes à realização do XIX Grande Prémio de Atletismo 
“Cidade de Penafiel”, a realizar em 22 de março de 2015.

Município de 
Penafiel

Associação Desportiva e Recreativa Ases 
de Penafiel

503164461 21.250,00 € 22-01-2015

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a 
celebrar entre o Município de Penafiel e a Associação 
Desportiva e Recreativa Ases de Penafiel, para o ano de 
2015, no montante de € 21.250,00

Município de 
Penafiel

Agrupamento de Escolas D. António 
Ferreira Gomes

600076628 4.878,80 € 05-02-2015

Atribuição de € 4.878,80 ao Agrupamento de Escolas D. 
António Ferreira Gomes, para fazer face aos encargos 
assumidos com o transporte de alunos com necessidades 
educativas especiais, durante o ano letivo de 2013/2014

Município de 
Penafiel

Associação de Municípios do Vale do 
Sousa

502599189 42.000,00 € 05-02-2015
Encargos com o pagamento de quotas referentes ao ano 
de 2015, da Associação de Municípios do Vale do Sousa, 
no valor de € 42.000,00 (€3.500,00/mês).

Município de 
Penafiel

Associação de Municípios do Vale do 
Sousa 

502599189 18.000,00 € 05-02-2015
Encargos com o pagamento de quotas referentes ao ano 
de 2015, da Associação de Municípios do Vale do Sousa - 
Rota do Românico, no valor de € 18.000,00 (€ 1.500,00). 

Município de 
Penafiel

Associação de Municípios do Vale do 
Sousa 

502599189 34.800,00 € 05-02-2015

Encargos com o pagamento de quotas referentes ao ano 
de 2015, da Associação de Municípios do Vale do Sousa – 
Vale do Sousa Digital, no valor de € 34.800,00 (€ 
2.900,00). 

Município de 
Penafiel

Turismo do Porto e Norte de Portugal, 
E.R.

508905435 1.500,00 € 05-02-2015
Encargos com o pagamento de quotas referentes ao ano 
de 2015, da Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R., 
no valor de € 1.500,00

Município de 
Penafiel

Comunidade Intermunicipal do Tâmega e 
Sousa

508889910 24.000,00 € 05-02-2015
Encargos com o pagamento de quotas referentes ao ano 
de 2015, da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e 
Sousa, no valor de € 24.000,00 (€ 2.000,00/mês).

Município de 
Penafiel

Gisela Marisa Felizardo Barbosa 238372499 1.048,10 € 19-02-2015 Atribuição de bolsa de estudo 

Município de 
Penafiel

Centro Recreativo e Cultural de Sebolido 501248455 880,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação Cultural Canelense - ACC 503289590 880,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento das 
Termas de S. Vicente de Pinheiro

504455664 880,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação de Desenvolvimento e Apoio 
Social – Fonte de Solidariedade

507705297 880,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo
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Município de 
Penafiel

ADISCREP – Associação para o 
Desenvolvimento Integrado Sócio 
Recreativo e Económico de Penafiel 

507541197 880,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento Social 
e Cultural de S. Salvador Cabeça Santa

504015069 880,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação de Melhoramentos e 
Beneficência da Freguesia de Abragão

501713042 880,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação Santo Amaro para o 
Desenvolvimento da Freguesia de Eja

507662156 880,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação Cultural e Recreativa de Croca 506171280 880,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Clube do Campo Alegre 503987336 880,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Clube de Convívio e Cultura – C.C.C 501097546 880,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Centro de Convívio dos Jovens da Capela 
– CECA

501310169 880,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

CASAXINÉ – Associação para a promoção 
e Desenvolvimento Cultural de 
Quintandona

501213740 880,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação dos Amigos da Cultura de 
Fonte Arcada

501391207 880,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Liga dos Combatentes – Núcleo de 
Penafiel

500816905 880,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação de Dadores de Sangue das 
Terras de Vale do Sousa

513090126 880,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

DORBU – Associação A Dor de Burro 509589405 880,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Banda Musical e Cultural da Vila Rio de 
Moinhos

501379240 6.800,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Banda Musical e Cultural de Paço de 
Sousa

501378103 6.800,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação Cultural Banda Musical de Rio 
Mau

501349065 6.800,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação Musical e Recreativa de 
Lagares

501429093 6.800,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Grupo de Teatro de Novelas 504552120 1.000,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Grupo de Guitarras de Penafiel 503483966 650,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Grupo de Zés Pereiras “Os Amigos de 
Galegos”

501608230 650,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Grupo de Bombos “Os Amigos de Cima” 
de Rio de Moinhos

507428595 650,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação Os Amigos do Cavaquinho de 
Canelas

508911982 650,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo
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Município de 
Penafiel

Centro Cultural e Recreativo de Rio de 
Moinhos

500802181 1.487,50 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Rancho Folclórico de S. Pedro da Bela 
Vista

502830425 1.487,50 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Centro Cultural e Grupo Folclórico Infantil 
de Duas Igrejas

501379525 1.062,50 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Rancho Folclórico de S. Miguel de Paredes 503408115 1.487,50 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Grupo Folclórico de São Mamede de 
Canelas

502312920 1.062,50 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação Cultural e Recreativa Amigos 
de Bustelo

503472727 1.487,50 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Rancho Folclórico S. Vicente de Irivo 509676030 1.062,50 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação Cultural e Recreativa Rancho 
Folclórico Infantil de Cabeça Santa

508285178 1.062,50 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Grupo Folclórico Zé do Telhado 501691502 1.062,50 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Centro Social e Cultural de Abragão 501420371 2.125,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento da 
Figueira

503154911 2.125,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento da 
Vila de Paço de Sousa

504655523 2.125,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento de 
Duas Igrejas

505296098 1.328,13 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento de 
Galegos

504587773 2.125,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento de 
Lagares

502561289 2.125,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação de Desenvolvimento da 
Freguesia de Boelhe

505160110 1.328,13 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento da 
Freguesia de Guilhufe

503907146 1.328,13 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento de 
Rio de Moinhos

503309311 2.125,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação de Desenvolvimento de S. 
Mamede de Canelas

506390012 2.125,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação de Solidariedade Social Vila 
Cova

503058858 2.125,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação de Solidariedade Social e 
Cultura para o Desenvolvimento de Rans

506307255 2.125,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento de S. 
Miguel Paredes

507128990 1.328,13 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo
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Município de 
Penafiel

Centro Social de Recesinhos 503632090 2.125,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Centro Social e Paroquial S. Estevão de 
Oldrões

505936097 2.125,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento da 
Freguesia da Portela

508752272 1.328,13 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Amigos do Pedal Lagares Clube 510493980 425,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação Clube BTT Penafiel 508523435 425,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação Cult. Desportiva Unidos ao 
Cruzeiro F.C.

501919554 1.431,82 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação Cultural e Juvenil do Mózinho 501304789 1.700,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação Desenvolvimento de Rio de 
Moinhos

503309311 1.430,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação Desportiva Cult. S. Vicente do 
Pinheiro

501429085 5.102,11 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação Desportiva de Cabroelo 503349488 2.200,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação Desportiva Iniciados F. C. de 
Ribas

501778721 2.619,05 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação Desportiva Portela do Monte 503835749 1.352,27 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação Desportiva Rec. F. C. da 
Figueira

501379215 1.320,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação Melhoramentos Freguesia 
Abragão

501713042 1.210,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento de 
Galegos

504587773 2.000,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Associação Social e Cult. GVN 501303286 1.210,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Atlético Clube de Croca 501433872 2.666,67 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Centro Cult. Rec. Desportivo S. Vicente de 
Irivo

501326499 2.692,71 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Centro Recreio Popular de Rio Mau 501447113 1.290,32 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Centro Social Rec. Desportivo Santiago 
Subarrifana

501456597 2.992,50 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Clube BTT Monte Mozinho 508546486 425,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Clube Columbófilo de Oldrões 501379363 425,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo
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Município de 
Penafiel

Clube de Caçadores de Rio Moinhos 504624873 425,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Clube de Futebol de Marecos Associação 503911879 946,15 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Clube de Pesca e Caça de Penafiel 501151826 1.058,82 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Clube HPA Gym - CP Hospistal Padre 
Américo

501705813 1.319,15 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Futebol Clube Águias de Santa Marta 502239204 606,67 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Futebol Clube de Boelhe 501442731 2.673,61 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Futebol Clube de Fonte Arcada 501397981 3.025,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Futebol Clube de Paço de Sousa 501692550 1.380,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Futebol Recreativo Cabeça Santa 501399496 1.925,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Grupo Desportivo e Rec. de Rans 501471260 2.691,49 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Grupo Desportivo Rec. de Ordins 501780599 1.312,50 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Grupo Desportivo S. Salvador de 
Castelões

550143636 2.080,26 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Lusitano Clube de Retorta 500934045 2.383,33 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Revela Desafios Associação Desportiva 510345727 533,33 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Rio Mau Futebol Clube 501598391 1.645,16 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Sociedade Columbófila de Penafiel 501402284 425,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Sociedade Columbófila de Rio de Moinhos 501901760 425,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

União Desportiva de Santa Isabel 507608640 2.031,82 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

União Desportiva Duas Igrejas 501625321 2.702,27 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

União Futebol Clube de Guilhufe 501449485 1.250,00 € 19-02-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social, cultural e desportivo

Município de 
Penafiel

Rio Mau Futebol Club 501598391 1.000,00 € 19-02-2015

Atribuição de apoio financeiro ao Rio Mau Futebol Club, 
no valor de 1.000€, para fazer face às despesas inerentes 
à participação no torneio “A Copa do Guadiana”, a 
decorrer de 22 a 27 de junho próximo
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Município de 
Penafiel

Agrupamento de Escolas Joaquim de 
Araújo

600085406 1.000,00 € 05-03-2015

Atribuição de um apoio financeiro ao Agrupamento de 
Escolas Joaquim de Araújo, para fazer face às despesas de 
deslocação a Peñafiel, Espanha de um grupo de alunos e 
professores, no âmbito de um projeto de intercâmbio, no 
valor de € 1.000,00.

Município de 
Penafiel

Associação Columbófila de Boelhe 501921044 425,00 € 05-03-2015
Atribuição de um apoio financeiro ao desenvolvimento 
dos programas desportivos referentes ao período 
2014/2015, a diversas coletividades

Município de 
Penafiel

Associação Cultural Desportiva Futebol 
Clube de Calçada

501059237 5.850,00 € 05-03-2015
Atribuição de um apoio financeiro ao desenvolvimento 
dos programas desportivos referentes ao período 
2014/2015, a diversas coletividades

Município de 
Penafiel

Associação de Caçadores do Vale do 
Tâmega

502066008 791,67 € 05-03-2015
Atribuição de um apoio financeiro ao desenvolvimento 
dos programas desportivos referentes ao período 
2014/2015, a diversas coletividades

Município de 
Penafiel

Associação Desportiva Cultural e 
Recreativa de Eja

503978000 1.685,19 € 05-03-2015
Atribuição de um apoio financeiro ao desenvolvimento 
dos programas desportivos referentes ao período 
2014/2015, a diversas coletividades

Município de 
Penafiel

Associação Desportiva "O Amador" 510814280 930,77 € 05-03-2015
Atribuição de um apoio financeiro ao desenvolvimento 
dos programas desportivos referentes ao período 
2014/2015, a diversas coletividades

Município de 
Penafiel

Clube Desportivo Atlético de Valpedre 501467084 1.650,00 € 05-03-2015
Atribuição de um apoio financeiro ao desenvolvimento 
dos programas desportivos referentes ao período 
2014/2015, a diversas coletividades

Município de 
Penafiel

Clube Penatrilhos Associação Desportiva 507057244 425,00 € 05-03-2015
Atribuição de um apoio financeiro ao desenvolvimento 
dos programas desportivos referentes ao período 
2014/2015, a diversas coletividades

Município de 
Penafiel

Desportivo de Canelas Futebol Clube 501490701 1.430,00 € 05-03-2015
Atribuição de um apoio financeiro ao desenvolvimento 
dos programas desportivos referentes ao período 
2014/2015, a diversas coletividades

Município de 
Penafiel

Sport Clube de Rio de Moinhos 501371024 5.129,21 € 05-03-2015
Atribuição de um apoio financeiro ao desenvolvimento 
dos programas desportivos referentes ao período 
2014/2015, a diversas coletividades

Município de 
Penafiel

Centro Cultural e Rancho Folclórico de 
Paço de Sousa

500983453 1.500,00 € 19-03-2015

Atribuição de subsídio ao Centro Cultural e Rancho 
Folclórico de Paço de Sousa, no valor de € 1.500, para 
fazer face às despesas das comemorações do 40º 
aniversário, no próximo dia 16 de março

Município de 
Penafiel

Helena Alexandra Alves da Silva 243358490 1.048,10 € 02-04-2015 Atribuição de bolsa de estudo

Município de 
Penafiel

José Miguel de Sousa Fernandes 221623027 1.048,10 € 02-04-2015 Atribuição de bolsa de estudo

Município de 
Penafiel

Davide Vieira Matos 256889503 1.048,10 € 02-04-2015 Atribuição de bolsa de estudo

Município de 
Penafiel

Andreia Ferreira Soares 241338433 1.048,10 € 02-04-2015 Atribuição de bolsa de estudo

Município de 
Penafiel

Graça Daniela de Almeida Barbosa 257200762 1.048,10 € 02-04-2015 Atribuição de bolsa de estudo

Município de 
Penafiel

Vera Lúcia Ferreira da Rocha 254123473 1.048,10 € 02-04-2015 Atribuição de bolsa de estudo

Município de 
Penafiel

Vânia Raquel Moura da Rocha Pinto 219361444 1.048,10 € 02-04-2015 Atribuição de bolsa de estudo

Município de 
Penafiel

Vanessa Raquel Soares Peixoto 246734760 1.048,10 € 02-04-2015 Atribuição de bolsa de estudo

Município de 
Penafiel

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Penafiel

501330828 27.500,00 € 16-04-2015
Atribuição de subsídios anuais às Associações 
Humanitárias Bombeiros do Concelho
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Município de 
Penafiel

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Paço de Sousa

500875049 22.500,00 € 16-04-2015
Atribuição de subsídios anuais às Associações 
Humanitárias Bombeiros do Concelho

Município de 
Penafiel

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Entre-os-Rios

501232311 22.500,00 € 16-04-2015
Atribuição de subsídios anuais às Associações 
Humanitárias Bombeiros do Concelho

Município de 
Penafiel

Confraria do Santíssimo Sacramento e Nª 
Senhora do Rosário

501743928 40.000,00 € 16-04-2015

Atribuição de subsídio à Confraria do Santíssimo 
Sacramento e Nª Senhora do Rosário, no valor de € 
40.000, destinado a apoiar a realização do Corpo de Deus 
– Festas do Concelho e da Cidade de Penafiel, a realizar 
nos dias 5, 6 e 7 de junho de 2015.

Município de 
Penafiel

Moto Clube Vale do Sousa 502012927 6.180,00 € 16-04-2015
Atribuição de apoio financeiro ao Moto Clube Vale do 
Sousa, no valor de € 6.180, para fazer face a obras de 
restauro e adequação da nova sede em Guilhufe. 

Município de 
Penafiel

Associação dos Amigos do Museu de 
Penafiel

504633597 7.500,00 € 16-04-2015

Atribuição de subsídio à Associação dos Amigos do Museu 
de Penafiel, no valor de € 7.500, para fazer face às 
despesas de intervenção arqueológica do Castelo de 
Anégia, na Freguesia de Eja e ao tratamento do respetivo 
espólio arqueológico, a realizar durante o ano de 2015.  

Município de 
Penafiel

Associação dos Amigos do Museu de 
Penafiel

504633597 600,00 € 16-04-2015

Atribuição de subsídio anual à Associação dos Amigos do 
Museu de Penafiel, no valor de € 600, para custear as 
despesas relativas a seguros, inspeções periódicas e 
imposto único de circulação do veículo marca Citroen, 
matrícula 09-GM-66, de acordo com a cláusula 4º do 
contrato administrativo estabelecido entre aquela 
Associação e o Município de Penafiel.  

Município de 
Penafiel

Associação Amigos do Pedal 510493980 1.000,00 € 07-05-2015
Atribuição de apoio financeiro à Associação Amigos do 
Pedal, no valor de 1.000€, para fazer face às despesas 
inerentes à realização da prova “3º Trail de Lagares”. 

Município de 
Penafiel

Associação ComoDeAntes. Teatro 507248449 1.000,00 € 07-05-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social e cultural

Município de 
Penafiel

Grupo Etnográfico Cantar é Viver 508324106 650,00 € 07-05-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social e cultural

Município de 
Penafiel

Grupo “Os Montanheses” 504291181 650,00 € 07-05-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social e cultural

Município de 
Penafiel

Centro Cultural e Rancho Folclórico de 
Paço de Sousa

500983453 1.487,50 € 07-05-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social e cultural

Município de 
Penafiel

Associação Desportiva e Recreativa 
Amigos da Paródia (ADRAP)

501332774 880,00 € 07-05-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social e cultural

Município de 
Penafiel

Rancho Folclórico de S. Vicente de 
Pinheiro

509907024 1.062,50 € 07-05-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social e cultural

Município de 
Penafiel

Rancho Folclórico de Ordins - Lagares 510213278 1.062,50 € 07-05-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social e cultural

Município de 
Penafiel

Sebolido Activo 509576427 1.328,13 € 07-05-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social e cultural

Município de 
Penafiel

Assembleia Penafidelense 501358064 880,00 € 07-05-2015
Atribuição de um apoio financeiro às coletividades de 
caráter social e cultural

Município de 
Penafiel

Clube de BTT de Penafiel 508523435 350,00 € 07-05-2015

Atribuição de apoio financeiro ao Clube de BTT de 
Penafiel, no valor de 350€, para fazer face às despesas 
inerentes à realização da prova “6º Passeio de BTT, Sentir 
Penafiel”. 

Município de 
Penafiel

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 
de Salvador de Novelas

502709847 25.000,00 € 07-05-2015

Atribuição de apoio financeiro à Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia de Salvador de Novelas, no valor 
de 25.000€, para fazer face às despesas com a realização 
de obras na Igreja de Novelas. 
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Município de 
Penafiel

Atribuição de apoio financeiro à 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Paço de Sousa

500875049 500,00 € 21-05-2015

Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa, no valor de 
500€, para fazer face às despesas inerentes à realização 
do evento “Btt & Caminhada Solidária”, no próximo dia 
2015-06-07.

Município de 
Penafiel

Clube Trilhos do Norte 513339078 7.500,00 € 04-06-2015

Protocolo a celebrar entre o Município de Penafiel, o 
Clube Trilhos do Norte e o Clube Penatrilhos, no âmbito 
da realização da 4ª Prova do “Campeonato Nacional de 
Trial 4x4-2015, no Concelho de Penafiel. 

Município de 
Penafiel

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Entre-os-Rios

501232311 1.505,80 € 04-06-2015

Protocolo de vigilância e prevenção de incêndios florestais 
para o ano de 2015, a celebrar entre o Município de 
Penafiel, a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Entre-os-Rios, a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa e a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Penafiel

Município de 
Penafiel

 Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Paço de Sousa

500875049 2.013,00 € 04-06-2015

Protocolo de vigilância e prevenção de incêndios florestais 
para o ano de 2015, a celebrar entre o Município de 
Penafiel, a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Entre-os-Rios, a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa e a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Penafiel

Município de 
Penafiel

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Penafiel

501330828 2.139,40 € 04-06-2015

Protocolo de vigilância e prevenção de incêndios florestais 
para o ano de 2015, a celebrar entre o Município de 
Penafiel, a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Entre-os-Rios, a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa e a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Penafiel

Município de 
Penafiel

Cooperativa Agrícola de Penafiel, CRL. 501122168 350,00 € 04-06-2015

Atribuição de apoio financeiro à Cooperativa Agrícola de 
Penafiel, CRL., no valor de 350€, para fazer face às 
despesas de deslocação de agricultores à Feira Nacional 
de Agricultura, a realizar em Santarém, no próximo dia 
2015-06-11. 

Município de 
Penafiel

União Desportiva Santa Isabel 507608640 500,00 € 04-06-2015

Atribuição de apoio financeiro à União Desportiva Santa 
Isabel, Rio Mau, no valor de 500€, para fazer face às 
despesas inerentes à realização do VIII Grande Prémio de 
Atletismo de Rio Mau. 

Município de 
Penafiel

Associação Desportiva e Cultura O 
Amador

510814280 500,00 € 04-06-2015
Atribuição de apoio financeiro à Associação Desportiva e 
Cultura O Amador, no valor de 500€, para fazer face às 
despesas inerentes ao evento Jogo de Estrelas. 

Município de 
Penafiel

Futebol Clube Águias de Santa Marta 502239204 700,00 € 04-06-2015

Atribuição de apoio financeiro ao Futebol Clube Águias de 
Santa Marta, no valor de 700€, para fazer face às 
despesas inerentes às deslocações para os jogos da Taça 
de Portugal, promovida pela Federação Portuguesa de 
Futsal. 

Município de 
Penafiel

Associação Recreativa Novelense 501316604 1.000,00 € 04-06-2015

Atribuição de apoio financeiro à Associação Recreativa 
Novelense, no valor de 1000€, para fazer face às despesas 
inerentes à realização do Torneio Aberto à Cidade de 
Penafiel, em Ténis de Mesa. 
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Município de 
Penafiel

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Paço de Sousa.

500875049 2.000,00 € 18-06-2015

Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa, no valor de 
€ 2.000, para fazer face a despesas decorrentes da sua 
participação no Campeonato Nacional de Manobras na 
Ilha de S. Miguel, Açores.

Município de 
Penafiel

Combininspiração 510794181 150,00 € 18-06-2015

Atribuição de apoio financeiro no valor de € 150 a cada 
uma das seguintes associações: Combininspiração – 
Associação – grupo “Blueberries for Chemical”, Banda 
Musical da Vila de Rio de Moinhos – grupo “Godark” e 
Rancho Folclórico de S. Vicente do Pinheiro – grupo 
“Mystery Band”, para fazer face a despesas decorrentes 
da sua participação dos respetivos grupos musicais no 
Encontro de Bandas Jovens, a realizar em 2015-07-18 e de 
um apoio financeiro no valor de € 750 ao Grupo de 
Guitarras de Penafiel, para fazer face às despesas de 
participação na noite da fados a realizar no dia 31 de 
julho, no Largo da Ajuda

Município de 
Penafiel

Banda Musical da Vila de Rio de Moinhos 501379240 150,00 € 18-06-2015

Atribuição de apoio financeiro no valor de € 150 a cada 
uma das seguintes associações: Combininspiração – 
Associação – grupo “Blueberries for Chemical”, Banda 
Musical da Vila de Rio de Moinhos – grupo “Godark” e 
Rancho Folclórico de S. Vicente do Pinheiro – grupo 
“Mystery Band”, para fazer face a despesas decorrentes 
da sua participação dos respetivos grupos musicais no 
Encontro de Bandas Jovens, a realizar em 2015-07-18 e de 
um apoio financeiro no valor de € 750 ao Grupo de 
Guitarras de Penafiel, para fazer face às despesas de 
participação na noite da fados a realizar no dia 31 de 
julho, no Largo da Ajuda

Município de 
Penafiel

Rancho Folclórico de S. Vicente do 
Pinheiro

509907024 150,00 € 18-06-2015

Atribuição de apoio financeiro no valor de € 150 a cada 
uma das seguintes associações: Combininspiração – 
Associação – grupo “Blueberries for Chemical”, Banda 
Musical da Vila de Rio de Moinhos – grupo “Godark” e 
Rancho Folclórico de S. Vicente do Pinheiro – grupo 
“Mystery Band”, para fazer face a despesas decorrentes 
da sua participação dos respetivos grupos musicais no 
Encontro de Bandas Jovens, a realizar em 2015-07-18 e de 
um apoio financeiro no valor de € 750 ao Grupo de 
Guitarras de Penafiel, para fazer face às despesas de 
participação na noite da fados a realizar no dia 31 de 
julho, no Largo da Ajuda

Município de 
Penafiel

Grupo de Guitarras de Penafiel 503483966 750,00 € 18-06-2015

Atribuição de apoio financeiro no valor de € 150 a cada 
uma das seguintes associações: Combininspiração – 
Associação – grupo “Blueberries for Chemical”, Banda 
Musical da Vila de Rio de Moinhos – grupo “Godark” e 
Rancho Folclórico de S. Vicente do Pinheiro – grupo 
“Mystery Band”, para fazer face a despesas decorrentes 
da sua participação dos respetivos grupos musicais no 
Encontro de Bandas Jovens, a realizar em 2015-07-18 e de 
um apoio financeiro no valor de € 750 ao Grupo de 
Guitarras de Penafiel, para fazer face às despesas de 
participação na noite da fados a realizar no dia 31 de 
julho, no Largo da Ajuda
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Município de 
Penafiel

Serviço Social dos Trabalhadores da 
Câmara Municipal de Penafiel

502160772 3.500,00 € 18-06-2015

Atribuição de apoio financeiro ao Serviço Social dos 
Trabalhadores da Câmara Municipal de Penafiel, no valor 
de € 3.500, para fazer face a despesas de transporte de 
atividades desenvolvidas por aquela associação. 

Município de 
Penafiel

Agrupamento de Escolas de Paço de 
Sousa

600077217 250,00 € 18-06-2015

Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas 
de Paço de Sousa, no valor de € 250, para fazer face às 
despesas de aquisição de materiais para a decoração da 
Rua de Paço de Sousa, aquando da realização da 
“Escritaria 2015”.

Município de 
Penafiel

 DORBU – A Dor de Burro Associação 509589405 5.100,00 € 18-06-2015

Atribuição de apoio financeiro à DORBU – A Dor de Burro 
Associação, no valor de € 5.100, para fazer face às 
despesas com a organização do “Evento Largo 2015”, que 
se realiza nos dias 27 de junho, 11 de julho, 8 de agosto e 
12 de setembro, no âmbito do programa de atividades 
“Sentir o Verão 2015”.  

Município de 
Penafiel

Centro Social Recreativo Desportivo e 
Cultural de Santiago de Subarrifana

501456597 9.000,00 € 23-07-2015

Protocolo de Cooperação entre o Município de Penafiel 
com o Centro Social Recreativo Desportivo e Cultural de 
Santiago de Subarrifana, para a utilização do seu pavilhão 
desportivo para o treino regular e jogos oficiais na 
modalidade de hóquei em patins, entre 01 de setembro 
de 2015 e 30 de junho de 2016, no montante de € 
9.000,00. 

Município de 
Penafiel

Associação Desportiva de Penafiel 504259989 50.265,00 € 23-07-2015

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a 
celebrar entre o Município de Penafiel e a Associação 
Desportiva de Penafiel para a época desportiva 
2015/2016, no montante de € 50.265,00.

Município de 
Penafiel

Federação de Futebol Amador do 
Concelho de Penafiel 

504793306 13.400,00 € 23-07-2015

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a 
celebrar entre o Município de Penafiel e a Federação de 
Futebol Amador do Concelho de Penafiel para a época 
desportiva 2015/2016, no montante de € 13.400,00.

Município de 
Penafiel

Sport Clube de Rio de Moinhos 501372024 9.000,00 € 23-07-2015

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a 
celebrar entre o Município de Penafiel e o Sport Clube de 
Rio de Moinhos para a época desportiva 2015/2016, no 
montante de € 9.000,00.

Município de 
Penafiel

Associação Recreativa Novelense 501316604 26.775,00 € 23-07-2015

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a 
celebrar entre o Município de Penafiel e a Associação 
Recreativa Novelense para a época desportiva 2015/2016, 
no montante de € 26.775,00.

Município de 
Penafiel

Clube de Andebol de Penafiel 510356478 15.250,00 € 23-07-2015

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a 
celebrar entre o Município de Penafiel e o Clube de 
Andebol de Penafiel para a época desportiva 2015/2016, 
no montante de € 15.250,00.

Município de 
Penafiel

CBP 2012 – Basquetebol Clube de Penafiel 510404375 36.000,00 € 23-07-2015

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a 
celebrar entre o Município de Penafiel e o CBP 2012 – 
Basquetebol Clube de Penafiel para a época desportiva 
2015/2016, no montante de € 36.000,00.

Município de 
Penafiel

Casaxiné – Associação para a Promoção e 
Desenvolvimento Cultural de 
Quintandona

501213740 16.000,00 € 23-07-2015

Atribuição de apoio financeiro à Casaxiné – Associação 
para a Promoção e Desenvolvimento Cultural de 
Quintandona, no montante de € 16.000,00, para fazer 
face às despesas com a realização da Festa do Caldo de 
Quintandona, que decorrerá de 18 a 20 de setembro de 
2015.
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Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento de 
Rio de Moinhos

503309311 500,00 € 03-09-2015

Atribuição de subsídio à Associação para o 
Desenvolvimento de Rio de Moinhos, no valor de €500,00, 
para fazer face às despesas com a coorganização do 
Festival de Bandas de Rio de Moinhos, a 26 de setembro 
de 2015. 

Município de 
Penafiel

Agrupamento Vertical de Escolas de D. 
António Ferreira Gomes

600076628 9.040,00 € 03-09-2015

Verbas referentes ao Protocolo de autonomia financeira 
dos jardins e escolas do 1º ciclo do ensino básico, para 
vigorar no ano letivo de 2015/2016, a celebrar com os 
seguintes Agrupamentos de Escolas

Município de 
Penafiel

Agrupamento Vertical de Escolas Joaquim 
Araújo

600085406 9.148,00 € 03-09-2015

Verbas referentes ao Protocolo de autonomia financeira 
dos jardins e escolas do 1º ciclo do ensino básico, para 
vigorar no ano letivo de 2015/2016, a celebrar com os 
seguintes Agrupamentos de Escolas

Município de 
Penafiel

Agrupamento Vertical de Escolas de Paço 
de Sousa

600077217 6.690,00 € 03-09-2015

Verbas referentes ao Protocolo de autonomia financeira 
dos jardins e escolas do 1º ciclo do ensino básico, para 
vigorar no ano letivo de 2015/2016, a celebrar com os 
seguintes Agrupamentos de Escolas

Município de 
Penafiel

Agrupamento Vertical de Escolas de 
Penafiel Sudeste

600076997 6.994,00 € 03-09-2015

Verbas referentes ao Protocolo de autonomia financeira 
dos jardins e escolas do 1º ciclo do ensino básico, para 
vigorar no ano letivo de 2015/2016, a celebrar com os 
seguintes Agrupamentos de Escolas

Município de 
Penafiel

Agrupamento Vertical de Escolas de 
Pinheiro

600074790 7.285,00 € 03-09-2015

Verbas referentes ao Protocolo de autonomia financeira 
dos jardins e escolas do 1º ciclo do ensino básico, para 
vigorar no ano letivo de 2015/2016, a celebrar com os 
seguintes Agrupamentos de Escolas

Município de 
Penafiel

Associação Cultural e Musical de Paredes 501410520 1.200,00 € 01-10-2015

Atribuição de subsídio à Associação Cultural e Musical de 
Paredes, no valor de €1.200,00, para fazer face às 
despesas com participação da “Orquestra Ligeira do Vale 
do Sousa – Big Banda”, no programa “Sentir Entre-os-
Rios”, a 1 de agosto de 2015

Município de 
Penafiel

Sociedade Columbófila de Penafiel 501402284 500,00 € 05-11-2015

Atribuição de um apoio financeiro à Sociedade 
Columbófila de Penafiel, no valor de €500,00, destinada a 
fazer face às despesas inerentes às comemorações do 75º 
aniversário. 

Município de 
Penafiel

Centro Social e Cultural de Abragão 501420371 15.000,00 € 05-11-2015

Atribuição de apoio financeiro ao Centro Social e Cultural 
de Abragão, no valor de €15.000,00, para fazer face às 
despesas com a colocação de um pavilhão pré-fabricado 
de apoio às atividades recreativas e desportivas realizadas 
por idosos e crianças que frequentam aquela instituição. 

Município de 
Penafiel

 Serviço Social dos Trabalhadores da 
Câmara Municipal de Penafiel

502160772 1.500,00 € 05-11-2015

Atribuição de apoio financeiro ao Serviço Social dos 
Trabalhadores da Câmara Municipal de Penafiel, no valor 
de €1.500,00, para fazer face às despesas inerentes a 
filiações, inscrições e desenvolvimento das modalidades 
de Ténis e Boccia Sénior.

Município de 
Penafiel

Moto Clube Vale do Sousa 502012927 3.500,00 € 05-11-2015
Atribuição de apoio financeiro ao Moto Clube Vale do 
Sousa, no valor de €3.500,00, para fazer face às despesas 
decorrentes da realização das suas atividades.

Município de 
Penafiel

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Entre-os-Rio

501232311 750,00 € 19-11-2015

Atribuição de um apoio financeiro à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios, 
no valor de €750,00, destinada a fazer face às despesas 
com a renovação dos instrumentos da sua Fanfarra.
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Município de 
Penafiel

Futebol Clube de Penafiel 501328114 135.000,00 € 03-12-2015

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a 
celebrar entre o Município de Penafiel e o Futebol Clube 
de Penafiel para a época desportiva 2015/2016, no 
montante de € 135.000,00

Município de 
Penafiel

 Associação Desportiva e Cultural O 
Amador

510814280 500,00 € 03-12-2015

Atribuição de um apoio financeiro à Associação 
Desportiva e Cultural O Amador, no valor de €500,00, 
para fazer face às despesas com a realização da iniciativa 
“Gala O Amador”. 

Município de 
Penafiel

Rádio Clube de Penafiel, Cooperativa 
Radiofónica, CRL.

501827846 319,80 € 03-12-2015

Atribuição de um apoio financeiro à Rádio Clube de 
Penafiel, Cooperativa Radiofónica, CRL., no valor de 
€319,80, para fazer face às despesas com a organização 
do espetáculo de Natal e oferta de presentes às crianças 
internadas no CHTS. 

Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento de 
Lagares (Os Cavaquinhos de Lagares)

502561289 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Grupo Folclórico de Penafiel 501736468 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Associação dos Antigos Gaiatos e 
Familiares do Norte

507820649 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento de 
Rio de Moinhos

503309311 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Centro Cultural e Rancho Folclórico de 
Paço de Sousa

500983453 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Rodribina (Grupo “Cantarias” de Rio de 
Moinhos)

506258475 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Grupo Folclórico Zé do Telhado 501691502 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Rancho Folclórico S. Pedro da Bela Vista 502830425 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Grupo Etnográfico Cantar é Viver Capela 508324106 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Grupo de Cavaquinhos de S. Miguel de 
Paredes 

507128990 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento da 
Vila de Paço de Sousa

504655523 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Associação de Pais e Amigos dos 
Diminuídos Mentais de Penafiel 
(APADIMP)

500976945 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro
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Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento das 
Termas de S. Vicente (Grupo de Cantares 
de S. Vicente)

504455664 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Grupo Folclórico de Bustelo 503402727 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Associação Cultural e Recreativa de Croca 506171280 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Grupo de Danças e Cantares de Cabeça 
Santa

513215808 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Escola de Música do Rancho Folclórico As 
Moleirinhas de Guilhufe

502250020 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Centro Cultural e Grupo Folclórico Infantil 
de Duas Igrejas

501379525 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Rancho Folclórico de S. Miguel de Paredes 503408115 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Rancho Folclórico do Centro Social e 
Cultural de Abragão

501420371 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Grupo de Cantares Flor do Linho 501713042 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Grupo Os Amigos do Cavaquinho de 
Canelas 

508911982 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Associação de Solidariedade Social de Vila 
Cova

503058858 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento de 
Penafiel (ADISCREP)

507541197 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Grupo Os Montanheses 504291181 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Associação para o Desenvolvimento da 
Freguesia da Portela

508752272 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro

Município de 
Penafiel

Centro Cultural e Recreativo de Rio de 
Moinhos

500802181 150,00 € 17-12-2015
Atribuição de subsídio no valor de 150 €, a cada um dos 
grupos que participarão no Encontro de Cantares Janeiras 
2016, a realizar no próximo dia 10 de Janeiro


