
MUNICÍPIO DE PENAFIEL

LISTAGEM DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO ANO DE 2019

(Lei nº 64/2013, de 27/08)

ENTIDADE OBRIGADA BENEFICIÁRIO

NÚMERO DE 

IDENTIFICAÇÃO 

FISCAL

MONTANTE 

ATRIBUÍDO

DATA DA 

REUNIÃO DE 

CÂMARA

FINALIDADE

150,00 € 07-01-2019
Atribuição de apoio financeiro, no montante de € 150,00 relativo à 

participação no Encontro de Cantares das Janeiras

880,00 € 18-02-2019

Atribuição de apoios financeiros às associações culturais e sociais com 

atividades consideradas de interesse municipal, respeitantes ao período 

2018/2019

1,00 € 20-05-2019

Minuta de Contrato Administrativo de Cedência Gratuita de Utilização de Bem 

Público Municipal a celebrar entre o Município de Penafiel, o Clube Penatrilhos 

Associação Desportiva e a ACRO – Associação Cultural e Recreativa de Croca, 

relativo à cedência a título gratuito, de um edifício escolar de dois pisos com 

logradouro, área coberta de 374,72m2 e descoberta de 1512,25m2, descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 01329, sito no Lugar de 

Pedrantil, freguesia de Croca, município de Penafiel, para desenvolvimento de 

atividades de interesse público municipal descritas nos estatutos daquelas 

associações.

MUNICÍPIO DE PENAFIEL AEP-Associação Empresarial de Penafiel 500968730 19 000,00 € 06-05-2019

Minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Penafiel

e a AEP-Associação Empresarial de Penafiel, que define as modalidades de

cooperação entre os outorgantes e determina as respetivas responsabilidades

na realização de iniciativas de dinamização da atividade económica local a

organizar no Concelho de Penafiel.

150,00 € 07-01-2019
Atribuição de apoio financeiro, no montante de € 150,00 relativo à 

participação no Encontro de Cantares das Janeiras

50 000,00 € 01-04-2019

Atribuição de apoio financeiro anual à APADIMP – Associação de Pais e Amigos 

dos Diminuídos Mentais de Penafiel, no montante de € 50.000,00, para 

desenvolvimento de atividades de interesse público, consideradas necessárias 

à melhoria do bem-estar, educação e inclusão dos seus utentes.

1,00 € 15-07-2019

Minuta do contrato administrativo de cedência gratuita de utilização de bem 

público municipal a celebrar entre o Município de Penafiel e a Associação 

Bustelo Com Alma e Coração, relativo à cedência ao segundo outorgante, a 

título gratuito, e durante a vigência da presente cedência o edifício escolar, 

outrora destinado ao ensino pré-primário, com logradouro, área coberta de 

404,10 m2 e descoberta de 3.895,90 m2, inscrito na matriz sob o artigo 997 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 00754, sito no lugar de 

Calvário, freguesia de Bustelo.

750,00 € 15-07-2019

Atribuição de apoio financeiro à Associação Bustelo Com Alma e Coração, no 

montante de € 750,00, destinado a fazer face às despesas de inicio de 

funcionamento daquela associação.

MUNICÍPIO DE PENAFIEL
Associação Cultural Desportiva Futebol Clube da Calçada de 

Oldrões
501059237 10 000,00 € 04-11-2019

Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar

entre o Município de Penafiel e a Associação Cultural Desportiva Futebol Clube

da Calçada de Oldrões, para a época desportiva 2019/2020, no montante de €

10.000,00.

8 000,00 € 18-11-2019

Minuta de protocolo de colaboração para a gestão e dinamização desportiva 

do Pavilhão Gimnodesportivo de Urrô a celebrar entre o Município de Penafiel 

e a Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Guilhufe, para 

desenvolvimento de programas de promoção da atividade física e do desporto 

junto da comunidade local. 

1 328,13 € 18-02-2019

Atribuição de apoios financeiros às associações culturais e sociais com 

atividades consideradas de interesse municipal, respeitantes ao período 

2018/2019

1 450,00 € 18-02-2019
Programa de apoio à atividade desportiva com caráter regular de diversas 

coletividades, respeitantes ao período de 2018/2019

2 125,00 € 18-02-2019

Atribuição de apoios financeiros às associações culturais e sociais com 

atividades consideradas de interesse municipal, respeitantes ao período 

2018/2019

15 687,00 € 02-12-2019

Atribuição de compensação financeira à Associação para o Desenvolvimento 

de Galegos (APDG), no montante de € 15.687,00, pela não utilização de 19,5 

horas semanais do Pavilhão Municipal de Galegos, durante um período de 155 

semanas, correspondente a 3 épocas desportivas (3022,5 horas de utilização 

programadas) e tendo por base o valor de 5,19€/hora. 

1 273,05 € 04-11-2019

Atribuição de apoio financeiro à Associação Desportiva de de Penafiel – 

Secção de Kickboxing, no montante de € 1.273,05, destinado à aquisição e 

apetrechamento de material desportivo.

3 500,00 € 18-11-2019

Atribuição de apoio financeiro à Associação Desportiva de Penafiel (ADP), no 

montante de € 3.500,00, destinado a fazer face às despesas de organização de 

um espetáculo de patinagem artística.

50 265,00 € 04-11-2019

Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar

entre o Município de Penafiel e a Associação Desportiva de Penafiel, para a

época desportiva 2019/2020, no montante de € 50.265,00.

25 000,00 € 07-01-2019

Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar 

entre o Município de Penafiel e a Associação Desportiva e Recreativa Ases de 

Penafiel – ADRAP, para o ano desportivo 2019

1,00 € 04-03-2019

Minuta do contrato administrativo a celebrar entre o Município de Penafiel e a 

Associação Desportiva e Recreativa Ases de Penafiel relativo à cedência, a 

título gratuito de um edifício de rés-do-chão e andar destinado a ensino 

primário, com a área coberta de 132,60m2 e descoberta de 517,40m2, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 01259, sito no Lugar de 

Carvalheiro, Freguesia de Galegos, Município de Penafiel e com o artigo 

matricial 1121, destinado ao desenvolvimento de atividades desportivas

25 000,00 € 16-12-2019

Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar

entre o Município de Penafiel e a Associação Desportiva Recreativa Ases de

Penafiel, para o ano desportivo de 2020, no valor de €25.000,00.

MUNICÍPIO DE PENAFIEL ACRO – Associação Cultural e Recreativa de Croca 506171280

MUNICÍPIO DE PENAFIEL
APADIMP – Associação de Pais e Amigos dos Diminuídos Mentais 

de Penafiel
500976945

Associação Bustelo Com Alma e CoraçãoMUNICÍPIO DE PENAFIEL 514612673

Associação Desenvolvimento da Freguesia de Guilhufe  e UrrôMUNICÍPIO DE PENAFIEL 503907146

Associação Desenvolvimento de Galegos MUNICÍPIO DE PENAFIEL 504587773

Associação Desportiva de PenafielMUNICÍPIO DE PENAFIEL 504259989

MUNICÍPIO DE PENAFIEL Associação Desportiva e Recreativa Ases de Penafiel 503164461
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13 400,00 € 07-01-2019

Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar 

entre o Município de Penafiel e a Associação de Futebol Amador do Concelho 

de Penafiel para o ano desportivo de 2019

13 400,00 € 16-12-2019

Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar

entre o Município de Penafiel e a Associação de Futebol Amador do Concelho

de Penafiel, para o ano desportivo de 2020, no valor de €13.400,00.

MUNICÍPIO DE PENAFIEL
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Entre-os-

Rios 
501232311 23 106,00 € 01-04-2019

Atribuição de subsídios anuais às Associações Humanitárias Bombeiros do 

Concelho

3 972,00 € 24-06-2019

Atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Paço de Sousa, no montante de € 3.972,00, destinado a fazer 

face às despesas de aquisição de 13 conjuntos EPI – Equipamento de Proteção 

Individual.

25 687,00 € 01-04-2019
Atribuição de subsídios anuais às Associações Humanitárias Bombeiros do 

Concelho

MUNICÍPIO DE PENAFIEL Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penafiel 501330828 28 295,00 € 01-04-2019
Atribuição de subsídios anuais às Associações Humanitárias Bombeiros do 

Concelho

MUNICÍPIO DE PENAFIEL Associação Jovem para o Desenvolvimento de Irivo 513222308 9 000,00 € 02-09-2019

Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara datado de 2019-08-

27, que aprovou a atribuição de apoio financeiro à Associação Jovem para o 

Desenvolvimento de Irivo, no montante de € 9.000,00, destinado a fazer face 

às despesas de organização do 5º Festival do Caldo Verde.

650,00 € 18-02-2019

Atribuição de apoios financeiros às associações culturais e sociais com 

atividades consideradas de interesse municipal, respeitantes ao período 

2018/2019

26 775,00 € 04-11-2019

Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar 

entre o Município de Penafiel e a Associação Recreativa Novelense, para a 

época desportiva 2019/2020, no montante de € 26.775,00.

10 000,00 € 21-10-2019

Atribuição de apoio financeiro à Associação de Solidariedade de Vila Cova, no 

montante de € 10.000,00, destinado a apoiar as despesas de ampliação das 

instalações com mais um salão de convívio, um escritório e uma lavandaria.

150,00 € 07-01-2019
Atribuição de apoio financeiro, no montante de € 150,00 relativo à 

participação no Encontro de Cantares das Janeiras

2 125,00 € 18-02-2019

Atribuição de apoios financeiros às associações culturais e sociais com 

atividades consideradas de interesse municipal, respeitantes ao período 

2018/2019

MUNICÍPIO DE PENAFIEL Brain Sports Club 514393300 6 300,00 € 15-07-2019

Minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Penafiel e a Brain Sports 

Club, relativo à definição das modalidades de cooperação entre os 

outorgantes e determinação das responsabilidades na organização do evento 

“Campeonato da Europa de Mountain Bike 24h – Wembo (2019) ”

12 500,00 € 15-07-2019

Atribuição de apoio financeiro à Casaxiné – Associação para a Promoção e

Desenvolvimento Cultural de Quintandona, no montante de € 12.500,00, para

fazer face às despesas com a realização da 13ª edição da Festa do Caldo de

Quintandona 2019, que decorrerá de 13 a 15 de setembro de 2019.

880,00 € 18-02-2019

Atribuição de apoios financeiros às associações culturais e sociais com 

atividades consideradas de interesse municipal, respeitantes ao período 

2018/2019

37 320,00 € 04-11-2019

Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar 

entre o Município de Penafiel e o CBP 2012 – Basquetebol Club de Penafiel, 

para a época desportiva 2019/2020, no montante de € 37.320,00.

2 500,00 € 04-02-2019

Atribuição de um apoio financeiro, no montante de € 2.500,00 ao CBP 2012 – 

Clube de Basquetebol de Penafiel, destinado a fazer face às despesas de 

aquisição de uma carrinha para transporte dos atletas daquele clube.

3 350,00 € 18-02-2019
Programa de apoio à atividade desportiva com caráter regular de diversas 

coletividades, respeitantes ao período de 2018/2019

5 000,00 € 06-05-2019

Atribuição de apoio financeiro ao CCRDSV IRIVO, no montante de € 5.000,00, 

destinado a fazer face às despesas de requalificação dos balneários de apoio 

ao campo de jogos, no âmbito de candidatura ao Programa III do Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo.

1 025,00 € 01-04-2019

Atribuição de um apoio financeiro ao Centro Cultural Recreativo Desportivo 

São Vicente de Irivo (acerto de valor), no valor de € 1.025,00, no âmbito do 

programa de apoio ao associativismo desportivo.

32 355,00 € 21-10-2019

Atribuição de apoio financeiro ao Centro Social e Cultural de Abragão, no 

montante de € 32.355,00, destinado a fazer face às despesas de promoção e 

execução do projeto do orçamento Participativo “Desporto para TODOS”.

1 575,00 € 18-02-2019
Programa de apoio à atividade desportiva com caráter regular de diversas 

coletividades, respeitantes ao período de 2018/2019

2 125,00 € 18-02-2019

Atribuição de apoios financeiros às associações culturais e sociais com 

atividades consideradas de interesse municipal, respeitantes ao período 

2018/2019

1,00 € 18-11-2019

Minuta do Contrato Administrativo a celebrar entre o Município de Penafiel e 

o Centro Social e Cultural de Abragão, IPSS, relativo à cedência do edifício 

escolar de Miragaia (Escola de Miragaia nº 1), de dois pavimentos e 

logradouro, com a área coberta de 317m2 e descoberta de 1293m2, descrito 

na CRP sob o nº 01655, sito no Lugar de Miragaia, Freguesia de Abragão, 

Concelho de Penafiel, com o artigo matricial nº 1305, destinado ao 

desenvolvimento de atividades de cariz social, designadamente a reposta 

social CRECHE.  

MUNICÍPIO DE PENAFIEL Club Andebol de Penafiel 510356478 20 200,00 € 04-11-2019

Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar

entre o Município de Penafiel e o Club Andebol de Penafiel, para a época

desportiva 2019/2020, no montante de € 20.200,00.

MUNICÍPIO DE PENAFIEL Associação Futebol Amador do Concelho de Penafiel 504793306

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paço de 

Sousa
MUNICÍPIO DE PENAFIEL 500875049

Associação Recreativa Novelense 501316604MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Associação Solidariedade Social de Vila CovaMUNICÍPIO DE PENAFIEL 503058858

Casaxiné – Associação para a Promoção e Desenvolvimento 

Cultural de Quintandona
MUNICÍPIO DE PENAFIEL 510213740

CBP 2012 – Basquetebol Club de PenafielMUNICÍPIO DE PENAFIEL 510404375

Centro Cultural Recreativo Desportivo S. Vicente de lrivoMUNICÍPIO DE PENAFIEL 501326499

Centro Social e Cultural de Abragão 501420371MUNICÍPIO DE PENAFIEL
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2 050,00 € 18-02-2019
Programa de apoio à atividade desportiva com caráter regular de diversas 

coletividades, respeitantes ao período de 2018/2019

19 000,00 € 02-09-2019
Minuta do Contrato de Patrocínio Desportivo a celebrar entre o Município de 

Penafiel e o Clube BTT Monte Mozinho, no montante de 19.000,00€.

1 750,00 € 15-04-2019

Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara datado de 2019-04-

10, relativo à aprovação da atribuição de apoio financeiro ao Clube BTT Monte 

Mozinho, no montante de € 1.750,00, destinado a fazer face às despesas de 

participação de atletas no ITU Multisport World Championships. 

MUNICÍPIO DE PENAFIEL Clube Penatrilhos Associação Desportiva 507057244 1,00 € 20-05-2019

Minuta de Contrato Administrativo de Cedência Gratuita de Utilização de Bem 

Público Municipal a celebrar entre o Município de Penafiel, o Clube Penatrilhos 

Associação Desportiva e a ACRO – Associação Cultural e Recreativa de Croca, 

relativo à cedência a título gratuito, de um edifício escolar de dois pisos com 

logradouro, área coberta de 374,72m2 e descoberta de 1512,25m2, descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 01329, sito no Lugar de 

Pedrantil, freguesia de Croca, município de Penafiel, para desenvolvimento de 

atividades de interesse público municipal descritas nos estatutos daquelas 

associações.

45 000,00 € 04-03-2019

Atribuição de um apoio financeiro, no montante de € 45.000,00 à Confraria do 

Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora do Rosário de Penafiel, destinado a 

fazer face às despesas de realização dos eventos da Solenidade do Corpo de 

Deus-festa do Concelho e da Cidade de Penafiel.

1 000,00 € 24-06-2019

Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara datado de 2019-06-

07, que aprovou a atribuição de um apoio financeiro à Confraria Santíssimo 

Sacramento e Nossa senhora do Rosário de Penafiel, no montante de € 

1.000,00, destinado a fazer face às despesas de realização da 3ª edição do 

encontro de bombos e a repetição da recriação teatral alusiva aos 500 anos de 

foral no âmbito da Festa do Concelho.

2 000,00 € 18-02-2019
Programa de apoio à atividade desportiva com caráter regular de diversas 

coletividades, respeitantes ao período de 2018/2019

30 000,00 € 16-12-2019

Minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Penafiel e a Cooperativa

para o Desenvolvimento Desportivo e Cultural, CRL, para a realização do

evento “Penafiel Racing Fest” 2020, no valor de € 30.000,00

30 000,00 € 04-03-2019

Minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Penafiel e a Cooperativa

para o Desenvolvimento Desportivo e Cultural, CRL, para a realização do

evento “Penafiel Racing Fest”. 

MUNICÍPIO DE PENAFIEL Federação Portuguesa de Motonáutica 501132546 25 000,00 € 18-03-2019

Minuta do protocolo a celebrar entre o Município de Penafiel e a Federação 

Portuguesa de Motonáutica, relativo à definição das modalidades de 

cooperação entre os outorgantes e determinação das responsabilidades na 

organização do evento “Campeonato Europeu de AquaBike 2019 ”, no 

montante de € 25.000,00.

MUNICÍPIO DE PENAFIEL Federação Portuguesa de Natação 501665056 102 971,00 € 07-10-2019

Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara datado de 2019-09-

17, que aprovou a minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento 

Desportivo a celebrar entre o Município de Penafiel e a Federação Portuguesa 

de Natação, com vista à execução do plano de ação do enquadramento 

técnico e acompanhamento técnico/pedagógico para as instalações de 

piscinas sob gestão municipal, no montante de 102.971,00€.

1 000,00 € 18-03-2019

Atribuição de apoio financeiro ao Futebol Clube de Penafiel, no montante de €

1.000,00, destinado a fazer face às despesas de organização do XXII Grande

Prémio de Atletismo "Cidade de Penafiel".

140 000,00 € 04-11-2019

Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar 

entre o Município de Penafiel e o Futebol Club de Penafiel, para a época 

desportiva 2019/2020, no montante de € 140.000,00.

5 000,00 € 04-11-2019

Atribuição de apoio financeiro ao Futebol Clube de Penafiel, no montante de € 

5.000,00, destinado à aquisição de equipamentos que favoreçam a 

preparação física e as condições médicas e de recuperação de lesões dos 

atletas em formação desportiva.

12 500,00 € 02-12-2019

Atribuição de apoio financeiro a G.E.N.O.M.A. – Grupo de Educação e Estudo

da Natureza Orientado ao Montanhismo, Astronomia e Actividades ao Ar-

livre, no montante de € 12.500,00, destinado a fazer face às despesas de

organização do evento Auto dos Reis Magos.

880,00 € 18-02-2019

Atribuição de apoios financeiros às associações culturais e sociais com 

atividades consideradas de interesse municipal, respeitantes ao período 

2018/2019

MUNICÍPIO DE PENAFIEL Hóquei Clube de Penafiel 514447877 17 455,00 € 04-11-2019

Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar

entre o Município de Penafiel e o Hóquei Clube de Penafiel, para a época

desportiva 2019/2020, no montante de € 17.455,00.

3 100,00 € 18-02-2019
Programa de apoio à atividade desportiva com caráter regular de diversas 

coletividades, respeitantes ao período de 2018/2019

10 750,00 € 20-05-2019

Atribuição de apoio financeiro ao Serviço Social dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Penafiel, no montante de € 10.750,00, para desenvolvimento das 

suas atividades.

9 250,00 € 18-02-2019

Atribuição de apoio financeiro ao Sport Clube de Rio de Moinhos, no 

montante de € 9.250,00, destinado a fazer face às despesas de aquisição e 

reparação de equipamentos de iluminação e componentes elétricos do seu 

complexo desportivo.

10 000,00 € 04-11-2019

Minuta de Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar 

entre o Município de Penafiel e o Sport Clube de Rio de Moinhos, para a época 

desportiva 2019/2020, no montante de € 10.000,00.

Clube BTT Monte Mozinho 508546486MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Confraria Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora do Rosário de 

Penafiel
501743928MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Cooperativa  Desenvolvimento Desportivo Cultural, CRL 514404868MUNICÍPIO DE PENAFIEL

Futebol Clube de Penafiel 501328114MUNICÍPIO DE PENAFIEL

G.E.N.O.M.A. – Grupo de Educação e Estudo da Natureza 

Orientado ao Montanhismo, Astronomia e Actividades ao Ar-livre
MUNICÍPIO DE PENAFIEL 514010738

Serviço Social Trabalhadores Câmara Municipal de Penafiel MUNICÍPIO DE PENAFIEL 502160772

Sport Clube de Rio de MoinhosMUNICÍPIO DE PENAFIEL 501372024


