
BANDA CABECEIRENSE Escola de Música - Plano de desenvolvimento cultural 28.200,00 €          

FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. 

MARTINHO DE ARCO DE BAÚLHE

Iniciativas de caracter cultural, principalmente com a Festa de N.ª Sr.ª 

dos Remédios
12.500,00 €          

ADIG - Associação de Gondiães
Reconstrução e Beneficiação da antiga escola que serve de apoio à 

realização de iniciativas, nomeadamente a festa das papas
7.500,00 €            

Academia de Música Clave de Basto Apoio arranque da Academia 20.000,00 €          

ARCDR - Associação Contacto Futsal Clube

Execução de um plano de dinamização desportiva destinado à formação 

das camadas jovens do clube, a realizar no Municipio de Cabeceiras de 

Basto

12.000,00 €          

Contacto Futsal

DECRETO-LEI N.º 273/2009, 1 OUTUBRO  Cooperação finnaceira entre as 

contraentes relativas à compensação para a formação e 

desenvolvimento da prática desportiva na modalidade de futsal no 

66.600,00 €          

Clune Automóvel de S.to Tirso Rali Sprint 9.000,00 €            

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

CABECEIRENSES

Apoio para o Plano de desenvolvimento social 35.000,00 €          

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA Construção da sede do núcleo Arco de Baúlhe 22.500,00 €          

FUNDAÇÃO A. J. GOMES DA CUNHA Apoio para cofinanciar o plano de transportes dos utentes do CAO 12.750,00 €          

FUNDAÇÃO A. J. GOMES DA CUNHA Apoio para o Plano de desenvolvimento social 1.500,00 €            

ARCOBIKE Desenvolvimento das atividades 1.500,00 €            

ARCOBIKE Cabeceiras Urban Race 7.500,00 €            

ACM - Associação de Ciclismo do Minho Grande Prémio do Minho 2017 - Juniores 8.500,00 €            

EPAB-Associação de Ensino de Patinagem 

Artística, Danças e Desportos Sociais das 

Terras de Basto

Protocolo Colaboração 3.750,00 €            

SUBVENÇÕES PÚBLICAS 2017

Entidade Fim a que se destina Valor pago



Entidade Fim a que se destina Valor pago

EPAB-Associação de Ensino de Patinagem 

Artística, Danças e Desportos Sociais das 

Terras de Basto

 Lei n.º 5/2007, de 16 janeiro-Compensação para a formação e 

desenvolvimento da práica desportiva na modalidde de Patinagem 

Artística no Pavilhão Desportivo do Arco de Baúlhe, assim como pela 

dinamização e funcionamento do mesmo

18.000,00 €          

EPAB-Associação de Ensino de Patinagem 

Artística, Danças e Desportos Sociais das 

Terras de Basto

Aquisição de fatos de treino 1.750,00 €            

Automóvel Clube de Portugal Contrato de Desenvolvimento Desportivo - Rally de Portugal 50.000,00 €          

Turismo do Porto e Norte de Portugal Acordo de Parceria - Rally de Portugal 11.976,92 €          

ATLÉTICO CABECEIRENSE
Execução de um plano de dinamização desportiva destinado à formação 

das camadas jovens do clube, a realizar no Municipio de Cabeceiras de 

Basto

16.000,00 €          

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA 

ÁGUIAS DE ALVITE

Execução de um plano de dinamização desportiva destinado à formação 

das camadas jovens do clube, a realizar no Municipio de Cabeceiras de 

Basto

10.500,00 €          

DESPORTIVO DO ARCO DE BAÚLHE Contrato-Programa 7.500,00 €            

DESPORTIVO DO ARCO DE BAÚLHE Cobertura das bancadas 10.000,00 €          

DESPORTIVO DO ARCO DE BAÚLHE Obras de beneficiação e conservação de instalações 4.000,00 €            

Prodesp-Associação Desportiva
Atribuição de apoio financeiro e logístico para a execução de um plano 

de dinaização desportiva, a realizar no Munciipio de Cabeceiras de Basto
99.000,00 €          

Encanto Radical
 Lei n.º 5/2007, de 16 janeiro-Compensação para a formação e 

desenvolvimento da prática desportiva ao ar livre e atividades radicais
46.480,00 €          

ENCANTO RADICAL Desenvolvimento das atividades 2.000,00 €            



Entidade Fim a que se destina Valor pago

ENCANTO RADICAL Basto de Fato 800,00 €               

Associação Recreativa  e Cultural de 

Abadim

 Lei n.º 5/2007, de 16 janeiro-Compensação para o desenvolvimento da 

prática desportiva na modalidade de futebol e volei de praia e do jogo 

do pau, assim como, pela dinamização e funcionamento da Zona de 

Lazer do Oural e Casa do Pão

35.400,00 €          

Associação Recreativa  e Cultural de 

Abadim

Atribuição de apoio financeiro e logístico para a execução de um plano 

de desenvolvimento cultural e recreativo, a realizar no Munciipio de 

Cabeceiras de Basto

500,00 €               

Associação Equestre das Terras de Basto

Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro - compensação para a formação e 

desenvolvimentoda prática desportiva, nomeadamente a modalidade de 

equitação no Centro Hipico de Cabceeiras de Basto, assim como, pela 

dinamização e funcionamento do Centro Hípico

95.300,00 €          

Encalço de Ideias - Associação
Apoio financeiro e logistico, para a execução de um plano de 

desenvolvimento cultural, a realizar no Municipio de Cabeceiras de Basto
75.000,00 €          

As Lavardeiras de Cavez

Lei 75/2013, de 12 de setembro, artigo 33.º alinea u) - Dinamização do 

Espaço de Convívio e Lazer de Moimenta, que tem por objetivo a 

promoção de envelhecimento ativo, prevenindo desta foram o 

isolamento social.

10.800,00 €          

Conselho Diretivo dos Baldios de Arosa

Lei 75/2013, de 12 de setembro, artigo 33.º alinea u) - Dinamização do 

Espaço de Convívio e Lazer de Arosa, que tem por objetivo a promoção 

de envelhecimento ativo, prevenindo desta foram o isolamento social.

10.800,00 €          

Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Agrupamento de Escolas de 

Cabeceiras de Basto

Lei 75/2013, de 12 de setembro, artigo 33.º alinea u) - Fomentar e 

dinamizar as atividades educativas e recreativas abertas a toda a 

comunidade educativa, bem como apoiar as famílias na tarefa dda 

educação das crianças e jovens, proporcionando-lhe oportunidade de 

autonomia e socialização, para uma integração equilibrada na vida em 

sociedade e uma cidadania bem sucedida.

163.500,00 €        

918.106,92 €        TOTAL


