
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BARREIRO E LAVRADIO

alinea v) do nº 1 do artª 16º da 

Lei 75/2013 de 12 de Setembro

Apoiar atividades de 

natureza social, 

cultural, educativa, 

desportiva, recreativa 

ou outra de intere

Comissão de Festas do Barreiro 1 500,00 €         

alinea v) do nº 1 do artª 16º da 

Lei 75/2013 de 12 de Setembro

Apoiar atividades de 

natureza social, 

cultural, educativa, 

desportiva, recreativa 

ou outra de intere

CERCIMB - Coop. de Educação e Reab. 

Crianças Inadap. CRL

150,00 €            

alinea v) do nº 1 do artª 16º da 

Lei 75/2013 de 12 de Setembro

Apoiar atividades de 

natureza social, 

cultural, educativa, 

desportiva, recreativa 

ou outra de intere

Centro Cultural e Recreativo "Juventude do 

Lavradi

200,00 €            

alinea v) do nº 1 do artª 16º da 

Lei 75/2013 de 12 de Setembro

Apoiar atividades de 

natureza social, 

cultural, educativa, 

desportiva, recreativa 

ou outra de intere

AURPIL-Ass.Unitária Ref.,Pensionista Idosos 

Lavrad

300,00 €            

alinea v) do nº 1 do artª 16º da 

Lei 75/2013 de 12 de Setembro

Apoiar atividades de 

natureza social, 

cultural, educativa, 

desportiva, recreativa 

ou outra de intere

Associação de Acção de Reformados do 

Barreiro

210,00 €            

alinea v) do nº 1 do artª 16º da 

Lei 75/2013 de 12 de Setembro

Apoiar atividades de 

natureza social, 

cultural, educativa, 

desportiva, recreativa 

ou outra de intere

Associação Barreiro,Património e Futuro 100,00 €            

alinea v) do nº 1 do artª 16º da 

Lei 75/2013 de 12 de Setembro

Apoiar atividades de 

natureza social, 

cultural, educativa, 

desportiva, recreativa 

ou outra de intere

A Voz do Operário - Sociedade de Instruçao e 

Beneficiência

100,00 €            

alinea v) do nº 1 do artª 16º da 

Lei 75/2013 de 12 de Setembro

Apoiar atividades de 

natureza social, 

cultural, educativa, 

desportiva, recreativa 

ou outra de intere

AMPM - Associação de Mulheres com Patologia 

Mamária

15,00 €              
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alinea v) do nº 1 do artª 16º da 

Lei 75/2013 de 12 de Setembro

Apoiar atividades de 

natureza social, 

cultural, educativa, 

desportiva, recreativa 

ou outra de intere

Moto Clube do Barreiro 250,00 €            

alinea v) do nº 1 do artª 16º da 

Lei 75/2013 de 12 de Setembro

Apoiar atividades de 

natureza social, 

cultural, educativa, 

desportiva, recreativa 

ou outra de intere

NÓS - Associação Pais e Técnicos Integração 

Deficiente

100,00 €            

alinea v) do nº 1 do artª 16º da 

Lei 75/2013 de 12 de Setembro

Apoiar atividades de 

natureza social, 

cultural, educativa, 

desportiva, recreativa 

ou outra de intere

Luso Futebol Clube 100,00 €            

alinea v) do nº 1 do artª 16º da 

Lei 75/2013 de 12 de Setembro

Apoiar atividades de 

natureza social, 

cultural, educativa, 

desportiva, recreativa 

ou outra de intere

Futebol Clube Beira-Mar 250,00 €            

alinea v) do nº 1 do artª 16º da 

Lei 75/2013 de 12 de Setembro

Apoiar atividades de 

natureza social, 

cultural, educativa, 

desportiva, recreativa 

ou outra de intere

Grupo Desportivo Fabril do Barreiro 100,00 €            

alinea v) do nº 1 do artª 16º da 

Lei 75/2013 de 12 de Setembro

Apoiar atividades de 

natureza social, 

cultural, educativa, 

desportiva, recreativa 

ou outra de intere

FidalByke - Clube de Cicloturismo 100,00 €            

Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1011 300,00 €            

alinea v) do nº 1 do artª 16º da 

Lei 75/2013 de 12 de Setembro

Apoiar atividades de 

natureza social, 

cultural, educativa, 

desportiva, recreativa 

ou outra de intere

Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1011 560,00 €            

alinea v) do nº 1 do artª 16º da 

Lei 75/2013 de 12 de Setembro

Apoiar atividades de 

natureza social, 

cultural, educativa, 

desportiva, recreativa 

ou outra de intere

Cooperativa Cultural Operária Barreirense - CRL 975,00 €            

alinea v) do nº 1 do artª 16º da 

Lei 75/2013 de 12 de Setembro

Apoiar atividades de 

natureza social, 

cultural, educativa, 

desportiva, recreativa 

ou outra de intere

Comissão de Festas do Lavradio 200,00 €            

Apoiar atividades de 

natureza social, 

cultural, educativa, 

desportiva, recreativa 

ou outra de intere



TOTAL: 5 810,00 €       

alinea v) do nº 1 do artª 16º da 

Lei 75/2013 de 12 de Setembro

Apoiar atividades de 

natureza social, 

cultural, educativa, 

desportiva, recreativa 

ou outra de intere

Teatro de Ensaio do Barreiro - TEB 150,00 €            

alinea v) do nº 1 do artª 16º da 

Lei 75/2013 de 12 de Setembro

Apoiar atividades de 

natureza social, 

cultural, educativa, 

desportiva, recreativa 

ou outra de intere

Sociedade Filarmonica Agricola Lavradiense  - 

SFAL

150,00 €            

alinea v) do nº 1 do artª 16º da 

Lei 75/2013 de 12 de Setembro

Apoiar atividades de 

natureza social, 

cultural, educativa, 

desportiva, recreativa 

ou outra de intere

NÓS - Associação Pais e Técnicos Integração 

Deficiente


