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A fim de dar cumprimento ao estipulado na al. o) do nº 1 do art.º 17 da Lei nº 169/99, de 18 
de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
informa-se que esta Junta, no período decorrido entre a última sessão da Assembleia de 
Freguesia e esta data, tomou as seguintes deliberações, consideradas mais importantes naquele 
período: 
 
 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE ABRIL DE 2006 
 
Foi presente uma carta do Sr. Augusto Flório Bidarra, informando que a mata confinante com a 
sua casa necessita de limpeza, solicita, ainda, que esta Junta tome as devidas diligências no 
sentido de resolver a situação. 
 
A Junta deliberou, por unanimidade, enviar fotocópia da referida carta e ofício ao Sr. Dr. Paulo 
para que proceda à limpeza da referida mata, visto tratar-se da sua propriedade. 
 
Ofício enviado ao Sr. Presidente da Câmara relacionado com a ETAR de Almeidinha e sobre a 
colocação de contentores de resíduos sólidos, pedidos pela Junta de Freguesia. 
 
A Junta deliberou, por unanimidade, alterar a Companhia de Seguros que cobre o Seguro de 
Acidentes de Trabalho, em virtude de a taxa da proposta apresentada pela Companhia de 
Seguros Império Bonança ser bastante mais baixa que a actual da Global. 
 
Foi, ainda, dado conhecimento de que se procederam  aos seguintes trabalhos: Limpeza das 
povoações de Ançada, Almeidinha e Bairro Nossa Senhora do Castelo. Limpeza do tanque 
existente na Av.ª Sr.ª do Castelo e terreno envolvente. Colocação de manilhas em Pinheiro de 
Baixo. Arranjo com tout-venant de vários caminhos, nomeadamente: Rua Chão do Grilo, em 
Pinheiro de Baixo, Rua do Olheirão e Caminho Romano, na Roda e Rua Formosa, em 
Almeidinha. Ligação da Estrada de Almeidinha à Quinta do Pessegueiro. Plantação de árvores 
em Ançada (Campo de Futebol), Cubos, Cruzamento de Santo André, Escola de Oliveira e Serra 
de Santo António. 
  
 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE ABRIL DE 2006 
 
Foi presente um ofício do Grupo Cénico e Recreativo de Mangualde, solicitando um subsídio 
para algumas actividades que vai efectuar. 
  
A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir, para já, um subsídio no montante de 50,00 
(cinquenta euros), podendo a vir a ser reforçado. 
 
Foi presente um ofício da Associação Cultural Azurara da Beira, solicitando um subsídio para o 
14.º Festival de Folclore. 
 
Deliberou a Junta, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 150,00 (cento e 
cinquenta euros). 
 



Junta de Freguesia de Mangualde 
 
 
 

 
 
Deliberou, ainda, por unanimidade, atribuir o mesmo subsídio às restantes Associações ou 
Grupos Folclóricos da Freguesia que realizem o seu Festival. 
 
Foi presente um ofício da Associação Cultural, Social e Desportiva do Bairro S. Pedro da 
Gândara, dando conhecimento que vai realizar as festas em honra do seu Padroeiro, para o que 
solicita a atribuição de um subsídio. 
 
A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 50,00 (cinquenta 
euros). 
 
Foi presente um ofício da Sociedade Columbófila de Mangualde, solicitando um subsidio para as 
diversas actividades que irá desenvolver. 
 
Deliberou a Junta, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 50,00 (cinquenta 
euros). 
 
Foi dado conhecimento, pelo Sr. Presidente da Junta, de que se procederam aos seguintes 
trabalhos: Limpeza da Quinta da Raposeira e da Quinta das Campas. 
 
 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08 DE MAIO DE 2006 
 
Foram presentes vários ofícios da Delegação de Saúde de Mangualde, relativos à análise da 
água dos fontanários, lavadouros e Escola das povoações dos Passos, Oliveira e Casal D’Além. 
 
A Junta deliberou, por unanimidade, afixar, em todos os locais mencionados, o resultado das 
análises. 
 
Foi presente uma carta do Sr. Daniel Lopes Ribeiro, solicitando a venda de 10 000 m2 de 
terreno do maninho sito ao Canedo do Mato, a preço reduzido, para a implantação de um 
parque de merendas. 
 
A Junta deliberou, por unanimidade, informar o Sr. Daniel Lopes que, neste momento, não há 
possibilidade, em virtude de já existirem compromissos com outras entidades. 
 
Foi presente um ofício da Associação Mangualde Azurara, solicitando um troféu para o Torneio 
da Sueca. 
 
A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um troféu até ao valor de 50,00 (cinquenta euros). 
 
A Junta deliberou, por unanimidade, vender uma parcela de terreno para alinhamento, sita à 
Lage da Ribeira – Lavandeira (artigo 5650), com a área de 93,50 m2, ao Sr. Fernando Adrião 
Gomes Cabral, de Santo André, pelo valor de 1350,00 (mil trezentos e cinquenta euros). 
 
A Junta deliberou, por unanimidade, adquirir galhardetes com o Brasão da Freguesia e 1000 
balões, para a comemoração do Dia Mundial da Criança. 
 
Deu-se entrada no segundo ponto da ordem de trabalhos, onde todos tomaram conhecimento 
do seguinte: 
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Colocação de placas toponímicas na Rua Chão da Lage, no Canedo do Mato, Rua 29 de Julho e 
Travessa das Joanas, em Cubos e Parque Infantil, em Pinheiro de Baixo. 
 
Limpeza e preparação do terreno denominado Horta Ecológica, do Ex. Colégio. 
 
Limpeza das Ruas de Santo André. 
 
Aplicação de herbicida em algumas zonas da Freguesia, colocando avisos nos locais curados. 
 
 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE MAIO DE 2006 
 
Foi presente um fax do Agrupamento de Escolas Ana de Castro Osório, solicitando apoio 
monetário para uma viagem de estudo, a realizar no dia 30/05/2006, ao Oceanário Vasco da 
Gama. 
 
A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 50,00 (cinquenta 
euros), assim como, 60 bonés para identificação dos alunos. 
 
Foi presente um ofício do Centro Recreativo e Cultural de Santo André, informando que vai 
realizar dois espectáculos de Teatro, nos dias 27/05/2006 e 03/06/2006, para o que solicita a 
atribuição de um subsídio. 
 
Deliberou a Junta, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 100,00 (cem euros). 
 
Foram presentes três propostas para a construção do muro no Largo da Escola antiga, em 
Almeidinha, nomeadamente da Empreigalde, Lda, da Empresa Justiniano Figueiredo e do Sr. 
João Gomes Ventura. 
 
Após análise dos mesmos a Junta deliberou, por unanimidade, adjudicar a construção do muro 
ao Sr. João Gomes Ventura, pelo preço de 30,00 (trinta euros) o m2, em virtude de ser a 
proposta mais favorável. 
 
Foram presentes vários orçamentos para aquisição de 1000 galhardetes, respectivamente: SAM 
– Serigrafia Artística de Mangualde, cujo valor unitário é de 0,90 (noventa cêntimos), acrescido 
de IVA. Sr. Carlos Alberto, Porto, cujo valor unitário é de 0,77 (setenta e sete cêntimos), 
acrescido de IVA. Casa das Bandeiras, Lisboa, cujo valor unitário é de 1,05 (um euro e cinco 
cêntimos), acrescido de IVA. Casa das Bandeiras, Porto, cujo valor unitário é de 0,70 (setenta 
cêntimos), acrescido de IVA. Gráfica Bastos, Mangualde, cujo valor unitário é de 1,07 (um euro 
e sete cêntimos), acrescido de IVA. 
Após análise dos orçamentos a Junta, deliberou, por unanimidade, adquirir os galhardetes à 
Casa das Bandeiras do Porto. 
 
Foram presentes dois orçamentos para aquisição de expositores em alumínio, para fixação de 
Editais nas Aldeias, sendo um da firma Mosaicos Azurara da Beira, cujo preço unitário é de 
225,00 (duzentos e vinte cinco cêntimos), com IVA incluído e o outro da empresa 
Mangualtécnica, cujo valor unitário é de 180,00 (cento e oitenta euros), com IVA incluído. 
Sendo mais favorável a proposta da Mangualtécnica, a Junta deliberou, por unanimidade, 
adquirir numa primeira fase 10 (dez) expositores à firma supra mencionada. 
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Deu-se entrada no segundo ponto da ordem de trabalhos, onde todos tomaram conhecimento 
do seguinte: Foi solicitado pelo Sr. Fernando Jorge Xavier Beirão a venda, para alinhamento, de 
uma parcela de terreno, com a área total de 109 m2, sita no maninho da Lage da Ribeira, na 
Lavandeira, artigo n.º 5650. Depois de analisado o pedido foi deliberado, por unanimidade, 
proceder à respectiva venda pelo preço de 15,00 (quinze euros) o m2. 
 
Foi presente a informação de que para o alargamento da Rua da Quinta Branca, na povoação 
da Roda, o Sr. Fernando da Costa Martins e a sua esposa Sr.ª D.ª Lucília Andrade Marques do 
Couto Martins, residentes na Rua da Quinta Branca, na Roda, cederam ao erário público 240 
m2 da sua propriedade, sita ao referido local. 
 
A Junta deliberou, por unanimidade, efectuar uma alteração ao Loteamento do Casalinho, 
eliminando o Lote n.º 20 e redistribuindo as áreas dos Lotes n.ºs 18 e 19 que passam a 
designar-se por Lote 18 A e 19 A. Alteraram-se ainda, as áreas de cedência, porque o espaço 
que anteriormente se destinava a uma estação elevatória de esgotos deixou de ter interesse 
para esse fim, uma vez que, foi efectuada a ligação à rede de Cubos. 
 
Foi, ainda, dado conhecimento de que se procederam aos seguintes trabalhos: Limpeza da 
Aldeia da Roda, recintos escolares de Almeidinha e Santa Luzia, caminho do Pinheiral, desde o 
Bairro Alto à Avenida Sr.ª do Castelo e caminho da Mazur ao Bairro da Laboeira. Trabalhos 
efectuados com o compressor nas Aldeias do Canedo do Mato, Santo André e Quinta da Moita. 
Construção de parte do muro de suporte que ruiu no caminho Roda/S. Cosmado. Colocação de 
uma porta na mina do chafariz do Canedo do Mato. Arranjo do muro da Escola Primária da 
Roda. 
 
Está conforme. 
 
 

Mangualde, 12 de Junho de 2006. 
 

O Presidente da Junta de Freguesia de Mangualde 
 
 

(Bernardino António Azevedo) 


