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Resumo de Actas do Executivo – Junho 2006 / Setembro 2006 

 
 
A fim de dar cumprimento ao estipulado na al. o) do nº 1 do art. 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 12 DE JUNHO DE 2006 
 

Foi presente um ofício da ACAB, informando que foi aprovado um Voto de Louvor à Junta de 

Freguesia de Mangualde, pela colaboração prestada. 

 

Foi presente um ofício do Centro Recreativo e Cultural de Santo André, solicitando a 

colaboração da Junta para o Torneio de Futebol de Cinco, a realizar no mês de Junho. 

 

A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um troféu no valor de 75,00 (setenta cinco euros). 

 

Foram presentes três orçamentos para aquisição de fatos de trabalho para o pessoal da Junta, 

respectivamente: HR Protecção, cujo valor é 28,11 (vinte e oito euros e onze cêntimos), 

acrescido de IVA, Benilde Confecções, cujo valor é 33,49 (trinta três euros e quarenta nove 

cêntimos), acrescido de IVA e Rep Gal (Vila Nova de Gaia), cujo valor é 21,83 (vinte e um euros 

e oitenta três cêntimos), acrescido de IVA. 

Após análise dos orçamentos a Junta, deliberou, por unanimidade, adquirir os fatos à empresa 

Rep Gal, de Vila Nova de Gaia, em virtude de ser a proposta mais favorável. 

 

Foram analisados três orçamentos destinados à reconstrução do Forno do Bairro de S. João, em 

Mangualde, respectivamente de, Afonso Manuel Sousa Almeida, cujo valor é de 3 700,00 (três 

mil e setecentos euros), acrescido de IVA; Pedro Coelho Costa no valor de 2 550,00 (dois mil 

quinhentos e cinquenta euros), com IVA incluído e de Manuel Leandro Ferreira com o valor de 5 

100,00 (cinco mil e cem euros), não mencionando se é com ou sem IVA, tendo sido a obra 

adjudicada à melhor proposta. 

 

A Junta deliberou, por unanimidade, proceder ao calcetamento da parte restante da Rua do 

Chafariz e Quelha da Toca, em Ançada. 
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Estiveram presentes alguns elementos da Direcção do Centro Recreativo e Cultural de Santo 

André, para discussão de alguns assuntos, nomeadamente, o Protocolo que existe entre a Junta 

e o Centro Recreativo, relativo à limpeza do Circuito de Manutenção. O Sr. Presidente referiu 

que o referido Protocolo foi assinado em 1990, quando o Circuito de Manutenção foi construído, 

inclusive pelos actuais Presidentes do Centro e da Junta de Freguesia, estranhando o facto de, 

recentemente, ter sido afixada uma placa como sendo construído e inaugurado em 2005. 

O Sr. Joaquim Silva Costa, Presidente do Centro, reconheceu o erro e a inexactidão da placa. 

Contudo, foi decidido manter a colaboração e proceder à limpeza do Circuito de Manutenção, 

logo que haja disponibilidade de pessoal. 

  

Deu-se entrada no segundo ponto, onde todos tomaram conhecimento do seguinte: 

 

Limpeza do Fontanário da Quinta do Alpoim. Limpeza das Ruas de Cubos e diversos caminhos 

rurais. 

 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o projecto apresentado pelo Vogal Marco Almeida, 

responsável pelo pelouro da Juventude, para a realização da 1.ª Semana da Juventude, 

promovida pela Freguesia de Mangualde, que irá decorrer no período de 14 a 18 de Junho. 

Ficou, também, deliberado que os custos totais a suportar pela Freguesia, não poderão 

ultrapassar os 2 500,00 (dois mil e quinhentos euros). 

 

 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE JUNHO DE 2006 
 

Esteve presente uma Comissão de Moradores de Pinheiro de Cima, a fim de tratar alguns 

problemas existentes nesta aldeia, designadamente, a inexistência de fornecimento de água 

potável ao domicilio, assim como a falta de ligação da rede de esgotos. A Junta deliberou, por 

unanimidade, enviar ofício à Câmara Municipal de Mangualde, solicitando a resolução deste 

problema. 

 

Todos os presentes tomaram conhecimento, através do Sr. Presidente, dos trabalhos levados a 

efeito, nomeadamente: Arranjo do Caminho da Quinta do Cubo com tout-venant. Arranjo e 

limpeza da Serra de Santo António, em S. Cosmado. Limpeza do caminho entre a Escola Ana de 

Castro Osório e o Bairro do Gorgulhão, no Modorno. Limpeza do caminho entre a Rua Tojal 
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D’Anta e a Avenida Sr.ª do Castelo. Limpeza do caminho da Rua da Tasquinha à Estrada 

Nacional 16. 

Limpeza das Ruas das aldeias de Santo Amaro de Azurara, Ançada, Passos, Oliveira e Casal 

D´Além. Arranjo da estrada da Barragem de Fagilde a Darei. Conclusão das obras de 

alargamento e construção do muro da Rua do Gorgulhão, no Bairro do Modorno. 

Conclusão das obras de alargamento da Rua da Quinta Branca, na Roda. Compra de plantas 

ornamentais para colocar junto ao poço de abastecimento de água de Pinheiro de Cima. 

 

O Sr. Presidente informou, ainda, da compra de duas roçadouras mecânicas para limpeza das 

povoações. 

 

No que respeita a expediente, todos tomaram conhecimento da correspondência chegada, a 

descrever: 

Ofício do Rancho “Flores da Beira Alta” a informar da “Mostra de Folclore” a realizar nos dias 29 

e 30 de Julho e a convidar os elementos da Freguesia a estarem presentes. Solicita, ainda, um 

subsídio para ajuda do referido evento. Foi-lhe atribuído, por unanimidade, um subsídio no 

montante de 150,00 (cento e cinquenta euros). 

 

Ofício da Fraternidade de Nuno Álvares a convidar os elementos da Freguesia para um almoço 

convívio, a realizar no dia 9 de Julho. Entendeu-se, por bem, atribuir um subsídio no valor de 

100,00 (cem euros). O Vogal Marco Almeida votou contra. 

 

Ofício do Motoclube de Mangualde, solicitando um subsídio para a realização da concentração 

anual. Foi-lhe atribuído, por unanimidade, um subsídio no montante de 100,00 (cem euros). 

 

Carta do Ministério da Defesa Nacional – Exército Português, a agradecer o convite para 

estarem presentes na “1.ª Semana da Juventude”, a maneira como foram recebidos e a 

disponibilizarem-se para próximas iniciativas, desta Freguesia. 

Foi deliberado, por unanimidade, agradecer a todas as Individualidades e Instituições que 

colaboram com a Freguesia, nesta “1.ª Semana da Juventude”. 

 

Ofício da Casa do Povo de Mangualde, solicitando um subsídio para os Atletas Juvenis -pista - 

participarem nos Campeonatos Nacionais. 

Foi-lhe atribuído, por unanimidade, um subsídio no montante de 50,00 (cinquenta euros). 
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Tomou-se conhecimento do valor a receber devido às expropriações relativas às parcelas n.º 

123.1/2/3 e n.º 1, resultante da construção da A25. Total recebido 23 233,65 (vinte três mil 

duzentos e trinta três euros e sessenta cinco cêntimos). 

 
 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 10 DE JULHO DE 2006 
 

Foi presente um ofício da Associação Desportiva e Recreativa Cultural Canedense, solicitando 

apoio monetário, para a participação numa prova de atletismo, a realizar em Parada de Stº 

António – Carregal do Sal. 

 A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio, no montante de 50,00€ (cinquenta 

euros). 

 

Foi presente um ofício da Associação Mangualde Azurara, informando da realização da XV Gala 

Internacional de Folclore, para o que solicita a atribuição de um subsídio. 

A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio, no montante de 150,00€ (cento e 

cinquenta euros). 

 

Foi presente um ofício do Ténis Clube de Mangualde, informando de uma prova de Ténis, 

inscrita no Campeonato Nacional de Juvenis, solicitando apoio para o evento. 

A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir 20 camisolas, com o emblema da Junta de 

Freguesia de Mangualde. 

 

Foi presente um ofício da Câmara Municipal de Mangualde, assinado pelo Senhor Vereador 

António Agnelo Figueiredo, dando resposta ao ofício desta Junta de Freguesia nº 411. Aos três 

problemas apontados por esta Junta de Freguesia, não dá resposta conclusiva, pelo que, foi 

deliberado voltar a enviar novo ofício, pedindo esclarecimentos. 

 

Deu-se entrada no segundo ponto da ordem de trabalhos, onde todos tomaram conhecimento 

do seguinte: 

 

Adjudicação de alguns passeios, na povoação de Cubos, em pavet, ao preço de 10,00€ (dez 

euros) o metro quadrado, acrescido de IVA. 
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Limpeza da aldeia do Canedo do Chão e Canedo do Mato. 

Aplicação de tubos para encaminhamento de águas pluviais, na Rua das Moitas, em Cubos, com 

a colaboração da Câmara Municipal de Mangualde. 

 

Limpeza das valetas e ruas da povoação de Darei. 

 

Limpeza do Bairro do Farol, em Cubos. 

 

 
CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 24 DE JULHO DE 2006 

 

Foram avaliadas propostas de quatro empresas, para o fornecimento de combustível aos 

veículos da Junta de Freguesia. 

Foram recebidas as seguintes propostas: Galp Frota, com um desconto por litro de combustível 

de €0,0175; Auto Perbeiras, com um desconto de €0,02; Repsol Solred, com um desconto de 

€0,025 e Lubridão, com um desconto de €0,02992. Foi decidido por unanimidade e em virtude 

das propostas recebidas, contratar a empresa Lubridão. 

 

Foi presente um ofício do Clube 2 CV de Mangualde, informando do 3º Encontro 2 CV de 

Mangualde, solicitando apoio para o evento. 

A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio, no montante de 50,00€ (cinquenta 

euros). 

 

Deu-se entrada no segundo ponto da ordem de trabalhos, onde todos tomaram conhecimento 

do seguinte: 

 

Arranjo interior do forno de Darei. 

Arranjo do Tanque de Darei. 

Construção do muro, na Rua do Chafariz, em Ançada. 

Limpeza do Circuito de Manutenção, em Santo André. 

Pequenas reparações em calçadas, nas povoações de Santo Amaro, Pinheiro de Baixo, Canedo 

do Chão e Santo André. 

Colocação de manilhas na Quinta da Moita. 
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Colocação de Placas Toponímias em algumas ruas das povoações de Passos, Canedo Chão, 

Canedo do Mato e Almeidinha. 

Limpeza do caminho florestal em Almeidinha, sito ao Fojo. 

Limpeza do espaço junto à Associação do Bairro do Modorno e arranjo do caminho com tout-

venant. 

 

 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 07 DE AGOSTO DE 
2006 

 
Esteve presente na reunião, uma comissão em representação da Associação Grupo Cultural 

Juventude da Roda, colocando para discussão vários assuntos, nomeadamente: Reparação do 

Polivalente; Colocação do telhado na Sede da Associação; Limpeza do Ribeiro; Foi decidido por 

unanimidade, a atribuição de troféus para um Torneio de Sueca e outro de Matraquilhos, no 

valor global de 50,00€ (cinquenta euros). 

Foi decidido por unanimidade, atribuir um subsídio de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), 

para ajuda na aplicação do telhado na Sede da Associação, assim como, o arranjo do 

Polivalente. 

Foi decidido ir ao local para analisar a situação em que se encontra o leito e margens do 

Ribeiro. 

Foi colocada também, a questão do calcetamento da Rua do Outeiro, troço que falta. Foi 

respondido que o Loteamento é da Câmara, que ainda agora vendeu no local mais três lotes 

para construção, e que à mesma compete fazer as obras. No entanto, ficou em aberto uma 

possível colaboração. 

Deu-se entrada no primeiro ponto da ordem de trabalhos, onde todos tomaram conhecimento 

da correspondência recebida, nomeadamente: 

 

Foi presente um ofício da Comissão de Festas de Pinheiro de Baixo e de Cima, solicitando apoio 

para as mesmas. 

Foi deliberado por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 50,00€ (cinquenta euros). 

 

Foi presente um ofício da Associação Mangualde Azurara, solicitando apoio para a construção 

de casas de banho na sua sede. 

Foi deliberado por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 150,00€ (cento e cinquenta 

euros) para ajuda na construção das mesmas. 



Junta de Freguesia de Mangualde 
 
 
 

 
 
 

Foi presente um ofício da Associação do Grupo Cultural “Os Lavradores de Cubos”, convidando 

a Junta de Freguesia de Mangualde a estar presente no seu Festival de Folclore e solicitando 

apoio. 

Foi deliberado por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 150,00€ (cento e cinquenta 

euros). 

 

Foi presente uma carta do Clube Juventude Lusitana, em Cumberland, Rhode Island, 

convidando a Junta de Freguesia a estar presente no convívio anual, que terá lugar no dia 

08/10/2006. 

Por motivos profissionais e pessoais não será possível a Junta fazer-se representar. 

 

Foi presente um ofício da Estradas de Portugal – E.P.E, em resposta ao ofício enviado por esta 

Junta, respondendo que vai proceder a trabalhos na Estrada 329-1, fazendo os passeios na 

povoação de Oliveira e marcação da linha contínua dentro do aglomerado urbano da Quinta da 

Moita. 

Foi presente um orçamento da Firma J.S.F. – Serração de Granitos de Penalva, Lda., 

relativamente à aquisição de pedra para os muros do Largo da Capela, em Darei, e três bancos 

de pedra no valor de 700,00€ (setecentos euros) + IVA. 

Foi deliberado por unanimidade, adquirir a referida pedra. 

 

Ofício da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro – Divisão Sub-

Regional de Viseu, dando autorização ao pedido de licença de construção de um pontão na 

Ribeira de Ludares, na povoação de Passos. 

Foram pedidos orçamentos às firmas: Justiniano Figueiredo, S.A.; Esafalde e Empreigalde, para 

a realização da referida obra. 

 

A Junta deliberou, por unanimidade, asfaltar o Largo existente na Rua Chão da Lage, no 

Canedo do Mato. Foram recebidas duas propostas, sendo uma da firma Asfalton, Lda., no valor 

de 6.028,00€ + Iva, e outra da Firma Justiniano Figueiredo, S. A., no valor de 5.962,24 + Iva. 

Foi deliberado por unanimidade, adjudicar a referida obra à firma Justiniano Figueiredo, S. A., 

pelo valor indicado. 
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Deu-se entrada no segundo ponto da ordem de trabalhos, onde todos tomaram conhecimento 

do seguinte: 

 

Limpeza das povoações de Santa Luzia, Pinheiro de Baixo e Almeidinha. 

Colocação de espelhos nas povoações de Almeidinha, Santo André e cruzamento da Senhora do 

Castelo. 

Colocação de uma grelha na Rua do Campo, em Almeidinha. 
 
 
CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 04 DE SETEMBRO DE 

2006 
 
Deu-se entrada no primeiro ponto da ordem de trabalhos, onde todos tomaram conhecimento 

da correspondência recebida, nomeadamente: 

 

Foi presente um ofício do Grupo Desportivo de Mangualde, informando da constituição da 

Comissão Administrativa que vai gerir o Clube, solicitando, também apoio para as camadas 

jovens. 

Foi deliberado por unanimidade, apoiar as camadas jovens através da atribuição de material 

desportivo. 

 

Foi presente a informação de que seria necessário criar mais um posto de acesso público à 

Internet, devido à aderência que o actual tem. 

Foi deliberado por unanimidade, colocar mais um posto. 

 

Foi presente a informação de que se encontram concluídas as obras de calcetamento da Rua do 

Chafariz e Quelha da Toca, em Ançada, tendo a Câmara Municipal fornecido o paralelo. 

 

Foi presente a informação de que se encontra concluído o muro do Largo da Escola Antiga, em 

Almeidinha, tendo sido a pedra facultada pela Câmara Municipal. 

 

Foi presente a informação de que a reconstrução do Forno Comunitário do Bairro de S. João se 

encontra concluída. 

 

Foi presente a informação de que se procedeu ao arranjo do Fontanário do Bairro de S. João, 

nomeadamente, colocação de nova tubagem, lavagem e rejuntamento da pedra no interior da 
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mina, lavagem das pedras exteriores e chafariz com aplicação de capeamento em pedra nos 

blocos existentes. 

Foi presente a informação de que se procedeu ao arranjo do Polivalente de Almeidinha, 

respectivamente, aumento dos tubos de vedação, aplicação de rede nova e pintura do mesmo, 

tendo a Associação Cultural de Almeidinha colaborado com mão de obra. 

Foi presente a informação de que se procedeu ao arranjo do Largo da Rua Chão da Lage, no 

Canedo do Mato, com aplicação de alcatrão. 

 

O Sr. Presidente informou que se procederam aos seguintes trabalhos: 

Limpeza do caminho que liga à Mesquitela na zona da Escola Ana de Castro Osório. 

Limpeza do caminho do Ribeirinho. 

Limpeza dos caminhos da Sanvi e Bombas Galp. 

Limpeza da Zona Industrial do Salgueiro. 

Limpeza do recinto da Senhora do Castelo. 

Limpeza do caminho da Ponte a Darei. 

Limpeza da Quinta da Moita. 

Limpeza de S. Cosmado. 

 
 
Está conforme. 

 
 

Mangualde, 18 de Setembro de 2006. 
 

O Presidente da Junta de Freguesia de Mangualde 
 
 

(Bernardino António Azevedo) 
 


