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Resumo de Actas do Executivo – Janeiro 2007 / Abril 2007 

 
 
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 08 DE JANEIRO DE 2007 

 

Foi presente um ofício da Escola Secundária Felismina Alcântara, solicitando um subsídio para 

deslocação à Alemanha, no dia 23 de Abril, de um grupo de alunos para participar na Sessão 

Internacional do PEJ (Parlamento Europeu Jovem). 

Por se tratar de um grupo de alunos de Mangualde a Junta deliberou, por unanimidade, contribuir com 

250,00 (duzentos e cinquenta euros). 

 

Foi presente uma carta da Associação Grupo Cultural “Os Lavradores de Cubos”, solicitando um subsídio 

para a realização do Cantar de Janeiras, no próximo dia 13/01/2007. 

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

 

Foi presente um ofício da Associação Mangualde Azurara, solicitando um subsídio para o seu tradicional 

Cantar de Janeiras. Deliberou a Junta, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante 75,00 

(setenta cinco euros). 

 

Foi presente um ofício do Rancho Folclórico Flores da Beira Alta de Santo André, solicitando um subsídio 

para mais uma edição do seu Cantar de Janeiras. A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um 

subsídio no montante de 75,00 (setenta e cinco euros). 

 

Foi presente um ofício do Rancho Folclórico de Santo Amaro de Azurara, solicitando a atribuição de um 

subsídio para o “Encontro de Cantares do Ciclo Natalício”. 

A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 75,00 (setenta e cinco euros). 
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Foi presente um pedido de subsídio da Comissão de Festas de Santo Amaro de Azurara, para os festejos 

em honra de Santo Amaro. Deliberou a Junta, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 

60,00 (sessenta euros). 

 

Foi presente um ofício da Câmara Municipal de Mangualde, informando que foi rectificado o montante do 

subsídio atribuído anteriormente, para a construção dos balneários de Almeidinha, em mais 2 312,80 

(dois mil trezentos e doze euros e oitenta cêntimos). 

 

Foi presente a informação de que se procederam aos seguintes trabalhos: Limpeza das aldeias de Santo 

Amaro de Azurara, Pinheiro de Cima e de Baixo e Ançada. Colocação de expositores de informação em 

todas as aldeias. Colocação de caleiros na Sede da Junta, Tanque de Oliveira, Forno do Canedo do Chão 

e do Mato. Arranjo do muro da Rua Gil Vicente. Reconstrução do muro da Rua da Escola, no Canedo do 

Chão. Construção de uma escadaria e calcetamento de um troço na travessa da Rua Nova, na Roda. 

Reconstrução do Forno do Canedo do Chão. Reconstrução de um muro na Rua do Casal D’Além, em 

Oliveira, aplicação de cimento em algumas partes da mesma e arranjo com tout-venant da parte 

restante. Conclusão do arranjo do Largo do tanque do Bairro de S. João, colocação de uma mesa com 

bancos e cobertura do respectivo tanque. 

 

 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 22 DE JANEIRO DE 2007 

 

A Junta deliberou, por unanimidade, enviar à Câmara Municipal de Mangualde um voto de pesar pelo 

falecimento de três dos seus funcionários, no trágico acidente de viação ocorrido em 12/01/2007. 

 

Deliberou a Junta, por unanimidade, vedar com rede o muro do Largo da Escola Antiga em Almeidinha. 

Após análise dos orçamentos solicitados, foi a mesma adquirida ao Sr. Fernando Silva pela quantia de 1 

150,00 (mil cento e cinquenta euros). 

 

Foi presente a informação de que foi rebaixada a calçada no Lavadouro do Chafariz da Mesquitela, junto 

à Quinta do Alpoim, de modo a permitir a sua utilização. 
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CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2007 

 

Foi presente um ofício da Comissão de Finalistas da Escola Secundária Felismina Alcântara, solicitando 

um subsídio para as diversas actividades que vai realizar no âmbito das Festas de Finalistas – 2007. 

A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 50,00 (cinquenta euros). 

 

Deliberou a Junta, por unanimidade, informar os Srs. moradores do Bairro do Farol que a pavimentação 

dos passeios e a plantação de algumas árvores serão efectuados durante o corrente ano. Quanto à 

colocação de mesas e bancos de jardim, no espaço para esse fim destinado, a Junta irá analisar a 

sugestão. No que diz respeito à colocação de sinais de trânsito, contentores Eco-Ponto e construção do 

Parque Infantil e por serem assuntos da responsabilidade da Câmara Municipal, a Junta decidiu oficiar à 

mesma. 

 

A Junta deliberou, por unanimidade, e a exemplo do ano anterior atribuir um subsídio de 750,00 

(setecentos e cinquenta euros) ao Agrupamento de Escolas Ana de Castro Osório e um subsídio de 1 

200,00 (mil e duzentos euros) ao Agrupamento de Escolas Gomes Eanes de Azurara, destinados a 

material de expediente e limpeza. 

 

Deliberou a Junta, por unanimidade, face à necessidade urgente de assegurar as condições mínimas dos 

jovens atletas do Grupo Desportivo de Mangualde, proceder à remodelação do sistema de abastecimento 

de águas do Campo Conde de Anadia. Após análise dos orçamentos solicitados, foi a obra adjudicada ao 

Sr. José Carlos Gomes Almeida pela quantia de 950,00 (novecentos e cinquenta euros). 

 

A Junta deliberou, por unanimidade, vender ao Sr. Carlos José Lopes uma parcela de terreno para 

alinhamento com 24,7 m2, em Almeidinha, pelo preço de 15,00 (quinze euros) o m2. 

 

Foi presente a informação de que se procedeu à realização de vários trabalhos, a saber: 

 

Renovação da tubagem do Chafariz de Cubos, arranjo em betão do acesso à Rua da Pereira e limpeza da 

Ribeira, também em Cubos. 

 

Colocação de uma porta em ferro na mina do lavadouro no Canedo do Chão, limpeza do Canedo do 

Chão e do Mato. 
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Arranjo com tout-venant do caminho do Ribeirinho em Mangualde. 

 

Alargamento e construção de um muro na Rua da Cruz, em Santa Luzia e arranjo com tout-venant da 

Rua da Cabeça na mesma aldeia. 

 

Plantação de árvores em Santo André, Almeidinha, Serra de S. António e Quinta da Sampaia, em 

Mangualde. 

 

Colocação de cimento em parte da zona envolvente ao polivalente da Roda. 

 

Colocação de painéis de rede hevaganel plastificada no Largo da Escola Antiga, em Almeidinha. 

 

 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE FEVEREIRO DE 2007 

 

Esteve presente a Direcção do Centro Cultural e Recreativo de Santo André, a fim de apresentar um 

projecto de um torneio de futebol de cinco a realizar em parceria com a Junta de Freguesia de 

Mangualde. A Junta deliberou, por unanimidade, colaborar mediante algumas condições a definir. 

 

A Junta deliberou por unanimidade, renovar o contrato de trabalho com o funcionário José Carlos Nunes 

Gomes, por um período de dezoito meses, com início a 10 de Março de 2007 e termo a 09 de Junho de 

2008. 

 

Foi presente a informação de que a Junta colaborou com o Centro de Saúde no acompanhamento de 

dois enfermeiros no levantamento que fizeram nesta Freguesia, a doentes acamados e o respectivo 

apoio que têm por parte dos seus familiares. 

 

No seguimento do seu programa eleitoral a Junta decidiu, por unanimidade, iniciar as suas reuniões nas 

aldeias da freguesia, realizando-se nas primeiras e terceiras segundas-feiras de cada mês. 

 

Foi presente a informação de que se procedeu à realização de vários trabalhos, a saber: 

 

Arranjo do caminho da barragem de Darei e construção de um aqueduto com manilhas. 
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Limpeza da povoação de Almeidinha, arranjo de algumas valetas com cimento e vários calcetamentos 

em diversos pontos da aldeia. 

 

Reconstrução do muro que ruiu no Largo da Capela de Santa Rita, em Santo André. 

 

Arranjo de alguns caminhos rurais na zona do Canedo com abertura e limpeza de valetas. 

 

 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE MARÇO DE 2007 

 

Esteve presente a Direcção do Centro Cultural e Recreativo de Santo André, a fim de analisar com a 

Junta de Freguesia a candidatura ao Programa do Instituto de Desporto de Portugal - “Saúde e 

Segurança nas Instalações Desportivas”. 

 

A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 200,00 (duzentos euros), à 

Secção de Atletismo da Casa do Povo de Mangualde, face ao bom trabalho desenvolvido. 

 

Deliberou a Junta, por unanimidade, solicitar orçamentos para diversas obras, nomeadamente: arranjo 

do Forno dos Passos, alargamento e construção de muro no Largo de S. Pedro, em S. Cosmado, 

cobertura do Tanque de Darei e gradeamento do muro no Largo de S. Rita, em Santo André. 

 

Foi presente a informação de que se procedeu à realização de vários trabalhos, a saber: 

 

Limpeza da Rua Gil Vicente, Covas do Barro e povoação dos Passos. 

 

Arranjo com tout-venant de vários caminhos. 

 

Alargamento e construção de muro na Rua das Vargens, em Pinheiro de Baixo. 

 

 

 

 

 

 



Junta de Freguesia de Mangualde 
 
 
 

 
 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26 DE MARÇO DE 2007 

 

CONTAS DE GERÊNCIA – 2006 

 

O Sr. Tesoureiro apresentou os Documentos de Prestação de Contas da Gerência do ano 2006, 

elaborados nos Termos do POCAL (Plano Oficial das Autarquias Locais), que submeteu à apreciação e 

discussão do Executivo, para posterior apreciação e aprovação da Assembleia de Freguesia, em 

cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 2 do artigo 17 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a 

redacção que lhe foi dada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro. As Contas de Gerência consagram os 

seguintes valores: 

Total das receitas correntes: 218 942,03 (duzentos e dezoito mil novecentos e quarenta dois euros e 

três cêntimos). Total das receitas de capital: 52 773,65 (cinquenta e dois mil setecentos e setenta três 

euros e sessenta cinco cêntimos). Total das receitas: 271 715, 68 (duzentos e setenta um mil setecentos 

e quinze euros e sessenta oito cêntimos). Total das despesas correntes: 147 295,43 (cento e quarenta 

sete mil duzentos e noventa cinco euros e quarenta três cêntimos). Total das despesas de capital: 107 

344,19 (cento e sete mil trezentos e quarenta quatro euros e dezanove cêntimos). 

Total das despesas: 254 639,62 (duzentos e cinquenta quatro mil seiscentos e trinta nove euros e 

sessenta dois cêntimos). 

O Saldo de Gerência que transita para 2007 é de 24 651,75 (vinte e quatro mil seiscentos cinquenta um 

euros e setenta cinco cêntimos). 

 

Postos à votação e após breve análise e discussão, foram os mapas aprovados, por unanimidade, 

documentos que vão ser submetidos à aprovação da Assembleia de Freguesia, em cumprimento do 

disposto na alínea b), do n.º 2 do artigo 17 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que 

lhe foi dada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro. 

 

Foi presente a informação de que foi renovado o Protocolo, entre a Junta de Freguesia e a Direcção 

Geral de Contribuições e Impostos, para o envio das Declarações de I.R.S. pela Internet. 

 

Foi presente a informação de que se procedeu à realização de vários trabalhos, a saber: 

 

Arranjo de caminhos com tout-venant na Rua do Gorgulhão, no Bairro do Mordorno, Rua das Cardosas, 

em Pinheiro de Baixo, Rua do Soito, em Almeidinha, caminho do Ribeirinho, em Mangualde e nas Ruas 

do Casal e das Lameirinhas, em Ançada. 
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Entrega de lenha nas Escolas de Almeidinha e Santo André. 

 

Foi efectuada a poda de algumas árvores com a colaboração da Câmara Municipal de Mangualde. 

 

Limpeza das aldeias de Oliveira, Quinta da Moita e Bairro Nossa Senhora do Castelo com corte de 

mimosas, retirada dos detritos de obras e incineração do muito lixo existente. 

 

 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 09 DE ABRIL DE 2007 

 

SALDO DE GERÊNCIA – 2006 

 

Foi apresentado pelo Sr. Tesoureiro o 1.º Orçamento Rectificativo, por força da aplicação do POCAL, 

com base no Saldo de Gerência que transita para 2007, no valor de 24 651,75 (vinte e quatro mil 

seiscentos e cinquenta um euros e setenta cinco cêntimos). 

 

Posta à votação e após breve análise e discussão, foi a proposta do 1.º Orçamento Rectificativo de 2007 

aprovada, por unanimidade, documento que vai ser submetido à aprovação da Assembleia de Freguesia, 

em cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 2 do artigo 17 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com 

a redacção que lhe foi dada pela Lei 5-A/02, de 11 de Janeiro. 

 

Foi presente um convite do Agrupamento de Escolas Ana de Castro Osório para participar nas 

comemorações do dia 25 de Abril, a Junta deliberou, por unanimidade fazer-se representar pelo Sr. 

Presidente. 

 

Foi presente um ofício da Câmara Municipal que estabelece as condições em que cede o autocarro para 

deslocação ao Jardim Zoológico dos alunos da Escola Primária de Almeidinha, Professor e Pais. Após 

análise do mesmo e face aos custos a Junta deliberou, por unanimidade, ceder 300 km do seu plafon, 

possibilitando assim a deslocação. 

 

A Junta deliberou, por unanimidade, adjudicar a vedação do Largo de Santa Rita, em Santo André, à 

firma V.ª Rafael e Filhos, LDA, pelo valor de 3 766,56 (três mil setecentos e sessenta seis euros e 

cinquenta seis cêntimos). 
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Deliberou a Junta, por unanimidade, adjudicar à Firma Empreigalde o alargamento e construção do muro 

no Largo de S. Pedro, em S. Cosmado, pelo valor de 30,00 (trinta euros) o m2. 

 

A Junta deliberou, por unanimidade, comprar duas novas roçadoras à Casa Lázaro pelo valor de 774,89 

(setecentos e setenta quatro euros e oitenta nove cêntimos). 

 

Deliberou a Junta, por unanimidade, colocar um chafariz em pedra no Largo da Capela, em Darei, foi 

adquirido à firma Ibergran pelo valor de 302,50 (trezentos e dois euros e cinquenta cêntimos). 

 

Foi presente a informação de que foram furtadas as quatro bandeiras que se encontravam hasteadas no 

exterior da sede da Junta de Freguesia, tendo sido apresentada queixa na GNR. 

  

Está conforme. 
 

Mangualde, 13 de Abril de 2007 
 

O Presidente da Junta de Freguesia de Mangualde 
 
 

      (Bernardino António Azevedo) 


