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Resumo de Actas do Executivo – Abril 2007 / Junho 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 23 DE ABRIL DE 2007 

 

Foi presente um ofício do representante das Juntas de Freguesia do C.M. de Educação, convidando esta 

Junta a estar presente num debate sobre a Carta Educativa do Concelho de Mangualde, fazendo-se esta 

representar pelo seu Secretário. Durante o debate o Sr. Vereador da Câmara, responsável pelo pelouro 

da Educação, apresentou o plano para a Freguesia de Mangualde que consiste em requalificar os 

edifícios já existentes. O Sr. Carlos Gonçalves, Secretário da Junta de Freguesia de Mangualde, salientou 

que esta solução não seria a indicada para a Freguesia, uma vez que os imóveis em causa não 

apresentam condições, nem capacidade para acolher os alunos que os frequentam, nem aqueles que 

futuramente se vão deslocar das escolas vizinhas que vão encerrar. 

 

Foi presente um ofício da Associação dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, informando que vão 

realizar um Passeio de Cicloturismo e convidando este Organismo a participar com uma equipa. A Junta 

deliberou, por unanimidade, participar no passeio com uma equipa. 

 

Foi presente um ofício da A.C.R.S. da Cunha Alta, solicitando um subsídio de 150,00 (cento e cinquenta 

euros) para minimizar as despesas com a organização de um passeio de bicicletas (pasteleira), a realizar 

no dia 01/05/2007. 

A Junta deliberou, por unanimidade, não subsidiar o evento uma vez que não é politica desta Junta 

apoiar Associações pertencentes a outras Freguesias. 

 

Foi presente um ofício da Escola e Jardim de Infância de Cubos, a pedir ajuda para uma visita de estudo. 

A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir-lhe 50,00 (cinquenta euros). 

 

A Junta deliberou, por unanimidade, realizar a 2.ª Semana da Juventude que irá decorrer no período de 

01 a 03 de Junho, no Largo das Escolas. 
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Ficou, também, deliberado que os custos totais a suportar pela Freguesia, não poderão ultrapassar os 2 

500,00 (dois mil e quinhentos euros). 

 

Foi presente a informação de que foi adjudicada a obra do Forno dos Passos pelo valor de 3 355,00 (três 

mil trezentos e cinquenta cinco euros), com IVA incluído. 

 

Foi presente a informação de que foi adjudicada a cobertura do Tanque de Darei pelo valor de 3 280,00 

(três mil duzentos e oitenta euros), com IVA incluído. 

 

Foi presente a informação de que foi efectuada a ligação da luz eléctrica do Forno de Santo André. 

 

Foi presente a informação de que se procedeu à limpeza da povoação da Roda, Casal D’Além, Darei, 

Zona Industrial da Lavandeira, caminho do Ribeirinho e junto à Escola de Santo André. 

 

 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14 DE MAIO DE 2007 

 

Análise da reunião realizada com a Câmara M. de Mangualde, no dia 07 de Maio do corrente ano. 

 

Foi presente a informação de que se procedeu ao arranjo da conduta da água e a sua respectiva ligação 

ao chafariz do Largo da Mimosa, no Canedo do Chão. 

 

Foi presente a informação de que se procedeu à limpeza do tanque e Caminho do Relógio Velho, assim 

como à desobstrução do mesmo. 

 

 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 28 DE MAIO DE 2007 

 

Foi presente a informação de que se procedeu à limpeza das povoações de Almeidinha, Santo Amaro de 

Azurara, Santa Luzia, Bairro Nossa Senhora do Castelo e Rua de São João Batista. 

 

Foi presente a informação de que se procedeu à limpeza dos recreios das escolas de Pinheiro de Baixo e 

Oliveira. 
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Foi presente a informação de que foram colocados lancis nos passeios do Bairro do Farol, em Cubos. 

 

 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE JUNHO DE 2007 

 

Esteve presente a Sr.ª D.ª Maria Silvina Martins Freitas de Almeida, esposa do Sr. António José Gomes 

de Almeida, proprietária do Lote n.º 2, do Loteamento do Casalinho, sito em Cubos, no seguimento de 

uma notificação desta Junta, pelo motivo de não ter iniciado a construção da moradia no terreno que 

adquiriu a este Organismo, nos termos do regulamentado no Edital datado de 24 de Setembro de 2001. 

Seguidamente, apresentou um pedido no sentido de a Junta de Freguesia executar a clausula de 

reversão do referido lote, em virtude de, neste momento, não ter possibilidade de cumprir o estipulado 

quanto à obrigatoriedade de construção, no prazo de cinco anos. O pedido foi aceite, decidindo-se, por 

unanimidade, que o lote supra mencionado, após reversão para a freguesia, será vendido aos Sr.s João 

Paulo Ferreira Duarte e Denise Bettencourt Martins, reembolsando a Junta a Sr.ª Maria Silvina Martins 

Freitas de Almeida, aquando da venda. Ficando os novos proprietários vinculados ás mesmas clausulas. 

Todas as despesas, relacionadas com a transacção, ficam a cargo e responsabilidade dos referidos 

senhores. Mais deliberou, por unanimidade, delegar no Sr. Presidente da Junta os poderes necessários 

para a representar nas referidas escrituras, e tudo mais com estas conexo. 

 

Foram presentes os ofícios da Associação Fraternidade Nuno Álvares, Rancho Folclórico de Santo Amaro 

de Azurara, Agrupamento do Corpo Nacional de Escutas, Club Lusitano de Cumberland e Centro Social e 

Cultural da Paróquia de Mangualde, em que nos davam conta das actividades culturais que vão realizar.  

A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio para as actividades a desenvolver, pelas 

seguintes Associações: 100,00 (cem euros) ao Agrupamento do Corpo Nacional de Escutas e à 

Fraternidade de Nuno Álvares. 

Deliberou ainda, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 150,00 (cento e cinquenta 

euros) a todos os Grupos que realizem o seu tradicional Festival de Folclore. 

No seguimento da deliberação supra mencionado foram atribuídos os seguintes subsídios: 150,00 (cento 

e cinquenta euros) ao Rancho Folclórico de Santo Amaro de Azurara e à Associação Cultural Azurara da 

Beira. 

 

Foi presente um ofício do Jardim-de-infância S. Julião, a solicitar ajuda para uma visita de estudo ao 

oceanário, a realizar no próximo dia 14 de Junho. 
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A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 50,00 (cinquenta euros). 

 

Deliberou a Junta, por unanimidade, aceitar o convite que lhe foi dirigido pelo Club Lusitano de 

Cumberland, desde que a sua agenda o permita. 

 

Após analise dos orçamentos para compra de sacos de papel enviados pelas empresas Coimpack, ao 

preço unitário de 0,293 € e Visipapel pelo preço unitário de 0,21 €, a Junta deliberou, por unanimidade 

adquirir os sacos à firma Visipapel por ser a proposta mais vantajosa. 

  

Está conforme. 
 

Mangualde, 12 de Junho de 2007 
 

O Presidente da Junta de Freguesia de Mangualde 
 
 

      (Bernardino António Azevedo) 


