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Resumo de Actas do Executivo – Junho 2007 / Agosto 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 25 DE JUNHO DE 2007 

 

A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir aos Bombeiros Voluntários de Mangualde um subsídio no 

valor de 500,00 (quinhentos euros). 

 

Deliberou a Junta, por unanimidade, e em colaboração com o Centro Recreativo de Santo André, 

organizar um Torneio de Futebol de 5 Interassociações da Freguesia de Mangualde, a ter inicio a 01de 

Julho de 2007. 

 

A Junta deliberou, por unanimidade, organizar Actividades de Verão para as crianças do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, durante os meses de Julho e Agosto. As actividades irão decorrer na sala de aulas anexa 

à sede da Junta e serão divididas em quatro períodos distintos com início a 02 de Julho e termo a 27 de 

Agosto. 

 

O Sr. Presidente da Junta deu conta de que se realizaram os seguintes trabalhos na Freguesia: 

 Limpeza do caminho junto à casa do Sr. Nelas e junto ao Ribeiro de Cubos. 

 Limpeza da Rua S. Mateus. 

 Colocação de dois bancos em pedra em S. Cosmado e em Santo André. 

 Arranjo de um muro e de uma valeta em Santo André. 

 Arranjo do lancil da Rua da Fábrica, em Cubos. 

 Arranjo de vários caminhos com tout-venant. 

 Adjudicação de vários trabalhos de calçada, nomeadamente: 

 Calcetamento da Travessa da Catraia, em Santo André. 

 Calcetamento do passeio da Rua do Farol, em Cubos. 

 Calcetamento do passeio da Rua da Capela e Beco do Bacelinho, no Canedo do Chão. 

 Calcetamento da Rua da Cruz, em Santa Luzia. 
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 Arranjo da calçada na Rua da Figueira, em S. Cosmado. 

 Arranjo da calçada na Rua Principal, no Canedo do Chão. 

 Colocação de duas mesas e bancos em pedra no Bairro do Farol, em Cubos. 

 Arranjo do espaço existente à entrada de Santo André, junto à Escola. 

 

 

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

 

A Junta deliberou, por unanimidade, proceder à venda do Lote n.º 2, do Loteamento do Casalinho, em 

Cubos, pelo valor de 21 432,35 (vinte e um mil quatrocentos e trinta dois euros e trinta e cinco 

cêntimos), aos Srs. João Paulo Ferreira Duarte e Denise Bettencourt Martins. 

Mais deliberou, que os compradores ficam obrigados a iniciar a construção no prazo de dois anos e a 

conclui-la até cinco anos após a aquisição; e se a obra de construção não for iniciada e concluída nos 

prazos acima mencionados reverterão para a Freguesia tanto o terreno como as obras porventura 

existentes, com a devolução apenas do preço pago pelo terreno. 

Deliberou ainda, por unanimidade, delegar no Sr. Presidente da Junta os poderes necessários para a 

representar na referida escritura, e tudo mais com esta conexo. 

 

Foi presente um ofício da Associação Mangualde Azurara informando que, no dia 28 de Julho de 2007, 

vai realizar a XVI Gala Internacional de Folclore, para o que solicita a atribuição de um subsídio e 

algumas lembranças. 

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

euros) e, também, lembranças aos grupos participantes. 

 

Foi presente um ofício do Grupo Cultural Recreativo de Santo Amaro de Azurara agradecendo o subsídio 

que este Organismo lhe atribuiu aquando da deslocação do seu Rancho ao Concurso Nacional de 

Etnografia, realizado em Lisboa. Informaram, ainda, que a sua participação ficou em segundo lugar. 

 

Foi presente um ofício da DGAL – Direcção – Geral das Autarquias Locais informando da existência de 

uma candidatura para aquisição de meios de primeira intervenção no combate a incêndios florestais, que 

deverá ser apresentada em formulário electrónico, até ao próximo dia 13 de Julho. Após análise do 

programa e respectivo regulamento a Junta deliberou, por unanimidade, enviar candidatura. 
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O Sr. Presidente informou que se realizaram os seguintes trabalhos na Freguesia: 

 Limpeza da povoação dos Passos. 

 Limpeza da povoação de Darei e estrada de acesso. 

 Limpeza do caminho de Oliveira a Casal d´Além. 

 Limpeza do circuito de manutenção e zona do lavadouro, em Santo André. 

 Limpeza e arranjo do caminho do Relógio Velho a Cubos com aplicação de tout-venant. 

 

 

CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23 DE JULHO DE 2007 

 

Esteve presente a Direcção do Grupo Desportivo de Mangualde a fim se saber se pode contar com o 

apoio deste Organismo, para as camadas jovens de formação. 

A Junta deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 750,00 (setecentos e 

cinquenta euros), para a época 2007/2008. 

Solicitaram, ainda, um subsidio o I Torneio de Futebol Infantil – Eduardo Sousa, a realizar no Campo 

Conde de Anadia, no dia 15 de Setembro. Deliberou a Junta, por unanimidade, colaborar com a 

atribuição de um subsídio no valor de 150,00 (cento e cinquenta euros). 

 

Foi presente um ofício da Associação Grupo Cultural “Os Lavradores de Cubos” informando que, no dia 

11 de Agosto de 2007, vai levar a efeito o 19.º Festival Nacional de Folclore, para o que solicita a 

atribuição de subsídio. Deliberou a Junta, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 150,00 

(cento e cinquenta euros). 

 

O Sr. Presidente informou que se realizaram os seguintes trabalhos na Freguesia: 

 Colocação de uma mesa, bancos e lancil no Largo em frente à Escola, em Santo André. 

 Limpeza das aldeias de Santo Amaro de Azurara, Ançada e Cubos. 

 Limpeza do caminho florestal da Rua da Cruz à Raposeira. 

 

Em função do trabalho a desenvolver pela Junta de Freguesia no âmbito da limpeza e manutenção de 

caminhos públicos e florestais, conservação de pavimentos, limpeza de valetas, desobstrução de 

aquedutos, arranjo de bermas, escoamento de águas e da vasta área de intervenção deste Organismo é 

necessário e urgente recrutar pessoal para desempenhar funções com a categoria de cantoneiro. 
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CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13 DE AGOSTO DE 2007 

 

Foi presente uma carta do MotoClube de Mangualde, informando que vai realizar a 7ª Concentração 

Motard, nos próximos dias 18 e 19 de Agosto, para o que solicita a atribuição de um subsídio. A Junta 

deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 100,00 (cem euros). 

 

No seguimento de várias solicitações dirigidas à Direcção de Estradas de Viseu no sentido de alertar para 

o perigo existente na E.N. 329-1, na povoação de Santo André, quanto ao desabamento de terras, foi 

presente um fax da EP – Estradas de Portugal E.P.E. dando conta de que no dia 02/08/2007 foi realizada 

uma reunião, no local, para verificação da situação supra mencionada. A Junta de Freguesia ficou 

encarregada de apresentar orçamento para a execução do muro de suporte para o talude. Foi 

contactado um empreiteiro e enviado o referido orçamento para a Estradas de Portugal. Aguarda-se 

resposta. 

 

A exemplo dos anos anteriores a Junta deliberou, por unanimidade, renovar o Contrato de Publicidade 

com a Rádio Voz de Mangualde, obrigando-se a mesma a promover os eventos culturais e desportivos 

da Freguesia, a divulgar os resultados das Camadas Jovens do Grupo Desportivo de Mangualde, das 

provas da Casa do Povo e do Gigantes Sport Mangualde. 

 

Foi presente a informação pelo Sr. Presidente da Junta de que se procederam aos seguintes trabalhos na 

Freguesia: 

 Limpeza da povoação de Santo André, Pinheiro de Baixo e de Cima. 

 Limpeza do caminho da Laboeira e do caminho da Tasquinha da Sr.ª do Castelo. 

 Arranjo e limpeza do caminho da Ana de Castro Osório à Mesquitela. 

 Arranjo com tout venant do caminho de Oliveira à Qta dos Pegos. 

 Limpeza das povoações de São Cosmado, Canedo e caminhos limítrofes. 

 Remodelação do tanque dos Passos. 

 Alargamento e construção de muro na Rua Principal, em Santa Luzia. 

 Limpeza da Estrada da Roda. 

 Limpeza do Bairro Covas do Barro e Estrada do Modorno a Almeidinha. 
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CÓPIA DE PARTE DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE AGOSTO DE 2007 

 

No seguimento da deliberação de 23 de Julho e após processo simplificado de selecção e tendo em 

conta que o Sr. José dos Santos foi o único candidato e que o mesmo foi aprovado, deliberou a Junta, 

por unanimidade, proceder à contratação do mesmo para o exercício de funções correspondentes à 

actividade/categoria profissional de cantoneiro, do grupo de pessoal operário semi-qualificado, em 

regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, pelo período de dezoito meses, com a 

remuneração mensal ilíquida no valor de 447,65, correspondente ao índice 137, escalão 1, previsto para 

a Administração Local. O contrato em causa terá início no dia 01 de Setembro de 2007 e termo em 28 de 

Fevereiro de 2009. 

 

Foi presente a informação de que no encerramento das Actividades de Verão estiveram presentes os 

pais e monitores. Foi uma iniciativa com muito êxito e participação das crianças, sendo portanto, um 

projecto para continuar. 

 

O Sr. Presidente da Junta deu conta dos trabalhos que se realizaram na Freguesia: 

 Limpeza da povoação de Almeidinha e caminhos circundantes. 

 Limpeza da Estrada de Santo Amaro e Santa Luzia com desobstrução das valetas. 

 Limpeza do Caminho do Ribeirinho. 

 

Está conforme. 

 

 

Mangualde, 11 de Setembro de 2007 

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Mangualde 

 

 

(Bernardino António Azevedo) 


