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EDITAL DA REUNIÃO DE 29 DE JULHO DE 2004 

 

OBRAS PÚBLICAS – CENTRO CULTURAL VILA-FLOR – EQUIPAMENTOS – 

ABERTURA DE CONCURSO – Aprovação da abertura de Concurso Público relativo à 

empreitada “Centro Cultural Vila Flor – Equipamentos”, pelo valor de € 2.568.497,50 (dois 

milhões quinhentos e sessenta e oito mil quatrocentos e noventa e sete euros e cinquenta cêntimos), 

que não inclui o Imposto sobre o Valor Acrescentado. -------------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – CENTRO CULTURAL VILA FLOR – TRABALHOS A MAIS - 

Aprovação da realização de trabalhos a mais no montante de € 239.182,59 (duzentos e trinta e nove 

mil cento e oitenta e dois euros e cinquenta e nove cêntimos) + IVA, respeitantes à obra “Centro 

Cultural de Vila Flor”, adjudicada ao “ Consórcio Empreiteiros Casais, S.A e Cari – Construtores, 

Lda”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL 628 EM AIRÃO S. 

JOÃO – Aprovação da abertura de Concurso Público relativo à empreitada “Pavimentação da 

Estrada Municipal 628 em Airão S. João”, pelo valor de € 910.596,23 (novecentos e dez mil 

quinhentos e noventa e seis euros e vinte e três cêntimos). ---------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE BALAZAR – TRANSFERÊNCIA DE 

VERBAS – Aprovação que a verba transferida para a Junta de Freguesia de Balazar em reunião de 

19 de Fevereiro de 2004, no valor de € 3.521,00 (três mil quinhentos e vinte e um euros) e destinada 

à realização de obras na área geográfica da referida freguesia, possa ser aplicada na compra de 

terreno para construção da Capela Mortuária. ------------------------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE AROSA – OBRAS DE REMODELAÇÃO 

DO PÁTIO DA ESCOLA EB1 DE AROSA – Delegação, na Junta de Freguesia de Arosa, da 

execução da obra de Remodelação do Pátio da Escola EB1 de Arosa, pelo valor de € 13.016,94 

(treze mil dezasseis euros e noventa e quatro cêntimos) + IVA, sendo o prazo de execução da obra 

de 60 dias---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE S. TORCATO – AMPLIAÇÃO DO 

CEMITÉRIO DE S. TORCATO – 1.ªFASE – Delegação, na Junta de Freguesia de S. Torcato, 

da execução da obra de Ampliação do Cemitério de S. Torcato – 1ª. Fase, pelo valor de € 17.863,18 

(dezassete  mil  oitocentos  e  sessenta  e  três  euros  e  dezoito  cêntimos) + IVA, sendo o prazo de 
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execução da obra até ao final do ano. ------------------------------------------------------------------------------ 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE CANDOSO S. TIAGO – REPARAÇÃO 

GERAL DA ESCOLA PRIMÁRIA, N.º 6 – Delegação, na Junta de Freguesia de Candoso S. 

Tiago, da execução da obra de Reparação Geral da Escola Primária, n.º 6, pelo valor de € 40.203,20 

(quarenta mil duzentos e três euros e vinte cêntimos), sendo o prazo de execução da obra de 60 dias. 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE BRITO – OBRAS DE REPARAÇÃO NA 

ESCOLA E JARDIM DE INFÂNCIA DE CASAIS – Delegação, na Junta de Freguesia de Brito, 

da execução de obras de reparação na Escola e Jardim-de-infância de Casais, pelo valor de € 

10.812,16 (dez mil oitocentos e doze euros e dezasseis cêntimos), sendo o prazo de execução da 

obra de 60 dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE VERMIL – REFORMULAÇÃO DA 

CANTINA DO JARDIM DE INFÂNCIA DE VERMIL – Delegação, na Junta de Freguesia de 

Vermil, da execução da obra de reformulação da Cantina do Jardim-de-infância de Vermil, pelo 

valor de € 58.472,00 (cinquenta e oito mil quatrocentos e setenta e dois euros) + IVA, sendo o prazo 

para execução da obra até ao final do ano. ----------------------------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE LEITÕES – CONSTRUÇÃO DA CAPELA 

MORTUÁRIA – Reforçar a verba atribuída à Junta de Freguesia de Leitões em reunião de 18 de 

Março de 2004 com o valor de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros) respeitante à execução da obra 

de construção da Capela Mortuária. -------------------------------------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ATL NA 

FREGUESIA DE URGEZES – Aquisição de uma parcela de terreno com a área de 2.100 m2, 

situada no Lugar de Vessada, Freguesia de Urgezes, propriedade de Cândido Ribeiro da Silva, casado 

com Emília Ribeiro Gonçalves, residentes na Rua da Maina, da referida freguesia, pelo valor de € 

40.000,00 (quarenta mil euros), destinada à construção de um ATL. ---------------------------------------- 

PATRIMÓNIO - INDEMNIZAÇÃO POR SINISTRO OCORRIDO NO MERCADO 

MUNICIPAL – Aprovação do pagamento de uma indemnização no valor de € 141,50 (cento e 

quarenta e um euros e cinquenta cêntimos) a Maria Emília Moura Pereira, residente na Travessa de 

Camões, n.º 25 – 2.º, desta cidade, respeitante a refeições fornecidas por restaurante no período em 

que ficou com o braço imobilizado na sequência de uma queda no Mercado Municipal, provocada 

pela irregularidade do piso e pela existência de vários buracos. ----------------------------------------------- 



 
 

 
 

 
 

 
 

Fich: EDITAL Q N.º 15 - de 29 de Julho de 2004.doc   _____________ 

Lg. Cónego José Maria Gomes 
4810 – 242 Guimarães 
Portugal 

Departamento de Administração Geral 
 
 

tel.: 351 + 253 + 51 51 23 / 33 
fax: 351 + 253 + 51 51 34 
e-mail: camaraguimaraes@mail.telepac.pt 

Fls. 3 

PATRIMÓNIO – INDEMNIZAÇÃO POR SINISTRO OCORRIDO NA RUA PADRE 

SILVA GONÇALVES, FREGUESIA DE CALDELAS – Aprovação do pagamento de uma 

indemnização no valor de € 184,45 (cento e oitenta e quatro euros e quarenta e cinco cêntimos) a 

Gil Ferreira Ribeiro da Silva, residente na Rua da Ruela, freguesia de Longos, deste concelho, pelos 

danos causados na sua viatura de matricula XR-93-40, em consequência de um acidente de viação 

provocado pela existência de um buraco na faixa de rodagem, camuflado por águas pluviais, à data 

sem sinalização. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO - INDEMNIZAÇÃO POR SINISTRO OCORRIDO NA AV.ª D. JOÃO IV 

– Aprovação do pagamento de uma indemnização a no valor de 1.218,56 (mil duzentos e dezoito 

euros e cinquenta cêntimos) a Sulpicio Ribeiro de Oliveira, residente na Av.ª D. João IV, desta 

cidade, por danos causados na sua viatura de matrícula 87-59-II aquando da queda de um taipal 

existente no passeio da Avenida D. João IV, no passado dia 27 de Dezembro de 2003. ----------------- 

PATRIMÓNIO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE 

HIPOTECA SOBRE O PRÉDIO SITO NA RUA 1, CASA 6, BAIRRO DA ARCELA, 

FREGUESIA DA COSTA – Autorização para constituição da hipoteca do direito de superfície da 

Casa 6, da Rua I, do Bairro da Arcela, reconhecendo a subsistência da hipoteca em caso de reversão, 

sendo que a autorização se destina a instruir um processo de crédito bancário para execução de 

obras na referida casa. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROTOCOLOS – VIGILÂNCIA MÓVEL MOTORIZADA – Ratificação dos Protocolos 

celebrados com as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Guimarães e de Caldas 

das Taipas, para a vigilância das zonas florestais do concelho com maior vulnerabilidade a incêndios 

nos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2004 e Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2005. --------- 

ARQUIVO MUNICIPAL ALFREDO PIMENTA - DOAÇÃO DE DOCUMENTOS – 

Aprovar a transferência da documentação doada pelo Senhor Dr. Joaquim Santos Simões à Câmara 

Municipal de Guimarães, da Biblioteca Municipal Raul Brandão para o Arquivo Municipal Alfredo 

Pimenta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REGULAMENTOS – REGULAMENTO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E 

LIMPEZA PÚBLICA – Aprovar submeter à aprovação da Assembleia Municipal o Regulamento 

de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública. -------------------------------------------------------------------------- 

TAXAS  A  COBRAR PELOS SERVIÇOS DA POLÍCIA MUNICIPAL PELOS SERVIÇOS 
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PRESTADOS A PARTICULARES – Aprovar submeter à aprovação da Assembleia Municipal as 

Taxas a cobrar pelos Serviços prestados a particulares pela Polícia Municipal. ---------------------------- 

COBRANÇA DE CUSTAS EM PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO – Aprovação 

da seguinte tabela de custas em processo de contra-ordenação, destinadas a cobrir as despesas com 

as comunicações, a vigorar para os processos instaurados a partir de 1 de Janeiro de 2004, data de 

entrada em vigor do CCJ:1/4 de unidade de conta pelas primeiras 50 folhas ou fracção (o que 

equivale actualmente a € 22.25); 1/20 de unidade de conta por cada conjunto subsequente de 25 

folhas ou fracção (equivale hoje a € 4,45). Mais foi deliberado que as custas em processo de contra-

ordenação compreendem ainda os seguintes encargos calculados, como até agora, de acordo com o 

previsto no Código das Custas Judiciais (arts. 90.º a 94.º), que nessa parte não sofreu alteração: a) 

Honorários dos defensores oficiosos; b) Remunerações devidas aos peritos; c) Transporte de 

defensores oficiosos e peritos; d) Transporte de bens apreendidos; e) Indemnização às testemunhas.  

CULTURA – CINEMA EM NOITES DE VERÃO – Atribuição, ao Cineclube de Guimarães, 

de um subsídio na valor de € 6.500,00 (seis mil e quinhentos euros), destinado à organização do XVI 

Cinema em Noites de Verão, a decorrer, como habitualmente, no Largo da Oliveira. ------------------- 

TRÂNSITO – CEDÊNCIA DE UMA VIATURA PARA APOIO À FEIRA DA TERRA – 

Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 7 de Julho de 2004, que cedeu uma 

viatura de 9 lugares entre os dias 8 a 11 de Julho, para apoio à Feira da Terra. ---------------------------- 

TRÂNSITO – CEDÊNCIA DE VIATURAS DA CÂMARA À ASSOCIAÇÃO DE XADREZ 

DOS AÇORES – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 22 de Julho de 

2004, que cedeu duas viaturas de 9 lugares para transporte, no passado dia 26 de Julho, dos 

elementos da Associação de Xadrez dos Açores que vão participar nos Campeonatos Nacionais de 

Jovens de Xadrez, a realizar na Universidade do Minho, entre os dias 24 e 31 de Julho. ----------------- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE AZURÉM – Aprovação de uma proposta de toponímia para 

a freguesia de Azurém. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE GONDAR – Aprovação de uma proposta de toponímia para 

a freguesia de Gondar, que mereceu aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia. ----- 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE SERZEDELO – Aprovação de uma proposta de toponímia 

para a freguesia de Serzedelo, que mereceu aprovação por parte da respectiva Assembleia de 

Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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BANDEIRAS – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA DE GONDAR – 

Concessão, à Associação de Pais e Amigos da Escola de Gondar, de uma bandeira da cidade. --------- 

BANDEIRAS – JUNTA DE FREGUESIA DE GÉMEOS – Concessão, à Junta de Freguesia de 

Gémeos, de uma bandeira nacional, bem como de uma bandeira da cidade. ------------------------------- 

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA TEMPO LIVRE - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

COM GUIMARÃES – CIDADE ANFITRIÃ DO UEFA EURO 2004 – Atribuição, à 

Cooperativa Tempo Livre, de um subsídio no montante de € 59.875,47 (cinquenta e nove mil 

oitocentos e setenta e cinco euros e quarenta e sete cêntimos), correspondente à diferença entre o 

subsídio já atribuído (deliberação de 1 de Abril de 2004) e o total das despesas realizadas pela 

Tempo Livre no âmbito do Protocolo de Cooperação com Guimarães – Cidade Anfitriã do UEFA 

EURO 2004. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA TEMPO LIVRE – OBRAS NO COMPEXO DE 

PISCINAS – Concessão, à Cooperativa Tempo Livre, de um apoio no valor de € 120.000,00 (cento 

e vinte mil euros), destinado a custear as despesas com a execução de obras no Scorpio – Parque de 

Animação Aquática. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – CASA DO POVO DE CREIXOMIL – CONSTRUÇÃO DE CRECHE/ATL 

– Rectificação da deliberação de 26 de Abril de 2001 no sentido de constar que o subsídio de € 

49.879,79 (quarenta e nove mil oitocentos e setenta e nove euros e setenta e nove cêntimos) se 

destine a compensar a Casa do Povo de Creixomil pelo aumento de custos com a reformulação do 

projecto de construção da Creche e ATL e pelo consequente atraso de apresentação da candidatura 

do mesmo ao PIDDAC. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

CALDAS DAS TAIPAS – Concessão, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Caldas das Taipas, da verba de € 166,59 (cento e sessenta e seis euros e cinquenta e nove cêntimos), 

destinada a custear as despesas com o piquete que ficou de serviço no quartel durante a realização 

dos jogos do Euro 2004 no Estádio D. Afonso Henriques. --------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – MOREIRENSE FUTEBOL CLUBE – CONTRATO PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO – Aprovação de Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, destinado a financiar a 2ª fase da reconversão das instalações 

desportivas do Moreirense Futebol Clube com um montante até € 500.000,00 (quinhentos mil 
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euros), a pagar em duas prestações de € 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil euros), a primeira das 

quais até Setembro de 2004 e a segunda no primeiro trimestre de 2005, tal como disposto na 

cláusula 2ª do referido contrato programa. ----------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – DESPORTIVO FRANCISCO DE HOLANDA – 27.º TORNEIO 

INTERNACIONAL DE VOLEIBOL DE CAMBRAI, FRANÇA – Concessão, ao Desportivo 

Francisco de Holanda, de um apoio no valor de € 1.120,00 (mil cento e vinte euros), destinado a 

custear as despesas com a participação no 27.º Torneio Internacional de Voleibol de Cambrai, 

França, a realizar nos próximos dias 11 e 12 de Setembro. ---------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS - INDEMNIZAÇÃO AO MUNICÍPIO – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À 

CRIANÇA – Concessão, à Associação de Apoio à Criança, de € 500,00 (quinhentos euros) na 

sequência de um processo judicial que correu termos no 3.º Juízo Criminal do Tribunal Judicial da 

Comarca de Guimarães, em que o Município de Guimarães era ofendido, em conjunto com outras 

entidades e pessoas, e em que a desistência de queixa apresentada pelos ofendidos ficou 

condicionada à publicação de uma notícia nos jornais da localidade a desmentir as anteriormente 

publicadas e com um pedido de desculpas, bem como à indemnização dos ofendidos da quantia 

acima referida, que estes declararam pretender entregar à referida Associação. ---------------------------- 

SUBSÍDIOS – ACAPO – ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLÍOPES DE PORTUGAL – 

Concessão, à ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, de um apoio no valor de 

193,58 (cento e noventa e três euros e cinquenta e oito cêntimos), destinado a custear a participação 

de dois associados do concelho de Guimarães numa colónia de férias na Pousada da Juventude de 

Alcoutim, de 16 a 24 de Agosto. ------------------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – MURALHA – ASSOCIAÇÃO DE GUIMARÃES PARA A DEFESA DO 

PATRIMÓNIO – Concessão, à Muralha – Associação de Guimarães para a Defesa do Património, 

de um apoio no valor de € 1.000,00 (mil euros), destinado a custear as despesas com a realização de 

um Recital de Música de Câmara para Piano, Violino e Violoncelo, no próximo dia 17 de Setembro, 

no Paço dos Duques de Bragança, onde vão ser interpretadas obras de Brahms e Schostakovich, 

nomeadamente o Trio op. 8 de Brahms e o Trio op. 67 de Schostakovich, pelos músicos Lora 

Dimitrova – piano, Pedro Morais Andrade – violino e Paulo Gaio Lima – violoncelo. Mais foi 

deliberado a concessão de apoio logístico. ------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO MINHO – 25.º GRANDE PRÉMIO DO 
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MINHO - Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 15 de Julho de 2004, que 

concedeu à Associação de Ciclismo do Minho 17 troféus, destinados aos vencedores do 25.º Grande 

Prémio do Minho, realizado entre os passados dias 16 e 18 de Julho. --------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – 10.º FESTIVAL FOLCLÓRICO – FREGUESIA DE SANDE S. 

CLEMENTE – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 28 de Junho de 2004, 

que autorizou a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações para a realização do 10.º 

Festival Folclórico, na freguesia de Sande S. Clemente, junto ao Salão Paroquial, no passado dia 17 

de Julho, com a colocação de 1 contador de 60 amperes. ------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS - FESTAS DE S. TIAGO – FREGUESIA DE RONFE – Ratificação do despacho 

do Presidente da Câmara, datado de 1 de Julho de 2004, que autorizou que a ligação à rede de 

iluminação pública das ornamentações das Festas de S. Tiago se realizasse a partir do dia 17 de Julho 

e não a partir do dia 21 do mesmo mês como inicialmente foi solicitado. ---------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTA POPULAR PARA ANGARIAÇÃO DE FUNDOS PARA 

CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA – SANTA MARIA DE CORVITE – 

FREGUESIA DE PONTE – Concessão, à Comissão da Fábrica da Igreja de Santa Maria de 

Corvite, Ponte, de autorização para ligação à rede pública da iluminação da festa popular para 

angariação de fundos para a construção de uma capela mortuária, a realizar no próximo dia 7 de 

Agosto, com a colocação de um contador com a potência de 3x60 amperes. ------------------------------ 

SUBSÍDIOS – FESTAS DA PADROEIRA – FREGUESIA DE SANDE VILA NOVA – 

Concessão de autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas da 

Padroeira, a realizar na freguesia de Sande Vila Nova entre os próximos dias 13 e 15 de Agosto, com 

a colocação de 3 quadros de 3x60 amperes. ---------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DA CIDADE E GUALTERIANAS – Ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara, de 13 de Julho de 2004, que autorizou a ligação à rede de iluminação pública 

das ornamentações das Festas Gualterianas no período compreendido entre 23 de Julho e 2 de 

Agosto de 2004. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTA DO GRUPO RECREATIVO E CULTURAL DE ALDÃO – 

FREGUESIA DE ALDÃO – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 13 de 

Julho de 2004, que autorizou a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações para a 

realização  da  tradicional  Festa  do Grupo Recreativo e Cultural de Aldão, freguesia de Aldão, entre 



 
 

 
 

 
 

 
 

Fich: EDITAL Q N.º 15 - de 29 de Julho de 2004.doc   _____________ 

Lg. Cónego José Maria Gomes 
4810 – 242 Guimarães 
Portugal 

Departamento de Administração Geral 
 
 

tel.: 351 + 253 + 51 51 23 / 33 
fax: 351 + 253 + 51 51 34 
e-mail: camaraguimaraes@mail.telepac.pt 

Fls. 8 

os passados dias 23 e 25 de Julho, com a colocação de 1 contador de 60 amperes. ----------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTA DE SÃO BARTOLOMEU – FREGUESIA DE SERZEDELO – 

Concessão, à Comissão da Festa de São Bartolomeu, freguesia de Serzedelo, de autorização para 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da referida festa entre os dias 26 e 29 de 

Agosto e não entre os dias 26 e 28 de Agosto, como havia sido deliberado em reunião de 1 de Julho 

de 2004. Mais foi deliberado a colocação de 2 quadros de 3x60 amperes e não de 2 quadros de 2x60 

amperes, como, por lapso, indicaram no anterior pedido. ----------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. MAMEDE – FREGUESIA DE VERMIL – Concessão de 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de S. Mamede, a 

realizar nos próximos dias 21 e 22 de Agosto, com a colocação de 2 contadores de 41,4 Kva cada. --- 

SUBSÍDIOS – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 316 – 

FREGUESIA DE SANDE S. MARTINHO – Concessão, ao Agrupamento 316 do Corpo 

Nacional de Escutas da freguesia de Sande S. Martinho, de autorização para ligação à rede de 

iluminação pública do acampamento que vão realizar juntamente com outros Agrupamentos do 

Concelho entre os dias 14 e 19 de Setembro, e não nos dias 18 e 19 de referido mês como, por 

lapso, indicaram no anterior pedido. ------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DO PADROEIRO – FREGUESIA DE SANDE S. 

LOURENÇO – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 20 de Julho de 2004, 

que autorizou a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas em Honra do 

Padroeiro, freguesia de Sande S. Lourenço, a realizar entre os dias 3 e 9 de Agosto, com a colocação 

de 2 quadros de 3x60 amperes. ------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE SANTO OVÍDEO – FREGUESIA DE 

CALDELAS – Concessão, à Comissão de Festas em Honra de Santo Ovídeo, freguesia de Caldelas, 

de autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das referidas festas, a 

realizar entre os próximos dias 12 e 15 de Agosto, com a colocação de 3 contadores de 3x60 

amperes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


