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EDITAL DA REUNIÃO DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 

 

CÂMARA – Aprovação da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada em 28 de Julho 

de 2005. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO PROFESSOR ARQUITECTO 

FERNANDO TÁVORA – Aprovação de um voto de pesar pelo falecimento de Fernando Távora, 

insigne académico e distinguido arquitecto homenageado pela Câmara Municipal no ano de 2003 

com a Medalha de Ouro da Cidade, endereçando as mais sentidas condolências à sua Família e 

colaboradores mais próximos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – BENEFICIAÇÃO DA E.N. 309 – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – 

Aprovar submeter à aprovação da Assembleia Municipal a repartição de encargos da obra 

“Beneficiação da E.N. 309”, da seguinte forma: Ano de 2005 - €230.500,00 (duzentos e trinta mil e 

quinhentos euros) + IVA; Ano de 2006 – €345.749,25 (trezentos e quarenta e cinco mil setecentos e 

quarenta e nove euros e vinte e cinco cêntimos) + IVA. ------------------------------------------------------- 

OBRAS PÚBLICAS – EXTENSÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE PONTE – 

REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – Aprovar submeter à aprovação da Assembleia Municipal a 

repartição de encargos da obra “Extensão do Centro de Saúde de Ponte”, da seguinte forma: Ano 

de 2005: €326.700,42 (trezentos e vinte e seis mil setecentos euros e quarenta e dois cêntimos) + 

IVA – Ano de 2006: – €326.700,42 (trezentos e vinte s seis mil setecentos euros e quarenta e dois 

cêntimos) + IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE ALDÃO – ALTERAÇÃO AO 

PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A JUNTA DE 

FREGUESIA EM 27 DE JANEIRO DE 2005 – Aprovar uma alteração ao Protocolo de 

Delegação de Competências celebrado em 27 de Janeiro de 2005 entre a Câmara Municipal e a Junta 

de Freguesia de Aldão, de acordo com a deliberação de câmara da mesma data. Assim, a cláusula 

primeira do primeiro aditamento ao Protocolo de Delegação de Competências celebrado em 27 de 

Janeiro de 2005 passará a ter a seguinte redacção: “O presente Protocolo tem por objecto a 

delegação de competências na Junta de Freguesia de Aldão para a execução das obras de 

Pavimentação das Ruas do Campo da Ataca e de S. Mamede”. ----------------------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE CANDOSO S. TIAGO - ARRANJO 

URBANÍSTICO PARA UM PARQUE PÚBLICO COM ESTACIONAMENTO – 
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Delegação, na Junta de Freguesia de Candoso S. Tiago, da execução da obra de arranjo urbanístico 

para um parque público com estacionamento, pelo valor de €14.648,59 (catorze mil seiscentos e 

quarenta e oito euros e cinquenta e nove cêntimos) + IVA, sendo o prazo de execução da obra de 

60 dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE POLVOREIRA – EXECUÇÃO DE 

BERMAS NA RUA DE S. PEDRO – Delegação, na Junta de Freguesia de Polvoreira, da 

execução de bermas na Rua de S. Pedro, pelo valor de €5.226,90 (cinco mil duzentos e vinte e seis 

euros e noventa cêntimos), sendo o prazo de execução da obra de 60 dias. -------------------------------- 

JUNTAS DE FREGUESIA – FREGUESIA DE SANDE VILA NOVA – ARRANJO DO 

TELHADO DA ESCOLA – Delegação, na Junta de Freguesia de Sande Vila Nova, da execução 

da obra de Arranjo do Telhado da Escola, pelo valor de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), sendo o 

prazo de execução da obra de 60 dias. ----------------------------------------------------------------------------- 

EMPRÉSTIMOS – CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO NO 

MONTANTE DE €2.669.048,00 (DOIS MILHÕES SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE 

MIL E QUARENTA E OITO EUROS) – Aprovar submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal a contratação de um empréstimo de longo prazo, no montante de €2.669.048,00 (dois 

milhões seiscentos e sessenta e nove mil e quarenta e oito cêntimos), para financiamento dos 

seguintes projectos: Ampliação da EB1 e Jardim-de-infância de Airão Santa Maria; Ampliação da 

EB1 e Jardim-de-infância de Serzedo; Ampliação da EB1 e Jardim-de-infância de Nespereira; 

Ampliação da EB1 e Jardim-de-infância de Fermentões/Caneiros; Ampliação da EB1 e Jardim-de-

infância de Atães/Vinha; Ampliação da EB1 e Jardim-de-infância de S. Faustino; Ampliação da EB1 

e Jardim-de-infância de Prazins Santo Tirso; Ampliação da EB1 e Jardim-de-infância de Donim. ----- 

REGULAMENTOS – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE EXECÍCIO DE 

DIVERSAS ACTIVIDADES SUJEITAS A LICENCIAMENTO MUNICIPAL – Aprovar 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal uma alteração ao Regulamento do Exercício de 

Diversas Actividades sujeitas a Licenciamento Municipal. ----------------------------------------------------- 

CASFIG, EM – COORDENAÇÃO DE ÂMBITO SOCIAL E FINANCEIRO DAS 

HABITAÇÕES SOCIAIS DE GUIMARÃES, EM – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE 8 

HABITAÇÕES – Aprovação de proposta para atribuição de 8 habitações, aprovada em reunião 

ordinária do Conselho de Administração da CASFIG – Coordenação de Âmbito Social e Financeiro 

das Habitações Sociais de Guimarães, EM, realizada no passado dia 2 de Setembro de 2005. ---------- 
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ACORDO DE COOPERAÇÃO COM SÃO VICENTE (BRASIL) – Aprovação de um Acordo 

de Cooperação com a cidade Brasileira de São Vicente, visando atingir os seguintes objectivos: - 

promover o intercâmbio multilateral de ideias, técnicas, conhecimentos e experiências na área 

cultural, através de exposições de artes visuais, oficinas culturais, espectáculos teatrais e de dança, 

lançamento de livros e outras publicações culturais; organizar, em escala nacional e internacional, 

conferências, encontros e seminários relacionados com a cultura e com os aspectos históricos de 

ambas as cidades e dos seus habitantes; incentivar a criação de centros culturais, institutos de 

pesquisas históricas, assim como de comissões permanentes ou temporárias para estudos e análises 

técnicas, científicas e culturais; fomentar o aperfeiçoamento do intercâmbio e intensificar a troca de 

experiências no campo da arte e da cultura, fortalecendo os princípios que unem as duas cidades e 

revelando as diferenças culturais de cada uma. ------------------------------------------------------------------- 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – CAMPANHA 

MUNDIAL EM FAVOR DOS “OBJECTIVOS DO MILÉNIO PARA O 

DESENVOLVIMENTO” DAS NAÇÕES UNIDAS – Ratificação do despacho do Presidente 

da Câmara, datado de 2 de Agosto de 2005, que subscreveu a Declaração dos Governos Locais para 

os “Objectivos do Milénio”, aprovada pelo Conselho Mundial da “Cidades e Governos Locais 

Unidos” realizada em Pequim no dia 10 de Junho de 2005, comprometendo-se a Câmara Municipal 

a desfraldar, entre 14 e 16 de Setembro de 2005, uma tarjeta branca no edifício da Câmara Municipal 

(3m/0,60 cm), com os logótipos da Associação Nacional de Municípios Portugueses, “Cidades e 

Governos Locais Unidos” e Nações Unidas, com o slogan: “2015: Sem desculpas! O mundo deve 

ser melhor”, distribuindo, igualmente, pelas ruas/praças envolventes da sede do Município, idêntico 

guião em menores dimensões (90/60 cm). ----------------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLOS – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO – GRUPO PORTUGUÊS DA 

INTERNATIONAL FRIENDSHIP LEAGUE (IFL) – Concessão, ao Grupo Português da 

International Friendship League, de um apoio no valor de €1.000,00 (mil euros), destinado a 

comparticipar nas despesas de material informativo a divulgar em Guimarães, ao abrigo do 

Protocolo de Cooperação celebrado com a Câmara Municipal. ---------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – ALIENAÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DA CASA SITUADA 

NA RUA 2, Nº 26, BAIRRO D’ARCELA - FREGUESIA DA COSTA – Aprovar vender o 

direito de superfície da casa situada na Rua 2, n.º 26, Bairro D’ Arcela, freguesia da Costa, a David 
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Castro Macedo, filho de Palmira de Castro, arrendatária do referido prédio, pelo valor de €13.327,32 

(treze mil trezentos e vinte e sete euros e trinta e dois cêntimos). -------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO - AQUISIÇÃO DE TERRENOS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DA 

VARIANTE DE CAMPELOS - FREGUESIA DE PONTE - PARCELAS 1A E 1B – Aprovar 

a aquisição, a Domingos Teixeira e mulher, Emília Ribeiro, residentes na Travessa da Ponte, n.º 156, 

freguesia de Ponte, das parcelas de terreno 1A e 1 B, com a área total de 3.539 m2, necessárias à 

construção da Variante de Campelos, pelo valor total de €26.186,98 (vinte e seis mil cento e oitenta e 

seis euros e noventa e oito cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A ESCOLA EB 2, 3 DE ABAÇÃO - 

PARCELA 1 – Aprovar submeter à aprovação da Assembleia Municipal a aquisição de uma parcela 

de terreno, com a área total de 19.915 m2, situada no lugar da Vessadinha, necessária à construção 

da EB 2,3 de Abação, pelo valor de €571.560,50 (quinhentos e setenta e um mil quinhentos e 

sessenta euros e cinquenta cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO - SINISTRO OCORRIDO NA RUA DO TRABALHADOR TÊXTIL - 

FREGUESIA DE SELHO S. JORGE – Aprovar o pagamento a “A Lameirinho - Indústria 

Têxtil, SA”, com sede em Pevidém, de uma indemnização pelos danos causados na viatura de 

matrícula 67 – 49 – PX, em resultado de acidente ocorrido na Rua Trabalhador Têxtil, freguesia de 

Selho S. Jorge, devido a deformação naquela via. --------------------------------------------------------------- 

PATRIMÓNIO – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE 

RESERVATÓRIO DE ÁGUA – Aprovar a aquisição, a Maria José da Piedade Tavares Ferrão do 

Amaral Lobo Machado, de uma parcela de terreno com a área de 1.000 m2, a desanexar do prédio 

rústico descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 00489/Prazins 

Santo Tirso e inscrito na respectiva matriz sob o artigo 138, necessária à instalação de um 

reservatório na referida freguesia, pelo valor de €24.939,89 (vinte e quatro mil novecentos e trinta e 

nove euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CULTURA – BOLSAS DE INVESTIGAÇÃO – Aprovação da proposta da Comissão de 

Selecção que decidiu por unanimidade considerar o bom desenvolvimento do trabalho, dando-se 

por concluída a atribuição de Bolsa de Investigação às bolseiras Maria de Fátima Carvalho Dias e 

Ana Alice de Castro Martins. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

DESPORTO  – CENTRO  MÉDICO DE APOIO AO DESPORTO – Aprovação da seguinte 
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alteração ao tarifário de utilização do Centro Médico de Apoio ao Desporto: Inscrição - €10,00 (dez 

euros)/ano; Desporto Federado Amador, Desporto Escolar e Desporto Universitário para 

praticantes inscritos por clubes, escolas, universidade com Sede em Guimarães – Exame 

Médico-desportivo – gratuito; Assistência Médica - €1,00 (um euro)/consulta; Avaliação e 

aconselhamento para a prática de desporto - €1,00 (um euro)/avaliação (apenas para Desporto 

Escolar e Universitário); Consultas de especialidade – por convenção com médicos especialistas. 

Desporto informal para praticantes residentes em Guimarães – Exame Médico-desportivo - 

€5,00 (cinco euros); Assistência Médica - €5,00 (cinco euros)/consulta; Avaliação e aconselhamento 

para a prática de desporto - €5,00 (cinco euros)/avaliação; Consultas de especialidade – por 

convenção com médicos especialistas. Praticantes de desporto residentes fora de Guimarães – 

Exame Médico-desportivo - €10,00 (dez euros); Assistência Médica - €10,00 (dez euros)/consulta; 

Avaliação e aconselhamento para a prática de desporto - €10,00 (dez euros)/avaliação; Consultas de 

especialidade – por convenção com médicos especialistas. ---------------------------------------------------- 

TRANSPORTES – INTERCÂMBIO DE ESCOLAS GEMINADAS (KAISERSLAUTERN 

E GUIMARÃES) - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Ratificação do despacho do Presidente 

da Câmara Municipal, datado de 16 de Agosto de 2005, que cedeu um autocarro nos dias 29 de 

Agosto e 4 de Setembro para transporte dos alunos da Escola Geminada de Kaiserslautern, do 

aeroporto para Guimarães e de Guimarães para o aeroporto, aquando de uma actividade de 

intercâmbio que decorreu em Guimarães. ------------------------------------------------------------------------ 

TOPONÍMIA – FREGUESIA DE VERMIL – Aprovação de proposta de toponímia para a 

freguesia de Vermil, que mereceu aprovação por parte da respectiva Assembleia de Freguesia 

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

de Lordelo, de uma bandeira de Guimarães e de uma bandeira Nacional. ---------------------------------- 

SUBSÍDIOS – JUNTA DE FREGUESIA DE BRITO - DOAÇÃO DE PARCELA DE 

TERRENO COM A ÁREA DE 865 M2, SITUADA NO LUGAR DE CHÃOS À JUNTA DE 

FREGUESIA DE BRITO – Doação, à Junta de Freguesia de Brito, de uma parcela de terreno 

com a área de 685 m2, situada no Lugar de Chãos, daquela freguesia, descrita na 1.ª Conservatória 

do Registo Predial de Guimarães sob o n.º 01563/Brito e inscrita na respectiva matriz urbana sob o 

artigo P2526, para com o produto da venda a Junta de Freguesia custear a construção do complexo 

de piscinas cobertas daquela freguesia. ---------------------------------------------------------------------------- 
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SUBSÍDIOS – FREGUESIA DE SELHO S. JORGE - INSTALAÇÃO DE PARQUE 

INFANTIL EM TERRENO DO DOMÍNIO PRIVADO DO MUNICÍPIO – Aprovar 

autorizar a Junta de Freguesia de Selho S. Jorge a ocupar uma área de terreno com 450 m2, situada 

na Rua de Souto, daquela freguesia, para instalação de um parque infantil, nas seguintes condições: 1 

- A entidade responsável pela implantação, gestão, conservação e manutenção do parque infantil será 

a Junta de Freguesia de Selho S. Jorge; 2 - Todas as despesas decorrentes da execução do 

mencionado no ponto anterior serão da responsabilidade daquela Autarquia; 3 - A Junta de 

Freguesia terá de celebrar obrigatoriamente um seguro de responsabilidade civil por danos corporais 

causados aos utilizadores em virtude de deficiente instalação e manutenção do espaço de jogo e 

recreio, respectivo equipamento e superfícies de impacte; 4 - O espaço deverá ser completamente 

vedado; 5 - Deverá ser equipado com bancos, recipiente para recolha de resíduos sólidos e, se 

possível, bebedouro; 6 - Deverá prever uma placa com a identificação e o número de telefone da 

entidade responsável – Junta de Freguesia, e da entidade fiscalizadora – Câmara Municipal, número 

de telefone da urgência hospitalar, dos Bombeiros e do número Nacional de Socorro – 112; 7 - 

Deverá cumprir as distâncias de segurança entre os equipamentos; 8 - Todo o equipamento e 

superfície de impacte devem ser acompanhados de um manual de instruções e de um livro de 

manutenção; 9 - O terreno mantém-se sempre na posse do Município, que se dele necessitar para 

outra finalidade informará a Junta de Freguesia com antecedência de seis meses. ------------------------- 

SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

CALDAS DAS TAIPAS - FORMAÇÃO DO CORPO ACTIVO DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE CALDAS DAS TAIPAS – Concessão, à Associação dos Bombeiros 

Voluntários das Caldas das Taipas, de um subsídio no valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), 

destinado a custear as despesas com a formação dos elementos do ser corpo activo. -------------------- 

SUBSÍDIOS - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE  S. COSME DE LOBEIRA – 

FREGUESIA DE ATÃES – Concessão, à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Cosme de Lobeira, 

freguesia de Atães, de um subsídio no valor de €5.000,00 (cinco mil euros), destinado a 

comparticipar nas obras de beneficiação do respectivo Salão Paroquial. ------------------------------------ 

SUBSÍDIOS - FEDERAÇÃO REGIONAL DE BANDAS FILARMÓNICAS DO MINHO – 

Aprovação de uma proposta relativa à atribuição de um subsídio correspondente a 25% do 

montante total do investimento que vier a ser considerado elegível para a Banda Musical das Caldas 
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das Taipas, num máximo de €29.932,50 (vinte e nove mil, novecentos e trinta e dois euros e 

cinquenta cêntimos), no âmbito de uma candidatura da Federação Regional de Bandas Filarmónicas 

do Minho aos fundos europeus para o período 2007/2013. --------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA TURIPENHA - FEIRA DO COMER – Aprovar a 

transferência do Orçamento da Zona de Turismo de Guimarães para a Cooperativa Turipenha da 

verba de €10.911.23 (dez mil novecentos e onze euros e vinte e três cêntimos), destinada a custear as 

despesas com a Edição 2005 da Feira do Comer de Guimarães. --------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA TURIPENHA – TAÇA DE PORTUGAL DE CROSS 

COUNTRY – Concessão, à Cooperativa Turipenha, de um subsídio de €5.000,00 (cinco mil euros), 

destinado a comparticipar nos custos de organização da 5ª Prova da Taça de Portugal de Cross-

Country e de Down-Hill, realizada nos passados dias 2 e 3 de Julho, entre Guimarães e a Penha. ----- 

SUBSÍDIOS - CINECLUBE DE GUIMARÃES – XVII CINEMA EM NOITES DE 

VERÃO – Concessão, ao Cineclube de Guimarães, de um subsídio de €7.200,00 (sete mil e 

duzentos euros), destinado a comparticipar nos custos de organização e programação da edição de 

2005 do Cinema em Noites de Verão. Mais foi deliberado ratificar o apoio entretanto concedido, 

constante de disponibilização do pessoal e do equipamento necessários à concretização da referida 

iniciativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS - ESCOLA DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DO MINHO - I 

CONGRESSO DE ESTATÍSTICA E INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL – Concessão, à 

Escola de Ciências – Departamento de Matemática para a Ciência e Tecnologia da Escola de 

Ciências da Universidade do Minho, do seguinte apoio destinado à realização, de 26 a 28 de 

Outubro de 2005, do I Congresso de Estatística e Investigação Operacional da Galiza e Norte de 

Portugal: 1 - Oferta de Guias da Cidade em português e castelhano, em número a indicar 

posteriormente pela organização, dentro do número estimado de participantes; 2 - A cedência de um 

espectáculo pelo Grupo de Música Tradicional “Citânia”, ao abrigo do Protocolo de Colaboração 

existente; 3 - Transporte de congressistas no circuito entre os hotéis e a Universidade; 4 - Atribuição 

de um subsídio de €525,00 (quinhentos e vinte e cinco euros) para comparticipação no transporte de 

congressistas do Aeroporto para Guimarães e de viagens de Teleférico. ------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE ARQUITECTURA DA 

UNIVERSIDADE DO MINHO – PRIMEIRO ANIVERSÁRIO – Concessão, ao 

Departamento Autónomo de Arquitectura da Universidade do Minho, de um subsídio no valor de 
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€1.000,00 (mil euros), destinado a custear as despesas com a estreia do monólogo “A Dor”, no 

âmbito da comemoração do seu primeiro aniversário. Mais foi deliberado a concessão de apoio 

logístico para a componente técnica (luz e som). ---------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL DE SANDE S. 

MARTINHO “OS SANDINENSES” - DESLOCAÇÃO À ALEMANHA – Concessão, ao 

Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural de Sande São Martinho “Os Sandinenses” de um subsídio 

de €5.000,00 (cinco mil euros), destinado a comparticipar nos custos imprevistos com a deslocação 

da sua equipa de futebol sénior à Alemanha para participar num torneio de futebol promovido pela 

cidade geminada de Kaiserslautern, no âmbito da preparação daquela Cidade para o Campeonato 

Mundial FIFA de 2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – DESPORTIVO FRANCISCO DE HOLANDA – TORNEIO CIDADE DE 

GUIMARÃES – Concessão, ao Desportivo Francisco de Holanda, de um apoio financeiro no valor 

de 1.500,00 (mil e quinhentos euros), destinado a custear as despesas com a realização da II Edição 

do Torneio Cidade de Guimarães. --------------------------------------------------------------------------------- 

CASFIG, EMPRESA MUNICIPAL – TORNEIO DE FUTEBOL 5 ENTRE EQUIPAS 

FORMADAS PELOS MORADORES DOS EMPREENDIMENTOS SOCIAIS 

MUNICIPAIS E DO BAIRRO DA ATOUGUIA – Concessão, à CASFIG, EM, de 7 troféus 

destinados ao Torneio de Futebol 5, aberto a todos os moradores dos empreendimentos sociais sob 

gestão daquela empresa municipal, bem como aos moradores dos Bairros da Atouguia e de Gondar, 

com equipas masculinas e femininas (juvenis, juniores e seniores), num total de 15, sendo 5 troféus 

para as equipas melhor classificadas e 2 destinados ao prémio Fairplay. Mais foi deliberado a 

instalação do sistema de som para possibilitar o anúncio dos diferentes jogos. ---------------------------- 

SUBSÍDIOS – CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. MARTINHO DE CANDOSO – 

REMODELAÇÃO DA CRECHE – Concessão, ao Centro Social Paroquial de S. Martinho de 

Candoso, de um apoio no valor de €1.725,44 (mil setecentos e vinte e cinco euros e quarenta e 

quatro cêntimos), destinado a custear as despesas com a licença para remodelação da creche. --------- 

SUBSÍDIOS – MORÁVIA – ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE MOREIRA DE CÓNEGOS – 

PASSEIO DE BTT – Concessão, à Morávia – Associação Juvenil de Moreira de Cónegos, de um 

apoio no valor de €200,00 (duzentos euros), destinado a custear as despesas com a realização, no 

próximo dia 8 de Outubro, de um Passeio BTT. ---------------------------------------------------------------- 
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SUBSÍDIOS – ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLÍOPES DE PORTUGAL – 

COLÓNIA DE FÉRIAS – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 2 de 

Agosto de 2005, que concedeu à Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal um apoio no valor 

de €344,50 (trezentos e quarenta e quatro euros e cinquenta cêntimos), destinado a custear a 

participação de dois jovens residentes no concelho de Guimarães numa Colónia de Férias em 

Terragona, Espanha, entre os passados dias 13 e 26 de Agosto. ---------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS - CONQUISTADORES MOTO CLUBE DE GUIMARÃES – 10.ª 

CONCENTRAÇÃO MOTARD DE GUIMARÃES - Ratificação do despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 8 de Agosto de 2005, que concedeu aos Conquistadores Moto Clube de 

Guimarães dois Troféus destinados à 10.ª Concentração Motard de Guimarães, realizada nos 

passados dias 2, 3 e 4 de Setembro no Parque de Lazer das Caldas das Taipas. --------------------------- 

SUBSÍDIOS – CONQUSTADORES MOTO CLUBE DE GUIMARÃES – 10.ª 

CONCENTRAÇÃO MOTARD DE GUIMARÃES - Ratificação do despacho do Vice-

Presidente da Câmara, datado de 19 de Agosto de 2005, que concedeu o seguinte apoio à realização 

da 10.ª Concentração Motard de Guimarães, realizada nos passados dias 2, 3 e 4 de Setembro no 

Parque de Lazer das Caldas das Taipas: colocação de 2 contadores de 86,25 Kva cada; iluminação do 

recinto, apoio técnico de electricidade. ---------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – COOPERATIVA AGRÍCOLA DE GUIMARÃES – Ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara, datado de 2 de Agosto de 2005, que concedeu à Cooperativa Agrícola de 

Guimarães um troféu destinado à realização, no passado dia 6 de Agosto, de uma edição da Feira de 

Gado e Concurso Pecuário, no âmbito das Festas da Cidade e Gualterianas. ------------------------------ 

SUBSÍDIOS – PAÇO DOS DUQUES DE BRAGANÇA - EXPOSIÇÃO “SENTIDOS DE 

ESTADO” – Ratificação do despacho do Vice - Presidente da Câmara, datado de 3 de Junho de 

2005, que concedeu autorização para ligação à rede de iluminação pública de um contador de 

electricidade no período compreendido entre 6 de Junho e 5 de Setembro de 2005, destinado à 

realização da exposição “Sentidos de Estado”, da responsabilidade da Presidência da República 

Portuguesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – RANCHO FOLCLÓRICO DE VILA NOVA DE INFANTAS - FESTIVAL 

DE FOLCORE – FREGUESIA DE INFANTAS – Ratificação do despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 20 de Julho de 2005, que autorizou a ligação à rede pública das ornamentações 
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do Festival de Folclore, realizado pelo Rancho Folclórico de Vila Nova de Infantas no passado dia 

23 de Julho, com a colocação de um contador de 41,4 KVA. ------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE – FREGUESIA DE 

LONGOS – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 25 de Julho de 2005, que 

autorizou a ligação eventual à rede pública das ornamentações do XIV Festival Internacional de 

Folclore, realizado nos passados dias 12 e 13 de Agosto, com a colocação de 2 contadores de 41,4 

KVA cada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DA PADROEIRA – FREGUESIA DE LONGOS – 

Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 1 de Agosto de 2005, que autorizou a 

ligação eventual à rede pública de 2 contadores de 60 Amperes cada, para a realização das Festas da 

Padroeira, freguesia de Longos, nos passados dias 5,6 e 7 de Agosto. --------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE SANTO OVÍDIO – FREGUESIA DE 

CALDELAS – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 5 de Agosto de 2005, 

que autorizou a ligação eventual à rede pública de 3 contadores para 41,4 KVA cada, destinados à 

realização das Festas em Honra de Santo Ovídio, freguesia de Caldelas, nos passados dias 19, 20 e 21 

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

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DE ABAÇÃO 

S. CRISTÓVÃO – FREGUESIA DE ABAÇÃO – Ratificação do despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 9 de Agosto de 2005, que autorizou que a ligação à rede pública das 

ornamentações das Festas em Honra de Nossa Senhora de Fátima se efectuasse entre os dias 10 e 15 

de Agosto e não por um período de cinco dias compreendidos entre os dias 2 e 10 do mesmo mês 

como foi deliberado em reunião de câmara de 14 de Julho de 2005, na sequência do pedido da Junta 

de Freguesia de Abação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

LOURENÇO – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 1 de Agosto de 2005, 

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

Padroeiro da Freguesia de Sande S. Lourenço, entre os passados dias 9 e 15 de Agosto, com a 

colocação de dois contadores de 60 Amperes cada. ------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS EM HONRA DE S. BARTOLOMEU – FREGUESIA DE 

SERZEDELO – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 25 de Julho de 2005, 

que autorizou a ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de São 
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Bartolomeu, freguesia de Serzedelo, realizadas nos passados dias 27 e 28 de Agosto, com a 

colocação de 2 contadores de 41,4 Kva. -------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FEIRA JOANINA 2005 – Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, 

datado de 11 de Agosto de 2005, que autorizou a instalação de um contador com a potência de 

86,25 Kva, destinado à realização, no próximo dia 24 de Setembro, da Feira Quinhentista. ------------ 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE SANTO ANTONINO – FREGUESIA DE MESÃO FRIO – 

Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 10 de Agosto de 2005, que autorizou a 

ligação à rede de iluminação pública das ornamentações da Festa de Santo Antonino, realizada na 

freguesia de Mesão Frio entre os passados dias 2 e 4 de Setembro, com a colocação de 2 contadores 

de 27,6 KVA cada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE S. MIGUEL O ANJO – FREGUESIA DE VERMIL – 

Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, datado de 16 de Agosto de 2005, que concedeu 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de S. Miguel O 

Anjo, a realizar na freguesia de Vermil nos próximos dias 23, 24 e 25 de Agosto, com a colocação de 

um contador para a potência de 41,4 Kva. ------------------------------------------------------------------------ 

SUBSÍDIOS – FESTAS DE SÃO MATEUS – FREGUESIA DE GONÇA – Concessão de 

autorização para ligação à rede de iluminação pública das ornamentações das Festas de São Mateus, 

freguesia de Gonça, por um período de cinco dias entre 20 de Setembro de 3 de Outubro, com a 

colocação de 3 contadores para a potência de 41,4 Kva. ------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


