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----- Acta n.º 5/2008 ----- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Aos vinte e oito dias do mês de Abril do ano dois mil e oito, no Edifício dos Paços do 

Município, reuniu a Mesa da Assembleia Municipal de Anadia, tendo comparecido o Presidente, 

Senhor José Manuel Ferreira Nunes Ribeiro, a Primeira Secretária, Senhora Lígia Filipe Seabra e 

o Segundo Secretário, Senhor João Paulo Teixeira Branco. ------------------------------------------ 

----- Secretariou a reunião o Chefe de Secção responsável pelo apoio administrativo à 

Assembleia Municipal, Senhor Cândido Filipe Rodrigues Alves. -------------------------------------- 

----- Pelo Senhor Presidente da Assembleia foi declarada aberta a reunião pelas dezanove horas 

e trinta minutos, tendo sido tomadas as seguintes deliberações: ----------------------------------- 

----- 1. COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS. ------- 

---- Tendo em conta a prestimosa e dedicada colaboração nas Comemorações do XXXIV 

Aniversário da Revolução de Abril, que este ano decorreram em moldes mais exigentes, a Mesa 

deliberou, por unanimidade, propor à Câmara Municipal a atribuição de subsídios no montante 

de €1.000,00 à Banda de Música de Anadia e à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Anadia e de €300,00 ao Grupo Columbófilo da Bairrada, à Secção Columbófila da 

Casa do Povo de Avelãs de Caminho e à Secção Columbófila do Sangalhos Desporto Clube. ----- 

----- 2. AMIGA (ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA AMOREIRA DA GÂNDARA) - PEDIDO DE 

PARECER PARA OBTENÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. ---------------------------- 

---- Por solicitação da AMIGA - Associação dos Amigos da Amoreira da Gândara, a Mesa da 

Assembleia deliberou, por unanimidade, emitir o seguinte parecer: -------------------------------- 

----- ”Associação dos Amigos da Amoreira da Gândara, constituída por escritura de 8 de 

Fevereiro de 1996, com sede no lugar e freguesia de Amoreira da Gândara, concelho de Anadia, 

Contribuinte Fiscal n.º 503 858 773, é uma associação de gente empenhada e dinâmica. -------- 

----- A AMIGA tem desenvolvido uma actividade transversal, colaborando com as mais variadas 

entidades da freguesia, destacando-se a junta de freguesia, casa do povo, associações de cariz 

cultural, social, recreativo e desportivo, escolas, centro de novas oportunidades, instituições 

religiosas, entre outras. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tem contribuído de forma empenhada na promoção da qualificação dos alunos ao nível do 

uso das novas tecnologias de informação, cedendo instalações e equipamentos. Incute nas 

crianças e jovens o respeito pela natureza e ambiente. Promove a qualificação dos habitantes 

da freguesia e desenvolve parcerias com empresas visando a qualificação dos seus 

colaboradores. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Neste sentido, perante os dados atrás apresentados, e considerando o facto que a AMIGA 

pretende solicitar a declaração de utilidade pública, a Mesa da Assembleia Municipal de Anadia, 

reunida em 28 de Abril de 2008, deliberou, por unanimidade, emitir um parecer favorável a esta 

sua pretensão, visto que a AMIGA tem desempenhado activamente e de forma inegável um 

importante papel de utilidade pública.” --------------------------------------------------------------- 
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----- E não havendo mais assunto algum a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

José Manuel Ferreira Nunes Ribeiro, declarou encerrada a reunião, pelas vinte horas e trinta 

minutos e de tudo para constar se lavrou a presente acta, que eu Cândido Filipe Rodrigues 

Alves, Chefe de Secção responsável pelo apoio administrativo à Assembleia Municipal, redigi e 

subscrevi e que vai ser assinada pelos presentes. --------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Assembleia Municipal        - 

(José Manuel Ferreira Nunes Ribeiro) 

 

A Primeira Secretária da Assembleia Municipal   - 

(Lígia Filipe Seabra) 

 

O Segundo Secretário da Assembleia Municipal   - 

(João Paulo Teixeira Branco) 

 

O Responsável pelo Apoio Administrativo      - 

(Cândido Filipe Rodrigues Alves) 

 

 


