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ATA NÚMERO CINCO /ANO DOIS MIL E CATORZE 

 

-------Aos vinte e nove dias do Mês de Setembro do ano de dois mil e catorze, pelas vinte 

e uma horas, compareceram na antiga antiga sede da extinta Junta de Freguesia de 

Antes, sita na Rua 23 de Abril, n.º 34, no lugar de Antes, para Sessão ordinária da 

Assembleia da União de Freguesias, após Convocatória para o efeito, os seguintes 

elementos: a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia da União de freguesias, Graça 

Maria Neves Batista, 1ª Secretária Ana Alexandra da Conceição Lousada, 2º Secretário 

João António Pereira da Silva, os Vogais, Patrícia Isabel dos Santos Ferreira, Fernando da 

Conceição Oliveira, Vítor de Jesus Gomes Neto, Paula Alexandra Oliveira da Cunha 

Felgueiras Licínio de Almeida Nogueira, Cláudia Alexandra Lousado dos Santos e Vera 

Mónica de Oliveira Neto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Os vogais Marco Paulo Moreira dos Santos , Licínio Rodrigues Martinho, Alexandre 

Miguel Mendes Oliveira, faltaram à sessão.--------------------------------------------------------------- 

-------Estiveram presentes os elementos do Executivo da Junta da União de Freguesias, a 

saber: o Senhor Presidente João Santos, o Senhor Secretário Fernando Parreira, o Sr. 

Tesoureiro Benjamim Almeida e os vogais Ana Sofia da Costa Lousado e António José 

Breda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Livro de Presenças: Os Elementos supra mencionados antecedendo a abertura da 

Sessão, apuseram as suas assinaturas no Livro de Presenças existente para o efeito. --------- 

--------Declarada aberta a Sessão pela Senhora Presidente da Assembleia da União das 

Freguesias, deu-se início à sessão com  o período de intervenção do público.--------------- 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO-------------------------------------------------------------------------- 

-------A Sra. Sandra Sofia questionou sobre a temporização dos semáforos no centro da 

Antes, considera que a passadeira situada junto à padaria Canto B está mal sinalizada e 

que devia ter o pavimento mais elevado em relação à estrada, referiu que o “Leão” está 

cheio de sacos de lixo que não são recolhidos e que o estacionamento junto à padaria 

Canto B parece a garagem de alguns carros. ---------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Benjamim respondeu que está à espera que o técnico dos semáforos venha 

temporizá-los. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Em relação à passadeira referiu que aquando da sua construção foi estudada a 

possibilidade de construi-la com um nível mais elevado, mas verificou-se que havia o 

constrangimento das águas pluviais. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------A Sra. Isabel Santiago interveio para se queixar de três candeeiros fundidos na sua 

rua,  uma cova no alcatrão junto à sua moradia, que inunda quando chove, das silvas 
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que são um foco de bicharada, situadas em frente às moradias da urbanização da Rua 

Dr. Manuel Louzada. Discorda também da temporização dos semáforos e alertou para a 

questão dos cães abandonados e de outros com dono, mas que andam à solta, 

representando um perigo para os transeuntes. A Srª. Sandra Sofia voltou a intervir para 

informar que telefonou para uma Srª Hermínia que veio recolher um cão.--------------------- 

-------O Sr. Presidente da Junta esclareceu que vai transmitir a informação à CMM para 

proceder à limpeza das silvas e aconselhou os munícipes a telefonar para o canil para 

recolherem os cães vadios. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Sra. Ana Paula interveio para informar da existência de um pinheiro tombado já 

há algum tempo, junto à entrada para a pocilga situada na estrada da Antes para o 

Cardal, que está a colocar em risco a segurança dos condutores. ---------------------------------- 

-------A Srª Maria Elidia Pereira queixou-se da falta de candeeiros junto à sua porta e em 

vários locais na Antes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente da Junta concordou com a preocupação da munícipe e referiu 

que está a tentar resolver o problema. -------------------------------------------------------------------------- 

-------A Srª. Ana Paula voltou a intervir para informar sobre a necessidade de aparar um 

arbusto na rua de S. Pedro, na Antes. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------A Srª. Vera Neto queixou-se do trânsito em frente ao café Lampião, considerando 

que devia haver um ordenamento diferente dos sentidos do trânsito. ------------------------------ 

-------A Srª. Maria Célia manifestou o seu descontentamento em relação ao estado de 

limpeza dos cemitérios; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- O Sr. Presidente esclareceu que os cemitérios já foram limpos 2 vezes em 3 meses, 

mas as temperaturas e a humidade tem favorecido o crescimento permanente de ervas. 

-------A Srª Sandra Sofia acrescentou que a limpeza das ruas também está muito mal 

executada e porque os funcionários não limpam em condições. ------------------------------------ 

-------O Sr. Vereador da Câmara Municipal, José Calhoa, estando presente, procedeu a 

alguns esclarecimentos, nomeadamente que os candeeiros fundidos são 

responsabilidade da EDP e que os munícipes devem telefonar para expor a situação; ----- 

-------Em relação ao pinheiro seco que a Srª. Ana Paula referiu, o Sr. Vereador informou 

que estão a tentar resolver o problema. ------------------------------------------------------------------------ 

-------Quanto aos semáforos, referiu também que vai ser resolvido o problema.------------------ 

-------No que respeita aos terrenos invadidos por silvas situados em frente à urbanização 

Dr. Manuel Lousada, informou que a CMM está a tentar adquiri-los. -------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------------------------- 

-------A Presidente da Mesa da Assembleia, Graça Batista questionou o executivo acerca 
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da situação da extensão de saúde de Ventosa do Bairro e da possibilidade da União de 

Freguesias convocar uma sessão pública de esclarecimentos---------------------------------------- 

-------O Presidente da Junta, João Santos, informou que já colocou a questão na sessão 

da Assembleia Municipal ao Sr. Presidente da Câmara. Houve reunião com o responsável 

da ARS Dr. António Morais, estava também presente a Dra. Ana Ernesto.---- 

-------Foi garantido que abria no dia 1 de outubro. Este aviso de fecho em Outubro traz 

surpresa ao executivo da junta considerando a garantia que havia sido dada. ---------------- 

-------A Sra. Presidente, Graça Batista, colocou também a questão das instalações 

sanitárias de Arinhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Secretário da Junta, Fernando Parreira referiu que as instalações sanitárias 

estão no -orçamento, mas que é necessário tratar de alguns formalismos para resolver o 

problema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Secretário da Junta, Fernando Parreira, pediu a palavra para ler duas 

intervenções escritas que a seguir se transcrevem na íntegra. ---------------------------------------- 

A União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, realizou no passado dia 6 de 
Setembro de 2014 o 4.º passeio sénior para os idosos da União das Freguesias com mais de 65 

anos de idade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O passeio teve uma adesão de 200 idosos, dos quais 39 de Arinhos, 2 de Barregão, 12 da Póvoa 

do Garção, 63 de Ventosa do Bairro, 53 de Antes e 31 da Mealhada. --------------------------------------- 
Da organização, e para dar apoio a todos os seniores, participaram 6 pessoas.-------------------------- 
Durante o passeio, e em conversa informal e de circunstância com alguns seniores, os mesmos 
foram dizendo que estavam a gostar imenso deste passeio, e que a Junta da União das 
Freguesias, e mais uma vez, se tinha lembrado dos seus seniores, e que era de louvar esta 

iniciativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Junta da União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, vem agradecer à 
Sociedade de Água do Luso, ao restaurante Octávio dos Leitões pelo apoio que deram a este 
passeio, bem como a todos os seniores da União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro 
e Antes que participaram, pois sem eles também não era possível a sua realização.-------------------- 
Conscientes da importância que este tipo de eventos tem junto da população desta faixa etária, e 
ainda o papel social que a Junta da União das Freguesias deve ter na comunidade local, fomos 
sensíveis a todas estas premissas, e proporcionámos mais esta 4.ª edição do passeio sénior+65. 
E ainda bem que o fizemos, pois apesar do esforço com a sua organização, foi tudo 
manifestamente superado com o sucesso deste passeio. Isto porque os nossos idosos 

participaram com empenho e dedicação nesta iniciativa. ------------------------------------------------------- 

A todos eles, um obrigado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Nos dias 28, 29, 30 e 31 de Agosto, decorreu no Largo do Areal, a 5.ª edição da Mostra de Sabores e Saberes da Nossa 

Terra, organizada pela Junta da União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes. -------------------------- 
A inauguração oficial do evento foi por volta das 18.30 horas e teve a participação do sr.º Vice-presidente da Câmara 
Municipal, Guilherme Duarte, da srª. Vereadora Arminda Martins, o sr.º Vereador José Calhoa, do sr.º Vereador Gonçalo 
Louzada e do sr.º Vereador João Seabra Pereira. O sr.º Presidente da Câmara Municipal também esteve presente, 
ainda que um pouco mais tarde. Esteve ainda presente, o presidente da Junta da União das Freguesias de Tamengos, 
Aguim e Óis do Bairro, sr.º Óscar Ventura. Para além dos elementos do executivo da Junta da União das Freguesias, 
João Santos, Fernando Parreira, Benjamim Almeida, Ana Sofia Lousado e António José Breda, e da Assembleia da 
União das Freguesias, Graça Batista e Licínio Nogueira, esteve ainda presente o deputado da Assembleia Municipal, 
Manuel Amorim Silva e os dirigentes das associações representadas, designadamente Maria Ermelinda Matos e 

Gonçalo Almeida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Esta 5.ª Mostra, vem no seguimento dos objectivos definidos no início deste mandato, pelo que, e nunca é demais 
realçar, este certame representa uma mais-valia social e cultural para a União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do 

Bairro e Antes, e particularmente para a área geográfica de Ventosa do Bairro. -------------------------------------------- 
O certame foi muito participado, e mais uma vez as associações presentes estiveram à altura e bastante ocupadas a 
mostrar os sabores a todas as pessoas que as visitaram. Nestes quatro dias, todas as pessoas que passaram pela área 
dos sabores, e foram cerca de mil e duzentas pessoas, tiveram a oportunidade única de degustar os sabores da nossa 

terra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quanto aos artesãos, os mesmos tiveram a oportunidade de mostrar toda a sua arte, tendo inclusive, alguns deles 
vendido algumas peças, sinal de que os visitantes foram receptivos às ofertas apresentadas neste certame.----------------- 
No decurso do discurso de encerramento, foram atribuídas pequenas lembranças a todos os participantes neste 

certame, como agradecimento pela colaboração e valorização do mesmo. -------------------------------------------------- 
Esta 5.ª Mostra, e contrariamente ao que se esperava, devido ao momento de austeridade que se atravessa, superou 
todas as nossas expectativas, tendo a participação de todos quanto nos visitaram, e que foram cerca de duas mil 

pessoas, sido fundamental para o sucesso deste certame. ------------------------------------------------------------------- 
Um agradecimento especial a quem de uma forma ou de outra nos apoiou nesta iniciativa, a 5.ª, nomeadamente a 
Câmara Municipal de Mealhada, a Associação 4 Maravilhas da Mesa de Mealhada, o Restaurante Octávio dos Leitões, 
a Lusaconta, a Sociedade da Água do Luso, o Tomé Fernandes, o Reinaldo Ferreira e Fernando Duarte e Filhos Lda 
A Junta da União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes agradece todo o empenho das associações e 
artesãos que tornaram possível esta 5.ª edição, a todos quantos nos apoiaram, e também a todas as pessoas que nos 
honraram com a sua visita, e que, mais uma vez, tornou possível o sucesso deste evento social e cultural, referência da 

agora União das Freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O ano de 2015 continuará a ser de consolidação e afirmação deste evento, pelo que a 6.ª edição será uma certeza no 
panorama cultural e social da União das Freguesias, particularmente para a área geográfica de Ventosa do Bairro.-------- 
Como nota final, dizer ainda, e em tom de desagrado, que foi lamentável a maioria dos elementos da Assembleia da 
União das Freguesias, ainda que tendo sido convidados para a inauguração do certame, não tivessem estado 

presentes, tendo sido esse facto o momento menos bom do evento. -------------------------------------------------------- 

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

-------O Sr. Tesoureiro da Junta, Benjamim Almeida, tomou da palavra para agradecer às 

pessoas que estiveram presentes na Assembleia, foi a primeira assembleia com 

intervenção do público. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Presidente, João Santos, informou que a partir do dia 17 de Outubro teremos um 

novo brasão, selo e bandeira, só nesta altura está de facto consolidada esta União de 

Freguesias que foi uma nova realidade para todos, convidando todos a estarem 

presentes na cerimónia de apresentação. ----------------------------------------------------------------- 

PONTO UM DA ORDEM DE TRABALHOS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR;--- 

------A Senhora Presidente da Assembleia da União das Freguesias passou a palavra à 

Primeira Secretária Ana Lousada que procedeu à leitura da ata da sessão ordinária de 

vinte e sete de Junho de dois mil e catorze.-------------------------------------------------------------------- 

-------Não havendo quaisquer correções à ata procedeu-se à votação, tendo o 

documento sido aprovado por maioria com as abstenções de Paula Felgueiras e Vera 

Neto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO DOIS DA ORDEM DE TRABALHOS - INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA UNIÃO 

CONFORME O PREVISTO NA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO Art.º 18.º DA LEI 75/2013 DE 12 DE 

SETEMBRO;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------A informação do Senhor Presidente da União de Freguesias, é de seguida  transcrita 

na íntegra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS E ACÇÕES CONCLUÍDAS-------------------------------------------------------------------------------- 
OBRAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Limpeza da zona central da Mealhada; ------------------------------------------------------------------------------ 
- Limpeza dos Lagos da União das Freguesias; ----------------------------------------------------------------------- 
- Colocação de herbicida na zona dos cemitérios de Arinhos, Ventosa do Bairro e Antes; --------------- 
- Limpeza da escola EB1 e Jardim de Infância, na Mealhada, Infantário de Antes e EB1 de Antes; ---- 
- Limpeza geral aos cemitérios novo e velho da Antes; ------------------------------------------------------------ 
- Limpeza de ervas nas ruas da União das Freguesias; ------------------------------------------------------------ 
- Execução e conclusão da divisão para armazenamento de equipamento e produtos perigosos: 

combustíveis e produtos fitofarmacêuticos; -------------------------------------------------------------------- 
- Reposição da água dos fontanários e cemitério de Ventosa do Bairro incluindo a limpeza da mina 

das Chãs assim como do tubo de transporte da água; ---------------------------------------------------------- 
- Limpeza da envolvente exterior da sede da União das Freguesias; ------------------------------------------ 
- Limpeza e manutenção das zonas ajardinadas, conforme a delegação de competências; ------------- 
- Colocação de duas manilhas para encaminhamento das águas pluviais, no caminho do Espargal, 

na Antes; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Arranjo de todos os caminhos vicinais mais degradados nas áreas geográficas de Mealhada, 

Ventosa do Bairro e Antes; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Substituição do foco luminoso de projetor do adro da igreja matriz de Ventosa do Bairro; 
- Colocação de mesa e bancos no espaço “ Ponto de Encontro”; ---------------------------------------------- 
- Limpeza dos arruamentos e jardins do loteamento da Quinta do Vale na Póvoa da Mealhada.------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Escola Profissional Vasconcelos Lebre – (CERIMÓNIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS E FESTA DO 
23.º ANIVERSÁRIO DA EPVL); ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Largo do Município da Mealhada – (CERIMÓNIA FINAL DE ENCERRAMENTO DO DOU MAIS 
TEMPO À VIDA-PELA PREVENÇÃO DO CANCRO); ------------------------------------------------------------ 

 Escola EB n.º1 de Pampilhosa Alta – (X PAMPIARTE – MOSTRA DE ARTES DA FREGUESIA DE 
PAMPILHOSA); ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Escola Profissional Vasconcelos Lebre – (REUNIÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO-UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE MEALHADA, VENTOSA DO BAIRRO E ANTES); ------------------------------------------ 

 Ventosa do Bairro – (XXXII FESTIVAL DE FOLCLORE DO RANCHO INFANTIL E JUVENIL DE 
VENTOSA DO BAIRRO); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Quartel dos Bombeiros Voluntários da Mealhada – (87.º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA MEALHADA); ---------------------------------------- 

 Escola Profissional Vasconcelos Lebre – (SESSÃO SOBRE O NOVO QUADRO COMUNITÁRIO DE 
APOIO 2014/2020); ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Na sede da União de Freguesias – (REUNIÃO – PT EMPRESAS); ---------------------------------------- 
 No Salão Nobre da Câmara Municipal de Mealhada - (REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DA MEALHADA); ------------------------------------------------------------------------------------- 
 Na sede da União das Freguesias – (REUNIÃO NO ÂMBITO DE PEDIDO DE COLABORAÇÃO NA 

COLOCAÇÃO DE ARGUIDO (SR. CARLOS TAVARES) PARA PRESTAÇÃO DE TRABALHO 
COMUNITÁRIO); ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Na sede da União de Freguesias – (ENTREVISTA – JORNAL “PÚBLICO”); --------------------------------- 
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 No Largo do Areal em Ventosa do Bairro (FESTAS DE N.ª S.ª DA ASSUNÇÃO – EVENTO 
DESPORTIVO-CICLISMO); --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Na sede da União de Freguesias – (GRAVAÇÃO DO PROGRAMA TELEVISIVO “A AUTARQUIA EM 
SUA CASA”); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 No Parque Natural Roda Moinas, em Carqueijo (EVENTO PARA ANGARIAÇÃO DE FUNDOS – 
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PAMPILHOSA); -------------------- 

 Em Antes (FESTAS DE S. PEDRO – MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA-CICLISMO); ------------------------- 
 Na sede da União de Freguesias, (REUNIÃO COM CATARINA COELHO DA PT); ----------------------- 
 No Largo do Areal em Ventosa do Bairro (INAUGURAÇÃO DA “V MOSTRA DE SABORES E 

SABERES DA NOSSA TERRA”); ----------------------------------------------------------------------------------- 
 No Restaurante “Dom Rogério” – (FESTA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS DE CAMPANHA DE 

2014-GRUPO COLUMBÓFILO DA MEALHADA); -------------------------------------------------------------- 
 No estádio Dr. Amério Couto – (Torneio de Futebol “PEDRO FERREIRA”); ------------------------------ 
 No Salão Nobre do Município da Mealhada – (REUNIÃO, NO ÂMBITO DOS JOGOS INTER 

FREGUESIAS); --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 No recinto da Feira do Travasso, na Vacariça – (INAUGURAÇÃO DA 6.ª FEIRA DE GASTRONOMIA 

DA VACARIÇA); ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Passeio Sénior + 65; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 No Jardim de Infância de Antes – (REUNIÃO DE PAIS / ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO PARA 

LANÇAMENTO DO ANO LETIVO DE 2014/2015); ------------------------------------------------------------ 
 No Jardim de Infância da Mealhada – (REUNIÃO DE ARRANQUE DO ANO LETIVO); ------------------- 
 No Cine-Teatro Messias – (RECEÇÃO MUNICIPAL À COMUNIDADE EDUCATIVA); -------------------- 
 Na Sede da Junta de Freguesia de Casal Comba – (CERIMÓNIAS COMEMORATIVAS DOS 500 

ANOS DA ATRIBUIÇÃO DE FORAL A CASAL COMBA); --------------------------------------------------------- 
 No auditório da Escola Profissional Vasconcellos Lebre – (APRESENTAÇÃO DO LIVRO “OS AZARES 

DE VALDEMAR SORTE GRANDE” DE ANTÓNIO BREDA CARVALHO); ---------------------------------------- 
 Nas instalações do Setor de Ação Social da Câmara Municipal da Mealhada – (REUNIÃO NO 

ÂMBITO DA INICIATIVA PELO COMBATE À POBREZA E À EXCLUSÃO SOCIAL PARA O ANO DE 
2014); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Na Escola Profissional Vasconcelos Lebre - (NOVA ASSEMBLEIA PARTICIPATIVA, NO ÂMBITO DO 
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO); ---------------------------------------------------------------------------------- 

 No Auditório da Escola Profissional Vasconcelos Lebre – (SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Na Mata do Buçaco – (CERIMÓNIAS COMEMORATIVAS DO 204.º ANIVERSÁRIO DA BATALHA DO 
BUÇACO); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nas Piscinas Municipais – (EVENTO “DIA SOLIDÁRIO”, COM CAMINHADA E ALMOÇO).------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS E ACÇÕES EM CURSO------------------------------------------------------------------------------------ 
OBRAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Obras no cemitério novo de Antes; -------------------------------------------------------------------------------- 
- Obras nos estaleiros da União de Freguesias situados na Rua Dr. Nóbrega Araújo, na Mealhada 

(obras interiores); ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Reparações várias; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Limpeza das valetas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Limpeza das Fontes de Mergulho; ----------------------------------------------------------------------------------- 
- Limpeza dos largos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Limpeza dos cemitérios; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Arranjo da mina do Barregão e limpeza da sua zona envolvente; ------------------------------------------- 
- Reparação dos caminhos da União das Freguesias; ------------------------------------------------------------ 
- Colocação de marcos limitadores no Largo Mário Navega, em Antes; ------------------------------------- 
- Colocação de mesa e bancos no espaço – ponto de encontro “ Recordar é Viver”, na Mealhada; 
- Reparação da fonte do Poço Concelho; ------------------------------------------------------------------------------ 
- Reparação dos caminhos vicinais da União das Freguesias. ---------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACÇÕES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Organização do cadastro dos cemitérios da União das Freguesias; ---------------------------------------- 
- Envio de Newslleters periódicas, dos mais variados assuntos, informações e notícias, a todas as 
pessoas registadas no site Junta de Freguesia; ---------------------------------------------------------------------- 
- Participação à EDP dos focos luminosos fundidos, nos postes de iluminação pública. ------------------ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBRAS E ACÇÕES PREVISTAS A CURTO PRAZO------------------------------------------------------------ 
OBRAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Reparação dos caminhos vicinais da União das Freguesias; ---------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACÇÕES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Colocação do portão de acesso às instalações sanitárias públicas, em Ventosa do Bairro;------------- 
-Colocação de mupis em Ventosa do Bairro, Arinhos e Póvoa do Garção; ---------------------------------- 
- Requalificação da área do denominado “Barco”, no largo do Cruzeiro, com o objetivo de trazer a 

água de novo a este espaço, mas com a função lúdica (aguarda projeto da C.M.M.); ------------------ 
- Colocação de marco limitador de passagem automóvel, na rampa de acesso ao largo de S. 

Martinho, em Arinhos; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Beneficiação do Largo de S. José, na Póvoa da Mealhada; ----------------------------------------------------- 
- Conclusão das obras de ampliação do cemitério novo de Antes; -------------------------------------------- 
- Execução de muro no Cardal; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
- Beneficiação da cobertura e zona dos contentores de lixo do Largo Dr. António Dias dos Santos, na 
Póvoa da Mealhada------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O senhor Presidente da União procedeu a algumas considerações sobre a sua 

informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Licínio Nogueira questionou se já foi reposta a água em todos os fontanários em 

Ventosa do Bairro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente esclareceu que existe um problema num dos fontanários que não 

diz respeito ao abastecimento em si mas a uma intervenção por causa de obra 

particular. Em todos os restantes já foi resposto o abastecimento. ------------------------------------ 

-------A Sra. Patrícia alerta para a rua da Mina em Arinhos que tem muito trânsito e para a 

rua das Laranjeiras onde o alcatrão está a desaparecer. -------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente explicou que os recursos não permitem corrigir todos os caminhos da 

União ao mesmo tempo e que a pavimentação é da competência da Câmara.------------- 

--------Não havendo mais questões, passou-se ao ponto seguinte da Ordem de trabalhos.- 

PONTO TRÊS DA ORDEM DE TRABALHOS – 3ª REVISÃO ORÇAMENTAL; ------------------------------ 

-------A senhora Presidente passou a palavra ao Senhor Presidente da Junta que explicou 
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que esta revisão orçamental diz respeito à percentagem de IMI que a União vai receber, 

que inicialmente estava previsto em 1500,00€ e será na realidade de 5000,00€ e que foi 

repartido por diversas rubricas conforme o documento anexo. --------------------------------------- 

-------Não havendo qualquer questão procedeu-se à votação tendo a Assembleia 

deliberado por unanimidade aprovar a terceira Revisão ao Orçamento para o ano de 

2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos, ao 

abrigo do disposto no art.º 57º n.º 3 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. ---------------------------- 

PONTO QUATRO DA ORDEM DE TRABALHOS – DIVERSOS---------------------------------------------------- 

------- Não houve quaisquer outros assuntos a tratar neste ponto---------------------------------------

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

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão ordinária da Assembleia da União 

de Freguesias, pelas vinte e três horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente Ata 

que depois de lida e aprovada, será assinada. -------------------------------------------------------------- 

Presidente: 

1ª Secretária: 

2º Secretário: 

 

 

 

 


