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ATA NÚMERO SETE /ANO DOIS MIL E QUINZE 

 

-------Aos vinte e quatro dias do Mês de Abril do ano de dois mil e quinze, pelas vinte horas 

e trinta minutos, compareceram na sede da União da Freguesias de Mealhada, Ventosa 

do Bairro e Antes, sita na Avenida Dr. Manuel Lousada, Mealhada, 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, Marco Paulo 

Moreira dos Santos, Fernando da Conceição Oliveira, Vítor de Jesus Gomes Neto, Paula 

Alexandra Oliveira da Cunha Felgueiras e Vera Mónica de Oliveira Neto. ------------------------  

-------Os vogais Cláudia Alexandra Lousado dos Santos, Licínio de Almeida Nogueira, 

Licínio Rodrigues Martinho e 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 o vogal 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 a leitura e votação da ata da reunião anterior que 

depois de lida pela Primeira Secretária, foi colocada à votação tendo sido aprovada por 

maioria com a abstenção de Vera Neto. ----------------------------------------------------------------------  

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

-------Não houve quaisquer inscrições para este período. -------------------------------------------------  

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

-------Não havendo quaisquer intervenções, passou-se à ordem de trabalhos. ------------------  

PONTO TRÊS DA ORDEM DE TRABALHOS – Apreciação e votação dos documentos de 

prestação de contas do ano de 2014;---------------------------------------------------------------------------  

-------A senhora Presidente passou a palavra ao Senhor Presidente da Junta que por sua 

vez pediu à representante da empresa LusoConta, Elisabete Ferreira que fizesse as 

considerações mais importantes sobre o relatório de contas do ano de 2014.-------------- ----  

-------Não havendo qualquer dúvida ou questão, passou-se de imediato à votação, 

tendo a Assembleia deliberado por unanimidade aprovar os documentos de prestação 

de contas do 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 - Apreciar 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;---  

------- Informação que a seguir se transcreve na íntegra: --------------------------------------------------  

OBRAS E ACÇÕES CONCLUÍDAS----------------------------------------------------------------------  

OBRAS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Limpeza de ervas e folhas nas ruas da União das Freguesias; -------------------------------------------------  
- Limpeza geral aos cemitérios novo e velho da Antes e cemitérios de Ventosa do Bairro e Arinhos;  

- Limpeza da zona central da Mealhada; -----------------------------------------------------------------------------  

- Limpeza dos Largos da União das Freguesias; --------------------------------------------------------------------  
- Limpeza da escola EB1 e Jardim de Infância, na Mealhada, Infantário de Antes e EB1 de Antes;---  

- Colocação de herbicida na zona dos cemitérios de Arinhos, Ventosa do Bairro e Antes;--------------  

- Limpeza da envolvente exterior da sede da União das Freguesias; ----------------------------------------  

- Limpeza e manutenção das zonas ajardinadas, conforme a delegação de competências; ---------------  

- Limpeza dos arruamentos e jardins do loteamento da Quinta do Vale na Póvoa da Mealhada;-------  

- Colocação de mupis em Ventosa do Bairro, Arinhos, Póvoa do Garção e Antes; -----------------------  

- Corte dos cedros do acesso à Fonte de Santo António, em Antes; ------------------------------------------  

- Limpeza do Lago do Sume, em Antes (zona envolvente); ------------------------------------------------------  

- Colocação de lettering de identificação no edifício sede da União das Freguesias; ----------------------  

- Arranjo das floreiras na sede da União das Freguesias; ---------------------------------------------------------  

- Reparação de captação de água com execução de uma conduta nova, incluindo a reparação e pintura 

do fontanário e lavadouros, do Poço do Concelho em Arinhos; ------------------------------------  

- Sinalética de junta de freguesia (sede). ----------------------------------------------------------------------------  

ACÇÕES DO PRESIDENTE DA UNIÃO DAS FREGUESIAS, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2014, 

ATÉ À PRESENTE DATA ------------------------------------------------------------------------------  

 No quartel dos Bombeiros Voluntários de Mealhada - (CEIA DE NATAL DO BOMBEIRO);  

 No Salão Nobre da Câmara Municipal da Mealhada – (REUNIÃO PARA DISCUTIR ASSUNTOS 

RELACIONADOS COM O TRAÇADO CAMINHOS DE FÁTIMA); ---------------  

 No Salão Nobre da Câmara Municipal da Mealhada – (REUNIÃO PARA DISCUTIR ASSUNTOS 

RELACIONADOS COM ANOMALIAS NAS RUAS DA MEALHADA);  

 No Salão Nobre da Câmara Municipal da Mealhada – (ASSUNTO RELACIONADO COM A 

FEIRA DOS LEGUMES); ------------------------------------------------------------------------------------------  

 Na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal da Mealhada – (ASSUNTO RELACIONADO COM O 

PLANO DE AÇÃO LOCAL); ------------------------------------------------------------------------  

 No Cineteatro Municipal Messias – (9.ª GALA DESPORTIVA DO MUNICIPIO DA 

MEALHADA); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 No Salão Nobre da Câmara Municipal da Mealhada – (REUNIÃO PARA TRATAR DOS JOGOS 

SEM FRONTEIRAS-INTER FREGUESIAS); -----------------------------------------------------  

 No Salão Nobre da Câmara Municipal da Mealhada – (REUNIÃO SOBRE EDUCAÇÃO);  

 No Pavilhão Multiusos da Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Antes – (EVENTO 

“REVIVER O ENTRUDO”); ------------------------------------------------------------------------  

 Com percurso a começar no Cine Teatro Messias – (EVENTO “CARNAVAL DE PALMO E 

MEIO”); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Na Biblioteca Municipal – (DEFINIR A “FESTAME – FEIRA DO MUNICÍPIO DE 

MEALHADA” QUE SE IRÁ REALIZAR ENTRE OS DIAS 09 E 14 DE JUNHO, NO PARQUE 

DESPORTIVO DE MEALHADA); -----------------------------------------------------------------  

 Na Escola Profissional Vasconcelos Lebre – (COMEMORAÇÃO DO 22.º ANIVERSÁRIO DA 

CPCJ MEALHADA); ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Nas instalações do Centro Nacional de Exposições (CNEMA), em Santarém – (ENCONTRO 

NACIONAL "VALORIZAR O TERRITÓRIO DESCENTRALIZAR E APROXIMAR");  

 Na Escola Profissional Vasconcelos Lebre – (ALMOÇO/CONVÍVIO PROMOVIDO PELO 

GRUPO DESPORTIVO DA MEALHADA); -------------------------------------------------------------------  

 No Auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, em Águeda – (AÇÃO DE FORMAÇÃO 

PROMOVIDA PELA ANAFRE); -----------------------------------------------------------  

 No Auditório da Biblioteca Municipal da Mealhada – (1ª SESSÃO DO ANO DOS "MOMENTOS 

DE SABERES" DA ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS DA BAIRRADA (AAB)); -----------------  
 Na Adega Rama, na Mealhada – (EVENTO SOLIDÁRIO “FASHION BAIRRADA 

SOLIDÁRIA”); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Na Biblioteca Municipal de Mealhada – (SESSÃO DE ESCLARECIMENTO PARA 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL);  

 No Auditório da Direção-Geral das Autarquias Locais, em Lisboa - (CONFERÊNCIA COM O 

TEMA “PODER LOCAL EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO”); ------------------------------------  

 No Pavilhão Municipal da Mealhada – (CERIMÓNIAS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

DO 39º TORNEIO INTER-REGIÕES “PÁSCOA 2015”, DE HÓQUEI EM PATINS);-----------  

 No Cineteatro Municipal Messias, na Mealhada – (SESSÃO DE ABERTURA DO FESTIVAL DE 

TEATRO SÉNIOR RUTIS/ CADES); ----------------------------------------------------------------------  

 No Centro de Conferências do Troia Design Hotel, em Troia, Grândola – ( XXII CONGRESSO DA 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES);  

 No Mini-auditório do Teatro-Cine, em Pombal – (CONFERÊNCIA: POMBAL - PROGRAMA 

OPERACIONAL INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO); ---------------------------------------------------  

 No Restaurante Pedro dos Leitões – (JANTAR/CELEBRAÇÃO DO 70.º ANIVERSÁRIO DO 

GRUPO DESPORTIVO DA MEALHADA); -------------------------------------------------------------------  

 No Salão Nobre da Câmara Municipal de Mealhada – (ASSINATURA DO PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO DO PROJETO “OLHOS SOLIDÁRIOS”); -----------------------------------------  

 Na Biblioteca Municipal de Mealhada – (CONFERÊNCIA DE IMPRENSA DE APRESENTAÇÃO 

DA 2ª VOLTA À BAIRRADA EM BICICLETA); ----------------------------------  

 No edifício dos Paços do Concelho de Mealhada – (REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS 

DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS DE 

MEALHADA). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

OBRAS E ACÇÕES EM CURSO------------------------------------------------------------------------  

OBRAS: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Limpeza das valetas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Limpeza dos largos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Limpeza dos cemitérios; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Obras no Cemitério Novo de Antes; ----------------------------------------------------------------------------------  

- Reparações várias; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Limpeza das Fontes de Mergulho; ------------------------------------------------------------------------------------  

- Reparação dos caminhos da União das Freguesias; --------------------------------------------------------------  

- Colocação de marcos limitadores no Largo Mário Navega, em Antes; ------------------------------------  

- Reparação da fonte do Poço Concelho; ---------------------------------------------------------------------------  

- Continuação da obra de colocação de caneletes no Poço de abastecimento de água ao fontanário e 

lavadouros do Largo de S. Martinho em Arinhos. ----------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 de iluminação no Largo de S. José na Póvoa da Mealhada, na zona dos antigos lavadouros;  

- Aquisição do terreno onde está implantado o Poço de abastecimento de água ao fontanário e 

lavadouros do Largo de S. Martinho em Arinhos; ---------------------------------------------------------------  

- Colocação do portão de acesso às instalações sanitárias públicas, em Ventosa do Bairro; -------------  
- 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 (aguarda levantamento topográfico);-----  

- Conclusão das obras de ampliação do Cemitério Novo de Antes; --------------------------------------------  

- Execução de muro no Cardal (aguarda resolução do apoio da Câmara Municipal de Mealhada);----  

- Beneficiação da cobertura e zona dos contentores de lixo do Largo Dr. António Antunes Breda, na 

Póvoa da Mealhada (aguarda levantamento topográfico); ------------------------------------------------------  

- Aquisição de uma parcela de terreno junto à fonte de mergulho na Póvoa da Mealhada; --------------  

- Manutenção e pintura de edifícios, num cemitério e outro património da União das Freguesias;-----  

- Pavimentação dos corredores interiores do Cemitério Novo de Antes; ------------------------------------  
- Reparação e condução da água através de canelete para o dreno existente, e arranjo da envolvente, no 

lavadouro do Barregão; ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Recolocação do busto do Dr. Américo Couto, com recurso a trabalhos de construção civil. ----------  

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

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

-------A senhora Vera Neto interveio para saber como foram atribuídos os 

stands/tasquinhas da União de Freguesias na Festame – Feira do Município de Mealhada, 

às associações que as vão explorar. ---------------------------------------------------------------------------  

-------O Senhor Presidente esclareceu que na Mealhada a tasquinha foi entregue aos 

Bombeiros uma vez que não houve necessidade de sorteio porque não havia mais 

associações candidatas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------No dia seguinte à Junta ter comunicado à Câmara as associações que estariam no 

Festame, o Grupo Desportivo da Mealhada contactou a Junta para saber se podia 

explorar a tasquinha, mas uma vez que já se tinha comunicado à Câmara e aos 

Bombeiros não havia como reverter a situação. -------------------------------------------------------------  

-------Na Antes foi difícil encontrar quem quisesse explorar a tasquinha mas no último dia e 

depois de algumas conversações ficou com a ADCRA – Associação Desportiva, Cultural 

e Recreativa de Antes. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------Em Ventosa do Bairro o Centro Social auscultou a Junta sobre a possibilidade de 

exploração da tasquinha e uma vez que o Rancho de Ventosa, que era a única 

associação que também estava interessada, já tinha explorado em vários anos 

anteriores, será o Centro Social a explorar. ---------------------------------------------------------------------  

-------A senhora Vera Neto sugeriu que em futuros eventos sejam informadas todas as 

coletividades/associações da União e que se faça uma reunião com todos os 
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interessados e que caso haja necessidade disso se faça sorteio entre os mesmos. 

Importante é haver regras na atribuição para que todas as associações interessadas 

tenham a mesma oportunidade. -------------------------------------------------------------------------------  

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

PONTO CINCO DA ORDEM DE TRABALHOS – Apreciação dos subsídios atribuídos durante o 

ano de 2014; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------O Senhor Presidente fez uma breve explicação sobre os subsídios que foram 

atribuídos, de que forma o foram e a quem. ------------------------------------------------------------------  

-------Não foram colocadas questões---------------------------------------------------------------------------  

PONTO SEIS DA ORDEM DE TRABALHOS – Apreciar o inventário dos bens, direitos e 

obrigações patrimoniais de 2014-------------------------------------------------------------------------------  

-------O Senhor Presidente da Junta explicou que ter o inventário dos bens, direitos e 

obrigações da Junta atualizado é uma imposição legal e que deve ser apreciado pela 

Assembleia-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Não houve quaisquer questões colocadas. -------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Presidente:  

1ª Secretária:  

2º Secretário: 


