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ATA NÚMERO NOVE /ANO DOIS MIL E QUINZE 

 

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

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

de Antes, sita na Rua 23 de Abril, n.º 34, em 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, Marco Paulo Moreira dos 

Santos, Fernando da Conceição Oliveira, Vítor de Jesus Gomes Neto e Paula Alexandra 

Oliveira da Cunha Felgueiras. ----------------------------------------------------------------------------------------  

-------Os vogais Cláudia Alexandra Lousado dos Santos, Licínio Rodrigues Martinho, Licínio 

de Almeida Nogueira, Vera Mónica de Oliveira Neto 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 Senhor 

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 o período de intervenção do público.------------------- 

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

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

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

-------A senhora Presidente começou por dar a palavra ao Senhor Benjamim Almeida que 

sugeriu que futuramente se propusesse uma alteração ao regimento da Assembleia para 

que não haja necessidade de esperar meia hora para o início da reunião quando já 

exista quórum. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A primeira secretária Ana Lousada esclareceu que o regimento já prevê essa 

situação e que a espera de trinta minutos se tem prendido com a tentativa de reunir 

todos os membros da Assembleia a fim de iniciar a reunião com todos presentes. No 

entanto e como o próprio Regimento assim o prevê de ora em diante deverá fazer-se 

cumprir e iniciar-se a sessão logo que esteja reunido quórum. ----------------------------------------- 

-------Seguidamente interveio o senhor secretário Fernando Parreira, cuja intervenção se 

transcreve na íntegra: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 



Nos dias 27, 28, 29 e 30 de Agosto, decorreu no Largo do Areal, a 6.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 presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui 
Marqueiro, do sr.º Vice, Guilherme Duarte, da srª. Vereadora Arminda Martins, o sr.º Vereador José Calhoa. Para além dos 
elementos do executivo da Junta da União das Freguesias, João Santos, Fernando Parreira, Benjamim Almeida e Ana Sofia 
Lousado, estiveram ainda presentes os presidentes da Junta de Freguesia de Barcouço, João Cidra Duarte, e da Vacariça, Carlos 
Rocha, o presidente do CRA, Emídio Alves, e ainda os representantes das associações presentes, o Centro Paroquial de 
Solidariedade Social de Ventosa do Bairro e o Rancho Infantil e Juvenil de Ventosa do Bairro, designadamente Maria Ermelinda 

Matos e Ângelo Nogueira, bem como todos os artesãos presentes no certame. ---------------------------------------------- 

Esta 6.ª Mostra, e como todos sabem, vem no seguimento dos objectivos definidos no início deste mandato, designadamente o de 

promover o convívio social e cultural da União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes. ----------------------- 

A Junta da União das Freguesias está empenhada em reforçar e dinamizar cada vez mais este evento, e por isso mesmo apostou 
na sua valorização, tendo sido executado um praticável no centro do largo do Areal, para as actuações de toda a animação do 

certame. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, tiveram 

a oportunidade única de degustar os sabores de excelência da nossa terra. -------------------------------------------------- 

Na área do artesanato foram criadas melhores condições logísticas para os artesãos exporem as suas peças, condições essas, 
que propiciaram a que todo o interior do largo saísse valorizado. Os artesãos tiveram a oportunidade de mostrar toda a sua arte, 
tendo inclusive vendido algumas peças, sinal de que os visitantes foram receptivos às variadas ofertas apresentadas neste 
certame. Pela primeira vez estiveram presentes artesãos da Mealhada, que sem qualquer dúvida foram uma mais-valia para o 

evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Durante o discurso de encerramento, foram atribuídas pequenas lembranças a todos os participantes neste certame, como 

agradecimento pela participação e valorização do mesmo. --------------------------------------------------------------------- 

Esta 6.ª Mostra de Sabores e Saberes, mais uma vez superou todas as nossas expectativas, tendo a participação de todos quanto 

nos visitaram, sido fundamental para o sucesso deste certame. -------------------------------------------------------------------- 

Um agradecimento especial a quem de uma forma ou de outra nos apoiou nesta iniciativa, a 6.ª, nomeadamente a Câmara 
Municipal de Mealhada, o Restaurante Octávio dos Leitões, a Lusaconta, a Sociedade da Água do Luso, o Tomé Fernandes, o 

Reinaldo Ferreira, o Fernando Duarte e Filhos Lda e Rubis Gás e a CADES. --------------------------------------------------- 

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 6.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, já referência da União das Freguesias da 

Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, e do município de Mealhada. --------------------------------------------------------------- 

O ano de 2016 continuará a ser de consolidação e afirmação deste evento, pelo que a 7.ª edição será uma certeza no panorama 

cultural e social da União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes. ---------------------------------------------- 

Durante este certame, ficou bem patente que este tipo de manifestação social e cultural, ainda que digamos, mais intimista, é 
absolutamente necessária para o reforço da coesão e do convívio entre as pessoas, bem como para a economia local, como aliás 

se pôde verificar pela actividade que este evento provocou nas instituições e artesãos que nele participaram. ---------------------- 

Como nota final, dizer ainda, e em tom de desagrado, que foi lamentável que a maioria, se não quase todos, os 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, e na minha opinião, o momento mais negativo do evento. --------------------------------------- 

Mealhada, 29 de Setembro de 2015-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fernando da Silva Parreira-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Não havendo mais intervenções passou-se de imediato ao período da ordem do dia. 

PONTO UM DA ORDEM DO DIA – 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 

cinco de Junho de dois mil e quinze.-------------------------------------------------------------------- --------- 

-------Não havendo quaisquer correções à ata procedeu-se à votação, tendo o 
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documento sido aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- 

PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA- 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 espelho parabólico Sernadelo; ---------------------------------------------------------------------- 
- Limpeza do Lago do Sume, em Antes (zona envolvente); ----------------------------------------------------- 
- Limpeza do exterior da E.P.V.L.; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
- Colocação de 2 bancos de jardim na Av. 25 de Abril; ------------------------------------------------------------ 
- Colocação de torneira nova no cemitério de Arinhos; - colocação de marco limitador e criação de 

2 áreas ajardinadas no Parque dos Namorados em Ventosa do Bairro; ------------------------------------- 
- Trabalhos de recolocação da pedra de identificação e outros, no Parque dos Namorados em 

Ventosa do Bairro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Abertura da represa de águas em Ventosa do Bairro; ----------------------------------------------------------- 
- Organização da VI mostra de sabores e saberes. ------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACÇÕES DO PRESIDENTE DA UNIÃO DAS FREGUESIAS, DE 06 DE JUNHO DE 2015, ATÉ À PRESENTE 
DATA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 No Jardim de Infância de Antes (Antes) – (“FESTA DE FIM DE ANO DO JARDIM DE INFÂNCIA”); 

 Na Escola EB nº1 de Pampilhosa Alta (Pampilhosa) – (ABERTURA DO EVENTO “XI PAMPIARTE-
MOSTRA DE ARTES”); -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 No Salão Nobre da Câmara Municipal da Mealhada (Mealhada) – (REUNIÃO DO CLAS 
MEALHADA – “CARTA SOCIAL – PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PDS)”); -------------------- 

 Na zona pedonal da Rua Dr. José Cerveira Lebre (Mealhada) – (INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO 
CIDADÃO DA MEALHADA); ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 No Salão Nobre do Casino de Luso (Luso) – (APRESENTAÇÃO PÚBLICA DO PROGRAMA 
COMEMORATIVO DOS 205 ANOS DA BATALHA DO BUSSACO); -------------------------------------------- 

 No Salão Nobre da Câmara Municipal da Mealhada (Mealhada) – (CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 No Salão Nobre da Câmara Municipal (Mealhada) – (SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 No Salão Nobre da Câmara Municipal (Mealhada) – (REUNIÃO DO CLAS DE MEALHADA);------- 

 Na sede da Santa Casa da Misericórdia da Mealhada (Mealhada) – (INAUGURAÇÃO DO 
ARQUIVO DO JORNAL DA MEALHADA); ------------------------------------------------------------------------ 

 No Auditório do Grande Hotel de Luso (Luso) – (CERIMÓNIA DE APRESENTAÇÃO DO HINO DA 
UNIVERSIDADE SÉNIOR CADES); ----------------------------------------------------------------------------------- 



 No recinto da Feira do Travasso (Travasso/Vacariça) – INAUGURAÇÃO DA VII FEIRA DE 
GASTRONOMIA DA FREGUESIA DE VACARIÇA; (Fernando Parreira) -------------------------------------- 

 No Jardim de Infância de Antes (Antes) – REUNIÃO DE PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
(PREPARAÇÃO DO ANO LECTIVO); (Fernando Parreira) ---------------------------------------------------- 

 No Salão do Casino (Luso) – APRESENTAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES “PORTUGAL EM VÉSPERAS DAS 
INVASÕES FRANCESAS, CONHECIMENTO GEOGRÁFICO E CONFIGURAÇÕES” E “EVOLUÇÃO DE 
UNIFORMES MILITARES PORTUGUESES, NA VERSÃO CARICATURAL DE CARLOS GONÇALVES”; 
(Fernando Parreira) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 No Jardim de Infância de Mealhada (Mealhada) – REUNIÃO DE PAIS/ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO (PREPARAÇÃO DO ANO LECTIVO); (Fernando Parreira) --------------------------------------- 

 No Pavilhão Municipal do Luso (Luso) – CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO DO 34º CAMPEONATO 
DA EUROPA DE SUB 17; (Fernando Parreira) ------------------------------------------------------------------- 

 No Salão Nobre da Câmara Municipal da Mealhada (Mealhada) – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DA MEALHADA; ------------------- 

 Na Câmara Municipal da Mealhada (Mealhada) – REUNIÃO PREPARAÇÃO CAMPEONATO DO 
MUNDO DE ORIENTAÇÃO EM BTT 2016; --------------------------------------------------------------------- 

 No Palace Hotel do Buçaco (Bussaco) – CERIMÓNIA COMEMORATIVA DO 205.º ANIVERSÁRIO 
DA BATALHA DO BUÇACO; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

OBRAS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Limpeza das valetas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Limpeza dos largos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- Limpeza dos cemitérios; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Reparações várias; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Limpeza das Fontes de Mergulho; ------------------------------------------------------------------------------------ 
- Colocação de marcos limitadores no Largo Mário Navega, em Antes; -------------------------------------- 
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); 
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- 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; --------------------------------------------------------------------------- 

-------O senhor Presidente da União fez algumas considerações sobre a sua informação. 

-------O senhor Fernando Oliveira informou da necessidade da limpeza do espaço à saída 

da Mealhada, no sentido do Porto, mais exatamente no local onde se faz inversão de 

marcha, tendo sido esclarecido que o referido local não é da competência da Junta de 

Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Não havendo quaisquer questões, passou-se ao ponto seguinte da Ordem do dia. - 

PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA – 1ª revisão orçamental; ------------------------------------------------ 

-------O senhor Presidente da União de Freguesias tomou da palavra para fazer algumas 

considerações sobre este assunto, designamente que uma das rubricas que diz respeito 

às obras a realizar no cemitério de Antes é dinheiro que, apenas agora, transitou da 

extinta Junta de Freguesia de Antes e por isso é justo que seja aplicado desta forma.------- 

-------Acrescentou ainda que serão adquiridas ferramentas designadamente uma 

máquina aspiradora de folhas, porque a que existe está a necessitar de ser trocada mas 

a troca não compensaria financeiramente pelo que será mantida a existente e 

comprada uma nova. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Finalmente será adquirida uma viatura de seis lugares e com báscula para 

transporte dos funcionários da junta e adequada aos serviços a efetuar. Esta compra 

prende-se essencialmente com a necessidade de assegurar a segurança dos funcinários 

mas também com a poupança do gasóleo do trator que tem servido de transporte.----- 

-------Não havendo qualquer questão, passou-se de imediato à votação, tendo a 

Assembleia deliberado por unanimidade aprovar a primeira revisão orçamental do ano 

de dois mil e quinze. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------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. ----------------------------  

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

de Freguesias, pelas vinte e três horas, da qual se lavrou a presente Ata que depois de 

lida e aprovada, será assinada. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Presidente: 

1ª Secretária: 

2º Secretário: 


