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ATA NÚMERO QUATRO/ANO DOIS MIL E DEZOITO 

 

-------Aos vinte seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte horas e 

trinta minutos, compareceram na antiga sede da extinta Junta de Freguesia de Antes, na Rua 23 de 

abril, 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, Ana Alexandra da Conceição Lousada, 1º Secretário Rui Manuel Ribeiro César, os Vogais, 

António José Brazileiro Costa, Rui Manuel Cruz Mendes, Andreia Susana Dinis Martins, Sara 

Margarida Silva Bernardes e José Carlos Ferreira Duarte da Silva. -------------------------------------- 

------- A 2ª Secretária Sílvia Patrícia Morais Sousa Filipe e os vogais Vera Mónica de Oliveira Neto, 

Marco Paulo Moreira dos Santos, Ivete Carla Moreira Carrinho e Licínio Rodrigues Martinho 

faltaram à sessão, tendo sido apresentada a devida e atempada justificação. ------------------------- 

-------A vogal Ana Filipa Soares Varela faltou à sessão. ------------------------------------------------- 

-------A secretária Silvia Filipe e os vogais Vera Neto e Marco Moreira foram substituídos na sua 

ausência pelos cidadãos que se encontram de seguida na lista do partido pelo qual foram eleitos, 

(considerando que Manuel Rodrigues Ferreira e Sofia Alexandra Cerveira Duarte justificaram não 

poder comparecer à reunião), a saber: Luís Manuel Avelar Bento Aveleira, Ângelo Baía Nogueira e 

Luís Paulo Freitas da Conceição. ------------------------------------------------------------------------- 

-------Considerando a falta da 2ª secretária Sílvia Filipe, secretariou a reunião a vogal Andreia 

Martins. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------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 Horácio 

Fonseca e as vogais Ana Sofia Lousado e Graça Maria Neves Batista. ---------------------------------- 

-------Livro de Presenças: Os Elementos supramencionados 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 ordem de trabalhos. -------------------------------------------------- 

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

------- Pediu para intervir a senhora Sandra Jesus, que mora na Rua do Pontão, em Antes, e que 

mesmo com uma lomba acha que há excesso de velocidade nessa rua. Sugere que se coloque 

sinalização, presença das autoridades ou realização de uma campanha de sensibilização. ----------- 
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-------O Sr. Horácio Fonseca, tesoureiro da Junta, diz que o melhor seria colocar polícia com radar, 

situação com a qual a senhora Sandra não concorda. -------------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente, João Santos disse que que a Antes está com um problema grave de trânsito 

e que a junta não tem capacidade para o resolver, uma vez que foram feitas alterações ao trânsito 

e as ruas não estão projetadas para tal. Fala ainda da falta de respeito dos condutores, 

nomeadamente, nas lombas do Cardal. As pessoas devem ter consciência que há um limite de 

velocidade e que existem pessoas que não respeitam nem o limite nem as lombas.E que esta 

situação da alteração de trânsito terá de ser exposta à Câmara Municipal. ---------------------------- 

-------Seguidamente pediu para intervir o Sr. Artur Louzado que abordou o tema da desagregação 

das freguesias. Leu uma carta que enviou à Câmara Municipal e também a resposta que lhe deu o 

Sr. Presidente da Câmara. Depois leu ainda outro texto sobre a vontade de tentar que a Antes 

voltasse a ser novamente freguesia. --------------------------------------------------------------------- 

-------Refere ainda que deu início ao funcionamento da extensão de saúde de Ventosa do Bairro e 

questiona se a mesma se encontra a funcionar. ----------------------------------------------------- 

-------O Sr. Presidente João Santos diz que foi convidado para ser candidato à Junta de Freguesia 

da Mealhada e só depois é que lhe disseram que ia ser candidato à União de Freguesias e que as 

sedes da juntas “extintas” não abriam sequer e que agora estão abertas dois dias por semana para 

as pessoas poderem tratar dos seus papeis. Diz ainda que a União de Freguesias tem aprovado por 

unanimidade a desagregação das freguesias. Relativamente à extensão de saúde de Ventosa do 

Bairro, refere que foi falar com as entidades competentes e que lhe foi dito que não há médicos 

para compor o centro de saúde. Referiu-se ainda às obras de beneficiação que foram feitas na sede 

da junta da Antes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Artur Louzado interveio ainda para dizer que não está contra as pessoas que estão à 

frente da União das freguesias, apenas que a vontade é de ver novamente a Antes como freguesia. 

-------A senhora Arminda Martins pediu para intervir, inicialmente como Vereadora da Câmara 

Municipal, mas também como freguesa, residente na Antes. Referiu que está em curso um 

processo de descentralização na área da saúde, sendo que atualmente nem a Junta nem a Câmara 

Municipal têm intervenção a este nível, referindo ainda que para o Sistema Nacional de Saúde 

funcionar corretamente não pode ter inúmeras extensões abertas, pois os seus custos são 

insuportáveis. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Quanto ao tráfego da Antes, afirma que foi o capitão da GNR que foi falar com a Câmara 

Municipal e fez o pedido de alteração, pedido que o Presidente da Câmara aceitou mas a título 
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precário. Disse ainda que as ruas do Freixainho, Caramouços e S. José têm muito mais trânsito do 

que era habitual e que seria boa ideia a campanha de sensibilização proposta pela senhora Sandra 

Jesus e que teve conhecimento de um pedido feito pela Junta para a colocação de lombas. Quanto 

à desagregação de freguesias disse que não temos oito freguesias mas sim seis freguesias, pois 

elas foram extintas e que em 2016, o PS, o executivo da Câmara aprovou por unanimidade para 

que voltasse ao que era. Refere ainda que os documentos aprovados pela Assembleia de Freguesia 

da União de freguesias e pela Assembleia Municipal foram remetidos para Lisboa. ------------------- 

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

-------O secretário da Junta Fernando Parreira referiu o evento organizado pela Junta, a IX Mostra 

de Saberes e Sabores em Ventosa do Bairro, no mês de agosto, que correu muito bem, mas 

mostrou o seu descontentamento por alguns membros da Assembleia não terem sequer estado 

presentes na inauguração. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. António Costa concorda com a observação do Sr. Fernando Parreira, mas acrescenta 

que há pessoas que não estiveram presnetes, como no seu seu caso, por motivos de força maior. -- 

-------A presidente da Mesa, Ana Lousada, acrescenta ainda que também não esteve presente por 

ter estado de férias fora do concelho, mas que justificou a sua ausência. Julga ainda que, uma vez 

recebendo o convite, as ausências deviam pelo menos ser justificadas, situação que nem sempre 

acontece. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------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 Sra. Presidente da Assembleia informa que uma vez que a ata seguiu para todos os 

membros da Assembleia, a mesma não será lida. ------------------------------------------------------- 

-------Não havendo correções à ata foi a mesma submetida à votação, tendo o documento sido 

aprovado por maioria com três abstenções. ------------------------------------------------------------- 

PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA – 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; ----------------------------- 

-------A propósito desta informação, que se anexa e aqui se dá por integralmente reproduzida para 

todos os efeitos, o senhor Presidente da União disponibilizou-se para prestar todos os 

esclarecimentos que considerassem necessários ------------------------------------------------------- 

------- O Sr. António Costa diz que considera positivo a mudança/transferência da manutenção dos 

espaços verdes para a junta porque alguns encontram-se em mau estado. --------------------------- 
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-------O Sr. Rui Mendes chama a atenção para o desaparecimento dos púcaros no cemitério de 

Arinhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Fernando Parreira explica que foram colocados jarros e vassouras nos vários cemitérios 

da freguesia, que desapareceram na sua maioria, mas que brevemente irão ser recolocados, bem 

como novos suportes para os mesmos.  ----------------------------------------------------------------- 

-------O Sr. Rui Mendes refere ainda os restos de materiais de construção depositados atrás do 

cemitério de Arinhos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA – Discussão e aprovação do acordo de delegação de 

competências de gestão e manutenção de espaços verdes municipais e limpeza de vias e 

espaços públicos----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O senhor presidente João Santos esclarece o que é o documento e o respetivo anexo.----- 

-------O Senhor José Carlos Silva questiona se o valor é viável, ao que o senhor presidente 

responde que que é definido por lei e atribuído pela Câmara Municipal. ------------------------- 

-------A senhora vereadora Arminda Martins explica que a Câmara viu a possibilidade de 

transferência deste montante e que pediu opinião às seis juntas de freguesia. E que foi sugerido 

por um presidente de junta que o montante fosse distribuído igualmente por todas, ou seja, resulta 

de um acordo entre os seis presidentes de junta. ----------------------------------------------------- 

-------O senhor Presidente esclarece que o orçamento engloba o Fundo de Financiamento das 

Freguesias e que a junta deveria ter um orçamento maior dada a sua extensão.---------------------- 

-------O Sr. Luís Aveleira sugere que haja um condicionamento ao estacionamento nos dias em 

que há limpeza das vias, ao que o senhor Presidente responde não ser possível limitar assim o 

estacionamento e que a Câmara já adquiriu uma máquina para limpeza que não projeta qualquer 

tipo de material. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------O senhor António Costa questiona novamente se a verba é suficiente, ao que o presidente 

responde que têm que trabalhar com o que recebem mas que seria bem-vindo o reforço da 

mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A senhora vereadora Arminda Martins diz ainda que a transferência é uma benesse que a 

Câmara dá, mas que se fosse um "mau negócio" não seria aceite pelos presidentes de junta. ------- 

-------Não havendo mais questões, passou-se de imediato à votação, tendo a Assembleia 

deliberado por maioria, com o voto contra do Senhor José Carlos Silva, aprovar acordo de 

delegação de competências de gestão e manutenção de espaços verdes municipais e limpeza de 
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vias e espaços públicos. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------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 duas horas, da qual se lavrou a presente Ata que depois de lida e 

aprovada, será assinada. --------------------------------------------------------------------------------- 
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