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--------------------------ACTA N.º 22 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 11 DE AGOSTO DE 2014 -------------------------------No dia onze de Agosto de dois mil e catorze, no edifício sede da União das
Freguesias, em Mealhada, pelas dezassete horas e trinta minutos, reuniu o
executivo da União das Freguesias, sob a presidência do Senhor João Carlos
Ferreira dos Santos, presidente da União das Freguesias da Mealhada,
Ventosa do Bairro e Antes. --------------------------------------------------------------------Estiveram ainda presentes, o senhor secretário Fernando da Silva Parreira, o
senhor tesoureiro Benjamim Nogueira de Almeida, senhora vogal Ana Sofia da
Costa Lousado e o senhor vogal António José da Silva Breda. ---------------------Apesar de ser uma reunião pública, não esteve ninguém presente durante esse
período. ---------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente deu início à reunião, onde foram apresentados e
discutidos os seguintes assuntos: -----------------------------------------------------------1. APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR ------------------------------A Junta da União de Freguesias deliberou, por unanimidade, aprovar a acta da
reunião anterior (acta n.º 21), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. 4.º PASSEIO SÉNIOR-----------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, falou da realização do passeio sénior,
disse que o mesmo já estava em andamento e apresentou o programa para o
mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, referiu que o passeio teria de ser para todos
os idosos da União das freguesias que estivessem interessados em participar,
e que os panfletos da publicidade teriam necessariamente de incluir esta nova
realidade. -------------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, alterar o flyer da publicidade, e afixar
os mesmos nos locais de interesse na zona da Mealhada. ---------------------------3. V MOSTRA DE SABORES E SABERES ----------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, fez a apresentação do programa da V
Mostra de Sabores e Saberes, bem como dos convites a enviar todos os
convidados para a inauguração do certame. Disse ainda que era necessário
fazer o licenciamento do programa da animação junto da Sociedade
Portuguesa de Autores. Disse também que era costume brindar os convidados
com uma taça de espumante, e que para isso era necessário adquirir o mesmo
junto dos produtores da União. ----------------------------------------------------------------

O executivo deliberou, por unanimidade, adquirir o espumante às Caves
Messias, da Mealhada e à Quinta do Carvalhinho, de Ventosa do Bairro, uma
vez que as empresas em causa são da área geográfica da União das
Freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------4. APRESENTAÇÃO PÚBLICA DA HERÁLDICA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, incluiu uma proposta para a apresentação
pública da heráldica da União das Freguesias. Disse ainda, e segundo ele, na
data do primeiro aniversário da União das Freguesias, seria a data ideal para
se fazer a apresentação pública, e que a mesma devia ter algum impacto junto
da população, e que a comunicação social também deveria estar presente,
pelo que sugeriu o anfiteatro da Escola Profissional Vasconcellos Lebre para o
fazer, tendo dito que iria solicitar a devida autorização ao senhor director da
escola. -----------------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a apresentação pública da
Heráldica da União das Freguesias. --------------------------------------------------------5. APOIOS A FESTAS TRADICIONAIS ---------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que a Fábrica da Igreja Paroquial
de Ventosa do Bairro, representada pela comissão de festas de N.ª S.ª da
Assunção de 2014, de Ventosa do Bairro, enviou e-mail a solicitar apoio com
brindes para uma manifestação desportiva – ciclismo, a realizar no dia 16 de
Agosto. ----------------------------------------------------------------------------------------------Disse que era a favor deste tipo de apoios, até para incentivar os
organizadores a não deixarem morrer as festas tradicionais. Disse também que
se deveria, para além do apoio com brindes, apoiar com uma verba a designar
pelo executivo, desde que previamente solicitada, em função do programa das
festas. -----------------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de brindes, estes
constituídos por uma garrafa de espumante para cada classificado, de acordo
com o regulamento da manifestação desportiva. Deliberou ainda, e em relação
aos apoios, os mesmos seriam entre 100€ e 200€, a analisar caso a caso pelo
executivo, em função do programa apresentado, sendo que o mesmo só seria
possível mediante a apresentação do respectivo documento de quitação. -------6. CAMINHO VICINAL EM ARINHOS, PARALELO À A1, LADO NASCENTE O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que se procedeu à
desmatação e limpeza do caminho vicinal em Arinhos, paralelo à auto-estrada,
lado nascente, para que fosse possível passar por lá. Disse ainda que este
caminho estava em muito mau estado, cheio de canas e silvas, e que era
impossível transitar-se pelo mesmo, pelo que houve necessidade de
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intervenção urgente. Disse também que com esta intervenção, foi reposta a
acessibilidade aos terrenos confinantes com este caminho, e que
oportunamente iria mostrar onde o mesmo se localizava. ----------------------------7. CAMINHO DA LAGOA SECA ------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, chamou à atenção para o que
considera uma situação perigosa, designadamente para o facto de que no
caminho da Lagoa Seca, e ultimamente, estarem a circular muitas viaturas, e
que na inserção deste com a estrada de ligação Antes/Sernadelo não existe
nenhum sinal de STOP. Disse ainda se eventualmente houvesse algum
acidente neste local, seria depois muito complicado de gerir essa situação,
tendo sugerido que se colocasse um sinal de STOP nesse caminho. -------------O executivo deliberou, por unanimidade, solicitar o apoio da Câmara Municipal
para a disponibilização do respectivo sinal, e a sua colocação no local mais
adequado. ------------------------------------------------------------------------------------------8. PAVILHÃO DO SUME, ANTES -----------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que os tubos de queda das
águas pluviais do pavilhão gimnodesportivo do Sume, na Antes, se encontram
danificados e partidos. Disse ainda que teria de arranjar com urgência, até
porque esta situação dava uma imagem de degradação ao edifício, e isso seria
de evitar. --------------------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, mandar arranjar os tubos de queda
com a urgência possível. -----------------------------------------------------------------------8. JARDIM DA ANTES -------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que esteve no jardim da Antes,
durante a execução da manutenção do mesmo pela jardineira Anabela Moreira.
Disse que após conversa com a jardineira, o melhor seria proceder-se a uma
reformulação do jardim, mais propriamente as áreas que contêm canteiros,
para que a sua manutenção fosse mais simples, e com custos bastante mais
reduzidos. Disse também que isso obrigaria a uma intervenção especializada,
mas que era fundamental para garantir que o jardim ficasse funcional e ao
mesmo tempo simples de se executar a sua manutenção. ---------------------------Face a estas condicionantes, o executivo deliberou, por unanimidade, solicitar
orçamento para a sua reformulação, a três empresas da especialidade. ---------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 19.30 horas. ------Para constar se lavrou a presente acta, e eu, Fernando da Silva Parreira,
secretário, redigi e subscrevi, e vou assinar junto do Sr. Presidente, Tesoureiro,
e restantes vogais. --------------------------------------------------------------------------------
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