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--------------------------ACTA N.º 36 ------------- ------------- 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,  
DE 16 DE MARÇO DE 2015 ----------------------------------------------------- 
No dia dezasseis de Março de dois mil e quinze, 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, a vogal Ana Sofia da Costa 
Lousado e o vogal António José da Silva Breda. ----------------------------------------- 
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 35), após se ter procedido à sua leitura. ------------------ 
2. ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSIÇÃO --------------------------------------------- 
O senhor presidente, João Santos, dando cumprimento ao estipulado na alínea 
tt) do n.º 1 do art.º 16, da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, apresentou para 
discussão e aprovação o Relatório Anual de Observância do Respeito pelos 
Direitos e Garantias do Estatuto do Direito de Oposição, cujo teor se dá como 
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas n.º 2, mandato 2013/2017 ------------------------------- 
O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório Anual de 
Observância do Respeito pelos Direitos e Garantias do Estatuto do Direito de 
Oposição, e remeter o mesmo a todos os titulares do direito de oposição para 
sobre ele se pronunciarem, e se assim o entenderem, requererem a sua 
discussão pública, em conjunto com as eventuais respostas na assembleia de 
freguesia, sendo que o mesmo deverá ser publicitado através de edital, e no 
site da Junta da União das Freguesias. ----------------------------------------------------- 
Esta deliberação foi aprovada em minuta, para produção de efeitos imediatos – 
3. REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO DOS CEMITÉRIOS ------- ------------------ 
O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou a existência dos 
requerimentos a solicitar a emissão de alvarás de concessão de terreno, para 
regularização do cadastro do cemitério de Arinhos. Disse ainda que estes 
requerimentos tinham sido apresentados por: --------------------------------------------- 
Fabiano Pereira de Almeida da Cruz e Maria do Céu Baptista da Cruz Miranda 
- Cemitério de Arinhos --------------------------------------------------------------------------- 
Manuel Oliveira da Cruz e Alda Oliveira da Cruz – Cemitério de Arinhos ---------- 



O executivo deliberou, por unanimidade, emitir os respectivos alvarás de 
concessão de terreno, para regularização do cadastro dos cemitérios. ------------ 
4. ALVARÁS DE CONCESSÃO DE TERRENO ---------------- ------------------------- 
O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou que foram requeridos a 
emissão de alvarás de concessão de terreno da compra de sepulturas 
perpétuas, nos cemitérios de Arinhos e cemitério novo de Antes. Disse ainda 
que estes requerimentos tinham sido apresentados por: ------------------------------- 
Silvina Rodrigues Barreto – Cemitério de Arinhos ---------------------------------------- 
José Louzado de Oliveira – Cemitério Novo de Antes ---------------------------------- 
Carlos de Jesus Fernandes - Cemitério Novo de Antes -------------------------------- 
Rui Manuel da Cruz Bulário - Cemitério Novo de Antes -------------------------------- 
O executivo deliberou, por unanimidade, emitir os respectivos alvarás de 
concessão de terreno. --------------------------------------------------------------------------- 
5. DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE TITULAR DE CONCESSÃO D E 
TERRENO ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou que foi requerido por Maria 
Cristina dos Santos Baptista Dias a renúncia de titular do direito de concessão 
de terreno, referente à sepultura perpétua n.º 63, talhão B, titulada pelo alvará 
n.º 70/2012-VB, emitido em 29/11/2012. ---------------------------------------------------- 
O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de renúncia do titular 
do direito de concessão de terreno. Deliberou ainda comunicar esse facto aos 
restantes titulares, e que iria ser emitido um novo alvará em nome dos 
restantes titulares. --------------------------------------------------------------------------------- 
6. CONSTRUÇÃO DE MURO NO CARDAL ------------------- --------------------------- 
O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou que foi abordado pela 
senhora Fernanda Simões, no sentido de saber qual era o ponto da situação da 
execução do muro do Cardal. ------------------------------------------------------------------ 
O senhor presidente, João Santos, disse que se estava a tentar junto com a 
Câmara Municipal o enquadramento legal para resolver esta questão, mediante 
as condicionantes do DL 75/2013 de 29 de Setembro ---------------------------------- 
7. LAVADOUROS DE BARREGÃO ------------------------- -------------------------------- 
O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou que foi abordado pelo 
senhor Mário Manuel dos Santos Almeida, da Póvoa do Garção, no sentido da 
Junta da União das Freguesias fazer o desvio das águas provenientes dos 
tanques dos lavadouros de Barregão, que se encontram partidos, porque as 
mesmas estão a prejudicar a vinha contígua a este local, já que está 
permanentemente a correr água, causando assim problemas no crescimento 
das videiras. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor presidente, João Santos, comunicou que irá passar no local para ver 
essa questão, e que a mesma é para resolver o mais urgente possível. ----------- 
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8. CAMINHO DO ARNEIRO - ARINHOS ------------------- -------------------------------- 
O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou que foi abordado por um 
concidadão de Arinhos, a alertar para o facto de a barreira sul do caminho do 
Arneiro, em Arinhos, ter caído, e de assim por em causa a sua estabilidade, e 
consequentemente a segurança das pessoas que por ali passam. ----------------- 
O senhor presidente, João Santos, disse que ia passar por lá para avaliar a 
situação, para em função disso serem eventualmente tomadas as medidas 
necessárias, e se fosse caso disso, comunicar-se à Câmara Municipal. ----------- 
9. JOAQUIM DE ALMEIDA JORGE – NOTIFICAÇÃO --------- ------------------------ 
O senhor secretário, Fernando Parreira, questionou sobre qual era o ponto da 
situação sobre a notificação ao senhor Joaquim de Almeida Jorge, residente na 
Antes, para regularizar a situação pendente dos canídeos. --------------------------- 
O senhor presidente, João Santos, informou que estavam a ser preparados os 
documentos para lhe enviar. ------------------------------------------------------------------- 
10. FONTE DO POÇO CONCELHO --------------------------------------------------------- 
O senhor presidente, João Santos, informou que a captação da fonte do poço 
Concelho já estava arranjada. Disse ainda que foi feita uma intervenção ao 
nível da conduta que ligava a galeria da mina ao depósito da fonte. Disse 
também que face a esta intervenção, para além da água da fonte, também foi 
reposta a água na zona dos lavadouros. --------------------------------------------------- 
11. MONUMENTO À MEMÓRIA DOS COMBATENTES DA GUINÉ – PEDIDO 
DE APOIO ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O senhor presidente, João Santos, informou que foi requerido à Junta da União 
das Freguesias, pela comissão dos combatentes da Guiné, entre 61/74, do 
concelho de Mealhada, o apoio para a aquisição do monumento comemorativo 
à memória dos combatentes na Guiné, monumento esse que se pretendia 
colocar no largo do Cruzeiro, em Ventosa do Bairro. Disse ainda que esse 
monumento, teria de ser feito por uma empresa da especialidade do nosso 
concelho, e que teria um custo de 1650€. -------------------------------------------------- 
O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado, traduzido 
na aquisição do monumento ------------------------------------------------------------------- 
12. CARMINA ISABEL NORONHA PARREIRA – RECLAMAÇÃO -- -------------- 
O senhor presidente, João Santos; deu conhecimento de uma exposição, no 
livro de reclamações, apresentada por Carmina Isabel Noronha Parreira, por 
alegadamente o atendimento não ter sido o mais correcto. --------------------------- 
O senhor presidente, no âmbito das competências próprias, e apesar do 
problema ter ficado resolvido no dia da reclamação, disse que iria enviar 
resposta à reclamante, conforme o previsto no Art.º 4.º, da Portaria 659/2006 
de 3 de Julho, sendo que não ia dar provimento à reclamação, pelo facto de, e 



após análise dos factos ocorridos, não ter encontrado motivos que 
justificassem a reclamação. -------------------------------------------------------------------- 
13. GRUPO DE PEREGRINOS DE ESPINHO -------------------------------------------- 
O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que, um grupo de peregrinos 
de Espinho entrou em contacto com ele, no sentido da cedência do Pavilhão do 
Sume para pernoitarem, quando fizerem a peregrinação a Fátima. Disse ainda 
que, ao longo dos anos, tem sido habitual este grupo passar pela Antes e 
pernoitar no Pavilhão do Sume. --------------------------------------------------------------- 
O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do Pavilhão do 
Sume ao grupo de peregrinos de Espinho. ------------------------------------------------- 
14. DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que os chuveiros do pavilhão 
do Sume estavam avariados, e que era necessário arranjar com urgência, para 
dar condições aos peregrinos de Espinho que iriam pernoitar no local. ------------ 
O senhor presidente, João Santos, disse que essa questão iria ser resolvida o 
mais urgente possível. --------------------------------------------------------------------------- 
O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, comunicou que faltava uma laranjeira 
no parque de estacionamento das Ferrugens, e dois ciprestes junto ao 
cemitério novo de Antes. Disse também que era necessário adquirir para os 
cemitérios da Antes, jarros de plástico para transportar água para regar as 
flores das sepulturas, tendo colocado a questão se esses jarros poderiam ser 
adquiridos na loja da Antes. -------------------------------------------------------------------- 
O senhor presidente, João Santos, disse que em relação à laranjeira e aos 
ciprestes, os mesmos iriam ser adquiridos e colocados nos locais referidos. 
Disse ainda que em relação aos jarros de plástico, os mesmos eram para ser 
adquiridos na loja da Antes. -------------------------------------------------------------------- 
E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União 
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 20 horas e 00 
minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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__________________________________________ 


