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--------------------------ACTA N.º 41 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS,
DE 25 DE MAIO DE 2015 -------------------------------------------------------No dia vinte e cinco de Maio 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, senhora vogal Ana Sofia da
Costa Lousado e o senhor 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 40), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. COMPUTADORES DA ANTES E VENTOSA DO BAIRRO ----------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou que solicitou ao sr. Jaime
Garcia, informático, uma informação detalhada sobre os computadores
existentes na Antes, outrora utilizados no posto público de Internet. Disse ainda
que o sr. Jaime Garcia elaborou uma informação escrita, onde dizia que os
referidos computadores não tinham condições para dar resposta às agora
solicitações, pois as suas características técnicas não permitiam uma evolução
que pudessem dar resposta às actuais exigências do software, e que mesmo
que se pretendesse uma pequena evolução com a implementação de mais
memória e software do sistema operativo mais recente, esse upgrade ficaria
caro e não se justificaria. Disse ainda que foi sugerido pelo informático a
aquisição de dois computadores usados de marca Fujitsu Siemens Exprimo
5730, com 1 ano de garantia - Pentium Dual Core 8500 2.0 - 2Gb de memória
Ram DDR2 - Disco de 160GB satã - Windows 7 Home - Placa de rede Gigalan,
pelo valor de 200€ + Iva, fazendo a retoma das máquinas antigas pelo valor de
40€ cada uma. ----O senhor presidente, João Santos disse que estava para breve a abertura de
um programa que contemplava uma candidatura para a aquisição de
equipamento informático, e que face a isso não se justificava a aquisição dos
computadores referidos na informação. ----------------------------------------------------Face a esta informação do senhor presidente, João Santos, o executivo
deliberou, por unanimidade, não adquirir os computadores, e promover
oportunamente a candidatura para a sua aquisição. -----------------------------------3. COLOCAÇÃO DO BUSTO DO DR. AMÉRICO COUTO ---------------------------

O senhor presidente, João Santos, e face à deliberação de 3 de Novembro de
2014, comunicou que já foi colocado o busto do Dr. Américo Couto na base
original sita na rotunda da Avenida 25 de Abril na Mealhada. Disse ainda, e
contrariamente ao que tinha sido dito, a opção foi colocar o busto original,
utilizando-se para o efeito uma técnica de fixação para dificultar o roubo. -------4. FREIXO DO LARGO DR. HENRIQUE NAVEGA – VENTOSA DO BAIRRO O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou que o freixo de grande
porte existente no Lg. Dr. Henrique Navega tem uns ramos secos na sua copa,
na sua parte mais alta, que correm o risco de partir, e poder vir a colocar em
risco pessoas e bens. ---------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, enviar uma comunicação para a
Câmara Municipal proceder ao seu corte, por se tratar de uma questão da sua
competência. --------------------------------------------------------------------------------------5. VI MOSTRA DE SABORES E SABERES ---------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, e na sequência do que tinha sido
falado na reunião anterior, informou que já tinha elaborado a informação
direccionada para os artesãos, e que já tinha publicado, quer a informação,
quer a ficha de inscrição no site da União. Disse ainda, que também já tinha
enviado a informação para a comunicação social, e que a mesma já tinha sido
publicada. Disse também que agora se iria ficar à espera das inscrições para a
participação dos artesãos. ---------------------------------------------------------------------6. QUINTA DO VALE E QUINTA DOS COUTOS ---------------------------------------A senhora vogal, Sofia Lousado, alertou para o facto de nestas duas
urbanizações continuar a haver no interior dos lotes muitas ervas daninhas, e
que os residentes já se tinham queixado deste cenário. Disse ainda que a
Junta da União das Freguesias tem limpo a zona dos passeios e espaços
verdes públicos, e que é lamentável no interior dos lotes continuar a haver um
total abandono, que mais parece um matagal. -------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, e em face das inúmeras queixas dos
moradores e fregueses, enviar e-mail à Câmara de Mealhada a alertar para
esta situação degradante. ----------------------------------------------------------------------7. CAIXA DE RECOLHA DE ÁGUAS PLUVIAIS – VENTOSA DO BAIRRO ---O senhor presidente, João Santos, falou da questão de um obstáculo existente
na valeta na quina da casa do senhor Reinaldo Ferreira, que estava a fazer
com que as águas pluviais fosse encaminhadas para a plataforma da estrada,
e não para a valeta onde devia correr. -----------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, disse que esta questão já se arrasta
há muito tempo, e que provavelmente este obstáculo foi feito para que as
águas pluviais não criassem constrangimentos ao dono da casa, mas que de
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facto criavam uma situação complicada para quem tinha de passar por ali em
dias de chuva, já que água era encaminhada para a zona da estrada. ------------O executivo deliberou, por unanimidade, enviar ofício ou e-mail à Câmara
Municipal, para que fosse executada uma caixa de recolha de águas pluviais, e
as mesmas fossem encaminhadas por meio de um canalete, ou por manilhas
para a rua da Ponte. -----------------------------------------------------------------------------8. CASA EM RUINAS – RUA DO PONTÃO NA ANTES -----------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, alertou para uma casa em ruínas
existente na rua do Pontão, na Antes. Disse ainda que esta casa está a colocar
em risco a segurança pública, e que teríamos de fazer a comunicação à
Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, enviar ofício ou e-mail à Câmara
Municipal a comunicar esta situação. -------------------------------------------------------9. PINTURA DO PATRIMÓNIO DA UNIÃO DAS FREGUESIAS -------------------O senhor presidente, João Santos, referiu que se tinham de pedir cotações
para a pintura do património da União das Freguesias. Disse ainda que se teria
de definir o que era mais prioritário, e que face a isso, se pediam cotações a
empresas do ramo da União das Freguesias para se proceder o mais urgente
possível à sua execução. ----------------------------------------------------------------------Face a isto solicitou ao senhor secretário, Fernando Parreira, e ao senhor
tesoureiro, Benjamim Almeida, que elaborassem uma lista do que
consideravam mais prioritário nas áreas geográficas de Ventosa do Bairro e
Antes, respectivamente. ------------------------------------------------------------------------10. DIVERSOS ------------------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, falou da questão dos caminhos da
Freixeira, no sentido de saber quando iriam ser arranjados, uma vez que tinha
recebido queixas das pessoas que passavam por ali regularmente. ---------------O senhor presidente, João Santos, disse que a questão da reparação dos
caminhos iria começar muito brevemente, e que essa questão seria
ultrapassada. --------------------------------------------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, falou da questão dos dois ciprestes e
da laranjeira que faltam na zona do parque de estacionamento da Ferrugens,
na Antes. Disse ainda que faltam as grelhas no canalete longitudinal na zona
do estacionamento, e que era importante tapar o canalete para evitara
acidentes com as pessoas. --------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, e em relação às questões colocadas pelo
senhor tesoureiro, disse que ia resolver junto da Câmara Municipal. ---------------

O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou que a grade de protecção
existente na envolvente à capela de S. José estava a precisar de ser pintada.
Disse ainda que existia um buraco na estrada que era necessário reparar, junto
da casa do sr. Jacinto, na rua do Pontão – Antes. --------------------------------------O senhor presidente, João Santos, e em relação à grade da capela, disse que
era depois para se enquadrar na obra da pintura do património da União das
Freguesias. Disse ainda que em relação ao buraco na estrada, os serviços
administrativos iriam comunicar esse facto à Câmara Municipal, para esta
proceder à sua reparação. ---------------------------------------------------------------------O vogal, António José Breda, comunicou que na rua das Fábricas, no Cardal,
estava uma fuga de água. Disse ainda que era costume nesta zona haver
muitas rupturas de água. -----------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, prontamente por telefone comunicou a
avaria ao chefe do sector de águas, Eng. Pita, que ficou de resolver com
urgência. --------------------------------------------------------------------------------------------A vogal, Sofia Lousado, alertou para o facto de no largo do Cardal haver a
necessidade urgente de se proceder à sobre elevação da zona do largo, para
forçar a redução da velocidade. Disse ainda que este local se torna muito
perigoso para as pessoas, devido à velocidade elevada das viaturas que
circulam por esta via, e que por questões de segurança terá de se fazer esta
intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que já tinha colocado esta questão à
Câmara Municipal, mas que até à data nada tinha sido feito. Disse ainda, que
esta obra tinha sido uma promessa eleitoral, e que iria novamente fazer
pressão junto da Câmara Municipal para que a mesma fosse executada com
urgência. --------------------------------------------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 19h30 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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