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--------------------------ACTA N.º 35 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 2 DE MARÇO DE 2015 ----------------------------------No dia dois 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 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 34), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. LARGO DR. ANTÓNIO BREDA, PÓVOA DA MEALHADA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO --------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, referiu a necessidade urgente de se fazer
uma intervenção no largo Dr. António Breda, na Póvoa da Mealhada, mas
especificamente na zona dos contentores, por apresentar uma imagem
degradante nada digna do local. Disse ainda que face à inércia da Câmara
Municipal no apoio solicitado para o efeito, teria de ser a Junta da União das
Freguesias a tomar a iniciativa de fazer uma intervenção na envolvente, para
tentar dignificar este espaço, tendo dito que numa primeira fase teria de fazer
um levantamento topográfico com algum pormenor. -----------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, mandar executar o levantamento
topográfico, sendo que o mesmo deveria ser feito preferencialmente por
topógrafo da área geográfica da União das Freguesias. ------------------------------3. RÁDIO BAIRRADA – PROGRAMA COM AS ASSOCIAÇÕES -----------------O senhor presidente, João Santos, informou que se realizou no passado dia 6
de Fevereiro, no edifício sede da Junta da União das Freguesias um programa
de rádio com as instituições e associações desportiva e culturais da União das
Freguesias, e que o mesmo foi um sucesso. Disse ainda que participaram 11
associações e que as mesmas tiveram a oportunidade de expor os seus

problemas e os seus projectos em directo. Disse também que ficou
demonstrada a vitalidade do associativismo no seio da União, e que a
participação excedeu as expectativas. -----------------------------------------------------4. REPARAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS ADJACENTES À LINHA DE
ÁGUA – RUA DO POÇO CONCELHO EM ARINHOS --------------------------------O senhor presidente, João Santos, e na sequência da deliberação n.º 3, da
acta n.º 34, datada de 16 de Fevereiro de 2015, informou que solicitou o
respectivo orçamento à empresa Marvoense, Construções Lda. para a
execução da mão de obra, referente à conclusão da obra do canalete de
condução de águas pluviais. Disse ainda que o sr. Presidente da Câmara ficou
em fornecer o mapa de medições, para se entregar à empresa Marvoense,
Construções Lda. ---------------------------------------------------------------------------------5. FESTAME – FEIRA DO MUNICIPIO DA MEALHADA -----------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que este ano, e a representar a
Junta da União das Freguesias no FESTAME – Feira do Município de
Mealhada, iriam estar: --------------------------------------------------------------------------Os Bombeiros Voluntários da Mealhada, pela área geográfica da Mealhada, o
Centro Paroquial de Solidariedade Social de Ventosa do Bairro, pela área
geográfica de Ventosa do Bairro e a Associação Desportiva, Cultural e
recreativa da Antes (ADCRA), pela área geográfica da Antes. ----------------------6. JOGOS SEM FRONTEIRAS INTER-FREGUESIAS --------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou que os preparativos para os jogos
sem fronteiras inter freguesias já estavam definidos, e que os mesmos vão
decorrer no Pavilhão Municipal de Mealhada. Disse ainda que, o objectivo da
realização destes jogos era partilhar momentos de confraternização e de
convívio entre todas as freguesias. Disse também que iria haver uma reunião
no dia 5 de Março, pelas 18.30h na sede da Junta da União das Freguesias,
com todos os elementos da equipa, cujo objectivo principal era conhecerem-se
e também definirem os jogos em que cada elemento iria participar ----------------7. AVARIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ------------------------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou as avarias na iluminação
pública no lugar de Antes, a saber: ----------------------------------------------------------Rua da Fonte n.º 56; ----------------------------------------------------------------------------Rua do Pontão, frente ao n.º 21; -------------------------------------------------------------Rua das Ferrugens, n.º 2; ----------------------------------------------------------------------Avenida Dr. Manuel Lousado; -----------------------------------------------------------------Largo Mário Navega. ----------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, ficou de reportar as avarias à EDP,
através do portal on-line existente para o efeito. ------------------------------------------
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8. DELFIM LOPES DE ALMEIDA - RECLAMAÇÃO ---------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que foi abordado por um
concidadão de Ventosa do Bairro, Delfim Lopes de Almeida, no sentido de
reclamar sobre os estragos causados na sua propriedade, por altura da
construção do pontão do Rio Velho. Disse ainda que o mesmo manifestou o
seu desagrado pelo facto de lhe terem sido secadas 3 oliveiras, e de lhe ter
sido cortado um tubo de condução de águas, e de ninguém lhe ter dito nada na
altura em que aconteceram os factos, e que era de bom censo terem
comunicado na altura. ---------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, disse que esta reclamação só surgiu
agora pelo facto do senhor em causa ser emigrante, e de apenas se ter
apercebido quando esteve em Portugal de férias. --------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, comunicar este facto, via e-mail, à
Câmara Municipal, dona da obra, para esta analisar a melhor forma de resolver
esta questão. --------------------------------------------------------------------------------------9. 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 dos cemitérios de Arinhos e Ventosa do Bairro.
Disse ainda que estes requerimentos tinham sido apresentados por: -------------António Batista Lousado – Cemitério de Ventosa do Bairro --------------------------Joaquim de Oliveira e Silva - Cemitério de Ventosa do Bairro -----------------------Noémia Fernandes Lopes Alves Dinis - Cemitério de Arinhos -----------------------Maria Duarte Lousado - Cemitério de Arinhos --------------------------------------------Miquelina Pinto da Cruz - Cemitério de Arinhos -----------------------------------------Miquelina Pinto da Cruz - Cemitério de Arinhos -----------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, emitir os respectivos alvarás de
concessão de terreno. --------------------------------------------------------------------------10. ALVARÁ DE CONCESSÃO DE TERRENO -----------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou que foi requerido por
Cláudio Manuel Ferreira Lousado, a emissão de alvará de concessão de
terreno, para a compra de um terreno para sepultura perpétua no cemitério do
Sobral em Arinhos. -------------------------------------------------------------------------------O executivo deliberou, por unanimidade, emitir o respectivo alvará de
concessão de terreno. --------------------------------------------------------------------------10. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------

O senhor vogal, António Breda, alertou para a necessidade da colocação das
lombas redutoras de velocidade na rua Mário Navega, junto da casa do sr.
João Peres. ----------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que relativamente a esta questão iria
enviar comunicação via e-mail para a Câmara Municipal, a solicitar a sua
colocação. ------------------------------------------------------------------------------------------O senhor vogal, António Breda, falou do chafariz do parque, e qual era o ponto
da situação. ----------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que estava tudo na mesma, e que
para já nada se iria fazer até serem retirados os tapumes da obra. ----------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida falou da torneira avariada do
fontanário do Areal. ------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que se iria comprar a torneira, e
aplicar no local. -----------------------------------------------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 20.00 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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