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--------------------------ACTA N.º 68 -------------------------REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS
FREGUESIAS, DE 8 DE AGOSTO DE 2016 ---------------------------------No dia oito de Agosto de dois mil e dezasseis, 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 67), após se ter procedido à sua leitura. -----------------2. COLOCAÇÃO DO BUSTO DO PADRE BREDA ------------------------------------O senhor presidente, João Santos, comunicou que um familiar do Padre Breda
o abordou, no sentido de manifestar o seu apreço pelo gesto que a Junta da
União das Freguesias teve, ao tomar a iniciativa de colocar no devido lugar o
busto do padre Breda, e que pelo simbolismo que representava, ficava muito
grato por isso. Disse ainda que o mesmo familiar manifestou o interesse em dar
um donativo de 5000€, como forma de agradecimento por tal gesto, tendo
efectivado esse donativo. ----------------------------------------------------------------------3. VII MOSTRA DE SABORES E SABERES DA NOSSA TERRA ----------------O senhor secretário, Fernando Parreira, informou que toda a logística para este
evento já estava a ser tratada com as empresas da especialidade,
designadamente os contentores de apoio para a área de gastronomia e as
tendas para a área de artesanato. Disse ainda, que depois era necessário os
funcionários operacionais da União das Freguesias irem montar o palco e as
estruturas de apoio aos contentores da área da gastronomia. -----------------------O senhor presidente, João Santos, disse que essa questão já estava
organizada, e que oportunamente iriam ser montadas pelos funcionários todas
as estruturas de apoio ao evento. -----------------------------------------------------------4. SALÃO NOBRE DO EDIFICIO DA JUNTA - ANTES ------------------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, comunicou que já por diversas vezes,
o alarme do edifício da junta tem disparado, e os serviços da Securitas têm

comunicado essa ocorrência para o seu telefone, como aliás é habitual, mas
que se tem deparado com o constrangimento de não o conseguir desarmar, por
não poder aceder ao interior do salão nobre, onde se encontra a central do
alarme, pelo facto de não ter chave para o fazer. Disse também que esta
situação da chave teria de ser resolvida o mais urgente possível, para que
quando voltasse a acontecer, pudesse resolver a situação em tempo útil. Disse
também que com a demora na resposta ao desarme do alarme, poderiam
eventualmente advir problemas para a Junta da União das Freguesias, já que a
Securitas, na falta de resposta em tempo útil, poderia enviar as forças de
segurança verificar a ocorrência, com expensas para a Junta da União das
Freguesias, situação a evitar. -----------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que iria resolver o problema da chave,
para que esta situação não voltasse a acontecer. ---------------------------------------5. PARQUES INFANTIS DE VENTOSA DO BAIRRO E ARINHOS ---------------O senhor presidente, João Santos, informou que lhe foi comunicado que os
parques infantis do largo do Cruzeiro – Ventosa do Bairro, e do largo das
Sobreiras – Arinhos, não reuniam condições de segurança para funcionarem,
por ambos não respeitarem as distâncias mínimas à via pública. Disse ainda
que iria ter uma reunião com os técnicos da Câmara Municipal no sentido de
tentarem encontrar soluções para esta questão. Disse também, que face a esta
situação, a solução seria encerrar os parques infantis, para que a Junta da
União da Freguesias não fosse confrontada, no futuro, com as coimas
aplicadas pela ASAE, entidade fiscalizadora destes equipamentos. ---------------6. LARGO DR. MÁRIO NAVEGA E LARGO DO CRUZEIRO – ANTES ---------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, chamou à atenção de um poço
existente no largo Dr. Mário Navega, e outro no largo do Cruzeiro, e que ambos
estavam cobertos desde a intervenção em ambos os largos, e apenas com
acesso para verificação através de uma tampa pequena. Disse ainda que por
questões de segurança, convinha verificar o estado de cada um deles, para
que se salvaguardassem eventuais danos provocados por qualquer colapso
que eventualmente pudesse vir a acontecer no futuro. Disse também, e depois
que os largos foram beneficiados, que o estado de solidez estes poços nunca
foi verificado. --------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse que esta questão iria ser comunicada
à Câmara Municipal, para que os serviços técnicos se deslocassem ao local,
para fazerem uma vistoria aos ditos poços. -----------------------------------------------7. DIVERSOS -------------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, informou dos trabalhos em curso, ou que
iriam começar brevemente, a saber: --------------------------------------------------------Ligação da água da rede pública aos fontanários de Ventosa; -----------------------
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Requalificação e beneficiação do cemitério Novo de Antes; --------------------------Disse ainda que, e no seguimento do que tinha sido aprovado pela Câmara
Municipal, tinha apresentado uma breve descrição dos trabalhos, juntamente
com os orçamentos, para as obras que se pretendiam fazer, designadamente:
Requalificação dos lavadouros e fonte de Sernadelo; ----------------------------------Requalificação do Parque do Sume; --------------------------------------------------------Construção das instalações sanitárias em Arinhos; -------------------------------------Requalificação do largo da Póvoa da Mealhada; ----------------------------------------Disse ainda que iria ficar à espera da resposta da Câmara Municipal, no
sentido de esta consignar as verbas necessárias para se fazerem estas obras,
consideradas prioritárias pela Junta da União das Freguesias. ----------------------O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, informou da necessidade de se
adquirirem placas com os números para as sepulturas dos cemitérios, Novo e
Velho, de Antes, uma vez que havia muitas sepulturas que não tinham
qualquer numeração. ----------------------------------------------------------------------------O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou que, nos cemitérios de
Arinhos e Ventosa do Bairro havia muitas placas com os números partidos, e
que também haveria necessidade de se repor essas faltas, ou então substituir
todas as placas. ----------------------------------------------------------------------------------O senhor presidente, João Santos, disse para se fazer uma consulta a uma
empresa da especialidade, no sentido de se adquirirem as placas com os
números, para se uniformizar a numeração dos cemitérios da União das
Freguesias. ----------------------------------------------------------------------------------------O vogal, António José Breda, colocou a questão de quem iria fazer a
manutenção do relvado sintético do campo das Ferrugens, de Antes. ------------O senhor presidente, João Santos, disse que essa questão teria de ser da
responsabilidade do Centro Recreativo de Antes, associação residente nesta
infra-estrutura. Disse ainda que em último recurso essa manutenção teria de
ser da responsabilidade da Câmara Municipal. ------------------------------------------E, não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente da União
das Freguesias, declarada como encerrada a reunião, pelas 20 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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