
 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MEALHADA, VENTOSA DO BAIRRO E ANTES 

 

EDITAL 
CADASTRO DOS CEMITÉRIOS DE ANTES 

 

A União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, tendo como objectivo 

a organização do cadastro dos cemitérios, está a promover a atribuição do alvará de 

concessão do terreno, a todas as pessoas detentoras de sepulturas e capelas, quer no 

Cemitério Velho de Antes, como no Cemitério Novo de Antes. 

Assim, e mais uma vez, solicitamos a todas as pessoas que estejam nesta situação, e que 

ainda não o pediram, que se dirijam a um dos serviços de atendimento da União das 

Freguesias, no mais urgente possível, nos dias e horas definidos para cada serviço em 

anexo, para se poderem iniciar os procedimentos de regularização do cadastro, com a 

emissão do respectivo alvará de concessão. Esta regularização não terá qualquer custo 

para os nossos concidadãos, sendo que o objectivo fundamental, é o de promover uma 

gestão eficaz dos dois cemitérios em Antes. 

Certos de que esta medida irá contribuir para a melhoria significativa nos serviços 

disponibilizados aos nossos concidadãos, na gestão e planeamento futuro dos cemitérios, 

pretendemos implementá-la o mais urgente possível, para assim dar seguimento aos 

objectivos definidos no nosso plano de actividades. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

No caso de único titular; 

- Requerimento (modelo disponível em papel nos serviços de atendimento da União das Freguesias, ou em formato digital 

no nosso site www.mealhadaventosadobairroeantes.pt ) 

- BI e NIF do requerente 

- Documento da compra emitido pela Junta de Freguesia (se existir) 

No caso de herdeiros; 

- Requerimento a preencher pelo cabeça de casal (modelo disponível em papel nos serviços de atendimento da 

União das Freguesias, ou em formato digital no nosso site www.mealhadaventosadobairroeantes.pt ) 

- BI e NIF do requerente 

- BI e NIF dos herdeiros 

- Documento da compra emitido pela Junta de Freguesia (se existir) 

 

Mealhada, 10 de Outubro de 2016. 
 

O Presidente da União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 

 

___________________________________________________ 

(João Carlos Ferreira dos Santos) 

 

http://www.mealhadaventosadobairroeantes.pt/
http://www.mealhadaventosadobairroeantes.pt/


 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MEALHADA, VENTOSA DO BAIRRO E ANTES 

 

ANEXO 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

 

 

Morada Mealhada (sede) 

Av. Dr. Manuel Lousada, Nº 17 - 19 

3050-343 Mealhada  

Telf.: 231 203 181 ou 231 204 203 

Horário de atendimento: de Segunda a Sexta, das 09h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00 

 

Morada Ventosa do Bairro  

Rua do Passal n.º 2 

3050-574 Ventosa do Bairro  

Telf.: 231 281 869 

Horário de atendimento: de Terças e Quintas, das 09h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00 

 

Morada Antes  

Rua 23 Abril n.º 34 

3050-032 Antes  

Telf.: 231 281 871 

Horário de atendimento: de Quartas e Sextas, das 09h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00 

 

E-mail: freguesiasmealhadaventosaantes@gmail.com 

Site: www.mealhadaventosadobairroeantes.pt 

Ligação para os requerimentos em formato digital: 

www.mealhadaventosadobairroeantes.pt/home.php?t=documentos   

http://www.mealhadaventosadobairroeantes.pt/
http://www.mealhadaventosadobairroeantes.pt/home.php?t=documentos

