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ACTA NÚMERO SEIS /ANO DOIS MIL E CATORZE 

 

-------Aos dezanove dias do Mês de Dezembro do ano de dois mil e catorze, pelas 

dezanove horas compareceram na sede da União da Freguesias de Mealhada, Ventosa 

do Bairro e Antes, sita na Avenida Dr. Manuel Lousada, Mealhada, para Sessão ordinária 

da Assembleia da União de Freguesias, após Convocatória para o efeito, os seguintes 

elementos: a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia da União de freguesias, Graça 

Maria Neves Batista, 1ª Secretária Ana Alexandra da Conceição Lousada, 2º Secretário 

João António Pereira da Silva, os Vogais, Patrícia Isabel dos Santos Ferreira, Marco Paulo 

Moreira dos Santos, Fernando da Conceição Oliveira, Vítor de Jesus Gomes Neto, Paula 

Alexandra Oliveira da Cunha Felgueiras, Licínio de Almeida Nogueira e Licínio Rodrigues 

Martinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Os vogais Cláudia Alexandra Lousado dos Santos, Vera Mónica de Oliveira Neto e 

Alexandre Miguel Mendes Oliveira faltaram à sessão.-------------------------------- ------------------ 

-------Estiveram presentes os elementos do Executivo da Junta da União de Freguesias, a 

saber: o Senhor Presidente João Santos, o Senhor Secretário Fernando Parreira, o Sr. 

Tesoureiro Benjamim Almeida e os vogais Ana Sofia Lousado e António José Breda. --------- 

------Livro de Presenças: Os Elementos supra mencionados antecedendo a abertura da 

Sessão, apuseram as suas assinaturas no Livro de Presenças existente para o efeito. --------- 

-------Apesar de ter sido aposta a sua assinatura no Livro de presenças, a vogal Paula 

Alexandra Oliveira da Cunha Felgueiras compareceu apenas depois de ter sido 

encerrada a sessão e não tomou parte nas deliberações pelo que não será 

contabilizada a sua presença para efeitos de tomadas de decisão. ------------------------------- 

--------Declarada aberta a Sessão pela Senhora Presidente da Assembleia da União das 

Freguesias, deu-se início à sessão com o período de intervenção do público. ------------------ 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO-------------------------------------------------------------------------- 

-------Não houve quaisquer inscrições para este período. ------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------------------------- 

-------O senhor secretário da Junta pediu a palavra para desejar a todos e respetivas 

famílias um Feliz Natal e Feliz Ano 2015. Aproveitou também para referir que esta época 

marca o final do primeiro ano de mandato, que foi um ano importante e positivo.---------- 

-------Não havendo mais assuntos mais assuntos ou inscrições para o período antes da 

ordem do dia passou-se de imediato ao período da ordem do dia.------------------------------- 

PONTO UM DA ORDEM DE TRABALHOS – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR;--- 

------A Senhora Presidente da Assembleia da União das Freguesias passou a palavra à 



Primeira Secretária Ana Lousada que procedeu à leitura da ata da sessão ordinária de 

vinte e nove de Setembro de dois mil e catorze.----------------------------------------------------------- 

-------Não havendo quaisquer correções à ata procedeu-se à votação, tendo o 

documento sido aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 

PONTO DOIS DA ORDEM DE TRABALHOS - INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA UNIÃO 

CONFORME O PREVISTO NA ALÍNEA V) DO N.º 1 DO Art.º 18.º DA LEI 75/2013 DE 12 DE 

SETEMBRO;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------A Senhora Presidente da Assembleia da União das Freguesias passou a palavra ao 

Segundo Secretário João Pereira que procedeu à leitura da informação do Senhor 

Presidente da União de Freguesias, que a seguir se transcreve na íntegra, após o qual se 

abriram inscrições para esclarecimento de dúvidas.---------------------------------------------------- 

INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UNIÃO 
Conforme o previsto na alínea v) do n.º 1 do Art.º 18.º da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, passo a 
informar a Assembleia da União de Freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, através do 
Exmo. Sr.º Presidente, acerca da atividade da Junta de Freguesia, desde 29 de Setembro de 2014, 
até à presente data. 

OBRAS E ACÇÕES CONCLUÍDAS 
OBRAS: 
- Limpeza de ervas e folhas nas ruas da União das Freguesias;  
- Limpeza geral aos cemitérios novo e velho da Antes, Ventosa e Arinhos;  
- Limpeza da zona central da Mealhada; 
- Limpeza dos Lagos da União das Freguesias; 
- Limpeza da escola EB1 e Jardim de Infância, na Mealhada, Infantário de Antes e EB1 de Antes;  
- Colocação de herbicida na zona dos cemitérios de Arinhos, Ventosa do Bairro e Antes; 
- Execução e conclusão da divisão destinada a balneário/WC, nos estaleiros desta União de 

Freguesias, na rua Nóbrega Araújo, na Póvoa da Mealhada;  
- Limpeza da envolvente exterior da sede da União das Freguesias; 
- Limpeza e manutenção das zonas ajardinadas, conforme a delegação de competências;  
- Colocação de duas manilhas para encaminhamento das águas pluviais, num caminho vicinal que 

liga o Reconco à estrada nacional 234; 
- Limpeza dos arruamentos e jardins do loteamento da Quinta do Vale na Póvoa da Mealhada; 
- Colocação de 2 manilhas no caminho junto aos Viveiros A. Silva, que vai da Rua da Póvoa ao 

caminho de acesso ao Reconco; 
- Colocação de caneletes e limpeza do terreno do Poço de abastecimento de água ao fontanário e 

lavadouros do Largo de S. Martinho em Arinhos;  
- Visita ao património da União de Freguesias em 11/10/2014. 
 
AÇÕES DO PRESIDENTE DA UNIÃO DAS FREGUESIAS NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E 

DEZEMBRO  
 Na Escola Profissional Vasconcellos Lebre – (AÇÃO DE FORMAÇÃO “REGIME FINANCEIRO DAS 

FREGUESIAS E DEVERES DE INFORMAÇÃO”); 
 Na Casa Rural Quinhentista, na Pampilhosa – (SESSÃO DE ABERTURA OFICIAL DO ANO LETIVO 

2014/2015 DA UNIVERSIDADE SÉNIOR CADES); 
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 Na sede da União das Freguesias, na Mealhada – (REUNIÃO DE COLOCAÇÃO DO ARGUIDO JOSÉ 
MARIA PEREIRA DUARTE, NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE TRABALHO A FAVOR DA 
COMUNIDADE); 

 No Auditório da Escola Profissional Vasconcellos Lebre, na Mealhada – (APRESENTAÇÃO 
PÚBLICA DO NOVO BRASÃO DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MEALHADA, VENTOSA DO BAIRRO 
E ANTES); 

 No Auditório da Escola Profissional Vasconcellos Lebre, na Mealhada – (SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL); 

 No Salão Nobre da Câmara Municipal da Mealhada – (JOGOS SEM FRONTEIRAS - INTER 
FREGUESIAS). 

 No Jardim Municipal da Mealhada, junto ao Monumento aos Mortos da Grande Guerra – 
(CERIMÓNIA COMEMORATIVA DOS 100 ANOS DA GRANDE GUERRA E DESCERRAMENTO DA 
PLACA EVOCATIVA DO CENTENÁRIO); 

 No Pavilhão Municipal de Luso – (7.ª CONVENÇÃO FITDANCE – CADES); 
 No Parque da Cidade da Mealhada – (CELEBRAÇÃO DO SEGUNDO ANIVERSÁRIO DA P8 

EVENTOS & ANIMAÇÃO - CORRIDA SOLIDÁRIA P8 / HOSPITAL MISERICÓRDIA DA MEALHADA E 
MEGA PIC-NIC); 

 Na Câmara Municipal de Mealhada – (REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE MEALHADA);  

 No Salão Nobre da Câmara Municipal – (CONVOCATÓRIA PARA A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL);  

 No Cine Teatro Messias – (COMEMORAÇÃO DO 26.º ANIVERSÁRIO DO GRUPO CORAL 
MAGISTER); 

 No Auditório da CCDRC – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro – 
(APRESENTAÇÃO DO “GUIA DE APOIO AOS AUTARCAS NA GESTÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 
DAS FREGUESIAS DA REGIÃO CENTRO”) 

 Na sede da União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes – (REUNIÃO PARA 
DAR A CONHECER A ACTIVIDADE DA CPCJ);  

 no Auditório da Fundação Bissaya Barreto, em Bencanta, Coimbra – (SEMINÁRIO SOBRE PODER 
LOCAL E O SETOR SOLIDÁRIO: A REDE SOCIAL E OS NOVOS DESAFIOS DO PLANEAMENTO); 

 Na escola profissional Vasconcelos Lebre - (ASSEMBLEIA MUNICIPAL); 

 Na Escola Básica n.º1 de Pampilhosa Alta – (EVENTO “O SAGRADO NAS MÃOS”- EXPOSIÇÃO E 
VENDA DE ARTESANATO); 

 Na Biblioteca Municipal de Mealhada - (COMEMORAÇÃO DO 10.º ANIVERSÁRIO). 
 No Salão Nobre da Câmara Municipal da Mealhada – (REUNIÃO DO CONSELHO LOCAL DE AÇÃO 

SOCIAL DA MEALHADA); 
 Na Biblioteca Municipal de Mealhada – (APRESENTAÇÃO DO ROMANCE “O BEIJO DE 

HUMPHREY BOGART);   
 No restaurante “ Os Louzadas”, no Carqueijo – (JANTAR DE NATAL SOLIDÁRIO DA DELEGAÇÃO 

DA MEALHADA DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA); 
 No Pavilhão Municipal da Mealhada – (I FESTIVAL DE PATINAGEM ARTÍSTICA DO HÓQUEI 

CLUBE DA MEALHADA); 
 No restaurante “ A Portagem” – Pedrulha - (JANTAR DE ANIVERSÁRIO/NATAL DA ESCOLA DE 

SAMBA SÓCIOS DA MANGUEIRA); 
 Na Escola Profissional Vasconcellos Lebre – (FORUM “A SEXUALIDADE NA DIFERENÇA” – DIA 

NACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA); 
 No Centro Paroquial de Solidariedade Social de Ventosa do Bairro- (JANTAR DE NATAL)  



 Na Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Antes – (ALMOÇO DE NATAL); 
 Entrega de donativos às IPSS de Ventosa do Bairro e Antes; 

 No Jardim de Infância de Antes (FESTA DE NATAL).  
 

OBRAS E AÇÕES EM CURSO 

 OBRAS: 
- Limpeza das valetas;  
- Limpeza dos largos; 
- Limpeza dos cemitérios; 
- Obras no cemitério novo de Antes; 
- Reparações várias; 
Limpeza das Fontes de Mergulho; 
Arranjo da mina do Barregão e limpeza da sua zona envolvente; 
- Reparação dos caminhos da União das Freguesias;  
- Colocação de marcos limitadores no Largo Mário Navega, em Antes; 
- Reparação da fonte do Poço Concelho; 
- Continuação da obra da colocação de caneletes no Poço de abastecimento de água ao fontanário 

e lavadouros do Largo de S. Martinho em Arinhos;  
 
AÇÕES: 
- Organização do cadastro dos cemitérios da União das Freguesias; 
- Envio de Newslleters periódicas, dos mais variados assuntos, informações e notícias, a todas as 
pessoas registadas no site Junta de Freguesia; 
- Participação à EDP dos focos luminosos fundidos, nos postes de iluminação pública. 
 
 

OBRAS E AÇÕES PREVISTAS A CURTO PRAZO 
OBRAS: 
- Reparação dos caminhos vicinais da União das Freguesias; 
 
AÇÕES: 
- Colocação de iluminação no Largo de S. José na Póvoa da Mealhada, na zona dos antigos 

lavadouros;  
- Aquisição do terreno onde está implantado o Poço de abastecimento de água ao fontanário e 

lavadouros do Largo de S. Martinho em Arinhos;  
- Aplicação de placas sinaléticas de informação da localização da sede da União das Freguesias;  
- Colocação do portão de acesso às instalações sanitárias públicas, em Ventosa do Bairro; 
-Colocação de mupis em Ventosa do Bairro, Arinhos e Póvoa do Garção; 
- Requalificação da área do denominado “Barco”, no largo do Cruzeiro, com o objetivo de trazer a 

água de novo a este espaço, mas com a função lúdica (aguarda projeto da C.M.M.); 
- Colocação de marco limitador de passagem automóvel, na rampa de acesso ao largo de S. 

Martinho, em Arinhos; 
- Beneficiação do Largo de S. José, na Póvoa da Mealhada; 
- Conclusão das obras de ampliação do cemitério novo de Antes; Execução de muro no Cardal; 
- Beneficiação da cobertura e zona dos contentores de lixo do Largo Dr. António Dias dos Santos, na 

Póvoa da Mealhada;  
- Aquisição de uma parcela de terreno junto à fonte de mergulho na Póvoa da Mealhada. 
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-------A senhora Presidente da Mesa pediu a palavra para fazer algumas considerações 

que se transcrevem de seguida: ----------------------------------------------------------------------------------- 

“Temos algumas promessas eleitorais cumpridas como por exemplo os caminhos 

agrícolas arranjados. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

É de louvar o facto de haver um funcionário dois dias por semana num horário diurno, 

tendo em conta o elevado número da população idosa que assim não tem que se 

deslocar a noite. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 A canalização de água do cemitério resolvida era um problema dos mandatos 

anteriores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Encontra-se parabéns o nosso presidente pelos recursos financeiros conseguidos.---------- 

Como já é do vosso conhecimento o posto médico de Ventosa em 2015 não vai abrir; sei 

que a diretora reserva quatro vagas diárias específicas para Ventosa mas poderão ser 

oito vagas se conseguirmos levar as pessoas; sugiro aquisição de uma carrinha para 

transporte, ficando desde já esta situação ao critério do executivo. -------------------------------- 

E como temos que inovar, podemos seguir o exemplo de Barcouço e Pampilhosa, já que 

temos um funcionário duas vezes por semana em Ventosa, por que não, propormos um 

posto de correios para pagamento de luz, água, IRS, provas de vida, preenchimento do 

IRS, etc. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deixo aqui a minha opinião!” --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Não havendo mais questões, passou-se ao ponto seguinte da Ordem de trabalhos. 

PONTO TRÊS DA ORDEM DE TRABALHOS –DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL 

PARA 2015-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------O Presidente da Junta, João Santos tomou da palavra para explicar que a situação 

de mantém, o mapa não sofre alterações relativamente ao ano anterior. Quantos aos 

funcionários POC, informa que vão sair dois, mas espera-se que entrem três. 

-------Não havendo qualquer dúvida ou questão, passou-se de imediato à votação, 

tendo a Assembleia deliberado por unanimidade aprovar o mapa de pessoal para o ano 

de 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos, ao 

abrigo do disposto no art.º 57º n.º 3 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. ---------------------------- 

PONTO QUATRO DA ORDEM DE TRABALHOS – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO MAPA DE 

ORÇAMENTO E OPÇÕES DO PLANO PARA 2015; ----------------------------------------------------------- 

-------Tomou da palavra o Dr. Nelson Trindade, por indicação do Senhor Presidente da 

Junta, para explicar que se trata de um orçamento de continuidade. Fez a ressalva para 

o artigo 17º onde está prevista uma autorização genérica para dispensa de autorização 



prévia da Assembleia no âmbito da Lei dos compromissos. ------------------------------------------ 

-------O Secretário da Junta, Fernando Parreira tomou da palavra para esclarecer que no 

ponto 7 está prevista a execução de sanitários em Arinhos, estando já feito um estudo 

prévio e assinalado o local. Esclarece ainda que as juntas de freguesia estão muito 

condicionados à autorização das câmaras municipais e às vezes não é pelo facto de 

não quererem fazer mas muitas vezes trata-se de terem como o fazer. ---------------------------- 

-------O senhor Vitor Neto questionou a Junta sobre a fonte do Chafariz.------------------------- 

-------O Presidente da Junta, João Santos informou que a água para o chafariz tem que 

ser da rede pública o que mais uma vez também depende da Câmara Municipal, e que 

já há diligências no sentido de ter água. --------------------------------------------------------------------- 

-------Informa ainda que o objetivo é recuperar e/ou limpar os vários fontanários da União 

mas terem água depende da vontade da Câmara Municipal. --------------------------------------- 

-------Não havendo qualquer outra dúvida ou questão, passou-se de imediato à votação, 

tendo a Assembleia deliberado por unanimidade aprovar o mapa de orçamento e 

opções do plano para 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------Esta deliberação foi aprovada em minuta para produção de efeitos imediatos, ao 

abrigo do disposto no art.º 57º n.º 3 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. ---------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão ordinária da Assembleia da União 

de Freguesias, pelas vinte horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente Ata que 

depois de lida e aprovada, será assinada ------------------------------------------------------------ 

Presidente: 

1ª Secretária: 

2º Secretário: 

 

 

 


