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--------------------------ACTA N.º 65 -------------------------- 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA JUNTA DA UNIÃO DAS 

FREGUESIAS, DE 13 DE JUNHO DE 2016 ---------------------------------- 

No dia treze de Junho 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 64), após se ter procedido à sua leitura. ------------------ 

2. ALVARÁ DE CONCESSÃO DE TERRENO -------------------------------------------- 

O senhor secretário, Fernando Parreira, comunicou que deu entrada um 

requerimento a solicitar concessão de terreno para a sepultura n.º 291, Talhão 

6, no cemitério Novo de Antes. Disse ainda que este requerimento tinha sido 

apresentado por Lamartino Duarte da Costa, residente na rua das Areias, n.º 

10, no lugar de Antes. ---------------------------------------------------------------------------- 

O executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de terreno para 

a sepultura, e emitir o respectivo alvará de concessão de terreno. ------------------ 

3. PARQUE URBANO DE VENTOSA DO BAIRRO ------------------------------------ 

O senhor presidente, João Santos, comunicou que o parque urbano de 

Ventosa do Bairro era para avançar. Disse ainda que terá de se fazer o 

contacto com os proprietários dos terrenos, para se ver a disponibilidade dos 

mesmos para a cedência dos terrenos. ----------------------------------------------------- 

O senhor secretário, Fernando Parreira, disse que relativamente aos terrenos, 

já se tinha feito no passado um primeiro contacto, e que os proprietários 

estavam receptivos à cedência parara esse fim, com a excepção de um 

proprietário, que se mostrou resistente à sua cedência. -------------------------------- 

4. VII MOSTRA DE SABORES E SABERES DA NOSSA TERRA ----------------- 

O senhor presidente, João Santos, comunicou que relativamente à realização 

da VII Mostra de Sabores e Saberes, o senhor secretário, Fernando Parreira, 

seria o responsável pelo evento, salvaguardando no entanto que tudo teria de 



lhe ser comunicado antecipadamente para uma decisão final. -----------------------

O senhor secretário, Fernando Parreira, disse que nas edições anteriores 

sempre teve isso em consideração, tendo remetido para conhecimento do 

senhor presidente todas as questões relacionadas com o evento. ------------------ 

5. PARQUE DO SUME - ANTES ------------------------------------------------------------- 

O senhor presidente, João Santos, informou que a Câmara Municipal vai 

comparticipar as obras de recuperação e requalificação do parque do Sume. 

Disse ainda que ia ser feita a vedação para a zona da churrasqueira. ------------- 

O senhor tesoureiro, Benjamim Almeida, disse que teria de se ter alguma 

atenção ao limite da vedação, para se aproveitar ao máximo o terreno 

existente. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. PARQUE INFANTIL DO CRUZEIRO – VENTOSA DO BAIRRO ----------------- 

O senhor presidente, João Santos, comunicou que já se encontravam nas 

instalações da Junta de Freguesia os acessórios necessários para a reparação 

dos baloiços de Ventosa do Bairro. Disse ainda que teria de se falar com o 

gerente da empresa Margem D’ Erro, Paulo Almeida, para se fazer a 

intervenção necessária para os colocar operacionais. ---------------------------------- 

O senhor secretário, Fernando Parreira, disse que ia arranjar o contacto do 

Paulo Almeida, para se acelerar a reparação dos baloiços. --------------------------- 

7. REPRESA DO RIO DA PONTE ----------------------------------------------------------- 

O senhor presidente, João Santos, comunicou que teria de se fazer a represa 

no rio da ponte, junto do parque dos Namorados, e que a mesma ainda não 

tinha sido feita porque ainda corria muita água no leito do rio. ------------------------ 

O senhor secretário, Fernando Parreira, disse que o período normal para a 

execução da represa era de 8 de Junho a 8 de Setembro, mas que este ano 

era um ano atípico por causa das chuvas que caíram, o que impossibilitou a 

sua execução dentro deste período de tempo. -------------------------------------------- 

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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