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Alerta para uma espécie de cogumelos silvestres de Primavera 

causadora de intoxicações 
 

Durante a Primavera, raramente são referidos casos de intoxicação por ingestão de cogumelos 

silvestres. A diversidade de espécies e a produção são de uma forma geral menores que no 

Outono, o que alivia em grande parte os riscos e os acidentes desta natureza. 

No entanto, há algumas áreas mais quentes do país, onde prevalecem povoamentos de 

azinheira e sobreiro, em que o consumo de cogumelos se baseia ou é exclusivo de uma espécie 

de desenvolvimento Primaveril - a Amanita ponderosa, vulgarmente conhecida, entre muitas 

outras designações, por tortulho, silarca, tubareiro e regota. 

O ano de 2013 teve condições climáticas, muito favoráveis para a produção não só da Amanita 

ponderosa mas também de outras espécies semelhantes, habitualmente menos frequentes, 

ficando os colectores mais sujeitos a apanhar, de forma descuidada, espécies não comestíveis. 

Nesta Primavera, deram-nos conta da ocorrência de dois casos de intoxicação no distrito de 

Castelo Branco, pelo que a proximidade dos acontecimentos permitiu o contacto pessoal com 

os colectores e com os consumidores que tiveram problemas de saúde com a ingestão dos 

cogumelos. 

As descrições feitas pelos intervenientes, algumas pormenorizadas e ainda bem presentes na 

memória, conduziram à identificação da espécie responsável pelas intoxicações - a Amanita 

boudieri, sobre a qual, tendo por base uma relação de comparação com a morfologia da Amanita 

ponderosa, espécie que supostamente estaria a ser apanhada, se referem as características mais 

salientes: 

- Os cogumelos tóxicos no geral eram de menor dimensão; surgiram sob montículos de terra 

mais pequenos; eram mais moles e frequentemente apresentavam larvas completamente 

brancos e a cor branca da carne permanecia imutável ao corte; na fase de ovo, o pé e o chapéu 

já eram visíveis; o pé, sem a volva em forma de saco, característica da Amanita ponderosa, 

apresentava uma base escura, em forma de cabeça de nabo envolta em terra aderente.  

Contrariamente ao que, até agora era admitido, a Amanita boudieri, espécie de cor branca que 

compartilha o mesmo habitat da Amanita ponderosa, revelou-se ser a principal responsável 

pelas intoxicações que, ocorrem na Primavera.  

Assim alerta-se para o facto da Amanita boudieri, apesar de ser considerada comestível 

(constando nos manuais, desde excelente comestível a sem valor culinário ou comestível 

medíocre), possuir toxina ou toxinas que atacam com gravidade o organismo humano, em 

particular o fígado e os rins, não devendo por isso ser consumida. 

 

 

  



Novas Alterações ao Código da Estrada (a partir de 01/01/2014) 
 

Mais de 60 alterações ao Código da Estrada entram em vigor esta quarta-feira, 1 de janeiro, 

abrangendo a redução da taxa de álcool para condutores profissionais e recém-encartados, 

novas regras para ciclistas e para quem circula nas rotundas. 

Entre as novas regras que entram em vigor no primeiro dia de 2014 estão também a 

obrigatoriedade do uso do cartão de contribuinte, caso o condutor não tenha o cartão do 

cidadão, e a proibição de auriculares duplos durante a condução. 

Nas rotundas a circulação também sofre alterações, passando a estar regulamentada e os 

automobilistas que ocupem a faixa da direita sem terem intenção de usar a saída imediatamente 

a seguir arriscam-se a uma coima entre 60 e 300 euros. 

O novo Código da Estrada reduz a taxa de álcool permitida para 0,2 gramas por litro de sangue, 

para os condutores em regime probatório (com menos de três anos de carta de condução) e de 

veículos de socorro ou de serviço urgente, de transportes coletivos de crianças, táxis, 

automóveis pesados de passageiros e de mercadorias perigosas. 

Estes condutores, quando apresentarem uma taxa de álcool igual ou superior a 0,2 gramas por 

litro de sangue, serão multados. 

As mexidas no Código da Estrada preveem também a criação das "zonas residenciais de 

coexistência", áreas partilhadas por peões e veículos, onde vigoram regras especiais de trânsito, 

tais como limites reduzidos de velocidade, nomeadamente a velocidade máxima de 20 

quilómetros por hora. 

Mudam também as regras de segurança para o transporte de crianças. As crianças que meçam 

mais de 1,35 metros ficam dispensadas do banco elevatório, mesmo que tenham menos de 12 

anos, quando actualmente só estavam dispensadas se tivessem mais de 1,5 metros. 

Em caso de acidente, além dos habituais testes ao álcool, será também obrigatório o despiste 

de consumo de drogas. 

Os ciclistas ganham novos direitos com as regras que entram hoje em vigor, passando a ser 

equiparados aos veículos motorizados. 

Os polícias são obrigados a informar o condutor que tem a possibilidade de pagar a coima em 

prestações, quando for superior a 200 euros. As prestações não deverão ter um valor inferior a 

50 euros e não exceder os 12 meses. 

 

 

  



Serviço Público Essencial da Electricidade 
 

A liberalização do mercado da energia exige aos consumidores maior atenção e conhecimento 

das novas regras e condições da prestação do serviço público essencial da eletricidade. 

A Direção-Geral do Consumidor, enquanto entidade pública responsável pela política de defesa 

do consumidor e no âmbito das ações de sensibilização que vem desenvolvendo, lança a 

primeira do conjunto de três brochuras informativas em matéria de serviços públicos essenciais. 

Para mais informações, consulte: 

   

 

 

  



Projecto de Regulamento de Atribuição de Subsídios 
 

A União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes apresenta o Projecto de 

Regulamento de Atribuição de Subsídios. 

Para mais informações, consulte aqui o documento. 

 

 

  



TABELA DE TAXAS DA UNIÃO DAS FREGUESIAS 
 

A Junta da União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes informa que, se 

encontra disponível para consulta, a Tabela de Taxas da União das Freguesias. 

Consulte aqui o documento. 

 

 

  



RELATÓRIO E CONTAS DE 2013 
 

A Junta da União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes informa que, se 

encontra disponível para consulta o Relatório e Contas de 2013 da União das Freguesias. 

Consulte aqui o documento. 

 

 

  



COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 
 

Para assinalar as comemorações do Dia Mundial da Criança, a Junta da União das Freguesias da 

Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, vai promover pelo 5.º ano consecutivo em Ventosa do 

Bairro, um evento alusivo ao tema, tendo como principal objectivo, proporcionar a todas as 

crianças uma tarde de diversão com actividades lúdicas e jogos tradicionais. 

A realização deste evento terá lugar no Largo do Areal, em Ventosa do Bairro, no dia 1 de Junho 

de 2014, domingo, entre as 15 horas e as 19 horas. 

Serão colocadas à disposição de todas as crianças, até aos 12 anos, dois insufláveis, música 

infantil e palhaços, sendo estes, os animadores permanentes deste evento. Será também 

distribuído um pack, contendo um pequeno lanche a algumas surpresas. 

O grupo NJovem estará presente neste evento, para proporcionar às crianças actividades lúdicas 

e jogos tradicionais. 

Convida-se toda a população da União das Freguesias a trazer as suas crianças, e a associarem-

se a esta iniciativa, para que este dia especial para elas, seja partilhado por todos, num convívio 

saudável e divertido. 

A Junta da União das Freguesias 

Publicado por: PSDF 

 

  



5.ª Mostra de Sabores e Saberes da Nossa Terra 
 

A Junta da União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes vai organizar a 5.ª 

Mostra de Sabores e Saberes da Nossa Terra, a realizar no largo do Areal, nos dias 28, 29, 30 e 

31 de Agosto de 2014, em Ventosa do Bairro. 

À semelhança do ano anterior, esta 5.ª Mostra pretende fazer a divulgação e promoção dos 

sabores e saberes, com a finalidade de dar a saborear os pratos típicos da gastronomia da nossa 

terra, e mostrar o nosso artesanato. 

Para isso contará com a participação de duas associações na apresentação dos sabores, e com 

uma exposição de saberes nos stands disponibilizados para o efeito. 

As associações participantes na área dos sabores serão: o Centro Paroquial de Solidariedade 

Social de Ventosa do Bairro e a Comissão de Melhoramentos e Promoção da Freguesia de 

Ventosa do Bairro, representada pelo grupo NJovem. 

Os artesãos participantes na área dos saberes serão: Graça Morais, Cecília Parreira, Dulcinea 

Filipe, Fernanda Ferreira, Leontina Dias, Manuel Barreto, Mónica Pires, Fernando Branquinho e 

Óscar Batista. 

Esta 5.ª Mostra terá a sua inauguração oficial pelas 18h e do dia 28 de Agosto. 

Terá como animação cultural, no dia 28 o Chiquinho de Antes, no dia 29 o Trio Bairrada, no dia 

30 o duo Eu e o Puto e no dia 31 Karaoke com Jukebox Karaoke. 

Esperamos que esta iniciativa, traga as pessoas a visitarem este evento, para assim 

engrandecerem esta 5.ª Mostra de Sabores e Saberes e a União das Freguesias. 

Ver cartaz aqui  

Mealhada, 10 de Agosto de 2014 

Publicado por PSDF 

 

 

 

 

  



PASSEIO SÉNIOR +65 
 

A Junta da União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, vai organizar no dia 6 

de Setembro de 2014, sábado, um passeio sénior, gratuito para os idosos da União das 

Freguesias com mais de 65 anos. 

A publicidade a este passeio vai ser afixada nos locais do costume, nos cafés, Centros Sociais, 

placard da Igreja Matriz, e outras colectividades da União das Freguesias. Quem estiver 

interessado em participar, deve dirigir-se a um destes locais e fazer a sua inscrição, na lista 

disponibilizada para o efeito, até ao dia 23 de Agosto de 2014. 

Se pretenderem podem dirigir-se à Junta da União das Freguesias na Mealhada, nos dias úteis, 

das 8.030h às 12.30h e das 13.30h às 17.30h, ou a Ventosa do Bairro às terças e quintas-feiras, 

das 20.30h às 22.30h, ou na Antes às quartas-feiras, das 19.30h às 21.30h, ou então a qualquer 

elemento da Junta da União das Freguesias, para poderem fazer a inscrição para o passeio. 

O passeio terá o seguinte itinerário: 

8.00h - Partida em direcção a Óbidos 

Óbidos – Visita pelo centro histórico 

Torres Vedras – Visita ao parque verde e ao centro histórico da cidade  

Mafra – Visita pela Cidade, junto do palácio Nacional 

Aldeia do Sobreiro – Visita à denominada aldeia Saloia 

Ericeira – Paragem e visita pela zona da praia 

Regresso a Ventosa do Bairro, com paragem para lanchar em local a designar. 

Mais tarde será divulgado o horário da recolha nos diversos lugares da União das Freguesias.  

Regime de excepção: No caso de haver casais em que um dos elementos tenha menos de 65 

anos, o mesmo poderá participar no passeio mediante um donativo de 5€. 

A Junta da União das Freguesias não sendo operador turístico, vem comunicar à população que 

o valor da comparticipação das pessoas com menos de 65 anos, reverterá integralmente para 

uma associação ou instituição da nossa freguesia. 

Cada participante deverá fazer-se acompanhar do respectivo farnel 

Nota: Por questões de optimização do itinerário, o percurso pode eventualmente ser alterado. 

Mealhada, 10 de Agosto de 2014 

A Junta da União das Freguesias 

Publicado por PSDF 

 

 



RESCALDO DA 5.ª MOSTRA DE SABORES E SABERES DA NOSSA 

TERRA 
 

Nos dias 28, 29, 30 e 31 de Agosto, decorreu no Largo do Areal, a 5.ª edição da Mostra de 

Sabores e Saberes da Nossa Terra, organizada pela Junta da União das Freguesias da Mealhada, 

Ventosa do Bairro e Antes. 

Esta 5.ª Mostra, vem no seguimento dos objectivos definidos no início deste mandato, pelo que, 

e nunca é demais realçar, este certame representa uma mais-valia social e cultural para a União 

das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, e particularmente para a área 

geográfica de Ventosa do Bairro. O certame foi muito participado, e mais uma vez as associações 

presentes estiveram à altura e bastante ocupadas a mostrar os sabores a todas as pessoas que 

as visitaram. Nestes quatro dias, todas as pessoas que passaram pela área dos sabores, e foram 

cerca de mil e duzentas pessoas, tiveram a oportunidade única de degustar os sabores da nossa 

terra. 

Quanto aos artesãos, os mesmos tiveram a oportunidade de mostrar toda a sua arte, tendo 

inclusive, alguns deles vendido algumas peças, sinal de que os visitantes foram receptivos às 

ofertas apresentadas neste certame. No decurso do discurso de encerramento, foram atribuídas 

pequenas lembranças a todos os participantes neste certame, como agradecimento pela 

colaboração e valorização do mesmo. 

Esta 5.ª Mostra, e contrariamente ao que se esperava, devido ao momento de austeridade que 

se atravessa, superou todas as nossas expectativas, tendo a participação de todos quanto nos 

visitaram, e que foram cerca de duas mil pessoas, sido fundamental para o sucesso deste 

certame.  

A Junta da União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes agradece todo o 

empenho das associações e artesãos que tornaram possível esta 5.ª edição, a todos quantos nos 

apoiaram, e também a todas as pessoas que nos honraram com a sua visita, e que, mais uma 

vez, tornou possível o sucesso deste evento social e cultural, referência da agora União das 

Freguesias. 

O ano de 2015 continuará a ser de consolidação e afirmação deste evento, pelo que a 6.ª edição 

será uma certeza no panorama cultural e social da União das Freguesias, particularmente para 

a área geográfica de Ventosa do Bairro. 

 Publicado por psdf 

 OBS.: Por opção do autor, este texto não está escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico 

  

CONSULTE AQUI AS FOTOS 

 

 

  



EDITAL - CONVOCATÓRIA 3.ª SESSÃO ORDINÁRIA ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MEALHADA, VENTOSA 

DO BAIRRO E ANTES 
  

 

A Presidente da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias da Mealhada,  Ventosa do 

Bairro e Antes, Município de Mealhada, torna público, nos termos do n.º 1 do artigo 11.º da Lei 

75/2013, de 12 de Setembro, que no próximo dia 29 de Setembro do ano em curso, pelas 

21 horas, se realiza uma sessão ordinária, na antiga sede da extinta Junta de Freguesia de 

Antes, sita na Rua 23 de Abril, n.º 34, no lugar de Antes, com a seguinte ordem de trabalhos:  

1º 

Ponto - Aprovação da Ata da reunião anterior; 

 

2º 

Ponto - 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; 

 

3º 

Ponto - 3.ª Revisão Orçamental; 

 

4º 

Ponto - Diversos. 

 

 

Mealhada, aos 15 dias 

do mês de Setembro de 2014 

 

  

 

A Presidente da Assembleia desta União de Freguesias 

Graça Maria Neves Batista 

 

 

  



GNR inicia operação “Idosos em Segurança 2014″ 
 

A GNR preparou várias ações junto dos idosos que visam prevenir burlas relacionadas com a 

entrada em circulação da nova nota de dez euros e outras situações de burla e furto a 

residências. 

A operação “Idosos em Segurança 2014″, que termina a 19 de outubro, será executada pelos 

3.761 militares dos Núcleos Idosos em Segurança (NIS), informou hoje a Guarda Nacional 

Republicana (GNR), em comunicado. 

Nas ações de sensibilização, os militares irão transmitir “conselhos sobre procedimentos de 

segurança” para prevenir situações de burla e furto em residências, com “o objetivo de 

potenciar o sentimento de segurança”, adianta a GNR no documento. 

Durante a operação, os 3.761 militares vão contactar pessoalmente os idosos, mas também irão 

realizar “ações em sala”, no decorrer das quais serão transmitidos e distribuídos folhetos com 

conselhos de segurança e cartões magnéticos com o contacto do NIS correspondente à área de 

residência. 

Considerando a entrada em circulação da nova nota de 10 euros, da série “Europa”, na terça-

feira, a GNR irá aconselhar também os idosos sobre os procedimentos de segurança a adotar 

para prevenir eventuais situações de burla relacionadas com esta nota. 

Durante a operação “Censos Sénior 2014″, realizada entre 15 de janeiro e 15 de fevereiro 

passados, a GNR sinalizou 33.963 idosos a viverem sozinhos ou isolados, sendo esta “a 

população alvo preferencial da presente operação”. 

Dos 33.963 idosos sinalizados pela GNR, 21.286 vivem sozinhos, 4.281 residem em locais 

isolados e 3.026 vivem sozinhos e isolados. 

Os militares da GNR encontraram também 5.370 idosos a viverem acompanhados, mas que “se 

encontram numa situação de vulnerabilidade” devido às suas “limitações físicas e psicológicas”. 

No âmbito da operação “Censos Sénior 2014″, a GNR registou um aumento de 4.008 idosos a 

viver sozinhos e mais 1.296 a residir isolados, relativamente ao Censos de 2013. 

Viseu é o distrito com o maior número de idosos a viverem sozinhos ou isolados, onde foram 

identificados 2.945. 

Dados da operação mostram também que outros dos distritos com maior número de idosos a 

viverem nestas condições são Beja (2.793), Guarda (2.713), Évora (2.418), Portalegre (2.116) e 

Santarém (2.076). 

A operação “Censos Sénior”, que a GNR realiza anualmente, é uma campanha de segurança 

direcionada aos idosos que vivem sozinhos ou isolados, tendo por principal objetivo atualizar o 

registo já existente e identificar novas situações. 

 

 

 



4.º PASSEIO SÉNIOR+65 - Fotos 
 

A União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, realizou no passado dia 6 de 

Setembro de 2014 o 4.º passeio sénior para os idosos da União das Freguesias com mais de 65 

anos de idade. 

O passeio teve uma adesão de 200 idosos, dos quais 39 de Arinhos, 2 de Barregão, 12 da Póvoa 

do Garção, 63 de Ventosa do Bairro, 53 de Antes e 31 da Mealhada. 

Da organização, e para dar apoio a todos os seniores, participaram 6 pessoas. 

Durante o passeio, e em conversa informal e de circunstância com alguns seniores, os mesmos 

foram dizendo que estavam a gostar imenso deste passeio, e que a Junta da União das 

Freguesias, e mais uma vez, se tinha lembrado dos seus seniores, e que era de louvar esta 

iniciativa. 

A Junta da União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, vem agradecer à 

Sociedade de Água do Luso, ao restaurante Octávio dos Leitões pelo apoio que deram a este 

passeio, bem como a todos os seniores da União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro 

e Antes que participaram, pois sem eles também não era possível a sua realização. 

Conscientes da importância que este tipo de eventos tem junto da população desta faixa  

etária, e ainda o papel social que a Junta da União das Freguesias deve ter na comunidade local, 

fomos sensíveis a todas estas premissas, e proporcionámos mais esta 4.ª edição do passeio 

sénior+65. 

E ainda bem que o fizemos, pois apesar do esforço com a sua organização, foi tudo 

manifestamente superado com o sucesso deste passeio. Isto porque os nossos idosos 

participaram com empenho e dedicação nesta iniciativa. A todos eles, um obrigado. 

Publicado por psdf 

OBS.: Por opção do autor, este texto não está escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico 

Consulte aqui as fotos 

 

 

 

 

  



EDITAL - CONVOCATÓRIA 4.ª SESSÃO ORDINÁRIA ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DA MEALHADA, VENTOSA 

DO BAIRRO E ANTES 
  

A Presidente da Assembleia 

de Freguesia da União das Freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, 

Município de Mealhada, torna público, nos termos do n.º 1 do artigo 11.º da Lei 

75/2013, de 12 de Setembro, que no próximo dia 19 de Dezembro do ano em curso, pelas 19 

horas, se realiza uma sessão ordinária, na sede da União das 

Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, sita na Av. Dr. Manuel Lousada, n.º 17-19, 

Mealhada, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1º Ponto - Aprovação 

da Ata da reunião anterior; 

 

2º Ponto - 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; 

 

3º Ponto – Discussão 

e votação do Mapa de Pessoal para 2015; 

 

4º Ponto – Discussão 

e votação do Mapa de Orçamento e Opções do Plano para 2015. 

 

 

 

Mealhada, aos 04 dias do mês de Dezembro de 2014 

 

 

 

A 

Presidente da Assembleia da União de Freguesias 

 

(Graça 

Maria Neves Batista) 

 

 

 

 

 


