
Ata nº 2 de 2019 
 

Aos onze dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezanove, na sede da Junta de Freguesia de Vila Nova de 

Anços, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia de Vila Nova de Anços, em 

sessão ordinária, registando-se a presença de todos os seus membros.              

A Ordem de Trabalhos foi a seguinte: 

1- INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO; 

2- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA; 

3- PERÍODO DA ORDEM DO DIA; 

a) Aprovação da ata da sessão anterior, 

b) Informações e assuntos de interesse para a freguesia, 

c) Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano anterior, 

d) Apreciação do inventário dos bens patrimoniais da Freguesia de Vila Nova de Anços, 

e) Deliberação sobre a constituição de uma  Comissão de Toponímia da Freguesia de Vila Nova de 

Anços 

f) Outro assunto a incluir, se for o caso disso, nos termos do nº 2, art.º 50º da Lei nº 75/2013, de 

12/09. 

O Presidente da Assembleia deu início à reunião saudando todos os presentes e, no ponto um da ordem de 

trabalhos, verificou-se que não havia público presente, pelo que não houve nenhuma intervenção, passando-se 

de imediato ao ponto seguinte.   

No ponto dois da ordem de trabalhos, PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA, o Presidente da Assembleia, Arlindo 

Pimentel, na qualidade de Presidente da Casa do Povo convidou os presentes a participar nos festejos da 

comemoração do aniversário da referida Instituição, no dia catorze de abril, pelas quinze horas, onde será 

oferecido um lanche após a atuação do Rancho das Ceifeirinhas. 

João Rebola informou que o Grupo Desportivo Vilanovense, com o objetivo de angariar dinheiro para os 

Bombeiros Voluntários de Soure, irá realizar um Passeio de Motorizadas no próximo dia doze de maio, de manhã, 

seguido de um almoço e, à tarde, um jogo de futebol entre o Grupo Vilanovense e os Bombeiros de Soure. 

Filipa Góis informou também que, a Comissão de Festas de Nossa Senhora da Conceição irá realizar no dia dezoito 

de maio, um Festival de Sopas de Ruas, que inclui várias atividades, tais como, uma Caminhada Solidária e um 

rastreio médico à população, cujos eventuais lucros reverterão para as festas anuais de setembro. 

No terceiro ponto, PERÍODO DA ORDEM DO DIA, a) Aprovação da Ata da sessão anterior, procedeu-se de 

imediato à leitura da ata da última sessão ordinária, a qual posta a votação, foi aprovada por unanimidade. De 

seguida, foi feita a leitura da primeira ata extraordinária de dois mil e dezanove, datada de vinte e quatro de 

janeiro, a qual posta a votação, foi aprovada por unanimidade. 

No terceiro ponto da ordem de trabalhos, b) Informações e assuntos de interesse para a Freguesia, o Presidente 

da Assembleia de Freguesia passou a palavra ao Presidente do Executivo a fim de que este desse conhecimento à 

Assembleia das principais atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia desde a última reunião. O mesmo, 

após saudar os presentes e agradecer a presença de todos, apresentou a seguinte informação escrita acerca da 

atividade e da situação financeira da freguesia: 

Actividade da Freguesia: 

Desde a última Assembleia de Freguesia realizada em 30/11/2018, a junta de freguesia desenvolveu as seguintes 

actividades: 

• Colocação de sinalização na passagem inferior do caminho-de-ferro; 



• Arranjo do estaleiro da Junta de Freguesia; 

• Manutenção de espaços verdes; 

• Fornecimento de lenha para o aquecimento da escola primária; 

• Fornecimento de lenha para o aquecimento do centro de saúde; 

• Representação no jantar de Natal do Grupo de Pauliteiros; 

• Limpeza do recinto da capela da Ribeira da Mata; 

• Representação no almoço de Natal da Filarmónica; 

• Atribuição de apoio à Secção de Xadrez da Casa do Povo para ajuda ao pagamento das inscrições na 

federação - € 150,00; 

• Distribuição de calendário de 2019 em toda a Freguesia; 

• Representação na festa de Natal do Jardim de Infância; 

• Contribuição para a prenda de Natal das crianças das escolas da Freguesia; 

• Representação no jantar de Natal do Rancho das Ceifeirinhas; 

• Representação no jantar de Natal da Secção de Futebol da Casa do Povo; 

• Poda de árvores em Vila Nova de Anços (junto às escolas, ruas e jardins); 

• Limpeza dos recintos exteriores da Escola Primária e do Jardim de Infância; 

• Pequenos arranjos na Escola Primária e do Jardim de Infância; 

• Limpeza de ruas e valetas em Vila Nova de Anços; 

• Cedência da tenda multiusos à Comissão de Festas da N. Sra da Conceição; 

• Representação na apresentação do livro a “Lenda do Campo da Velha de Soure”, realizada na escola 

básica de Vila Nova de Anços; 

• Colaboração com o Município de Soure na iniciativa Filarmonias, fornecimento de águas e lanche à banda 

do Cercal; 

• Colocação de manilhas na Ribeira da Mata; 

• Representação no Aniversário da Filarmónica; 

• Atribuição de apoio à Filarmónica pelo seu aniversário no valor de € 1.000,00; 

• Atribuição de apoio à Filarmónica para ajuda na aquisição do novo fardamento (€ 500,00); 

• Atribuição de apoio ao 2º Festival de Sopas e Petiscos da Ribeira da Mata (€150,00); 

• Organização de sessão de esclarecimento sobre limpeza de terrenos; 

• Colocação de papeleiras e recetáculos de pilhas em Vila Nova de Anços; 

• Cedência da tenda multiusos ao Município de Soure; 

• Colocação de nova cobertura no lavadouro do Barroco;  

• Arranjo do caminho do Ribeiro da Sicó (costeiras); 

• Aquisição de chapas para arranjo do telheiro da Sra. dos Remédios (€ 462,91); 

• Limpeza das bermas e arranjo do caminho de acesso à Sra. dos Remédios; 

• Limpeza do monte da Sra. dos Remédios; 

• Arranjo do caminho da margem esquerda do rio a jusante da ponte do açude; 

• Arranjo do Caminho de Almocharife; 

• Arranjo da fonte D´el Rei; 

• Atribuição de apoio ao grupo de Pauliteiros para ajuda nas despesas de participação no Festival Europália 

 2019, em Marbelha – Espanha (€ 500,00); 

• Atribuição de apoio monetário a 6 alunos da freguesia, para ajuda das despesas da viagem de estudo a 

França, organizada pelo Agrupamento de Escolas de Soure Martinho Árias (€ 300,00); 



• Início da limpeza da estrada (bermas, valetas e aquedutos), Vila Nova de Anços-Barroco; 

• Cedência da tenda multiusos à freguesia de Alfarelos; 

• Colaboração com a Comissão de Festas da Sra. dos Remédios, nos melhoramentos efetuados nos anexos 

à Capela. 

 

Situação Financeira da Junta de Freguesia: 

• Saldo da conta da Caixa Geral de Depósitos: € 7.453,18 

• Saldo da conta da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo: € 3.358,30 

• Saldo do Cofre: € 52,80 

• Título de Capital da CCAM: € 500,00 

 

O Presidente da Junta referiu as atividades atrás descritas, destacando a parceria que a Junta fez com a Comissão 

de Festas da Sra. dos Remédios, que está a remodelar os anexos da capela, que ficarão quase como novos. 

Seguidamente o Presidente da Assembleia deu a palavra aos presentes. 

António José Contente questionou o Presidente da Junta acerca do ponto da situação entre a Câmara e o 

Ministério da Saúde, relativamente ao Centro de Saúde. Referiu que a fibra ótica já está nas redondezas e 

perguntou se há perspetivas para ser implementada na nossa Freguesia. Questionou ainda o executivo acerca da 

situação do passeio da Rua Duque de Cadaval, que continua interrompido, da colocação das grelhas na Rua da 

Fonte e na Rua de S. Francisco. 

Lúcia Cupido agradeceu à Junta a recuperação da Fonte D´El-Rei, que graças à boa vontade e à união de esforços 

resultou num trabalho bem feito, ainda que tenha umas pequenas fissuras. Disse que está sinceramente 

reconhecida e que é importante sensibilizar o empregado da Junta para ir fazendo a limpeza da fonte. Referiu 

ainda que, todos os anos se faz a limpeza do caminho para a Senhora dos Remédios, gastando-se muito dinheiro, 

para depois voltar tudo ao mesmo e, ainda assim, com a circulação de veículos, se formam enormes nuvens de 

pó, pelo que questionou o executivo acerca da possibilidade da colocação de um piso de alcatrão no referido 

caminho. 

João Gante inquiriu o executivo acerca da conclusão das valetas da Rua da Fonte, da lei da segurança dos 

caminhos florestais e da limpeza das estradas municipais. 

Fernanda Maia disse que foi alertada por vizinhos, para o facto de haver muitos caminhos nos pinhais que se 

encontram envolvidos em mato e silvas, que dificultam a circulação e, no caso de haver algum incêndio, impedem 

a passagem dos Bombeiros. Informou ainda que, perto do celeiro do Feliciano Agante, nas Pedreiras, se 

encontram uns cabos soltos pelo chão, resultantes ainda da tempestade Leslie, o que pode ser perigoso e que 

convém averiguar. 

Filipa Góis referiu que há um desnivelamento da estrada, no entroncamento da Rua de Nossa Senhora de 

Finisterra com a Rua Gago Coutinho, junto à Caixa de Crédito Agrícola, o que prejudica a circulação de veículos 

ligeiros, sobretudo os mais baixos, que batem na estrada.  

João Rebola questionou o executivo acerca da situação da ilha ecológica e da necessidade de realizar ações de 

sensibilização sobre a utilização deste equipamento. 

Não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta, que 

respondeu às questões abordadas. 

Relativamente ao Centro de Saúde, o Presidente da Junta disse que não tinha mais conhecimento de 

desenvolvimento do assunto, além do que disse em reuniões anteriores. Quanto à fibra ótica, disse que há várias 

operadoras a trazê-la, que é só esperar. A situação do passeio da Rua Duque de Cadaval está mais fácil de ser 



concretizada, visto que agora as estradas são da competência da Câmara Municipal. O Município de Soure aceitou 

todas as competências que podia aceitar. Agora, a Junta e a Câmara poderão resolver essa situação. O assunto 

das grelhas terá de ser discutido no executivo. 

Respeitante à Fonte D´El-Rei, o Presidente da Junta disse que a requalificação da mesma foi feita com gosto e 

para satisfação da população, pois é um símbolo importante da nossa Terra. Quanto às fissuras irão avaliar a 

questão e tentar resolver. Sobre a colocação de alcatrão no caminho da Senhora dos Remédios, disse que não é 

uma questão prioritária, mas que é uma sugestão bem-vinda. 

Relativamente à colocação das grelhas vão tentar realizar o trabalho no Verão, disse o Presidente da Junta.  

Quanto à segurança dos caminhos florestais, o Presidente da Junta lembrou que houve uma sessão de 

esclarecimento sobre o assunto na Casa do Povo de muita utilidade, que a limpeza das estradas municipais é da 

responsabilidade da autarquia e junto às edificações é da responsabilidade dos particulares. Referiu também que, 

para a freguesia de Vila Nova de Anços está previsto a Câmara Municipal limpar à beira das estradas entre Vila 

Nova de Anços, Barroco e Ribeira da Mata. 

Referente ainda à limpeza dos caminhos florestais, o Presidente da Junta disse que os mesmos vão ter uma 

grande intervenção, a curto prazo, da responsabilidade do Plano Municipal da Proteção Civil. Acerca dos cabos 

soltos nas Pedreiras, disse que iriam averiguar para resolver a situação. 

Em relação ao desnivelamento da estrada lateral à Caixa de Crédito, o Presidente da Junta disse que iria 

averiguar, pois era um assunto desconhecido. 

 O Presidente da Junta salientou que a ilha ecológica é um projeto do Município, que além da recolha de resíduos 

tem uma vertente pedagógica, que vai ter uma ampla divulgação e sensibilização em todos os meios, incluindo 

escolas, para que possa ser bem utilizada. Respeitante à nossa, neste momento, falta-lhe luz elétrica e o sistema 

de videovigilância. A mesma só abrirá quando todo o equipamento estiver operacional. 

Passando para a alínea seguinte da ordem de trabalhos, c) Apreciação e votação dos documentos de prestação de 

contas do ano anterior, o Presidente da Assembleia referiu que os documentos estavam bem explícitos e deu a 

palavra aos membros da Assembleia, a fim de tirarem alguma dúvida. Após ser feita a apreciação do referido 

documento e, não havendo nenhum reparo a fazer, o documento foi posto a votação, sendo aprovado por 

unanimidade. 

Continuando os trabalhos e, no âmbito da alínea seguinte d) Apreciação do inventário dos bens patrimoniais da 

Freguesia de Vila Nova de Anços, o Presidente da Junta referiu que o referido inventário sofreu poucas alterações 

em relação ao ano anterior, destacando a compra de um televisor para o centro de saúde, em virtude do 

existente ter avariado, e a compra de uma motosserra para a poda das árvores. 

Na sequência dos trabalhos, passou-se para outro assunto, e) Deliberação sobre a constituição de uma Comissão 

de Toponímia da Freguesia de Vila Nova de Anços, e o Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente da 

Junta que referiu que há duas ruas em Vila Nova de Anços que não têm nome e, por isso, precisam de 

identificação, que são a rua junto às novas sedes da Filarmónica e dos Pauliteiros e a rua cimeira à Urbanização do 

Pombal. Acrescentou que, eventualmente, caso seja pertinente, se possa alterar posteriormente, nomes 

atribuídos a Ruas da Freguesia, daí a razão da apresentação da Proposta 2/2019. Após a proposta ser lida, 

analisada e discutida pela Assembleia, o Presidente da Assembleia pôs a mesma a votação, a qual foi aprovada 

por unanimidade. Ainda foi decidido agendar uma reunião, para o dia vinte e nove de maio de dois mil e 

dezanove, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, para dar início ao cumprimento dos objetivos da mencionada 

proposta. 

Referente à última alínea do Período da Ordem do Dia, f) Outro assunto a incluir, se for o caso disso, nos termos 

do nº 2, art.º 50º da Lei nº 75/2013, de 12/09, verificou-se que não havia outro assunto a tratar, pelo que o 



Presidente da Assembleia deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e 

aprovada, vai ser assinada nos termos da lei. 

 

O Presidente: 

 

 

O 1º Secretário: 

 

 

O 2º Secretário: 


