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Ata nº 2 de 2022 

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, no Salão da Casa do Povo de Vila Nova 
de Anços, sita na Rua do Outeiro em Vila Nova de Anços, pelas vinte e uma horas, reuniu a 
Assembleia de Freguesia de Vila Nova de Anços, em sessão ordinária, com a presença de todos 
os seus membros efetivos. 

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 assembleia ordinária de 18 de dezembro de 2021; 
b) Informação e assuntos de interesse para a Freguesia; 
c) Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano de 2021; 
d) Alteração do orçamento do ano de 2022 – incorporação do saldo de 2021; 
e) Apreciação do inventário de bens patrimoniais da Freguesia; 
f) Outro assunto a incluir, se for caso disso, nos termos do nº2, art.º 50º da Lei n.º 

75/2013, de 12/09. 

O Sr. Presidente da Assembleia deu início à reunião saudando todos os presentes, agradeceu à 
Casa do Povo pela cedência do salão. 

Na intervenção aberta ao público o Sr. Presidente da Assembleia dá a palavra ao Sr. José Duarte 
que partilha alguns dos seus pensamentos e deixa claro que todos os conteúdos apresentados 
têm apenas um único propósito, uma abordagem pedagógica com vista construtiva em prol do 
interesse da Freguesia. Faz de seguida um relato de dados do Instituto Nacional de Estatística 
relativamente ao Concelho de Soure e em particular à Freguesia de Vila Nova de Anços, fazendo 
também uma abordagem aos custos e benefícios que o Concelho de Soure tem em ser 
participado da ABMG. Seguidamente questiona o elenco relativamente aos Recursos e 
transporte, se existe algum plano no longo prazo para o nosso Rio; se já se entrou em contato 
com os ORDs EE e de Telecomunicações para resolver este tema de ordenamento dos cabos. 
Relativamente à ABMG, que estudo é esse que o Sr. Presidente da Junta se referiu na última 
Assembleia; quando foi solicitado e a que instituição; quando estará disponível ao público. 
Tendo em conta os números apresentados, sabe quanto foi gasto pela ABMG nas reparações de 
fugas em VNA; quanto custa implementar uma rede de abastecimento nova; os investimentos 
realizados pela ABMG em VNA superam sequer os valores apresentados da taxa fixa.   

Seguidamente pede a palavra o Sr. Jorge Brito que gostaria de colocar três questões ao elenco, 
a primeira tem a ver com o saneamento da rua da Fonte Velha, reside nesta rua desde mil 
novecentos e oitenta e dois  e desde essa data que foi prometido, pelos responsáveis à época, 
o saneamento e até à data ainda não foi executado; a segunda questão tem a ver com a falta de 
limpeza nas vias de comunicação nomeadamente na Rua da Fonte Velha e terceira questão tem 
a ver com a ABMG que se dignaram a resolver uma rotura à entrada de uma sua propriedade e 
na sequência vedaram-lhe o acesso à mesma. 

O Sr. Presidente da Assembleia de seguida dá a palavra ao Sr. José Cordeiro que dá nota do que 
constata diariamente no que concerne à recolha de óleo usado na Rua Duque de Cadaval, por 
parte de empresa licenciada para o efeito, referindo o lastimável estado dos recipientes de 
recolha assim como a presença de resíduos de óleo no pavimento, dando um aspeto deplorável 
a quem lá passa. Refere também a existência de máscaras descartáveis no chão dando aspeto 
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de pouco civismo, assim como a ineficácia na separação de resíduos. Assim sendo, solicita ao 
elenco que faça uma explanação escrita à população, nos locais próprios, para sensibilizar os 
fregueses na questão de separação de resíduos e não colocação das máscaras descartáveis na 
via pública. 

O Sr. Presidente da Assembleia passou de seguida ao Período Antes da Ordem do Dia,  deu a 
palavra à Sr.ª Alice Oliveira que efetuou esclarecimentos devido à sua tomada de posição na 
última Assembleia, quando não aceitou as ofertas que o elenco proporcionou, afirmando que 
não concorda que se façam este tipo de ofertas com dinheiros públicos e acrescentando que o 
dinheiro que receberá por participar nas Assembleias,  irá distribui-lo no final do mandato pela 
coligação que a apoiou e por uma coletividade da Freguesia a designar. Seguidamente propõe 
que no final do plenário seja feita uma minuta que contemple as deliberações e que estas sejam 
eficazes e que produzam efeitos imediatos. 

Continuando ainda no Período Antes da Ordem do Dia, o Sr. Presidente da Assembleia aproveita 
a oportunidade para fazer uma proposta de voto de louvor ao Coronel Fernando Góis Moço, que 
passa a apresentar: 

PROPOSTA DE VOTO DE LOUVOR AO CORONEL FERNANDO GOIS MOÇO 

Por ocasião do arranque das comemorações dos 50 anos do 25 de abril, em sessão solene 
ocorrida no passado dia 24 de março de 2022, à qual presidiu Sua Excelência o Senhor Presidente 
da República e na presença ainda do Senhor Primeiro-Ministro e de outras altas individualidades 
do Estado, foram condecorados com o Grau de Grande Oficial da Ordem da Liberdade trinta 
militares que estiveram diretamente envolvidos na Revolução dos Cravos. 

Saudamos todos esses militares, mas particularmente apraz-nos registar com elevada satisfação 
a condecoração do Senhor Coronel Fernando Góis Moço, natural de Vila Nova de Anços, onde 
nasceu em setembro de 1945. 

Em 25 de abril de 1974, o então capitão Góis Moço, comandando uma Companhia de Instrução, 
saiu da Figueira da Foz para se integrar no designado Agrupamento Norte, uma força militar 
cuja missão consistia, numa 1ª fase, atrair outras forças militares e obter a sua adesão ao 
movimento, numa 2ª fase, deslocar-se para Peniche, a fim de preservar a integridade física dos 
presos políticos e numa 3ª fase, deslocar-se para Lisboa para reforçar as forças em operação na 
capital.  

Inspirador, empático, um verdadeiro líder, uma pessoa do mais afável trato, de grande 
sensibilidade e uma enorme humildade, o Senhor Coronel Fernando Góis Moço, para os 
Vilanovenses o Fernando Moço, merece inegavelmente o lugar na História ligado ao movimento 
dos Capitães de Abril.  

Para a nossa comunidade, Vila Nova de Anços, esta distinção constitui uma enorme honra e 
motivo de grande orgulho por poder contar, de entre “os seus filhos”, tão distinta figura.  

Por isso, a Mesa da Assembleia de Freguesia de Vila Nova de Anços, na sua sessão ordinária de 
8 de abril de 2022, propõe ao plenário a aprovação de um voto de louvor, reconhecimento e 
gratidão ao Senhor Coronel Fernando Góis Moço, por tudo quanto fez pela defesa dos valores da 
liberdade, da igualdade e todos os demais valores de abril, que hoje reconhecemos como pilares 
da nossa sociedade. 
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Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia coloca à votação a proposta da mesa sendo a 
mesma aprovada por unanimidade. 

Ainda no Período Antes da Ordem do Dia o Sr. Presidente da Assembleia aproveita a 
oportunidade para apelar a todos os presentes, que ao efetuarem o preenchimento da sua 
declaração anual de IRS, possam fazer a consignação de IRS para a IPSS local. 

De seguida, o Sr. Presidente da Assembleia passa ao ponto três da Ordem de Trabalhos. a) 
Aprovação da ata da assembleia ordinária de 18 de dezembro de 2021; pede a palavra a Sr.ª 
Alice Oliveira com o intuito de se proceder a algumas correções na descrição de três 
intervenções suas, na dita assembleia. 

Antes de se passar à votação o Sr. Presidente da Assembleia dá nota explicativa da ata minuta 
relativa à atuação da mesa na Assembleia de 18/12/2021, foi inteiramente legal. Seguidamente 
faz duas propostas à Assembleia, a primeira é a aprovação da ata de 18/12/2021 que foi 
aprovada por unanimidade e a segunda tem a ver com os temas da ordem do dia, propondo à 
votação da assembleia uma proposta da mesa, de manter a aprovação da ata na Assembleia 
seguinte salvo casos excecionais, em que a mesma deva produzir efeitos imediatos e que, pela 
sua ausência, o não possam surtir. Assim sendo por via de regra, propõe o sistema 
implementado, ou seja, manter as atas redigidas e aprovadas na sessão da Assembleia seguinte. 
Posta à votação a proposta foi aprovada por maioria, com dois votos contra da CDU. 

Pede a palavra o Sr. Presidente da Junta agradecendo as intervenções até então. Esclarece que 
até agora os executivos tinham que apresentar ao Tribunal de Contas os seus relatórios até ao 
final do mês de junho e a partir deste ano terão que ser apresentadas até maio. Assim sendo, 
até ao ano passado, era possível votar a ata da prestação de contas na segunda reunião da 
Assembleia em junho; posto isto, solicita que a ata de hoje seja elaborada por minuta e colocada 
de imediato à votação, de forma a seguir ainda este mês para o Tribunal de Contas.  

O Sr. Presidente da Assembleia passa à b) Informação e assuntos de interesse para a Freguesia 

O Presidente da Junta de Freguesia toma a palavra e seguidamente apresentou a seguinte 
informação acerca da atividade e da situação financeira da Freguesia. 

Desde a última Assembleia de Freguesia realizada em 18 de dezembro de 2021 até a 31 de março 
de 2022, a Junta de Freguesia desenvolveu as seguintes atividades: 

1. Limpeza 

Vila Nova de Anços 

Limpeza das ruas de Vila Nova de Anços; 

Limpeza das zonas circundantes do Campo de Jogos 27 julho; 

Limpeza da sinalética (na Freguesia de Vila Nova de Anços) do Trilho do Arroz; 

Limpeza do Caminho Agrícola entre a ponte do rio e as longas; 

Limpeza dos acessos ao Monte da Senhora dos Remédios e zona envolvente da Capela; 

Limpeza do Cemitério de Vila Nova de Anços; 

Limpeza do WC Canino;  

Limpeza das sarjetas de águas pluviais na zona baixa da vila. 
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Barroco  

Limpeza da Rua da Fonte; 

Limpeza da Rua Principal.  

Ribeira da Mata 

Limpeza da Rua da Fonte; 

Limpeza da Rua da Siebra; 

Limpeza do Largo das Festas e a poda das árvores pertencentes à Junta de Freguesia de Vila 
Nova de Anços. 

2. Vias de Comunicação 

Realização de caixa no aqueduto junto Campo de Jogos 27 de julho;  

Requalificação do parque de estacionamento na Rua do Rio, junto à passagem inferior: 

Informação à E-REDES das luminárias públicas apagadas ou com funcionamento irregular. 

3. Higiene e Salubridade 

Colocação de apoios para proteção dos contentores e ecopontos no recinto das festas da Ribeira 
da Mata; 

Colocação de guarda-corpos e rampa de acesso nos ecopontos na Rua 5 de Outubro; 

Realização de duas bases para colocação de ecopontos na Rua do Outeiro;  

Colocação de dois contentores para lixo diferenciado na Rua do Outeiro; 

Colocação de dois contentores de lixo diferenciado na Rua de Santa Maria; 

Substituição de baldes do lixo por contentores de 1200 litros, junto ao campo de futebol 27 de 
julho e na Rua da Fonte no Barroco; 

Colocação de dez pedais para abertura de contentores de lixo comum. 

4. Educação 

Aquisição de uma tela para o programa Eco Escolas da Escola do Primeiro Ciclo de Vila Nova de 
Anços; 

Aquisição de tinteiros para a impressora do Jardim de Infância; 

Reparação de uma rotura na canalização de águas sanitárias na escola Primeiro-Ciclo de Vila Nova 
de Anços; 

Reparação da vedação do Jardim de Infância de Vila Nova de Anços; 

Limpeza do Campo de Sementeiras do Jardim de Infância de Vila Nova de Anços.  

 

5. Cultura 
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Donativo de mil Euros para o apoio das comemorações dos 144 anos da Sociedade Filarmónica 
R.B. Vilanovense; 

Representação da Junta de Freguesia nas comemorações do aniversário da Sociedade 
Filarmónica R.B. Vilanovense; 

Primeira reunião com as coletividades para o 4º Festival da Enguia e do Arroz-Doce e a primeira 
Mostra de Artesanato; 

Representação da Junta de Freguesia na missa e procissão da Sr.ª dos Passos em Vila Nova de 
Anços a convite da Comissão Fabriqueira. 

6. Desporto e Lazer 

Reunião com a Secção de Futebol da Casa do Povo de Vila Nova de Anços; 

Construção do talude no monte da Sr.ª Dos Remédios para instalação de um baloiço panorâmico. 

7. Conta de Gerência da Junta de Freguesia 

Saldo de caixa - 1740,71€ 

Conta à ordem na Caixa Crédito Agrícola – 55747,23€ 

Título capital na Caixa Crédito Agrícola - 500€ 

8. Outros Assuntos 

Recolha de bens para a Ucrânia em parceria com a Casa do Povo de Vila Nova de Anços entregues 
ao reverendo padre Ivan da Paróquia da Portela, de Coimbra, que através da Transportadora 
Pascoal os encaminhou para a Ucrânia; 

Registo da candidatura ao programa Eco Freguesias XXI.  

De seguida o Sr. Presidente da Assembleia dá a palavra aos membros da Assembleia que se 
queiram pronunciar. 

Pede a palavra a Sr.ª Alice Oliveira, retomando assuntos por si já falados em sessão anterior, 
pretendendo ser esclarecida relativamente ao centro médico, qual o ponto de situação, sendo 
testemunha de relatos de utentes que se têm que deslocar à Granja do Ulmeiro a fim de serem 
atendidos; relativamente à situação do Sr. Carlos Pimentel, a que conclusão chegou o elenco e 
por fim o tema avioneta que continua a sobrevoar a zona urbana. 

De seguida tomou a palavra o Sr. António Contente, agradecendo a participação do Sr. José 
Duarte com os seus dados divulgados, sendo uma mais-valia para a Assembleia. Congratula-se 
pelo fato das atividades das coletividades estarem a reaparecer e por fim dá nota de uma 
situação na baixa ribeirinha, a existência do mau cheiro à noite no ribeiro da Sicó. Questiona o 
elenco se tem conhecimento desta situação. Questiona também o elenco se tem conhecimento 
de uma reunião ordinária da Câmara Municipal de 24 de janeiro, cujo um dos temas abordados 
foi a requalificação da Rua Eng.° Henriques Fernandes Ruas e os espaços adjacentes e na qual 
foi deliberado por maioria a aprovação da homologação da empreitada da referida obra, e, se o 
executivo, foi ouvido para esta tomada de decisão. Relativamente ao placard das piscinas 
municipais, assunto abordado na última Assembleia, questionou o Sr. Presidente da Câmara na 
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Assembleia, tendo o mesmo dito que o placard é obrigatório por lei e que deveria estar 
colocado. 

O Presidente da Assembleia sugere ao Sr. Presidente da Junta que responda às questões 
colocadas pelo público e de seguida às colocadas pelos elementos da Assembleia. 

Toma a palavra o Sr. Presidente da Junta e respondendo ao Sr. José Duarte e em relação ao 
plano no longo prazo para o rio, afirma que há um concurso feito e adjudicado para obras de 
intervenção no rio desde a foz até ao campo de futebol do Sourense e que a informação que 
possui é que as obras irão começar no decorrer deste ano. Relativamente aos cabos pendurados 
o elenco ainda não teve qualquer intervenção, existem alguns particulares que se sentem 
lesados e já manifestaram o seu desagrado junto à E-Redes e às operadoras de 
telecomunicações tendo até agora pouco efeito prático. Carece de um levantamento a efetuar 
rua a rua e fazer exposição às empresas competentes. Relativamente à ABMG em 27/01/2022 
foi efetuada uma reclamação ao seu Diretor Geral, com conhecimento ao Sr. Presidente da 
Câmara e ao Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, em que foram relatados os pontos 
críticos em VNA e a qualidade da água, exigindo que esta situação fosse alterada e que fosse 
resolvido o mais rápido possível a situação das roturas e a falta de pressão. Passado algum 
tempo recebeu um contato telefónico de uma empresa que presta assessoria à ABMG, pedindo 
a localização dos pontos críticos referenciados, nomeadamente na parte alta da vila, na 
urbanização do pombal e a zona do beco de São Domingos. 

Respondendo ao Sr. Jorge Brito, afirma o Sr. Presidente da Junta que relativamente à rua da 
Fonte Velha o executivo desde que tomou posse, pelo menos duas vezes efetuou a sua limpeza 
na totalidade da sua extensão. Quanto ao saneamento desta mesma rua é um assunto que 
reporta à ABMG, o executivo irá fazer chegar essa intenção tanto à ABMG como à Câmara 
Municipal. 

Seguidamente o Sr. Presidente da Junta responde ao Sr. José Cordeiro afirmando que se terá 
que ter uma atenção redobrada junto aos ecopontos, e por outro lado, ir-se-á fazer para os 
contentores de lixo indiferenciado outro tipo de informação à população. Em relação à 
deposição das máscaras descartáveis no chão é uma questão de civismo dos habitantes. 

Em resposta às questões colocadas pela Sr.ª Alice Oliveira, o Sr. Presidente da Junta esclarece, 
que no que respeita à saúde no Concelho de Soure a Câmara Municipal não aceitou as 
transferências nos moldes em que foram expostas e está a negociar, com a ARS, as 
transferências de competências na área da saúde. Relativamente ao Sr. Carlos Pimentel, é 
reformado, não pode ter vínculo à Função Pública e o serviço que presta na Junta de Freguesia 
é em regime de voluntariado. No que diz respeito ao tema avioneta, alega que não tem nada 
mais a acrescentar ao que foi dito na última Assembleia. 

O Presidente da Junta responde seguidamente às questões colocadas pelo Sr. António Contente, 
afirmando que relativamente aos maus cheiros na Rua Gago Coutinho tinha sido alertado para 
o fato, indagou esforços para saber a origem, nomeadamente, questionou habitantes que 
coabitam com o Ribeiro não tendo chegado a nenhuma conclusão. Indagou a ABMG se 
porventura haveria algum problema com a estação elevatória, obtendo como resposta que não 
havia qualquer rotura do saneamento podendo provocar algum despejo para o Ribeiro. Segundo 
informação, são situações pontuais, existem dias em que não se nota qualquer cheiro ao 
contrário de outros onde é intenso. Relativamente à Rua Eng.º Henriques Fernandes Ruas a 
notícia publicitada tem como base o levantamento de uma caução por parte do empreiteiro que 
fez a obra há uns anos, não está prevista qualquer obra neste local. 
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Toma a palavra o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia para que a reunião passe à alínea 
seguinte, c) Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano de 2021. 
Questiona se alguém dos presentes tem dúvidas sobre as contas de gerência do ano de 2021. 

Usa da palavra o Sr. António Contente e tem dúvidas em perceber porque é que um orçamento 
de cerca de noventa e oito mil euros sobram cerca de quarenta e oito mil euros, uma margem 
bastante grande e, assim sendo, questiona o Sr. Presidente da Junta se eventualmente havia 
obras previstas e não se realizaram, sendo da opinião que é um valor demasiado grande para 
ser incrementado no orçamento deste ano.   

O Sr. Presidente da Junta esclarece que no saldo de gerência do ano anterior (2020), noventa e 
oito mil euros, foram acrescentados cinquenta e três mil e quinhentos euros, sem terem  
entrado no saldo do ano. Assim, só o remanescente do ano anterior é que vai somar, por isso, 
conforme referiu o António Contente, sobram os cerca de quarenta e oito mil euros, não dos 
cerca de oitenta mil euros mas sim dos cento e quarenta e nove mil setecentos e cinquenta e 
cinco euros e trinta e sete cêntimos. 

Seguidamente toma a palavra o Sr. Presidente da Assembleia deixando um forte apreço por tudo 
o que foi feito pelo anterior executivo, muito do que se encontra na demonstração das contas 
tem a ver com a sua atividade. Realça ainda que, a toma de atitude do executivo anterior, foi 
sempre no interesse e na persecução dos interesses da Freguesia de Vila Nova de Anços.  

De seguida coloca à votação os documentos de prestação de contas de 2021, tendo os mesmos 
sido aprovados por unanimidade. 

O Sr. Presidente da Assembleia passa de imediato à d) Alteração ao orçamento do ano de 2022 
– incorporação do saldo de 2021, frisando que foi fornecido aos presentes um documento 
“Modificação dos Documentos Provisionais - 1ª Revisão ao Orçamento 2022 Inclusão do Saldo 
de Gerência do Ano Anterior”. Coloca o mesmo à votação sendo aprovado por unanimidade. 

Passa à e) Apreciação do inventário de bens patrimoniais da freguesia. O Sr. Presidente da 
Assembleia dá uma pequena explicação acerca da forma extensa como se encontram descritos 
os bens patrimoniais.  

Última rubrica da ordem de trabalhos f) Outro assunto a incluir, se for caso disso, nos termos do 
nº2, art.º 50º da Lei n.º 75/2013, de 12/09. O Sr. Presidente da Assembleia afirma que não 
havendo nada mais a tratar neste item, encerra a sessão não sem antes ser colocada a aprovação 
a ata minuta desta primeira sessão ordinária, do dia 08/04/2022. Lida a Ata minuta, a mesma 
foi aprovada por unanimidade. 

Nada mais acrescentar, o Sr. Presidente da Assembleia agradece a presença dos presentes, pelo 
que deu por encerrada a reunião pelas vinte e três horas e quarenta minutos, da qual se lavrou 
a presente ata, de forma mais extensa e que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos 
termos da lei. 
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