
Ata nº 3 de 2018 
 

---Aos dezoito dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezoito, 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.     
Esta sessão contou também com a presença da senhora Alice Oliveira. 
A Ordem de Trabalhos foi a seguinte: 
1- Aprovação da Ata da sessão anterior; 

2- Período antes da Ordem do Dia; 

3- Informações e assuntos de interesse para a Freguesia; 

4- 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. 

No ponto um da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia deu início à reunião procedendo-se de 
imediato à leitura da ata da última sessão, a qual posta a votação, foi aprovada por unanimidade. 
No ponto dois, Período antes da Ordem do Dia, o Presidente da Assembleia falou na necessidade de 
rever o Regimento da Assembleia, para uma análise detalhada e possíveis alterações, de modo que 
fique com uma boa adequação legal e, para isso, propôs uma reunião com os membros desta 
Assembleia que estiverem disponíveis, para o dia dez de outubro às vinte e uma horas. 
Ainda no ponto dois, o Presidente da Assembleia deu a palavra à senhora Alice Oliveira que referiu o 
corte dos cedros na rua 5 de Outubro e da pouca segurança do local, que no seu entender, com a 
chegada das chuvas pode provocar uma derrocada de terras. Também referiu que o Ribeiro precisa de 
ser limpo, para melhor escoamento de águas, higiene e para minimizar a praga dos mosquitos. 
Questionou ainda o executivo acerca da data de abertura da “ilha ecológica”.  Por último, disse que a 
situação do rio é desoladora e inquiriu o executivo sobre a possibilidade de algumas entidades nele 
fazerem uma intervenção, de modo que o mesmo recupere o bom ambiente de antigamente. 
Relativamente ao ponto três da ordem de trabalhos, 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 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 21/06/2018, a junta de freguesia desenvolveu as 
seguintes actividades: 
 

 Cobrança das contribuições referentes a refeições e prolongamento escolar; 

 Manutenção de jardins e espaços verdes; 

 Rega de jardins e árvores em horário nocturno; 

 Intervenção com corta silvas na estrada Vila Nova de Anços – Barroco; 

 Intervenção com corta silvas na estrada Vila Nova de Anços – Cercal; 

 Intervenção com corta silvas na estrada Vila Nova de Anços – Gesteira; 

 Intervenção com corta silvas na Ribeira da Mata (ruas e recinto de festas); 

 Representação na Noite de Marchas do GAP; 

 Atribuição de apoio à noite de Marchas do GAP (€200,00); 

 Atribuição de apoio monetário ao GAP pelo seu aniversário (€250,00); 



 Limpeza do Ribeiro; 

 Atribuição de apoio à realização do festival de folclore da Ribeira da Mata (€ 200,00); 

 Representação no festival de folclore da Ribeira da Mata; 

 Apoio logístico ao “Arraial de Verão” organizado pela Igreja Evangélica; 

 Limpeza da pista de pesca desportiva; 

 Limpeza das ruas e valetas no Barroco; 

 Limpeza das ruas e valetas na Sanguinheira e Monte Vale Grande; 

 Aplicação de monda em Vila Nova de Anços; 

 Limpeza e desinfeção das Ruas de Vila Nova de Anços;  

 Representação no Festival de Folclore do Rancho das Ceifeirinhas; 

 Atribuição de apoio ao Festival de Folclore do Rancho das Ceifeirinhas (€200,00); 

 Aluguer da tenda multiusos à Associação Columbófila de Soure (€200,00); 

 Colaboração no arranjo do acesso às caves das sedes da Filarmónica e dos Pauliteiros; 

 Colaboração na construção de um passeio na Rua D. Afonso V; 

 Limpeza com remoção de lixo e entulho de prédio sito na Travessa da Misericórdia;  

 Limpeza do Recinto de Festas de Vila Nova de Anços; 

 Atribuição de apoio monetário ao Grupo de Pauliteiros pelo seu aniversário (€250,00); 

 Colaboração logística com a comissão de festas de N. Sra. da Conceição (cedência da tenda 
multiusos e outros serviços);  

 Atribuição de apoio monetário à realização das festas de N. Sra. da Conceição 2018 (€ 150,00); 

 Representação no festival de danças e cantares dos Pauliteiros de Vila Nova de Anços; 

 Atribuição de apoio monetário à realização do festival de danças e cantares dos Pauliteiros de 
Vila Nova de Anços (€ 200,00); 

 Pequenos arranjos nas escolas; 

 Limpeza dos recintos escolares (jardim de infância e escola primária); 

 Arranjo do campo de futebol. 
 

  
Situação Financeira da Junta de Freguesia: 

 Saldo da conta da Caixa Geral de Depósitos: € 10.036,67 

 Saldo da conta da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo: € 3.540,59 

 Saldo do Cofre: € 243,40 

 Título de Capital da CCAM: € 500,00 
 
O Presidente da Junta continuou a sua intervenção salientando o funcionamento do site da Junta de 
Freguesia, referindo que o mesmo continua a ser trabalhado. 
De seguida, o Presidente da Assembleia deu a palavra aos presentes. 
João Gante referiu e valorizou o prémio de excelência dado pelo Agrupamento de Escolas Martinho 
Áreas de Soure, a dois alunos de Vila Nova de Anços, João Pimentel e Pedro Mendes, congratulou-se 
pelo lançamento do sítio da internet, que considera importante, desde que seja dinamizado e pela 
atribuição de apoio monetário às ruas participantes no concurso “Ruas Florida”. Inquiriu o executivo 
acerca da criação dum parque infantil na Ribeira da Mata e deu nota da redução de um lugar na Escola 
do Primeiro Ciclo de Vila Nova de Anços, alertando para a necessidade de arranjar alguns mecanismos 
de prevenção, relativamente ao funcionamento da escola e do centro de saúde. 



Lúcia Cupido disse que tem verificado que as propostas que tem apresentado à Assembleia de Freguesia 
não têm sido aceites e falou concretamente da Fonte D'El-Rei, que gostava de ver requalificada. 
Agradeceu a colocação das torneiras no fontenário da linha e referiu a necessidade de manter o espaço 
envolvente do Jardim da Praça limpo, sobretudo por ser um local histórico. 
António José Contente refirmou a opinião de Lúcia Cupido relativamente às propostas apresentadas por 
ele, para as quais ainda não foram encontradas respostas. Falou da falta de pressão da água, das casas 
degradadas e dos equipamentos para os dejectos dos animais. Congratulou-se com o cartaz das festas 
anuais, dando os parabéns à comissão organizadora e à Junta pelo apoio monetário dado às ruas, pela 
participação no ”Concurso das Ruas Floridas”, advertindo para que os critérios sejam mais 
transparentes. Por último, falou no possível encerramento do Centro de Saúde, extensão de Vila Nova 
de Anços e informou os presentes da existência de uma “Carta de Saúde”, datada de dois mil e onze, 
que muitos desconheciam, mas que foi aprovada no concelho de Soure, que aponta para o 
funcionamento de uma unidade de saúde na Granja do Ulmeiro e, segundo os critérios nela contidos, o 
nosso centro já devia ter encerrado. Para conseguir reverter a situação e resolver esse problema vai 
haver uma reunião, já amanhã, com os autarcas e a ARS do Centro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
João Rebola agradeceu à Junta de Freguesia a ajuda dada à comissão de festas de setembro e salientou 
que os critérios de votação nas ruas foram transparentes. Enalteceu a reativação do Grupo Desportivo 
Vilanovense, que no passado fim-de-semana fez um ano. 
Filipa Góis referiu que tem gostado de ver o site da Junta de Freguesia, mas acha que uma rede social 
chega mais facilmente à população. 
Fernanda Maia deu os parabéns à Junta pelo apoio dado à comissão de festas de Nossa Senhora da 
Conceição e pela ajuda monetária dada às ruas participantes no “Concurso Ruas Floridas”. Falou 
também que tem gostado de visitar o site da Junta e espera que o mesmo venha a evoluir. Por último, 
alertou para o problema dos dejetos dos animais nas ruas de Vila Nova de Anços, que alojam vírus, 
bactérias e parasitas prejudiciais à saúde humana, sobretudo para as crianças. Por isso, sugeriu a 
colocação de sinalização para sensibilizar os donos dos animais a recolherem os dejectos, advertindo-os 
para existência de coimas, caso não o façam.  
Após todos os presentes terem colocado as suas questões, Porfírio Quedas, presidente da Junta de 
Freguesia, agradeceu as contribuições dadas por todos e fez os esclarecimentos solicitados.  
Em resposta à senhora Alice Oliveira disse que, o local onde cortaram os cedros está um pouco 
vulnerável, mas a intenção da Junta é melhorar o espaço. O ribeiro tem sido limpo de uma forma mais 
regular e mais profunda que antigamente. A “ilha ecológica” tem de ter água, luz e vigilância. A abertura 
está para breve, mas a obra não é da Junta. Quanto ao rio, é a Junta que limpa as margens e o que 
aparece limpo. Por vezes, o dinheiro investido nessa limpeza é significativo e, há entidades responsáveis 
pelo rio. 
Relativamente à “rede social”, o Presidente da Junta concorda que tem mais visibilidade que o site, mas 
tem dois problemas, um é precisar de atualização constante, e o outro é a página poder ser usada para 
outros fins. 
Quanto ao Parque Infantil na Ribeira da Mata, Porfírio Quedas disse que é necessário haver colaboração 
entre o Município e as Juntas de Figueiró do Campo e de Vila Nova de Anços, para levar a efeito o 
projeto, alertando para o facto dos regulamentos dos parques infantis serem rígidos. 
A redução de uma turma na Escola do Primeiro Ciclo, deve-se exclusivamente à falta de crianças em Vila 
Nova de Anços e não temos muito a fazer, disse o Presidente da Junta. É a realidade da freguesia e do 
país. 



Respondendo a Lúcia Cupido, o Presidente da Junta agradeceu a sua intervenção e disse que só se for 
tecnicamente impossível é que não fazem a obra, prometendo arranjar a fonte até ao fim do ano. 
Quanto à limpeza do Jardim da Praça, o Presidente da Junta referiu que os jardins são intervencionados 
de quinze em quinze dias. 
Relativamente ao exposto por António José Contente, o Presidente da Junta disse que o executivo não 
está insensível às propostas por ele apresentadas. Quanto aos equipamentos para os dejetos caninos 
referiu que já pensaram na construção de dois espaços, um na zona da escola e outro na zona do 
Outeiro, a realizar quando for possível. Continuou dizendo que, o lixo e a pressão da água são da esfera 
do Município; o lavadouro da Sanguinheira é difícil de recuperar; a cimentação das valetas vai continuar; 
o regulamento do “concurso Ruas Floridas” é da responsabilidade da comissão de festas e para as casas 
devolutas e degradadas ainda não apresentaram propostas concretas. 
Referente ao problema da saúde no concelho de Soure, e ao aparecimento da “Carta de Saúde”, que a 
todos surpreendeu, o Presidente da Junta disse que foi proposta uma Assembleia Municipal 
Extraordinária, a qual foi votada e aprovada por unanimidade. A Câmara ficou incumbida de apresentar 
nessa reunião todos os documentos relevantes para discutir o problema, estando agendada para 
amanhã uma reunião com a Câmara e a ARS. Salientou que, a Câmara tem quatro propostas para 
apresentar nessa reunião e todas elas mantêm os centros de saúde abertos.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Referente ao quarto ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Junta de Freguesia propôs um voto 
de pesar pelo recente falecimento de Carlos da Cruz Gariso Agante, que exerceu o cargo de Presidente 
da Junta de Freguesia de Vila Nova de Anços e desempenhou outras funções autárquicas com grande 
sentido de dever cumprido. O voto de pesar foi aprovado por unanimidade. 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. 
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O 2º Secretário: 


