
Ata nº 1 de 2017 

---Aos seis dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezassete, 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- Período antes da Ordem do Dia; 

2- Aprovação da ata da sessão anterior; 

3- Informações e assuntos de interesse para a freguesia; 

4- Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano anterior; 

5- Apreciação do inventário dos bens patrimoniais da Freguesia de Vila Nova de Anços; 

6- Outro assunto a incluir, se for o caso disso, nos termos do nº 2, art.º 50º da Lei nº 75/2013, de 12/9. 

 

O Presidente da Assembleia deu início à reunião, verificando-se que relativamente ao primeiro ponto da ordem de 

trabalhos não havia assuntos a tratar. 

 Referente ao ponto dois da ordem de trabalhos, procedeu-se à leitura da ata da última sessão, a qual posta a 

votação, foi aprovada por unanimidade. 

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: 

Desde a última Assembleia de Freguesia realizada em 30/11/2016, a junta de freguesia desenvolveu as seguintes 

actividades: 

• Cobrança das contribuições referentes a refeições e prolongamento escolar; 

• Manutenção de Espaços Verdes; 

• Fornecimento de lenha para o aquecimento da escola primária; 

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

• Limpeza de Valas; 

• Limpeza do Ribeiro; 

• Revisão geral ao tractor e colocação de novo sistema de iluminação a leds; 

• Arranjo do atrelado do tractor; 

• Representação no almoço de Natal da Filarmónica; 

• Distribuição de calendário de 2017 em toda a Freguesia; 

• Representação na festa de Natal do Jardim de Infância; 

• Representação no jantar de Natal do Grupo de Pauliteiros; 

• Representação no jantar de Natal do Rancho da Ribeira da Mata; 

• Contribuição para a prenda de Natal das crianças das escolas da Freguesia (€630,00); 

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

• Representação no jantar de Natal do Rancho das Ceifeirinhas; 

• Atribuição de apoio financeiro à secção de xadrez da Casa do Povo (€ 255,00); 

• Atribuição de apoio financeiro à organização do Trail das Lavadeiras (€ 100,00); 

• Colocação de mastro para bandeira do programa Eco-Escolas no Jardim de Infância; 



• Colocação de sinalização na lomba da Rua do Pranto; 

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

• Intervenção no recreio do Jardim de Infância (cimentar, alargar horta e colocação de nova caixa de areia 

com cobertura amovível); 

• Intervenção na entrada da Escola Primária (Retirar Rampa); 

• Pequenos arranjos nas escolas; 

• Aquisição impressora para a secretaria da Junta de Freguesia; 

• Colocação de bases de contentores em Vila Nova de Anços, Barroco, Sanguinheira e Ribeira da Mata; 

• Aquisição do material de construção necessário ao alargamento do telheiro da Sra. dos Remédios; 

• Alargamento de curva na estrada da Pouca Pena; 

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

• Aplicação de monda em Vila Nova de Anços 

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

• Representação na montaria organizada pela Ass. Caça e Pesca; 

• Arranjo de berma na estrada Vila Nova de Anços – Cercal; 

• Apoio logístico à montaria da Ass. de Caça e Pesca; 

• Representação no Aniversário da Filarmónica; 

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

• Atribuição de apoio financeiro a 4 jovens da Freguesia para a realização de uma visita de estudo a França 

(€ 200,00); 

• Início de arranjo/abertura de caminho do lado sul e poente da Sra. dos Remédios; 

• Apoio logístico e fornecimento de alimentação à Filarmónica Alfarelense, no concerto realizado em VNA, 

no âmbito dos concertos do projecto Filarmonías do Município de Soure; 

• Oferta de espectáculo de teatro a todos os alunos das escolas da Freguesia (As Aventuras do Pinóquio – 

Atrapalharte); 

• Aquisição de sinalização de obras e espelhos; 

 

Situação Financeira da Junta de Freguesia: 

• Saldo da conta da Caixa Geral de Depósitos: € 13.973,30 

• Saldo da conta da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo: € 3.211,61 

• Saldo do Cofre: € 157,22 

• Título de Capital da CCAM: € 500,00 

 

O Presidente da Junta referiu ainda que, para dinamizar e projectar a freguesia, vai lançar um repto a todas as 

coletividades vilanovenses para a realização do primeiro Festival da Enguia e do Arroz Doce, a realizar na Casa do 

Povo, no primeiro fim-de-semana de junho, que coincide com o Festival Infantil dos Pauliteiros, esperando que este 

evento tenha sucesso e futuro. 

 De seguida, o Presidente da Assembleia deu a palavra aos presentes. 

José Luís congratulou-se com o evento atrás mencionado, dizendo que já fora idealizado pelo anterior executivo, 

mas sem possibilidade de concretização. Referiu que, quando construíram a rotunda junto à Farmácia, decidiram 

colocar no centro da mesma uma charrua “rabo de bacalhau”, alfaia agrícola usada no cultivo do arroz e, esse facto 

ainda não aconteceu, pelo que apela à Junta que o faça. 



Joaquina Cruz mostrou descontentamento pela retirada da rampa de acesso a pessoas com grau de mobilidade 

reduzida na Escola do Primeiro Ciclo de Vila Nova de Anços. 

João Gante sugeriu e propôs que, em alternativa aos tarefeiros que colaboram nos trabalhos ocasionais da freguesia, 

sejam colocadas diversas pessoas que estão numa situação de desemprego para efectuar esses trabalhos. Disse que, 

os maus cheiros junto à estação são recorrentes, que o bebedouro continua sem funcionar e que, o desejo e a 

necessidade de fornecimento de água engarrafada na Escola do Primeiro Ciclo ainda não se concretizou. Advertiu 

para a limpeza do ribeiro, sobretudo a montante da ponte, para afugentar alguns répteis que por ali possam existir. 

Referiu ainda que, o site da Câmara Municipal está desactualizado. 

Continuou a sua intervenção dizendo que é importante promover a saúde através do desporto, que a natação é um 

bom meio de conseguir esse objectivo, que há bons praticantes infantis na nossa freguesia que se destacam em 

torneios da modalidade e que a criação de um clube de natação é necessária. Ainda referiu que, a piscina municipal 

de Vila Nova de Anços não tem as dimensões exigidas para se realizarem torneios, pelo que propõe obras de 

intervenção a longo prazo na mesma. 

António José Contente referiu que as pessoas se queixam com maus cheiros à noite, no Bairro Santa Marta de 

Nápoles e pediu para a situação ser averiguada. Disse que foi abordado por ex-diretores do Futebol Vilanovense, 

que o questionaram acerca da situação do campo de futebol. Indagou o executivo sobre o ponto de situação do 

Levantamento Habitacional feito pela CDU e alertou para o facto de haver estacionamento indevido na rua vinte 

cinco de Abril, junto ao fontenário e capela da Senhora da Conceição e para a necessidade de colocação de 

sinalização adequada. Referiu que, vai decorrer o terceiro Encontro da Juventude do concelho de Soure, no final de 

Abril e que, a piscina de Vila Nova de Anços vai receber o terceiro Open de Natação, um grande evento lúdico-

desportivo, no dia vinte e nove de Abril, onde participam as crianças do terceiro e quartos anos de escolaridade do 

Primeiro Ciclo do Ensino Básico do concelho de Soure. As referidas atividades são promovidas pelo pelouro da 

cultura de que é responsável a doutora Manuela Santos. 

Rui Carraca questionou o executivo acerca da situação actual do campo de futebol, pois também ele foi 

questionado por algumas pessoas. 

Fernanda Maia alertou para o facto do horário da iluminação pública eléctrica em Vila Nova de Anços estar 

desajustado às necessidades dos vilanovenses, pois há pessoas, estudantes e trabalhadores que precisam de utilizar 

os comboios às seis da manhã e têm de caminhar pelas ruas numa plena escuridão, sobretudo no Outono e Inverno, 

pelo que é urgente rever os citados horários. Referiu que, é necessário colocar um mastro para içar a bandeira de 

Portugal na sede da Junta de Freguesia, quando se justificar, pois sentiu essa falta nos dias de luto nacional 

decretado pelo Governo pelo falecimento do doutor Mário Soares. Sugeriu que, e aproveitando a ideia do Jardim de 

Infância que sensibiliza a população para uma freguesia mais limpa e ecológica, através do calendário oferecido 

pela Junta, se faça compostagem com as flores secas deitadas para o lixo no cemitério. Solicitou ainda ao executivo 

a colocação de brita miúda no prolongamento da rua de Santo António, para nela melhor se circular.  

Após todos os presentes terem colocado as suas questões, Porfírio Quedas, Presidente da Junta de Freguesia, 

começou por falar da situação do campo de futebol, questionada por alguns membros da assembleia, afirmando 

mais uma vez que, até ao final do mandato, o mesmo estará em condições para a prática de futebol amador. 

Acrescentou que, os ex-jogadores e ex-dirigentes deviam agradecer à Junta de Freguesia o facto do campo de 

futebol estar como está e não estar nas mãos de particulares, pois os mesmos não fizeram nada por ele. Disse que os 

cedros estavam todos estragados e, por isso, foram cortados. Salientou que as Juntas de Freguesia têm 

competências próprias regulamentadas na Lei Nº75/2013 de 12 de setembro e, como tal, estão limitadas, 



aconselhando a ler a citada lei. Relativamente ao estacionamento na rua vinte cinco de Abril, disse que os 

condutores sabem que não podem lá estacionar. No entanto, a Junta de Freguesia irá estudar a situação. 

Relativamente aos maus cheiros existentes no Bairro Nápoles de Santa Marta, o Presidente da Junta de Freguesia 

disse que os mesmos podem estar relacionados com as avarias do motor das bombas da ETAR que, por vezes, 

acontece e demoram a ser reparadas. Nessas situações têm de avisar a Câmara Municipal com a maior brevidade.  

Respeitante à criação de um clube de natação, Porfírio Quedas disse que a Junta de Freguesia não tem nada a ver 

com as piscinas, reafirmando que a mesma não tem competências para o fazer. No entanto, se o clube de natação 

aparecer será apoiado pela Junta como o faz com todas as coletividades. Disse ainda que, a situação do bebedouro 

tem vindo a arrastar-se no tempo e precisa de ser solucionada. 

Quanto à retirada da rampa na Escola do primeiro ciclo disse que, foram as professoras e os pais que pediram a 

retirada da referida rampa. 

Sobre a colocação da charrua no centro da rotunda disse que, oportunamente será feita. 

Relativamente aos horários da iluminação pública disse que iriam comunicar à Câmara Municipal de Soure essa 

situação, de modo a corrigi-la. Sobre o mastro para colocar a Bandeira, lamentou o facto, que já vem doutros 

executivos e disse que a Junta vai providenciar para resolver o assunto. Acerca da compostagem referiu que, o 

executivo tem trabalhado com determinação nos problemas do ambiente e terá de estudar a viabilidade desse 

projeto. Disse ainda que, iriam colocar brita no prolongamento da rua de Santo António. 

Passando ao ponto quatro da ordem de trabalhos, Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do 

ano anterior, o Presidente do Executivo realçou a clareza do mesmo e prestou os esclarecimentos devidos. Após a 

Assembleia de Freguesia analisar, apreciar e serem feitos os esclarecimentos solicitados, o documento foi posto a 

votação, sendo aprovado por unanimidade. 

No ponto cinco da ordem de trabalhos foi tomado conhecimento e apreciados os bens patrimoniais da Freguesia de 

Vila Nova de Anços. 

Referente ao ponto seis da ordem de trabalhos, 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: 


