
Ata nº 2 de 2018 

---Aos vinte e um dia do mês de junho, 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, com exceção de João Gante.     
Esta sessão contou também com a presença da senhora Alice Oliveira. 

1- Aprovação da Ata da sessão anterior; 

2- Período antes da Ordem do Dia; 

3- Informações e assuntos de interesse para a Freguesia; 

4- Proposta nº 1/2018 para alteração ao Orçamento; 

5- 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 informando que João Gante lhe comunicou a sua 

indisponibilidade em comparecer a esta sessão, delegando no senhor Rui Gariso, segundo candidato pela 

Coligação Soure Mais Moderno, a sua substituição para a participação na sessão de hoje. De seguida leu uma 

carta de João Gante, referente à situação atrás exposta. 

Acerca da substituição excepcional dos membros da Assembleia de Freguesia, o Presidente da mesma advertiu 

para que esta situação não ocorra sistematicamente. A substituição foi aceite. 

No ponto um da ordem de trabalhos procedeu-se de imediato à leitura da ata da última sessão, a qual posta a 

votação, foi aprovada por unanimidade. 

Referente ao ponto dois da ordem de trabalhos, verificou-se que não havia assuntos a tratar, pelo que se passou 

de imediato ao ponto seguinte. 

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 03/04/2017, a junta de freguesia desenvolveu as seguintes 
actividades: 

 Cobrança das contribuições referentes a refeições e prolongamento escolar; 

 Conservação e manutenção dos espaços verdes de Vila Nova de Anços; 

 Limpeza do recinto da festa da Sra. dos Remédios; 

 Apoio logístico à realização das festas da Sra. dos Remédios e cedência da tenda; 

 Abertura de valetas na Ribeira da Mata; 

 Limpeza do recinto das festas da Ribeira da Mata; 

 Limpeza manual e com corta-silvas das ruas da Ribeira da Mata pertencentes à Freguesia; 

 Limpeza do adro da igreja da Ribeira da Mata;  

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

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

 Limpeza da margem do rio Arunca a montante da Ponte do Açude de Vila Nova de Anços; 

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



 Limpeza com corta silvas no Barroco; 

 Limpeza com corta silvas na Sanguinheira e Monte Vale Grande;  

 Representação no concurso de pesca da Associação de Caça e Pesca. 

 Apoio ao concurso de pesca da Ass. de Caça e Pesca com oferta de uma bicicleta para prémio. 

 Representação no Aniversário da Casa do Povo/IPSS de Vila Nova de Anços. 

 Delegação da representação da Freguesia no Festival de Sopas de Soure, no Clube Desportivo da Casa do 
Povo de Vila Nova de Anços; 

 Apoio monetário ao Clube Desportivo da Casa do Povo de Vila Nova de Anços, pela representação da 
Freguesia no Festival de Sopas de Soure (€ 250,00); 

 Colocação de placas de limite da localidade; 

 Colocação de espelhos em Vila Nova de Anços e Ribeira da Mata; 

 Colaboração com o Jardim de Infância na plantação de árvores de espécies autóctones, no monte da Sra. 
dos remédios; 

 Reparação de estores no Jardim de Infância  

 Implementação do programa “Aldeia Segura Pessoas Seguras” na Ribeira da Mata; 

 Reparação do Trator; 

 Oferta de jantar à Banda da Gesteira no concerto realizado em Vila Nova de Anços, no âmbito do 
programa Filarmonias; 

 Oferta das entradas no Dinoparque da Lourinhã, aos alunos da Escola Básica de Vila Nova de Anços (€ 
467,40) 

 Organização/promoção do II Festival da Enguia e do Arroz Doce com as colectividades da Freguesia; 

 Apoio às 5 colectividades que co-organizaram o II Festival da Enguia e do Arroz Doce (€2.500,00);  

 Limpeza com corta silvas da Rua da Fonte Velha; 

 Apoio ao festival infantil dos Pauliteiros (€200,00); 

 Representação no festival infantil dos Pauliteiros; 

 Cedência da tenda ao Grupo de Pauliteiros; 

 Cedência da tenda à Comissão de Festas da Ribeira da Mata. 
 

 
Situação Financeira da Junta de Freguesia: 

 Saldo da conta da Caixa Geral de Depósitos: € 12.155,63 

 Saldo da conta da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo: € 3.766,65 

 Saldo do Cofre: € 232,70 

 Título de Capital da CCAM: € 500,00 
 

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

João Rebola começou por agradecer à Junta de Freguesia a ajuda dada ao Futebol Vilanovense, pela 

representação da Freguesia no evento que decorreu em Soure, Festival de Sopas de Soure, no último fim-de-

semana e, felicitou a mesma, pelo Segundo Festival da Enguia de Vila Nova de Anços, que foi um sucesso. 

Filipa Góis referiu que é importante a criação de uma página na internet/rede social, de forma a chegar mais 

facilmente a toda a população os assuntos de interesse, principalmente ao nível cultural, como eventos realizados 

na freguesia, dado que as novas tecnologias são atualmente um grande meio de divulgação. 

Fernanda Maia referiu que o cemitério está cheio de ervas e que precisa urgentemente de uma grande limpeza. 

Referiu também, que as ruas precisam de ser limpas mais vezes e que há pessoas disponíveis para fazer esses 



trabalhos. Inquiriu ainda o executivo acerca da situação do funcionário da Junta, que por motivo de doença 

prolongada não tem estado ao serviço. 

O Presidente da Assembleia, a propósito duma Sessão de Divulgação DLBC 2020, Programa de Desenvolvimento 

Local de Base Comunitária, Terras de Sicó, que decorreu na Casa do Povo, no passado dia dezoito de junho, 

salientou a importância da divulgação de eventos realizados na freguesia, principalmente pelos membros da 

assembleia. 

António José Contente começou por agradecer o convite para estar presente na assinatura do Acordo de 

Execução. De seguida falou da falta de limpeza do cemitério e questionou o executivo acerca da responsabilidade 

do coveiro nesse trabalho. Referiu, mais uma vez, a falta de continuidade do passeio na Rua Duque de Cadaval e 

da necessidade de resolver esse problema. Perguntou se está previsto o alcatroamento da Rua de S. António ao 

depósito da água e à Igreja Matriz, pois é um local já muito transitado, que merece uma intervenção de 

requalificação. Por último, questionou o executivo acerca do corte de cedros na Rua 5 de Outubro. 

Lúcia Cupido referiu que cortaram os cedros na Rua 5 de Outubro e deixaram o local cheio de resíduos dos 

mesmos. De seguida questionou a Junta de Freguesia sobre a segurança da ponte do rio Arunca, alertando para a 

proximidade da época das colheitas e de por lá transitarem grandes máquinas carregadas.   

Rui Garizo começou por agradecer a sua presença na Assembleia de Freguesia. Seguidamente falou na falta de 

limpeza do cemitério, na necessidade de construir passeios na Rua do Ribeiro e desentupir os esgotos, que 

transbordam para a referida rua quando chove, o que provoca maus cheiros. Disse ainda que, na Rua de Santa 

Maria já começaram a aparecer buracos, que precisam de ser tapados. Por último, questionou o executivo acerca 

da construção do Pavilhão Multiusos junto das novas sedes. 

A senhora Alice Oliveira pediu ao Presidente da Assembleia para intervir e o mesmo advertiu-a que o devia ter 

feito no ponto dois da ordem de trabalhos. No entanto, o Presidente da Assembleia permitiu a intervenção da 

referida senhora, que questionou o executivo acerca dos equipamentos para os dejectos dos animais, assunto já 

abordado pela mesma em reuniões anteriores. A seguir disse que, Vila Nova de Anços tem duas necessidades 

importantes, uma a nível das comunicações, a falta de fibra óptica e, outra, a falta do gás canalizado, que com a 

intervenção da Junta ou da Câmara Municipal, talvez ajudasse a resolver.  

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

começou por referir que o Orçamento contempla o site, que é um instrumento fundamental para divulgar o 

património e as atividades da Freguesia e está para breve a sua abertura. 

Relativamente à limpeza das ruas e do cemitério, Porfírio Quedas reconheceu que a mesma esteve em baixa. O 

executivo teve alguns constrangimentos com a contratação pública de pessoal, para colmatar a falta do 

funcionário da Junta que esteve de baixa médica. O mesmo já teve alta e agora está de férias. Começará a 

trabalhar no mês que vem. A limpeza do cemitério é da responsabilidade do coveiro, que tem a exclusividade de 

fazer os enterramentos. No entanto, ultimamente não tem feito a devida limpeza. A Junta tem de ter mais uma 

conversa com ele para resolver a situação.   

Quanto ao corte de cedros, Porfírio Quedas disse que o mesmo aconteceu devido a questões de segurança e 

higiene do local, que fica perto das catenárias do caminho-de-ferro. Referiu que o serviço começou há poucos 

dias e, por isso, ainda não está acabado. Sugeriu que se ajardinasse esse espaço. 



Relativamente à ponte do rio Arunca, salientou que a Câmara Municipal de Soure tem a tutela da mesma e faz as 

diligências necessárias para verificar a sua segurança, que é uma situação que nos preocupa a todos. Este assunto 

já foi abordado noutra reunião. 

Porfírio Quedas referiu que, os passeios da rua da Fonte e da rua do Ribeiro já estão projetados e quando houver 

disponibilidade monetária serão executados. Quanto ao Pavilhão Multiusos é para construir, pois faz muita falta. 

Não podemos desistir. Na construção das novas sedes houve apoios prometidos que não se concretizaram, 

dinheiros públicos que nunca vieram, o que dificultou a realização desse projeto, que sofreu várias alterações. 

Referente aos buracos na rua de Santa Maria, a Junta tem de comunicar aos serviços municipais, que terão de 

avaliar e resolver a situação. Quanto ao problema dos esgotos da rua do Ribeiro, disse que já comunicou com a 

Câmara Municipal para pedir uma intervenção e vai continuar a insistir. 

 Em resposta à senhora Alice Oliveira, presente nesta reunião, o Presidente da Junta disse que, ainda não fizeram 

o estudo acerca dos equipamentos para os dejetos de animais, por não ter sido uma prioridade. Quanto à 

distribuição da fibra óptica, disse que, a Câmara Municipal fez um acordo com uma operadora, isentando a 

mesma do pagamento de taxas de passagem, para melhorar a cobertura de rede e melhorar as condições de 

acesso aos serviços. 

Por último, Porfírio Quedas agradeceu a presença dos membros da assembleia que estiveram presentes na 

assinatura do Acordo de Execução. 

Passando ao ponto quatro da ordem de trabalhos, Proposta nº 1/2018 para alteração ao Orçamento, o Presidente 

do Executivo salientou que a mesma se destina a permitir inserir no Orçamento o saldo do ano anterior, 

realçando os pontos contidos na referida proposta, que é muito clara e elucidativa. 

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

posto a votação, sendo aprovado por unanimidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Referente ao quinto ponto 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: 


