
Ata nº 1 de 2020 
 

---Aos dezoito dias do mês de junho, do ano de dois mil e vinte, no Salão da Casa do Povo 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 Filipa Góis e de João Gante, 

sendo que a primeira não pode estar presente por motivos profissionais e foi substituída por José Manuel 

Mendes.             

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 das Atas da Assembleia Extraordinária de 27/08/2019 e da Assembleia Ordinária de 

29/11/2019; 

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) 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 justificando a razão da alteração 

do local da reunião, que no contexto atual de pandemia do Covid-19 foi necessário fazer para dar cumprimento às 

regras de distanciamento social legais, lembrando que esta reunião já devia ter acontecido em abril. 

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, não houve assunto a registar. 

No terceiro ponto, PERÍODO DA ORDEM DO DIA, a) Aprovação das Atas da Assembleia Extraordinária e da 

Assembleia Ordinária, procedeu-se de imediato à análise da ata da Assembleia Extraordinária de vinte sete de 

agosto de dois mil e dezanove, previamente distribuída, a qual posta a votação, foi aprovada por unanimidade. 

De seguida procedeu-se à análise da ata da Assembleia Ordinária de vinte e nove de novembro de dois mil e 

dezanove, previamente distribuída, 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 para que este desse conhecimento à 

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

saudou e agradeceu a presença de todos, começando por agradecer à Casa Do Povo a disponibilidade na cedência 

do Salão, que reúne as condições adequadas para as exigências impostas pela Direção Geral de Saúde neste 

tempo de pandemia, permitindo a realização desta sessão ordinária, facto que não acontecia com a sede da Junta 

de Freguesia. Seguidamente apresentou a seguinte informação escrita acerca da atividade e da situação 

financeira da freguesia: 

Desde a última Assembleia de Freguesia realizada em 29/11/2019, a junta de freguesia desenvolveu as seguintes 

actividades: 

• Manutenção de espaços verdes; 

• Apoio ao magusto organizado pela Comissão de Festas da Ribeira da Mata - €140,00; 

• Colocação de iluminações de Natal no Jardim da Praça; 

• 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; 

• Representação no jantar de Natal da Filarmónica; 

• Distribuição de calendário de 2020 em toda a Freguesia; 

• Ajuda ao escoamento de água da passagem inferior ao caminho-de-ferro; 

• 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; 

• Representação no almoço de Natal do Grupo Artes de palco; 

• Encerramento da conta da Freguesia na Caixa Geral de Depósitos; 

• 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 no Jardim de Infância; 

• Pedido de apoio à Câmara Municipal para procedimento concursal; 

• Pedido à Câmara Municipal, para fazer a doação do terreno onde está implantada a sede da Junta de 

Freguesia; 

• Reunião na Câmara Municipal para apresentação e discussão de propostas à alteração do PDM; 

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

• Aquisição de 5 sepulturas à Fábrica da Igreja por € 2.000,00; 

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

de Soure; 

• Elaboração e publicação no Diário da República do código de conduta da Freguesia; 

• Arranjo do caminho na continuação da Rua do Campo de futebol; 

• Arranjo do caminho na continuação da Rua de Sto. António; 

• Arranjo de caminhos na Ribeira da Mata; 

• Limpeza com corta-silvas e manual, na Rua principal e na Rua da Fonte da Ribeira da Mata; 

• Atribuição de apoio à equipa de Futsal da Associação da Ribeira da Mata (€150,00); 

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

• Atribuição de apoio monetário a 10 alunos da freguesia, para ajuda nas despesas das viagens de estudo 

aos Açores e a Espanha, organizadas pelo Agrupamento de Escolas de Soure Martinho Árias (€ 250,00); 

• Colaboração no arranjo de valeta na Rua do Pranto; 

• Elaboração do plano de contingência da Freguesia;  

• Articulação com Delegado de Saúde, Município, Colectividades e Instituições e Lar da Freguesia, tendo em 

conta a prevenção e o combate à Pandemia da Covid-19; 

• Montagem da tenda multiusos na Casa do Povo, no âmbito da prevenção à pandemia; 

• Implementação de regras e supervisão de cerimónias fúnebres no Cemitério; 

• Implementação de novas regras para a realização da Feira Mensal;  

• Aquisição de central com 3 telefones para a extensão de saúde; 

• Plantação de 5 árvores no Jardim da Praça; 

• Desinfecção das ruas da Freguesia; 

• Limpeza do Cemitério; 

• Limpeza do Ribeiro; 



• Limpeza das margens do Ribeiro que confinam com as escolas; 

• Limpeza do Adro da Igreja Matriz (Sra. da Finisterra); 

• Alargamento do horário de atendimento da Junta para 4 horas semanais; 

• Aquisição de acrílicos para a secretaria da junta e para a extensão de saúde; 

• Limpeza com corta silvas das bermas da estrada Vila Nova de Anços – Cercal; 

• Limpeza com corta silvas das bermas da estrada Vila Nova de Anços – Gesteira; 

• Limpeza da margem direita do Rio a jusante da ponte do açude e da estrada de acesso à passagem 

superior; 

• Apoio no preenchimento e envio de declarações de IRS; 

• Limpeza com corta-silvas na Rua do Campo Futebol; 

• Limpeza com corta-silvas na Rua do Pranto, Rua da Igreja Matriz e Rua do Passal; 

• Corte de vegetação nas bermas da Rua da Fonte; 

• Limpeza do terreno envolvente às sedes da filarmónica e dos pauliteiros; 

• Limpeza das bermas da nova variante ao Barroco; 

• Limpeza do terreno do furo da água; 

• Limpeza do recinto da capela da Ribeira da Mata; 

• Instalação de novo candeeiro no recinto da capela da Ribeira da Mata; 

• Atribuição de € 3.000,00 à casa do Povo de Vila Nova de Anços, para apoio às obras do salão de festas;  

Situação Financeira da Junta de Freguesia: 

• Saldo da conta da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo: € 29.282,38 

• Saldo do Cofre: € 184,32 

• Título de Capital da CCAM: € 500,00 

 

Após referir as atividades atrás descritas, o Presidente da Junta realçou a complexidade do procedimento 

contratual para um novo funcionário, pelo que pediram apoio à Câmara Municipal para esse efeito. Também o 

pedido de doação do terreno onde está implantada a sede da Junta de Freguesia tem sido alvo de muitos 

constrangimentos. O artigo está em nome da Câmara, como terreno destinado a Feira de gado, mas não está 

registado na Conservatória e os últimos procedimentos para a resolução do problema foram feitos em janeiro e 

terão continuidade o mais breve possível. O Presidente da Junta salientou com satisfação que durante o estado 

de emergência as coletividades vilanovenses se prontificaram a ajudar a Junta em tudo o que fosse preciso, assim 

como a bancada da CDU, pelo que lhes deixava uma palavra de reconhecimento. No âmbito da prevenção e 

combate à pandemia, agradeceu ainda à Casa do Povo a permissão para a colocação da tenda da Junta e ao Lar 

Anços. Por último, justificou o apoio dado às obras do Salão da Casa do Povo pelo facto da mesma Instituição 

estar sempre disponível para a cedência de instalações na realização dos eventos de todas as coletividades.   

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

Lúcia Cupido manifestou a sua satisfação por não haver focos de contágio de Covid-19 na nossa freguesia, 

alertando para que todos saibam cumprir as recomendações imanadas da DGS, para que se consiga ultrapassar 

esta situação. 

António José Contente começou a sua intervenção falando no assunto da reunião de novembro passado, sobre o  

documento “Presta Contas” que a CDU de Vila Nova de Anços distribuiu pela freguesia e foi alvo de controvérsia, 

esclarecendo que sabem que na política não vale tudo, mas que a democracia é feita de diferenças e respeito 

pelas liberdades, acrescentando que o documento era controverso, mas não tinha intenção de melindrar 

ninguém. No seguimento da sua intervenção disse  que,  a rotunda da variante foi proposta a uma candidatura de 



embelezamento, mas enquanto tal não acontece devia estar limpa para dignificar o local; que se deviam 

identificar as pessoas que não sabem usar a ilha ecológica e aplicar sanções; que é urgente a contratação de outro 

funcionário, pois há freguesias com menos habitantes e menos extensão geográfica que têm mais recursos 

humanos e, sugeriu também,  que se devia pintar o muro da escola, já que há saldo. Ainda deixou umas notas 

positivas ao Rio Arunca, que tem as ervas cortadas e está com melhor aspeto; ao campo sintético, que está bom e 

a ser utilizado, ao facto do nosso concelho não ser muito atingido com o Covid-19. Por último, lembrou a notícia 

do Diário de Coimbra do dia dois de janeiro de dois mil e vinte, que relata que um dos Bebés do Ano do distrito de 

Coimbra, a Letícia, é vilanovense, pelo que lhe desejamos as maiores Felicidades.  

João Rebola deu os parabéns ao executivo pelo apoio dado à Casa do Povo e disse que o mesmo não pode estar 

vinte quatro horas a vigiar a ilha ecológica.  Informou ainda que, o cidadão Carlos Pimentel está a dormir num 

anexo das instalações do Grupo Desportivo Vilanovense e agradeceu à Junta o apoio dado na procura de 

respostas para a situação do referido senhor. 

José Manuel Mendes felicitou a Junta de Freguesia pelo trabalho apresentado, realçando a limpeza do cemitério, 

que estava impecável e a desinfeção das ruas. Louvou também a atitude do executivo em colocar uma coroa de 

flores no portão do cemitério, pois suavizou a dor daqueles que lá têm os seus entes queridos. Alertou ainda para 

a existência de muitas ervas daninhas junto ao Poço Novo que precisam de ser limpas. 

 Fernanda Maia congratulou-se pelo trabalho desenvolvido pela Junta de Freguesia, sobretudo na fase de 

confinamento, destacando a boa limpeza do cemitério e a colocação da coroa de flores no portão do mesmo, que 

muito sensibilizou todos os vilanovenses. Referiu ainda que, o arranjo do caminho na continuação da rua de S. 

António foi um bom serviço, pois esta via já tem um tráfego significativo, esperando que lhe seja feita a devida 

manutenção. Realçou também o apoio monetário dado à Casa do Povo, visto ser uma Instituição que está sempre 

disponível para colaborar com todas as coletividades da terra, nomeadamente na cedência do salão de festas. Por 

último, alertou o executivo para a necessidade de investir na limpeza das ruas e dos contentores do lixo, 

especialmente neste tempo de pandemia, pois a higienização é um fator importantíssimo para evitar a 

propagação do vírus. 

Arlindo Pimentel, Presidente da Assembleia de Freguesia disse que, na rua da Fonte Velha há um canavial, já 

velho, que precisa ser cortado. O mesmo, na qualidade de Presidente da Casa do Povo, referiu que as obras a 

efetuar no salão de festas vão ficar muito dispendiosas e que atualmente a Instituição está envolvida com o 

projeto para um Lar, pelo que agradece a postura da Junta de Freguesia no apoio dado. 

Seguidamente e, não havendo mais intervenções, o Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente da 

Junta, que respondeu às questões abordadas. 

O Presidente da Junta referiu que este período não foi fácil para ninguém, nem para a Junta, mas que teve mais 

disponibilidade para se entregar todos os dias ao serviço da mesma. Salientou que estamos no sexto mês do ano 

e o funcionário só trabalhou em janeiro e fevereiro, estando de baixa médica o restante dos meses, o que causou 

constrangimentos na realização dos trabalhos. Continuou a sua intervenção reconhecendo que a rotunda não 

está devidamente limpa e que as infraestruturas também a deviam limpar. Quanto “à ilha ecológica” disse que as 

câmaras de vigilância não funcionam devido a uma questão relacionada com a Proteção de Dados e, assim que a 

mesma teve eletricidade foi aberta ao publico, que devia saber utilizá-la devidamente. Nestes dias, devido aos 

feriados, a câmara teve dificuldade em conseguir vazar os contentores, que entulharam, e o lixo foi deixado no 

chão, mostrando a falta de civismo da população utilizadora. 

No seguimento da sua intervenção, o Presidente da Junta falou na urgência da contratação de um novo 

funcionário, salientando que é um procedimento complexo e, por isso, teve de pedir ajuda à Câmara Municipal. 

Entretanto veio a pandemia, o teletrabalho, os serviços a funcionar a meio tempo e os prazos foram prolongados. 



Lembrou ainda a bancada da CDU, que a mesma se absteve na votação da proposta de admissão de mais um 

funcionário. Disse ainda que, a Junta quer ter alguma contenção nos gastos, tendo em vista amealhar para 

melhorar a sua sede. Quanto à pintura do muro vai ser analisada e, para o arranjo do parque já há uma pessoa 

que se comprometeu em fazê-lo. A Toponímia não está esquecida, é para avançar. Relativamente ao Carlos 

Pimentel, a Junta de Freguesia conhece o historial do mesmo, está sinalizado pela Segurança social por problemas 

de alcoolismo e, ultimamente tem mudado os comportamentos para melhor. A solução encontrada é provisória 

até que arranje melhores condições. 

Por último, o Presidente da Junta deixou o seu agradecimento ao Pedro Carraca, ao Joel, ao Tiago Maia, ao Kevin 

Ventura e ao Beto pelo trabalho realizado na desinfeção das ruas de Vila Nova de Anços, dizendo que a Junta 

forneceu o material, mas a mão de obra foi generosamente oferecida. 

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

ano anterior, o Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta que pediu aos membros da 

Assembleia para analisarem as rubricas e colocarem as eventuais dúvidas.   

Após ser feita a análise do referido documento, atempadamente distribuído pelos presentes e, não havendo 

nenhum reparo a fazer, o Presidente da Assembleia colocou-o 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 Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta que disse que 

a lista de bens é semelhante à do ano anterior, tendo-lhe sido acrescentada as novas aquisições, tais como, um 

frigorífico, colocado  no Jardim de Infância; duas multifunções; uma roçadora; iluminações de natal; entre outras. 

O citado documento, na posse de todos os presentes, foi analisado e apreciado. Não havendo nenhum reparo ou 

sugestão a fazer, o mesmo foi posto a votação, sendo aprovado por unanimidade. 

Referente à última alínea do Período da Ordem do Dia, e) 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: 


