
ATA Nº 12/2021 

Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, o executivo da Junta de Freguesia de Vila 

Nova de Anços, reuniu na sede da Junta de Freguesia por convocatória do presidente, para cumprir a 

seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Aquisição por doação de parcela de 595m2 destacada do prédio inscrito na matriz rustica da 

freguesia de Vila Nova de Anços sob o artigo 4649. 

 

Relativamente ao ponto 1), considerando que a Câmara Municipal de Soure, em reunião de 12 de abril 

de 2021, deliberou por unanimidade o destaque de uma parcela de 595m2 do prédio inscrito na matriz 

rústica sob o artigo 4649, sito em serrado da fonte, da freguesia de Vila Nova de Anços, concelho de 

Soure, composto de terreno inculto que se destina a feira de gado, ao tempo, inscrito com área total de 

3840m2, a confrontar do norte com estrada, do sul com Ribeiro, do nascente com Henrique Fernandes 

Ruas e de poente com residência de José da Silva Herdeiros e outros, com valor patrimonial atual de 

€2,77 e omisso no Registo Predial, e Doação dessa parcela à Junta de Freguesia de Vila Nova de 

Anços, com o fim de posteriormente implantar nela o edifício da sede da junta, ficando esta parcela a 

confrontar do norte com Rua D. Afonso V, do sul com Ribeiro, do nascente com Município de Soure e 

de poente com Arruamento-Beco D. Afonso V, o executivo da Junta de Freguesia de Vila Nova de 

Anços deliberou por unanimidade aceitar a doação da referida parcela de 595m2 destacado do prédio 

inscrito na matriz rustica da freguesia de Vila Nova de Anços sob o artigo 4649. 

Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata. 

 

 

O Presidente: 

 

 

O Secretário: 

 

 

O Tesoureiro:  


