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 Aos vinte e dois dias do mês de Janeiro de dois mil e quinze, o executivo da Junta de Freguesia 

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

seguinte ordem de trabalhos: 

1. Atribuição de apoio monetário ao Agrupamento de Escolas de Soure; 

2. Atribuição de apoio monetário ao Grupo Artes de Palco, pelo seu Aniversário; 

3. Intervenção nas valetas do Barroco e nos acessos a caminhos florestais; 

4. Intervenção no tractor para adaptar triturador destorcedor; 

5. Marcação de reunião com o Presidente da Câmara e a Comissão Fabriqueira; 

 

Relativamente ao ponto 1), tendo o Agrupamento de Escolas solicitado um apoio monetário, para 

uma viagem que um grupo de alunos vai efectuar a França, onde estão incluídos dois alunos da 

Freguesia de Vila Nova de Anços, foi deliberado por unanimidade atribuir um apoio monetário de € 

120,00 ao Agrupamento de Escolas para aquele fim.   

Quanto ao ponto 2), tendo em conta que o Grupo Artes de Palco irá realizar um espectáculo no 

próximo dia 07/02/2015, para comemorar o seu 11º Aniversário, foi deliberado por unanimidade atribuir 

um apoio monetário de € 250,00 aquele grupo. 

No ponto 3), foi discutida a necessidade de refazer barrocas no barroco, bem como fazer caixas de 

escoamento de águas e aquedutos e ainda três passagens em cimento para acesso a caminhos 

florestais. Analisada a situação foi deliberado por unanimidade avançar com essas intervenções.  

O ponto 4) surgiu da necessidade de adaptar uma nova máquina (triturador destorcedor) ao tractor 

da Freguesia, pelo que, foi deliberado por unanimidade realizar uma intervenção no tractor para esse 

fim. 

Quanto ao ponto 5), com o objectivo de resolver o conflito existente em torno da capela da Sra. Dos 

Remédios, foi deliberado por unanimidade promover uma reunião na sede da Junta de Freguesia entre 

o Presidente da Câmara Municipal de Soure, a Comissão Fabriqueira de Vila Nova de Anços e o 

executivo da Junta. 

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

 

O Presidente: 

A Secretária: 

O Tesoureiro: 

  

  


