
ATA Nº 7/2016 

Aos sete dias do mês de Julho de dois mil e dezasseis, 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. Concessão de terreno no cemitério de Vila Nova de Anços, no covato nº 166 do Talhão 4 – Zona 

Nova; 

2. Colaboração com a iniciativa da Liga Portuguesa Contra o Cancro, “dou mais tempo à vida” – 

CÁGADOS SOLIDÁRIOS. 

3. Atribuição de apoio monetário à organização do festival de folclore do Rancho das Ceifeirinhas 

da Casa do Povo de Vila Nova de Anços; 

4. Atribuição de apoio monetário à Associação Regional do Centro de Caça e Pesca de Vila Nova 

de Anços, pelo seu XXVIII aniversário; 

Relativamente ao ponto 1), tendo em conta o requerimento apresentado pela Sra. Maria da 

Conceição Da Silva Rodrigues a solicitar a concessão do terreno do covato nº 166 do talhão 4 – Zona 

Nova, do cemitério de Vila Nova de Anços, aceitando pagar pelo mesmo o preço determinado pela 

tabela de taxas desta Freguesia, o executivo deliberou por unanimidade a concessão do referido terreno 

à Sra. Maria da Conceição Da Silva Rodrigues, para utilizar como sepultura perpétua. 

Quanto ao ponto 2), tendo chegado à Junta um pedido de colaboração por parte do grupo “Cágados 

Solitários” que na Freguesia assumiram a realização de várias iniciativas, nomeadamente uma 

caminhada e um concurso de sopas, no dia 10 de Julho de 2016, no âmbito da campanha “dou mais 

tempo à vida” da Liga Portuguesa Contra o Cancro, o executivo deliberou por unanimidade, a oferta de 

320 bonés alusivos à iniciativa e também a cedência gratuita da tenda multiusos; 

Relativamente ao ponto 3), tendo em conta o convite e o pedido de realizado pelo Rancho da 

Ceifeirinhas da Casa do Povo de Vila Nova de Anços, para o festival de folclore que irão realizar no dia 

17 de Julho de 2016, o executivo à semelhança do ano anterior deliberou por unanimidade atribuir um 

apoio monetário de € 200,00 à realização do referido festival. 

Quanto ao ponto 4), tendo em conta o convite e o pedido de realizado pela Associação Regional do 

Centro de Caça e Pesca, de Vila Nova de Anços, para as comemorações do seu XXVIII aniversário data 

em que organiza um concurso de pesca, o executivo deliberou por unanimidade a atribuição de um 

apoio de € 250,00 e a oferta de uma bicicleta para servir de prémio do concurso. 

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

O Presidente: 

A Secretária: 

O Tesoureiro: 


