
ATA Nº 4/2017 

 

Aos dezoito dias do mês de Abril de dois mil e dezassete, 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. Delegação da representação a Freguesia de Vila Nova de Anços no Festival das Sopas de 

Soure, Filarmónica Vilanovense; 

2. Atribuição de apoio financeiro à Filarmónica Vilanovense pela representação da Freguesia no 

Festival das Sopas em Soure; 

3. Intervenção na Fonte de Santo António da Ribeira da Mata; 

4. Homenagem aos combatentes do ultramar da Freguesia de Vila Nova de Anços. 

 

Relativamente ao ponto 1), tendo o Município de Soure solicitado a representação da Freguesia no 

Festival das Sopas que aquela entidade irá organizar em Soure, inserido nas comemorações do 

aniversário do 25 de Abril de 1974, o executivo após análise e discussão do assunto, decidiu por 

unanimidade delegar a representação da Freguesia de Vila Nova de Anços na Filarmónica Vilanovense.  

Quanto ao ponto 2), o executivo deliberou por unanimidade atribuir à Filarmónica um apoio 

monetário de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros) para fazer face às despesas inerentes à 

representação da Freguesia no Festival das Sopas de Soure. 

No ponto 3), havendo necessidade de realizar uma intervenção na Fonte de Santo António da 

Ribeira da Mata devido ao elevado estado de degradação da mesma, depois de consultados vários 

empreiteiros o executivo deliberou por unanimidade adjudicar a obra ao Sr. César Monteiro de Casével, 

por € 1500,00 (mil e quinhentos euros). 

Quanto ao ponto 4), sendo pretensão da Junta de Freguesia fazer uma homenagem aos 

combatentes da Freguesia, foi deliberado por unanimidade pelo executivo, encomendar uma pedra 

esculpida com inscrições alusivas ao tema para colocar no Jardim do Jardim de Infância de Vila Nova 

de Anços de forma a perpetuar a referida homenagem. 

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

O Presidente: 

 

A Secretária: 

 

O Tesoureiro: 

  


