
ATA Nº 4/2018 

Ao décimo segundo dia do mês de Abril de dois mil e dezoito, 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, no Clube Desportivo da Casa do Povo de Vila Nova de Anços; 

2. Atribuição de apoio financeiro ao Clube Desportivo da Casa do Povo de Vila Nova de Anços pela 

representação da Freguesia no Festival das Sopas em Soure; 

3. Atribuição de apoio à secção de xadrez da Casa do Povo, para a realização do torneio de 

xadrez; 

4. Atribuição de apoio à Casa do Povo de Vila Nova de Anços para a realização da caminhada 

solidária. 

5. Limpeza de entulho e lixo no terreno existente na esquina entre a Rua de Santa Maria e a 

travessa da Igreja da Misericórdia. 

 

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 no Clube Desportivo da 

Casa do Povo de Vila Nova de Anços.  

Quanto ao ponto 2), o executivo deliberou por unanimidade atribuir ao Clube Desportivo da Casa do 

Povo de Vila Nova de Anços 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), tendo sido formulado um pedido de apoio por parte da secção de xadrez da Casa do 

Povo de Vila Nova de Anços, para a aquisição dos prémios do torneio de xadrez que irão organizar, o 

executivo deliberou por unanimidade atribuir um apoio monetário de € 90,00 (noventa euros). 

Quanto ao ponto 4), tendo sido formulado um pedido de apoio por parte da Casa do Povo de Vila 

Nova de Anços, para a aquisição uma bicicleta que será sorteada na caminhada solidária que irão 

organizar, o executivo deliberou por unanimidade adquirir e oferecer a bicicleta à Casa do Povo de Vila 

Nova de Anços. 

Relativamente ao ponto 5) tendo em conta a acumulação de lixo e entulho naquele terreno, que tem 

originado inúmeras queixas da vizinhança, uma vez que, estando o mesmo inserido dentro da área 

urbana de Vila Nova de Anços, o estado em que o mesmo se encontra origina maus cheiros e a 

disseminação de ratos e outras espécies que prejudicam a vida e o bem-estar dos moradores das 



imediações, e concomitantemente o facto de apenas um dos muitos herdeiros dos proprietários, que 

não reside em Vila Nova de Anços, ter há muito tempo dito ao Presidente da Junta e ao Tesoureiro da 

Junta que não queria saber daquele terreno para nada, que o mesmo só lhe iria trazer problemas 

porque tem um valor reduzido e é de muitos herdeiros que não se dão uns com os outros, não habitam 

em Vila Nova de Anços e que não querem saber do mesmo, foi deliberado por unanimidade por 

questões de salubridade, de saúde pública e de segurança pública, fazer a limpeza do referido terreno 

procedendo à remoção de todo lixo e entulho existente no mesmo.   

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

 

O Presidente: 

 

O Secretário: 

 

O Tesoureiro:  


