
ATA Nº 4/2019 

Ao vigésimo sexto dia do mês de março de dois mil e dezanove, 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 Grupo de Pauliteiros de Vila Nova de Anços; 

2. Atribuição de apoio financeiro ao Grupo de Pauliteiros pela participação no festival de folclore 

Europália 2019, a decorrer em Marbelha, Espanha, nos dias 05, 06 e 07 de Abril de 2019; 

3. Atribuição de apoio financeiro a seis alunos da Freguesia para viagem de estudo a França;  

4. Concessão de terreno no cemitério de Vila Nova de Anços, no covato nº 36-A do Talhão 1 – 

Zona Antiga Sul. 

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 Grupo de Pauliteiros de 

Vila Nova de Anços. 

No ponto 2), na sequência de um pedido de apoio do Grupo de Pauliteiros para ajudar nas 

despesas que o mesmo terá (deslocação e estadia) com a viagem a Marbelha, Espanha, onde 

participará no festival Europália 2019, o executivo deliberou por unanimidade atribuir um apoio 

monetário no valor de € 500,00 (quinhentos euros). 

Quanto ao ponto 3), tendo o Agrupamento de Escolas de Soure e alguns pais, solicitado um apoio 

financeiro para a viagem de estudo a França que seis alunos da Freguesia irão realizar a França, foi 

deliberado por unanimidade a atribuição de um apoio de € 50,00 a cada aluno, perfazendo a quantia 

global de € 300,00. 

Relativamente ao ponto 4), tendo em conta o requerimento apresentado pelo Sr. José Filipe Lima, a 

solicitar a concessão do terreno do covato nº 36-B do talhão 1 – 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 ao Sr. José Filipe Lima, para 

utilizar como sepultura perpétua. 

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

O Presidente: 

 

O Secretário: 

 

O Tesoureiro:  


