Propostas
Finalistas
‘21

FREGUESIA: VILA NOVA DE MILFONTES

- 41 -

- 42 -

Ajudar os animais de rua
Proponente: Ana Mafalda Amador Garcia da Fonseca
Descrição: Com esta proposta pretende-se contribuir para a melhoria das condições de vida dos
animais de rua na freguesia de Vila Nova de Milfontes, ao mesmo tempo que se ajuda a controlar as
suas populações. A ajuda destinar-se-há a apoiar
a Associação Milpatas na aquisição de diversos
materiais, nomeadamente: - materiais de construção para a recuperação/melhorias no imóvel sede;
- casa de madeira, móveis e prateleiras; - camas e
cobertores, lâmpadas de aquecimento, brinquedos
e arranhadores para gatos; - comedores e bebedouros, biberões para animais recém-nascidos,
caixas e areia para gatos; - material de limpeza; caixas transportadores; - outros.

Milideias
Proponente: Patrícia Alexandra Marques P. Silva
Lagarto
Descrição: Esta proposta prevê a aquisição e montagem de proteções em madeira para os caixotes
do lixo da freguesia de forma a melhorar o ambiente e a paisagem urbana, por uma lado evitando
a incorreta deposição de resíduos, por outro lado
escondendo os contentores da vista dos residentes
e turistas que nos visitam.

- 43 Aniversário da Freguesia
Proponente: José Ventura Crujo Ramalho
Descrição: “ Aniversário da Freguesia”
Esta proposta consiste num espetáculo musical
único no dia do Aniversário da Freguesia.
Após este tempo de pandemia que privou as pessoas ao convívio, lazer entre outras, levando muitos
ao deprimente estado psicológico e à solidão, é
importante que haja iniciativas coletivas para combater todos os estados atrás mencionados.

Caso esta proposta saia vencedora o seu proponente em conjunto com o executivo da Junta
de Freguesia farão um levantamento dos custos
associados diretos ao músico/grupo no mínimo
de 3 alternativas. Após encontrados 3 opções que
se encaixem no valor da proposta será colocado a
escolha nas mãos dos residentes, sendo contratado
o mais votado.

