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Ao vigésimo sexto dia do mês de maio de dois mil e vinte, o executivo da Junta de Freguesia de Vila 

Nova de Anços, reuniu na sede da Junta de Freguesia por convocatória do presidente, para cumprir a 

seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Atribuição de apoio à casa do Povo de Vila Nova de Anços para obras no salão de festas; 

2. Aquisição de um acrílico para a secretaria da extensão de saúde de Vila Nova de Anços;  

 

Relativamente ao ponto 1), o Sr. Presidente da Casa do Povo de Vila Nova de Anços, solicitou uma 

reunião ao Presidente da Junta e comunicou-lhe que a casa do Povo tem necessidade de realizar uma 

intervenção urgente no seu salão de festas para se proceder à substituição de telhado, da iluminação e 

do quadro eléctrico, uma vez que o actual telhado é composto por chapas com amianto está em mau 

estado e a permitir infiltrações e a iluminação e o quadro eléctrico necessitam de ser substituídos por 

estarem obsoletos e não garantirem as melhores condições de utilização do salão, nomeadamente no 

caso do quadro eléctrico pelo facto do mesmo interferir com a instalação eléctrica da cozinha afecta à 

valência de apoio social da IPSS. O Sr. Presidente da Casa do Povo apresentou três orçamentos que já 

tem na sua posse, sendo que o mais acessível ascende a € 30.000,00. Tendo em conta a efectiva 

necessidade da intervenção e o facto do salão da Casa do Povo ser o único salão de festas e eventos 

da freguesia de Vila Nova de Anços, que ao longo dos anos tem sido utilizado sem quaisquer restrições 

por todas as colectividades e instituições da freguesia, bem como pela Junta de Freguesia e pela 

Câmara de Soure, para vários e diversos eventos, o executivo deliberou por unanimidade atribuir um 

apoio monetário de € 3.000,00 à Casa do Povo de Vila Nova de Anços, para as obras de substituição do 

telhado, da iluminação e do quadro eléctrico do seu salão de festas. 

 Quanto ao ponto 2), na sequência da pandemia Covid-19 e da implementação das medidas 

necessárias à retoma do atendimento ao público da extensão de saúde de Vila Nova de Anços, foi 

deliberado por unanimidade adquirir um acrílico para colocar na secretaria da extensão de saúde de 

Vila Nova de Anços à empresa Laser Red Print, pelo valor de € 67,65.    

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

O Presidente: 

 

 

O Secretário: 

 

 

O Tesoureiro:  


