
ATA Nº 14/2021 

 

Ao quinto dia do mês de agosto de dois mil e vinte e um, 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. Apoio ao funcionamento à Filarmónica Vilanovense, ao Grupo de Pauliteiros, ao Rancho das 

Ceifeirinhas, ao Grupo Artes de Palco, à secção de Xadrez da Casa do Povo e à Associação de 

Caça e Pesca; 

2. Apoio ao investimento à Casa do Povo de Vila Nova de Anços;  

3. Apoio ao investimento à Fábrica da Igreja Paroquial de Vila Nova de Anços. 

 
Relativamente ao ponto 1), tendo em conta que, apesar das restrições impostas pela pandemia da 

COVID-19, as coletividades da freguesia têm mantido a atividade possível e concomitantemente têm 

tido despesas inerentes à referida atividade, o executivo da Junta de Freguesia deliberou por 

unanimidade atribuir apoios ao investimento às seguintes coletividades e com os seguintes montantes: 

• S. Filarmónica R. B. Vilanovense - € 1.000,00; 

• Grupo de Pauliteiros - € 250,00; 

• Rancho das Ceifeirinhas - € 250,00; 

• Grupo Artes de Palco - € 250,00; 

• Secção de Xadrez da Casa do Povo - € 250,00; 

• Associação R. C. Caça e Pesca - €250,00. 

Quanto ao ponto 2), tendo a Casa do Povo recentemente levado a cabo obras de reparação e 

requalificação do salão de festas, as quais ascendem a mais de € 50.000,00 e tendo a Junta de 

Freguesia no ano anterior já atribuído um apoio à Casa do Povo de € 3.000,00 o executivo deliberou por 

unanimidade, reforçar esse apoio com a atribuição de mais € 1.000,00. 

Relativamente ao ponto 3), tendo a Fabrica da Igreja Paroquial de Vila Nova de Anços, solicitado à 

Junta de Freguesia, um apoio para as obras que realizaram na requalificação da casa mortuária, o 

executivo da Junta tendo em conta a importância que esse equipamento tem para a população da 

freguesia, deliberou por unanimidade atribuir um apoio ao investimento de € 500,00 à Fábrica da Igreja 

Paroquial de Vila Nova de Anços, para as obras da casa mortuária.   

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

O Presidente: 
 
O Secretário: 
 
O Tesoureiro: 


