
ATA Nº 7/2015 

Aos nove dias do mês de Julho de dois mil e quinze, 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. Atribuição de apoio monetário à organização do festival de folclore do Rancho das Ceifeirinhas 

da Casa do Povo de Vila Nova de Anços; 

2. Atribuição de apoio monetário à equipa de pesca da Associação Regional do Centro de Caça e 

Pesca de Vila Nova de Anços; 

3. Aquisição de uma tenda multiuso para eventos. 

 

Relativamente ao ponto 1), tendo em conta o convite e o pedido de realizado pelo Rancho da 

Ceifeirinhas da Casa do Povo de Vila Nova de Anços, para o festival de folclore que irão realizar no dia 

11 de Julho de 2015, o executivo à semelhança do ano anterior deliberou por unanimidade atribuir um 

apoio monetário de € 200,00 à realização do referido festival. 

Quanto ao ponto 2), uma vez que, foi requerido pela Associação Regional do Centro de Caça e 

Pesca, de Vila Nova de Anços, um apoio monetário para ajudar a fazer face às despesas que a sua 

equipa de pesca desportiva, tem com a disputa do campeonato nacional do INATEL, o executivo 

deliberou por unanimidade a atribuição de um apoio de € 250,00 para a época de 2015. 

No que diz respeito ao ponto 3), o executivo, confrontado com a necessidade de encontrar uma 

solução para a falta de coberturas para os bares das festas realizadas junto ao coreto no recinto da 

igreja Matriz, e para outros eventos que se realizam na Freguesia, decidiu por unanimidade adquirir à 

empresa dinamarquesa “Dancover”, uma tenda multiuso com as dimensões de 7m x 14m, pelo preço de 

€ 1.749,94 mais portes de envio, o que representa um custo total para a Freguesia de € 2.013,69.  

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

 

O Presidente: 

 

A Secretária: 

 

O Tesoureiro: 

  


