
ATA Nº 8/2016 

Aos nove dias do mês de Agosto de dois mil e dezasseis, 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. Intervenção no Coreto com Isolamento da Lage e pintura exterior; 

2. Atribuição de apoio financeiro ao Rancho das Ceifeirinhas de Vila Nova de Anços, pela 

participação no XIX Festival Folclórico da Asoc. Cultural “Antaruxas e Sorteiros” (Espanha); 

3. Remodelação no centro de saúde de Vila Nova de Anços, 

4. Colocação de resguardos no recinto de festas junto ao coreto (lado poente);  

5. Atribuição de apoio monetário à organização do 18º festival de danças e cantares do Grupo de 

Pauliteiros de Vila Nova de Anços; 

Relativamente ao ponto 1), tendo em conta a necessidade urgente de uma intervenção no coreto 

devido às infiltrações existentes no piso inferior, o executivo deliberou por unanimidade proceder ao 

isolamento da laje e pintura exterior, entregando a obra ao pedreiro Sr. António Marques por € 850,00;  

Relativamente ao ponto 2), na sequência de um pedido de apoio do Rancho das Ceifeirinhas para 

ajudar nas despesas que o mesmo terá com a viagem a A Fonsagrada (Lugo, Galiza, Espanha), onde 

participará no XIX Festival Folclórico da Asoc. Cultural “Antaruxas e Sorteiros”, o executivo deliberou 

por unanimidade atribuir um apoio monetário no valor de € 500,00; 

Quanto ao ponto 3), tendo em conta a necessidade de intervenção no edifício da extensão de saúde 

de Vila Nova de Anços, nomeadamente com a construção de uma nova parede para dividir a sala de 

espera dos gabinetes, com a pintura interior e arranjos na canalização, o executivo deliberou por 

unanimidade proceder as referidas intervenções; 

Quanto ao ponto 4), havendo necessidade de dotar o recinto de festas de Vila Nova de Anços de 

melhores condições de segurança, nomeadamente quanto à prevenção de quedas para a travessa do 

adro, o executivo deliberou por unanimidade colocar resguardos em toda a extensão do muro poente; 

 Relativamente ao ponto 5), na sequência do convite e pedido do Grupo de Pauliteiros de Vila Nova 

de Anços, para o 18º festival de danças e cantares que irão realizar no dia 03 de Setembro de 2016, o 

executivo à semelhança do ano anterior deliberou por unanimidade atribuir um apoio monetário de € 

200,00 à realização do referido festival e a cedência gratuita da tenda multiusos; 

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

O Presidente: 

 

A Secretária: 

 

O Tesoureiro:  


