
ATA Nº 12/2017 

Aos dezasseis dias do mês de Novembro de dois mil e dezassete, 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 financeiro aos Bombeiros Voluntários de Soure; 

2. Atribuição de apoio financeiro ao Grupo Puxofole; 

3. Atribuição de apoio financeiro à Secção de Xadrez da Casa do Povo de Vila Nova de Anços; 

4. Atribuição de apoio financeiro à Casa do Povo de Vila Nova de Anços; 

 

Relativamente ao ponto 1), uma vez que, a Junta de Freguesia recebeu um convite para estar 

presente no aniversário dos Bombeiros Voluntários de Soure que comemoram o seu 127º aniversário e 

tendo em conta a permanente disponibilidade da sua corporação e os serviços prestados à população 

da freguesia, o executivo deliberou por unanimidade a atribuição de um apoio financeiro aos Bombeiros 

Voluntários de Soure, no valor de € 250,00.  

Relativamente ao ponto 2), tendo o grupo de concertinas Puxofole da Associação da Ribeira da 

Mata, enviado um convite ao executivo para estar presente no lançamento do seu primeiro CD, foi 

deliberado por unanimidade a atribuição de um apoio financeiro de € 150,00 aquele grupo, para ajudar a 

fazer face às despesas da gravação do referido CD. 

Relativamente ao ponto 3), tendo a Secção de Xadrez da Casa do Povo de Vila Nova de Anços 

solicitado um apoio para a inscrição dos seus jogadores na federação, foi deliberado por unanimidade a 

atribuição de um apoio financeiro de € 250,00 aquela Secção da Casa do Povo, para ajudar a fazer face 

às despesas da referida inscrição; 

Relativamente ao ponto 4), tendo a Casa do Povo de Vila Nova de Anços, sob proposta da Junta de 

Freguesia, adaptado uma das suas carrinhas, propositadamente para transportar duas crianças que 

residem em Brunhós e frequentam a Escola Básica de Vila Nova de Anços, uma vez que a abertura de 

uma das salas de aulas dependia da inscrição dessas crianças, foi deliberado por unanimidade a 

atribuição de um apoio financeiro de € 500,00 à Casa do Povo, para ajudar a fazer face às despesas 

tidas com o equipamento. 

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

O Presidente: 

 

O Secretário: 

 

O Tesoureiro:  


