
ATA Nº 7/2018 

Ao décimo sétimo dia do mês de Julho de dois mil e dezoito, 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 Associação Regional do Centro de Caça e Pesca de Vila Nova 

de Anços, para a realização da prova de Santo Huberto; 

3. Adjudicação da reparação do tractor; 

4. Pagamento das entradas no Dino Parque da Lourinhã aos alunos da EB1 de Vila Nova de 

Anços. 

 

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, 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), tendo em conta o pedido de apoio realizado pela Associação R. C. de Caça e 

Pesca, de Vila Nova de Anços, para a organização da prova de Santo Huberto, o executivo deliberou 

por unanimidade a atribuição de um apoio monetário de € 100,00 (cem euros). 

No ponto 3), havendo necessidade de realizar uma reparação profunda ao tractor da Freguesia,  

depois de consultados vários mecânicos o executivo deliberou por unanimidade adjudicar a reparação 

ao Sr. Manuel Henrique Pereira da Costa, por € 3.363,90. 

Quanto ao ponto 4), tendo sido solicitado apoio para a viagem que as crianças da escola básica de 

Vila Nova de Anços, fizeram ao Dino Parque da Lourinhã, o executivo deliberou por unanimidade pagar 

o valor das entradas naquele parque a todas as crianças, que ascendeu a € 467,40. 

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

 

O Presidente: 

O Secretário: 

O Tesoureiro: 


