
ATA Nº 17/2020 

 Ao décimo sétimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte, 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 ao funcionamento ao Clube de Xadrez, ao Rancho das Ceifeirinhas, ao 

Grupo Artes de Palco, ao Grupo de Pauliteiros e à Associação de Caça e Pesca de Vila Nova 

de Anços; 

2. Atribuição de apoio ao investimento à Fábrica da Igreja Paroquial de Vila Nova de Anços. 

3. Elaboração de calendário de parede 2021, para oferecer à população da freguesia; 

 

Quanto ao ponto 1), apesar de, na sequencia da situação pandémica que atravessamos as 

coletividades desportivas e culturais não terem tido atividade significativa durante 2020, as mesmas 

mantiveram algumas despesas de funcionamento e viram as suas receitas reduzidas de forma muito 

significativa, pelo que para auxiliar o Clube de Xadrez, o Rancho das Ceifeirinhas, o Grupo Artes de 

Palco, o Grupo de Pauliteiros e a Associação de Caça e Pesca de Vila Nova de Anços a mitigar os 

prejuízos sofridos com a falta de atividade em 2020, o executivo da Junta de Freguesia deliberou por 

unanimidade atribuir um apoio no valor de € 200,00 a cada uma dessas coletividades. 

Relativamente ao ponto 2) na sequência de um pedido formulado pelo Sr. Padre da Freguesia, a 

solicitar um apoio para a aquisição de uma nova imagem, a qual valorizará significativamente o 

património religioso e cultural da freguesia, o executivo da Junta de Freguesia, deliberou atribuir um 

apoio ao investimento à Fábrica da Igreja Paroquial de Vila Nova de Anços, no valor de € 250,00.  

No ponto 3) da ordem de trabalhos, o executivo deliberou por unanimidade, a elaboração dos 

habituais calendários de parede para o ano de 2021, este ano a desejar feliz natal e votos de muita 

saúde e esperança em 2021, com uma imagem panorâmica de Vila Nova de Anços e com um arco-íris 

de esperança, sendo este trabalho adjudicado à empresa laserprint pelo mesmo preço do ano anterior, 

ou seja € 461,25. 

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

 

O Presidente: 

 

 

O Secretário: 

 

 

O Tesoureiro:   


