
ATA Nº 5/2019 

Ao segundo dia do mês de abril de dois mil e dezanove, 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. Reparação da Fonte D´el Rei; 

2. Atribuição de apoio financeiro à Caminhada Solidária da Casa do Povo de Vila Nova de Anços; 

3. Pagamento do lanche da Banda do Cercal – Concerto Filarmonias; 

4. Aquisição de frigorífico para colocar no Jardim de Infância; 

5. Atribuição de apoio financeiro à VI Caminhada do Grupo Folclórico da Ribeira da Mata;  

Relativamente ao ponto 1), estando no plano e orçamento previsto o arranjo da Fonte D´el Rei, 

depois de contactar vários prestadores de serviços, foi deliberado por unanimidade entregar esse 

trabalho ao Sr. Arlindo Alves, que aceitou fazer a referida intervenção pelo montante de € 196,00. 

No ponto 2), tendo sido formulado um pedido de apoio por parte da Casa do Povo de Vila Nova de 

Anços, para a aquisição uma bicicleta que será sorteada na caminhada solidária que irão organizar, o 

executivo deliberou por unanimidade adquirir e oferecer a bicicleta à Casa do Povo de Vila Nova de 

Anços. 

Quanto ao ponto 3), tendo o Município de Soure, solicitado o apoio da Junta de Freguesia para 

oferecer a refeição à banda que actua na freguesia para no âmbito do programa filarmonias, foi 

deliberado por unanimidade fornecer o lanche à Banda do Cercal, no dia do concerto realizado no salão 

da Casa do Povo de Vila Nova de Anços, no âmbito do programa Filarmonias. 

Relativamente ao ponto 4), havendo um pedido da Educadora do Jardim de Infância, no sentido de 

substituir o frigorífico daquela escola que estava avariado, depois de consultados alguns 

estabelecimentos comerciais, foi deliberado por unanimidade adquirir um frigorífico à loja Electroanços, 

pelo valor de € 180,00 para colocar no Jardim de Infância. 

Quanto ao ponto 5), tendo sido formulado um pedido de apoio por parte do Grupo Folclórico da 

Ribeira da Mata, para a aquisição do reforço que darão aos participantes na VI caminhada que irão 

organizar, o executivo deliberou por unanimidade atribuir um apoio de € 50,00 ao Grupo Folclórico da 

Ribeira da Mata. 

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

O Presidente: 

 

O Secretário: 

 

O Tesoureiro:  


