
ATA Nº 6/2019 

Ao sétimo dia do mês de maio 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. Atribuição de apoio financeiro ao Grupo de Pauliteiros de Vila Nova de Anços pela 

representação da Freguesia no Festival das Sopas em Soure; 

2. Atribuição de apoio à secção de xadrez da Casa do Povo, para a realização de dois torneios de 

xadrez; 

3. Atribuição de apoio à secção de pesca da Casa do Povo de Vila Nova de Anços; 

4. Atribuição de apoio financeiro ao Grupo de Pauliteiros pela participação no festival de folclore 

Europália 2019, que decorreu em Marbelha, Espanha, nos dias 5, 6 e 7 de Abril de 2019; 

Relativamente ao ponto 1), o executivo deliberou por unanimidade atribuir ao Grupo de Pauliteiros 

de Vila Nova de Anços um apoio monetário de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros) para fazer face às 

despesas inerentes à representação da Freguesia no Festival das Sopas de Soure. 

No ponto 2), tendo sido formulado um pedido de apoio por parte da secção de xadrez da Casa do 

Povo de Vila Nova de Anços, para fazer face às despesas que irão ter com a realização de dois 

torneios, um a nível distrital e outro a nível nacional, o executivo deliberou por unanimidade atribuir um 

apoio monetário de € 250,00. 

Quanto ao ponto 3), tendo sido formulado um pedido de apoio por parte da secção de pesca da 

Casa do Povo de Vila Nova de Anços, para a aquisição uma bicicleta que será um dos prémios do 

concurso de pesca que irão organizar, o executivo deliberou por unanimidade adquirir e oferecer uma 

bicicleta à secção de pesca da Casa do Povo de Vila Nova de Anços. 

Quanto ao ponto 4), na sequência de um pedido de apoio do Grupo de Pauliteiros para ajudar nas 

despesas que o mesmo terá (deslocação e estadia) com a viagem a Marbelha, Espanha, onde 

participará no festival Europália 2019, o executivo deliberou por unanimidade atribuir um apoio 

monetário no valor de € 500,00. 

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

O Presidente: 

 

O Secretário: 

 

O Tesoureiro:  


