
ATA Nº 8/2019 

Ao décimo oitavo dia do mês de junho 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. Apoio financeiro às colectividades que participam na organização do 3º festival da enguia e do 

arroz doce; 

2. Atribuição de apoio monetário à organização do Festival Infantil de Danças e Cantares do Grupo 

de Pauliteiros de Vila Nova de Anços; 

3. Apoio à realização da noite de marchas populares; 

4. Apoio à organização do festival de folclore da Ribeira da Mata;  

 

Relativamente ao ponto 1), tendo em conta que a Filarmónica Vilanovense, o Grupo de Pauliteiros, 

o Grupo Artes de Palco, o Rancho das Ceifeirinhas e o Clube Desportivo da Casa do Povo de Vila Nova 

de Anços, colaboraram com a Junta de Freguesia na organização do 3º festival da enguia e do arroz 

doce, o executivo deliberou por unanimidade atribuir um apoio de € 500,00 a cada uma dessas 

entidades com vista a fazer face às despesas realizadas pelas mesmas na referida organização. 

Quanto ao ponto 2), tendo em conta o convite e o pedido de apoio realizado pelo Grupo de 

Pauliteiros de Vila Nova de Anços, para o Festival Infantil de Danças e Cantares, realizado no dia 2 de 

Junho de 2019, o executivo à semelhança do ano anterior deliberou por unanimidade atribuir um apoio 

monetário de € 200,00 à realização do referido festival. 

Relativamente ao ponto 3), tendo o Grupo Artes de Palco solicitado à Junta de Freguesia um apoio 

para a organização da noite de marchas, o executivo deliberou por unanimidade a atribuição de um 

apoio de € 200,00 à organização do referido evento. 

Quanto ao ponto 4), tendo o Rancho Folclórico da Ribeira da Mata solicitado à Junta de Freguesia 

um apoio para a organização do Festival de Folclore da Ribeira da Mata que irá realizar no próximo dia 

22 de junho, o executivo deliberou por unanimidade a atribuição de um apoio de € 200,00 à organização 

do referido evento 

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

O Presidente: 

 

O Secretário: 

 

O Tesoureiro:  


