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ATO PUBLICO DE SORTEIO PARA ATRIBUIÇÃO DE LUGARES PARA TASQUINHAS NAS 

FESTAS DE SANTO ANTÓNIO 2016 

------ Aos seis dias do mês de maio de dois mil e desaseis, pelas quinze horas, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho de Reguengos de Monsaraz, reuniu a Comissão de abertura de 
propostas e de atribuição de lugares para a edição de 2016 das Festas de Santo António, em 
Reguengos de Monsaraz, constituída por Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe de Divisão de 
Administração Geral, João Paulo Passinhas Batista, Técnico Superior e Patrícia Isabel dos 
Santos Casimiro, Técnica Superior, a fim de proceder ao sorteio para a atribuição de 
tasquinhas às associações e comissões de festa de cariz recreativo, desportivo e cultural, 
social ou juvenil nas Festas de Santo António 2016.---------------------------------------------------------
------ Não esteve presente o segundo vogal efetivo, por se encontrar ausente do serviço, tendo 
sido substituído pelo primeiro vogal suplente, Patrícia Isabel dos Santos Casimiro.------------------
------ O presente ato foi secretariado pelo técnico superior, João Paulo Passinhas Batista.--------
------ Prestados os esclarecimentos legais verificou-se terem sido apresentadas as seguintes 

propostas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Amijovem - Associação de Desenvolvimento Social ---------------------------------------------
b) Associação de Festas Nª Sra das Dores do Campinho ------------------------------------------
b) Atlético Sport CI u be ---------------------------------------------------------------------------------------
c) Núcleo do Sporting de Reguengos de Monsaraz -------------------------------------------------
Passando-se ao sorteio foram atribuídos os lugares disponíveis às seguintes 

associações/ comissões de festa: ----------------------------------------------------------------------------------
a) Amijovem - Associação de Desenvolvimento Social - Lugar 2 -------------------------------
b) Associação de Festas l\Jª Sra das Dores do Campinho - Lugar 3 ----------------------------
b) Atlético Sport Clube - Lugar 4 -------------------------------------------------------------------------
c) Núcleo do Sporting de Reguengos de Monsaraz - Lugar 1 -----------------------------------

------ As deliberações foram todas tomadas por unanimidade. ---------------------------------------------
------ Para constar se lavrou a presente ata, que depois de aprovada por unanimidade, vai ser 
assinada por todos os membros da comissão de abertura de propostas e de atribuição de 
lugares: -------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------
------ Presidente da comissão: __:_rJ.:..:Jk~:..!!W1~.---~r1 "~~:::::::::Jll._!.!:;Jc:::::;.~~J:=.:...::::L~-------
------ Primeiro vogal efetivo: d___,.6 

~'*"",f"-r--"""'"-'--~--~---=----~~---r----=------~ 

------ Primeiro Vogal Suplente: -~""""'-' .:........:."'-==__,,,..,........LC:>...-:l"""---'-'~-......,.,..,,_,_,,........_.-=-==--__,,,_,=-"-"""'-1-l~"""""'""'bo''---
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