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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 28 DE MARÇO DE 2018

----Aos vinte e oito de março de dois mil e dezoito, na sede da Junta de Freguesia, decorreu uma reunião ordinária, às vinte e uma horas, tendo presidido José Gonçalo Nobre Duarte da Silva (Presidente), com as seguintes presenças: Ana Paula Gervásio P. Correia de Almeida (Secretária) e Vilson Santana Martins Amado (Tesoureiro).	
---- Da ordem de trabalhos constavam os pontos seguintes: --------------------------------------------- Ponto um – Informações;	
---- Ponto dois – Apreciação de uma proposta para formação; ------------------------------------------ Ponto três – Análise de pedidos de apoio; -------------------------------------------------------------Ponto quatro – Preparação de atividades; --------------------------------------------------------------- Ponto cinco – Ratificação de despesas. ---------------------------------------------------------------- Lida, pela secretária, e aprovada, por unanimidade, a ata do dia vinte e um de fevereiro, o presidente deu as boas-vindas a uma freguesa que estava a acompanhar os trabalhos desta reunião, após o que deu início à sessão, com o ponto um, transmitindo as seguintes informações: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Participação do presidente desta autarquia nas ações de sensibilização para prevenção de incêndios, conjuntamente com a GNR, os Bombeiros Voluntários e o Município, as quais não foram totalmente desenvolvidas, como previsto, devido às condições meteorológicas adversas que se fizeram sentir nos últimos dias; ----------------------------------------------------------- b) Participação do presidente, do tesoureiro e do presidente da Assembleia de Freguesia no 3.º Encontro de Autarcas, organizado pela secção do Algarve da ANAFRE, que decorreu em Portimão, no passado dia 17 de março; ----------------------------------------------------------------- c) Envolvimento do presidente e de dois funcionários da Freguesia num trabalho de limpeza e proteção de um espaço da Torre da Igreja, a fim de evitar a entrada de pombos; -------- d) Empréstimo de 30 pequenas mantas para atividades do projeto «Lavrar o Mar»; ------------ e) Presença do presidente na final da 10.ª edição do Concurso «Pares da Leitura», que teve lugar no passado dia 23 de março, no auditório da Escola Básica Manuel do Nascimento, atividade que é inteiramente patrocinada por esta Junta de Freguesia, onde assistiu a todas as provas e assegurou a entrega de prémios; ------------------------------------------------------------------ f) Participação do presidente no 22.º Aniversário da Estação de Radar n.º 1 – Foia, onde foi recebido com notória deferência e elevada consideração e onde foi endereçado um convite a todo o executivo desta Freguesia para visita à Base Central da Força Aérea em Monsanto; ------ g) Participação da funcionária Graça Sousa e do presidente numa formação sobre «Contratação Pública», que foi considerada muito interessante e profícua, apesar de ter colocado em evidência a complexidade que está associada aos procedimentos nesta área; --------- h) Participação desta Freguesia no Festival das Camélias, que decorreu nos dias 24 e 25 do corrente mês, com cinco variedades de camélias colhidas no Quintal da Freguesia; ------------- i) Realização de uma reunião, no dia 20 de março, com a associação Postigo e duas jovens com formação em teatro, para se avaliar a possibilidade de criar um projeto de teatro em Monchique. Nesta reunião avançou-se com a ideia de começar com um Workshop sobre teatro, estando a decorrer contactos para encontrar formador.------------------------------------------- Passando ao ponto dois, o presidente deu conhecimento do email de Daniel Furtado relativo ao custo de uma formação para utilização do BackOffice do website desta Freguesia. O tesoureiro propôs que, antes de se acertar a formação, se tentasse perceber como funciona a página, a fim de aferir a destreza de cada um dos membros deste executivo na atualização da informação a introduzir no site, tendo sido agendada uma sessão de trabalho para o feito para o dia 30 às 10h30. ---------------------------------------------------------------------------------------------- No âmbito do ponto três, foi analisado o email da editora On y va manifestando o interesse do escritor António Venda em fazer a apresentação do seu último livro num dos espaços desta Freguesia. O executivo congratulou-se com mais esta publicação do escritor e disponibilizou-se para aceder ao solicitado e para garantir um pequeno beberete no dia do lançamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Foi também apreciado o pedido de Ana Lúcia Moura para uma visita ao Moinho de Água do Poucochinho, no dia 2 de abril, tendo-se deliberado aceder ao pedido, mediante o pagamento de 2,00€ por pessoa, conforme consta da Tabela Geral de Taxas e Licenças desta Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Também mereceu uma deliberação favorável o pedido da Unidade de Cuidados na Comunidade – UCC - Mons Cicus, para aquisição por parte desta Junta de um oxímetro digital e de uma balança digital para serem usados nas intervenções que estão previstas junto da comunidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------Foram ainda analisados os pedidos da coordenadora da Escola EB1 N.º 1 para aquisição de t-shirts identificativas para os alunos do 1.º ano, o qual mereceu uma deliberação favorável, e da coordenadora da Escola EB1 N.º 2, para apoio a uma visita de estudo à Kidzânia dos alunos dos 2.º e 3.º anos, tendo-se deliberado atribuir um subsídio no valor de 6,50€ por criança, num total máximo de 253,50€. --------------------------------------------------------Finalmente, foi apreciado o pedido da Juventude Desportiva Monchiquense para cedência de espaço para aulas de Pilates, à 3.ª feira, das 19h30 às 20h30, o qual mereceu também uma deliberação favorável por parte deste executivo. ---------------------------------------------------------- Já no que diz respeito ao ponto quatro da ordem de trabalhos, este executivo procedeu à preparação das atividades a seguir indicadas. -------------------------------------------------------------- a) DIA NACIONAL DOS MOINHOS ABERTOS – Deliberou-se voltar a aderir a esta iniciativa nacional, no dia 7 de abril, garantindo a abertura do Núcleo Museológico do Moinho de Água do Poucochinho a toda a população, com a possibilidade de assistência ao processo de moagem ao vivo e degustação de bolo de tacho e licores tradicionais. Para divulgação desta atividade serão produzidos cartazes A3 e A5. ----------------------------------------- b) ABERTURA DO NÚCLEO DE ARTE SACRA – No âmbito das comemorações da Semana Santa, deliberou-se proceder à reabertura deste polo museológico da Freguesia, nos dias 29, 30 e 31 de março e 1 de abril, das 11h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h00. A divulgação da iniciativa será feita através de uma faixa a colocar junto à entrada do polo museológico e de cartazes A3. ------------------------------------------------------------------------------- c) CHÁ DANÇANTE – Dando continuidade a uma dinâmica característica desta Freguesia, agendou-se para o dia 8 de abril, domingo de Pascoela, um Chá Dançante, cuja animação musical estará a cargo da vocalista/acordeonista monchiquense Telma Santos. Este executivo deliberou dar continuidade à oferta de um chá e de uma fatia de bolo a todos os participantes e manter a tradição do sabor a chocolate, nesta quadra, através da oferta e sorteio de chocolates de diferentes tamanhos.--------------------------------------------------------------A animação do evento contará ainda com a presença de dois jovens pares de bailarinos conceituados que, após a exibição, assegurarão a função de jurados num concurso de dança aberto a todos os presentes, estando prevista a atribuição de troféus aos três primeiros classificados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- A divulgação do evento será feita através de cartazes A3 e com recurso às redes sociais. -----Finalmente, e no que diz respeito ao ponto cinco da ordem de trabalhos, foram ratificadas, por unanimidade, todas as despesas autorizadas e efetuadas por esta Freguesia desde a última reunião ordinária deste executivo e até à presente data. ----------------------------
---- E nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, por todos vai ser assinada.	
----A presente ata é composta por três folhas devidamente numeradas e rubricadas.	
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