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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

----Aos vinte de dezembro de dois mil e dezassete, 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 – Divulgação da correspondência recebida;	
---- Ponto três – Balanço das atividades desenvolvidas; ------------------------------------------
---- Ponto quatro – Preparação de atividades; ----------------------------------------------------------
---- Ponto cinco – Deliberação para pagamento de horas extraordinárias; -------------------------
---- Ponto seis – Ratificação de despesas. --------------------------------------------------------------
---- Lidas, pela secretária, e aprovadas por unanimidade as atas dos dias vinte e sete de novembro e quinze de dezembro, o presidente deu início à reunião com o ponto um da ordem de trabalhos, informando que, no passado dia trinta de novembro, se deslocou à Casa Social de Casais com a vice-presidente da Câmara Municipal de Monchique, a vereadora Arminda Andrez, a fim de aferirem a possibilidade de intervir na recuperação do edifício, tendo em vista a sua utilização e rentabilização ao serviço da comunidade. -------------------------- Foi também informado que o tesoureiro esteve a representar esta Freguesia na Gala do Clube Recreativo e Cultural da Nave, que teve lugar no dia um de dezembro, e no almoço de Natal desta coletividade, que decorreu no dia dezassete do mesmo mês. ------------------------------ O presidente e o tesoureiro também estiveram presentes em vários eventos que decorreram em diferentes estabelecimentos do Agrupamento de Escolas de Monchique, no âmbito da quadra natalícia. -------------------------------------------------------------------------------
---- Foi ainda referido que o presidente assegurou o transporte de três jovens que representaram esta Freguesia no Concerto promovido pelo Município de Portimão, no dia nove de dezembro, para celebrar o Dia da Cidade. -------------------------------------------------------- Passando ao ponto dois, o presidente divulgou a correspondência recebida, nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------------------------------- a) O convite da Confraria do Medronho de Monchique para o seu jantar de Natal, que decorreu no dia nove de dezembro, ao qual nenhum elemento do executivo pôde comparecer, devido à sobreposição de eventos; --------------------------------------------------------------------------- b) O convite da APAGARBE (Associação de Produtores de Aguardente de Medronho do Barlavento Algarvio) para um jantar no dia nove de dezembro, onde foi projetado o filme «Medronho Todos os Dias», que contou com o patrocínio desta Freguesia, e onde foi oferecida uma cópia do referido filme ao presidente da Junta, que manifestou a sua intenção de o divulgar junto da comunidade. ------------------------------------------------------------------------- c) O email da Câmara Municipal de Monchique, pedindo apoio para abertura do Moinho de Água do Poucochinho, no dia oito de dezembro, a um grupo fotógrafos da ALFA – Associação Livre de Fotógrafos do Algarve, solicitação a que esta Junta correspondeu através do seu presidente, que orientou a visita de um grupo de quinze fotógrafos, cujo agradecimento nos chegou por email, juntamente com quatro fotografias do evento; --------------- d) O email divulgando a abertura de candidaturas das 7 Maravilhas à Mesa, cujo conteúdo não foi considerado suficientemente preciso e esclarecedor; -------------------------------- e) O convite do Clube Recreativo e Cultural da Nave para o almoço de Natal desta associação, que teve lugar no dia dezassete do corrente mês; ------------------------------------------- f) O pedido de duas jovens empreendedoras para marcação de uma reunião destinada à apresentação de um projeto na área sénior; ---------------------------------------------------------------- g) O convite do Presidente da Junta de Freguesia de Alferce para visita ao presépio tradicional dessa freguesia e um pedido para divulgação do evento; ----------------------------------- h) O email da jovem monchiquense Beatriz Costa, acompanhando o seu projeto de dissertação sobre “Estudo da relação do desempenho motor e do desempenho visuo-motor, em crianças dos 4 aos 6 anos”, tendo em vista a recolha de dados junto das criança/jovens que frequentam a Ludoteca, a qual estará dependente da autorização, por escrito, dos pais; ------------- i) O ofício da CRACEP solicitando uma reunião para divulgação da oferta formativa dessa instituição; ----------------------------------------------------------------------------------------------- j) O ofício da ANAFRE, dando conta do XVI Congresso, que decorrerá nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, em Viseu; -------------------------------------------------------------------------------------- k) o email Clube Desportivo e Cultural da Nave, enviando o seu Plano de Atividades para 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dando cumprimento ao ponto três da ordem de trabalhos, foi feito o balanço das atividades desenvolvidas desde o dia vinte e sete de novembro, nomeadamente: o jantar de Natal com os funcionários da Freguesia; o lançamento do livro Montanário, do jovem monchiquense Eduardo Duarte; o jantar com as crianças e jovens que frequentam a Ludoteca e as respetivas famílias; o lanche sénior e as sessões de cinema para todas as crianças que frequentam as escolas da Freguesia. Este executivo concluiu que todas elas decorreram como estava previsto, tendo sido evidenciada a sua relevância para uma freguesia mais ativa, mais dinâmica e socialmente mais justa e equilibrada. ---------------------------------------------------------- No âmbito do ponto quatro, procedeu-se à preparação do XVII Jantar de Estudantes Monchiquenses no Ensino Superior, que está agendado para o dia vinte e sete do corrente mês, no Restaurante Teresinha, e que terá um custo de quinze euros por pessoa. -------------------- O jantar será antecedido da atividade «Boomerang», dinamizada pela Professora Madalena Vitorino, que visa levar os estudantes a refletir sobre o seu percurso estudantil e ponderar a eventualidade de retornar ao seu concelho de origem. -------------------------------------- Tal como vem sendo hábito nas edições anteriores, deliberou-se continuar a fazer o sorteio de uma viagem, de doze vales no valor de 30.00€ para desconto em estabelecimentos comerciais da Freguesia e de vinte vales de 5.00€ para uso em pastelarias/cafés. A fim de garantir a atribuição de prémios a todos os estudantes, serão sorteados livros pelos restantes. Será também oferecido um bloco de notas a todos os participantes. ------------------------------------ O executivo deliberou, ainda, manter a parceria com o Café da Vila, onde terá continuidade a atividade, atribuindo um vale de 3.00€ a cada participante para uso neste estabelecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Procedeu-se seguidamente à preparação de mais uma edição do Encontro de Reis, que terá lugar no dia cinco de janeiro à noite, no snack-bar Fonte dos Chorões. Tal como vem sendo hábito, e sendo a única forma de dar continuidade a esta atividade que tem promovido, inquestionavelmente, a revitalização de uma tradição centenária, a freguesia de Monchique irá contar com a colaboração do referido snack-bar, no sentido de assegurar a atribuição da “esmola” às várias joldas. Esta atribuição será orientada tendo em atenção o desempenho dos grupos e da seguinte forma: Atuação muito fraca – 10,00€; Fraca – 20,00€ ou 30,00€; Média – 40,00€ ou 50,00€; Boa – entre 60,00€ e 120,00€. Ter-se-á ainda em consideração a presença de vários instrumentos musicais e, como fator relevante, o facto de a jolda ser um grupo escolar. Dando vida à tradição, todos os grupos receberão um pão caseiro e uma chouriça. Aos presentes será oferecida uma filhó e uma bebida (café de “morte-porque”, medronho ou melosa) mediante a atribuição de uma senha. --------------------------------------------- Já no âmbito do ponto cinco, foi autorizado o pagamento de dez horas extraordinárias à funcionária Maria da Graça Simões de Sousa, pelo serviço prestado no dia um de outubro de 2017, data das eleições autárquicas. ------------------------------------------------------------------------- Finalmente, e no que diz respeito ao ponto seis 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.		
---- E nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente acta que, depois de lida e aprovada, por todos vai ser assinada.	
----A reunião foi encerrada às zero horas.	
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