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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
DE 21 DE FEVEREIRO DE 2018

----Aos vinte e um de fevereiro 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 – Divulgação da correspondência recebida;	
---- Ponto dois – Informações;	
---- Ponto três – Análise de pedidos de apoio; -------------------------------------------------------------- Ponto quatro – Balanço das atividades desenvolvidas; -----------------------------------------
---- Ponto cinco – Preparação de atividades; -----------------------------------------------------------
---- Ponto seis – Ratificação de despesas. ------------------------------------------------------------------- Lida, pela secretária, e aprovada por unanimidade a ata do dezassete de janeiro, o presidente deu início à reunião com o ponto um da ordem de trabalhos, divulgando a correspondência recebida, nomeadamente: -------------------------------------------------------------
---- a) O convite do Clube Desportivo e Cultural da Nave dirigido ao Presidente da Junta para estar presente no XIII Corta-Mato, que decorrerá no dia 25 de fevereiro, e intervir na entrega de prémios; --------------------------------------------------------------------------------------------------
---- b) O email do Município de Monchique, dando conta da calendarização da XXV edição da Feira dos Enchidos Tradicionais de Monchique, que decorrerá nos dias 3 e 4 de março, e manifestando o interesse daquela autarquia em contar com a presença das juntas de freguesia num amplo espaço municipal, que constituirá uma das novidades do evento; --------------------
---- c) O convite da Delegação Regional do Algarve – ANAFRE para o «III Encontro – Autarcas do Algarve e Eleição dos Novos Órgãos Regionais da ANAFRE Algarve», que terá lugar no dia 17 de março, em Portimão. -------------------------------------------------------------------- d) O Plano de Atividades do Clube BTT Monchique para o ano de 2018. ------------------------ Passando ao ponto dois, o presidente deu conhecimento da sua presença em várias ações de sensibilização junto da população para a prevenção de incêndios, numa estratégia de articulação com a GNR, os Bombeiros e o Município de Monchique. --------------------------------- Informou igualmente da sua presença no brifing semanal do CCOD (Centro de Coordenação Operacional Distrital), seguido de uma reunião da Comissão Municipal da Proteção Civil, que teve lugar no dia 8 de fevereiro, nos paços do concelho, em Monchique. ------ O presidente deu conhecimento da oferta da obra Algarve Mediterrânico – Tradição, Produtos e Cozinhas, por parte da autora, Maria Manuel Valagão, destinada a biblioteca desta Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- O presidente esteve também presente na reunião da CLAS (Conselho Local de Ação Social), que decorreu no dia 14 de fevereiro, e na apresentação do Plano Local de Saúde do Barlavento Algarvio, que teve lugar no dia 30 de janeiro. -------------------------------------------
---- Dando cumprimento ao ponto três, foi apreciado o email da Fundação Oriente relativo à possibilidade de esta Junta de Freguesia vir a renovar a parceria para reedição da obra Realizações e Utopias: O Património Arquitetónico e Artístico das Caldas de Monchique na Cenografia da Paisagem Termal, de Ana Lourenço Pinto, tendo esta Junta deliberado responder que ainda tem em stock vários exemplares, razão pela qual não se justifica nova parceria.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----Foi também analisado o pedido de Alice Duarte para cedência do espaço do Centro de Artes e Ofícios para ensaio de uma peça infantil. Constatada a disponibilidades de espaço para os períodos solicitados, esta Junta deliberou, por unanimidade, aceder ao pedido, não cobrando qualquer taxa, conforme previsto no Regulamento de Tabelas e Taxas desta Freguesia, atendendo à natureza da atividade que aí será desenvolvida. ------------------------------- Apreciado o pedido do Agrupamento de Escolas de Monchique para apoio à deslocação dos alunos do 6.º ano a Lisboa para assistência à representação de uma adaptação da obra Ulisses, de Maria Alberta Menéres, que decorreu no dia 8 de fevereiro este executivo deliberou atempadamente, após auscultação de todos os membros, subsidiar a entrada dos alunos no teatro, no valor de 6,60€, por criança. ---------------------------------------------------------- Apreciado ainda o pedido da mesma entidade para atribuição de subsídio aos alunos do 4.º, 6.º e 9.º anos, que participarão em visitas de estudo ao Campo Aventura em Óbidos, deliberou-se atribuir valores equivalentes a 6,60€ euros às turmas do 4.º e 9.º ano, num total aproximado de 265,00€ e 180,00€. Relativamente ao 6.º ano, este pedido não foi atendido, pois os alunos já beneficiaram anteriormente de apoios por parte da Freguesia de Monchique.
---- Analisado o pedido da N’ArteCicus, para comparticipação na organização do Seminário realizado aquando do 3.º aniversário da associação, que teve lugar no passado dia 16, este executivo deliberou comparticipar com os custos do arranjo floral, no valor de 60,00€. ------------ No âmbito do ponto quatro, este executivo procedeu a uma reflexão e balanço das atividades desenvolvidas na época carnavalesca. É de salientar o impacto que esta autarquia vem tendo na promoção de hábitos de convívio, divertimento e disfarce, que se traduziu, no corrente ano, na cedência de 55 trajes carnavalescos a vários elementos da comunidade, incluindo crianças e adultos.----------------------------------------------------------------------------------Mereceu um destaque particular o desfile com as crianças que frequentam estabelecimentos de ensino no concelho que envolveu cerca de 380 crianças e 133 adultos. -------Este executivo reconheceu a importância deste evento na dinamização cultural e recreativa da comunidade, embora se considere que deve haver uma melhoria na animação musical e um maior cuidado no cumprimento de horários. ----------------------------------------------Relativamente à animação que teve lugar no domingo, dia onze, este executivo considerou que é de continuar a investir nesta dinamização, embora de uma forma mais estruturada e rigorosa. -------------------------------------------------------------------------------------
---- No que diz respeito ao ponto cinco, procedeu-se à preparação da apresentação do filme MEDRONHO TODOS OS DIAS, de Sílvia Coelho e Paulo Raposo, numa iniciativa da associação Postigo, que contou com o apoio desta Freguesia e que será apresentado à população no dia 10 de março, na Adega Lagarto, e no dia 11, no Auditório da Escola Básica Manuel do Nascimento. ---------------------------------------------------------------------------------------O presidente manifestou a sua intenção de organizar uma exposição temporária no Polo Museológico do Núcleo de Arte Sacra durante a Semana Santa, o que mereceu a total concordância do restante executivo. ------------------------------------------------------------------------- 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.	
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