ATA N.º 02/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA REALIZADA A VINTE E
SEIS DE FEVEREIRO DO ANO DOIS MIL E VINTE E UM
-------Aos vinte e seis dias do mês fevereiro de dois mil e vinte e um, pelas vinte horas, sob a
Presidência de Sérgio Luís Cabral Medeiros, reuniu-se o executivo da freguesia, encontrando-se
presentes Elisa Resendes Aguiar e Nuno Filipe Aguiar, respetivamente Secretária e Tesoureiro.-----------O Presidente declarou aberta a sessão às vinte horas, sendo a reunião secretariada por mim,
Elisa Resendes Aguiar. A reunião foi aberta ao público. --------------------------------------------------Ponto 1- Necessidade de Abertura de Novos Trilhos:-----------------------------------------------------------Por proposta do Tesoureiro deliberou-se, por unanimidade, abrir um trilho de ligação entre a
freguesia de Água Retorta - Pico Bartolomeu - Cú de Judas. Assim sendo, quando houver
disponibilidade por parte dos operacionais da Junta de Freguesia, e as condições meteorológicas o
permitirem, será aberto um novo trilho que passará pelos locais acima mencionados, com o intuito
de proceder à sua homologação. ------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 – Protocolo com a DRRF, para abertura permanente do parque Florestal de Água
Retorta e melhoria dos serviços:-----------------------------------------------------------------------------------Atendendo que a houve uma grande procura do Parque Florestal em 2020, e que a DRRF não
conseguiu dar resposta, atendendo que os horários do parque são reduzidos, atendendo que o
Parque Florestal fica no lugar CÚ de JUDAS, já com alguma curiosidade em termos turísticos,
deliberou-se marcar reunião com a DRRF, para estabelecer um protocolo de cooperação entre a
Junta de Freguesia e aquela entidade, de modo a melhorar os serviços daquele lugar e servir os
locais e quem nos visita.-------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelo Presidente, à qual não
compareceu nenhum cidadão, quando eram vinte e uma horas, lavrando-se a presente ata que
depois de lida em voz alta vai ser assinada pelo Presidente, pelo Tesoureiro e por mim Elisa
Aguiar, Secretária, que elaborei e subscrevi.------------------------------------------------------------------
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