ATA N.º 12/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA REALIZADA A TRINTA E
UM DE DEZEMBRO DO ANO DOIS MIL E VINTE E UM
------Aos trinta e um dias do mês de dezembro 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 Maria Helena Medeiros Pereira e Nuno Filipe Aguiar, respetivamente Secretária e
Tesoureiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente declarou aberta a sessão às vinte horas, sendo a reunião secretariada por mim,
Maria Helena Medeiros Pereira. A reunião foi aberta ao público. ----------------------------------------Ponto 1 – Atribuição de subsídios de apoio ao Clube Desportivo para realização de
atividades: O Clube Desportivo de Água Retorta tem desenvolvido atividades recreativas com os
nossos jovens e com toda a população. Assim sendo, e atendendo que esta entidade tem prestado
um grande serviço à comunidade, a Junta de Freguesia deliberou atribuir um apoio no valor de 300
euros ao clube Desportivo para ajuda nas despesas inerentes à sua atividade.--------------------------Ponto 2 – Presépio Tradicional: A abertura do presépio teve lugar no dia 11 de dezembro. Dada
a grande afluência de visitantes ao Presépio da freguesia, o executivo deliberou manter o mesmo
aberto ao público até ao dia 31de janeiro. --------------------------------------------------------------------Ponto 3 – Atividades para 2022: Fazendo uma previsão das atividades/eventos que habitualmente
a Junta de Freguesia realiza na freguesia ao longo do ano, o executivo deliberou realizar as
seguintes atividades: Dia Mundial da Criança, abertura do Trilho do Pico Bartolomeu, Festa de
São João, Mostra Gastronómica, Festa da Vindima, Festa de São Martinho, Convívio
Intergeracional, Presépio Tradicional e Festa de Natal.------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelo Presidente, à qual não compareceu
nenhum cidadão, quando eram vinte horas e quarenta minutos, lavrando-se a presente ata que
depois de lida em voz alta vai ser assinada pelo Presidente, pelo Tesoureiro e por mim, Maria
Helena Medeiros Pereira, que elaborei e subscrevi. ---------------------------------------------------------

Água Retorta, 31 de dezembro de 2021

Presidente:

Secretária:

Tesoureiro:

