ATA N.º 11/2020
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA REALIZADA A
TRINTA DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE
-------Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e vinte, 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 Sousa, 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. ---------------------------------------------------------Primeiro Ponto - Festa de São Martinho: ---------------------------------------------------------O executivo, após alguma reflexão, deliberou não realizar a festa de S. Martinho, uma vez que o
contexto pandémico atual não permite nem aconselha a realização de festividades. No contexto da
salvaguarda da saúde pública, a realização deste evento ficará sem efeito este ano.--------------------------Segundo Ponto - Realização do presépio tradicional: -------------------------------------------O presépio tradicional de Água Retorta tem sido realizado numa tenda adjacente ao edifício da
Casa do Povo. Tratando-se de um evento que todos os anos atrais centenas de visitantes, e uma vez
que devido à pandemia devem-se evitar ao máximo atividades em recintos fechados e que
promovam a aglomeração de pessoas, o executivo deliberou que este ano o presépio deveria ser
realizado, mas em outros moldes, fazendo-se no espaço do jardim da Casa do Povo, com casas em
tamanho real, feitas em madeira e figuras em platex pintado, com a devida iluminação e decoração.
-------O Presidente informou o restante executivo que acompanhou o Sr. Secretário Regional da
Agricultura ao Caminho do Loural, em que foi apresentado o projeto para a execução da obra de
alargamento e pavimentação do mesmo, ficando concluída no início de 2021.--------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelo Presidente, à qual não
compareceu nenhum cidadão, quando eram vinte horas e trinta minutos, lavrando-se a presente
acta que depois de lida em voz alta vai ser assinada pelo Presidente, pelo Tesoureiro e por mim,
Elisa Resendes Aguiar, Secretária, que elaborei e subscrevi. ----------------------------------------------
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