JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA
05 DE MAIO DE 2014
Aos 5 dias de Maio de 2014, pelas 14h00, reuniu o Executivo da Junta de Freguesia de Canha, na sua sede para realização
de sessão extraordinária de Assembleia de Executivo.
Estiveram presentes na sessão os membros do Executivo:

Presidente: Armando Piteira

Secretário: Vasco Maia

Tesoureiro: Manuel Florindo Moura

Representantes da Santa Casa da Misericórdia de Canha: António Barcelos Monteiro
Micaela Sécio
Luís Miguel Dionísio
Esta reunião, solicitada pela Santa Casa da Misericórdia de Canha, teve o propósito de apresentação ao Executivo da Junta,
e consequente pedido de apoio, da reedição da Feira de Agosto a realizar dia 16 de Agosto de 2014.
Sendo feira com tradição em Canha nesta data (fim-de-semana) a SCM de Canha apostará novamente em relançar este
evento. Contudo, a edição a realizar terá como temática o ano de 1933, época a que reportam os mais antigos registos da
feira. A mesma servirá de preparação à celebração quinhentista da SCM de Canha, e que coincidirá com os quinhentos anos
do Foral Manuelino concedido a Canha em 1516.
O Executivo da Junta de Freguesia mostrou-se solidário com a iniciativa e decidiu, unanimemente prestar a colaboração
possível para a realização do evento. Da reunião ficou assente que no momento e dentro das suas possibilidades, a Junta
disponibilizará meios humanos para colaborar com a montagem do evento; através do Museu Etnográfico, disponibilizará
algumas peças que tenham enquadramento com a época a retratar e que se possam sujeitar a essa exposição; através dos
contactos de comunicação social, quer digitais quer de distribuição tradicional, promoverá em paralelo com a SCM de
Canha o evento.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que após lida em voz alta,
será assinada pelos presentes.
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O Secretário:



O Tesoureiro:
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