JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA

REUNIÃO ORDINÁRIA DE EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA
30 DE JUNHO DE 2014
Aos 30 dias de Junho de 2014, pelas 18h00, reuniu o Executivo da Junta de Freguesia de Canha, na sua sede para realização
de sessão ordinária de Assembleia de Executivo.
Estiveram presentes na sessão os membros do Executivo:




Presidente: Armando Piteira
Secretário: Vasco Maia
Tesoureiro: Manuel Florindo Moura.

Não se registou a presença de público na sessão.
Nesta sessão o Executivo discutiu os seguintes pontos:
Ponto Um: Balanço do Stand de Exposições alugado para as Festas de S. Pedro, Montijo.
Tomou a palavra o Sr. Secretário, que ficou responsável pelo espaço durante os cinco dias que decorram as festividades na
sede do concelho de Montijo. Referiu que passados os cinco dias de exposição, há espaço para crescer e com maior
empreendedorismo fazer uma maior publicitação do nome e qualidades de Canha. Todavia, os poucos participantes, dentro
das suas possibilidades fizeram um esforço para participar ainda que de uma forma acanhada.
Ponto Dois: Retificação do Protocolo com o ACERS.
Após deliberação da Assembleia de Freguesia, foi retificada a redação da cláusula 2.ª, pelo que o Executivo concordou com
o envio da nova redação à ACERS para apreciação e consequente assinatura, caso haja concordância.
Ponto Três: Exposições no Museu Etnográfico de Canha
Foi solicitado por Cristina Comenda, em representação do grupo artístico Um Poema na Vila a cedência de uma sala do
Museu para que este grupo possa expor os seus trabalhos de pintura, escultura e outra expressão plástica, numa exposição
patente até ao términus das festas de Canha a 7-9-2014. Associado à exposição o grupo propõe-se a realizar um evento de
leitura de poesia e fado em data a determinar no mês de Julho.
O Executivo aprovou por unanimidade a solicitação, acautelando as boas regras de manutenção e conservação do espaço.
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.



O Presidente



O Secretário:



O Tesoureiro:

LIVRO DE ACTAS N. 01 REUNIÕES DE EXECUTIVO

FOLHA N. 12

RUA JOÃO TOMÁS PITEIRA - 2985-021 CANHA - TEL. 265897164 / FAX. 265897095
www.jf-canha.pt - executivo@jf-canha.pt

