JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA

REUNIÃO ORDINÁRIA DE EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE CANHA
29 DE SETEMBRO DE 2014
Aos 29 dias de setembro 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 houve presença de público.
Nesta sessão o Executivo discutiu os seguintes pontos:
Ponto Um: Obras de recuperação e conservação.
O Executivo aprovou a conservação do imóvel, sito na Rua do Castelo, contíguo ao Museu Etnográfico, popularmente
denominado por “Casa da Custódia Peixeira”.
O custo da reabilitação para garantir a habitabilidade em devidas condições segurança estima-se em €25.000,00 conforme
melhor orçamento apresentado. Consiste na substituição do telhado, renovação do interior melhorando as áreas interiores
pela sua reorganização. Construção de uma casa de banho e cozinha.
Foi determinado a obtenção de orçamentos para a reparação e pintura do muro do cemitério ocidental; reparação e
pintura de parte do edifício da junta de freguesia.
Ponto Dois: Conservação de caminhos e valas.
Procedeu-se à limpeza e reconstrução da vala junto ao local do contentor de lixo grosso. Colocou-se neste local uma
vedação em rede para garantir segurança a pedestres. Os caminhos de acesso à estrada nacional 251-1, via antigo quartel
dos bombeiros, também forma alvo de intervenção, procedendo-se à sua limpeza e conservação.
Ponto Três: Exposição ADREPRES
O Executivo aceitou a proposta da ADREPES para expor no museu Etnográfico de Canha, uma exposição informativa que
reflete o trabalho desta associação no meio rural da Península de Setúbal. Estará patente até 31-10-2014.
Ponto Quatro: Exposição Faz p’Arte.
Continuando o trabalho deste Executivo, por protocolo concordado entre o Museu Etnográfico de Canha e a Divisão de
Cultura da Camara Municipal de Montijo, será inaugurada a exposição de arte plástica Faz p’Arte, no piso superior do
Museu Etnográfico de Canha, dia 17-10-2014, pelas 18h00.
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:
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