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REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 
ALMAGREIRA 

 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, 
pelas vinte horas reuniu em reunião ordinária a Junta de Freguesia de 
Almagreira na sede da Junta de Freguesia de Almagreira, estando 
presentes o senhor Marco André Braga Carvalho, a senhora Sandra 
Paula Puim Melo Resendes e o senhor Carlos Henrique Chaves Lima, 
respetivamente, Presidente, Secretária e Tesoureiro do Órgão 
Executivo. 

Também esteve presente o senhor Luís Arruda. 

Aberta a reunião, 

Pela palavra do senhor presidente foram apresentados os trabalhos 
realizados no último mês quer a nível do abrigo das delegações de 
competências, quer a nível do abrigo do programa Eco freguesia. No 
corrente mês foi entregue a esta Junta de Freguesia a bandeira e o 
diploma do programa “Eco freguesia, freguesia limpa 2017”, tendo-se 
procedido ao hasteamento da referida bandeira a 16 de setembro. A 
freguesia também foi alvo de colocação de sinalética vertical, em 
resultado do levantamento anteriormente efetuado por toda a 
freguesia. 

Foi dado a conhecer o rescaldo da visita do senhor presidente da 
Câmara Municipal a esta freguesia acompanhado pelo senhor 
presidente da junta freguesia de Almagreira, pelo responsável dos 
trabalhadores da Camara Municipal e pelo Tesoureiro desta Junta de 
freguesia o Sr. Carlos Lima. Foram visitados vários pontos desta 
freguesia que necessitam de algumas intervenções de melhoramento, 
como o caminho das Courelas, acesso à casa do senhor Fernando, 
Rua do Congro, caminho do Bom Despacho, canada Brejo de Cima, o 
muro de suporte da casa da senhora Maria de Fátima Reis, sita no 
Caminho da Ribeira da Praia, casa das covas, moinho da carreira, 
escola primária pela questão do telheiro para abrigo dos alunos, 



Cemitério Paroquial de Nossa Senhora da Paz, pela questão do 
projeto de alargamento do mesmo, caminho dos barreiros pela 
questão da constante queda de pedras para a estrada, uma realidade 
constante em dias de chuva. 

Os membros do executivo discutiram e analisaram como será a 
logística e o programa das festividades da comemoração dos 112 
anos de elevação de Almagreira a freguesia, sendo uma das ideias 
propostas a realização de um torneio de futebol. 

O senhor Luís Arruda interveio e questionou sobre o caminho do 
Picão, sobre a densa vegetação e barreira existente com deslize de 
terra. Senhor presidente de junta informou que conhece a situação e 
que já abordou o responsável pelo terreno que contém a vegetação 
(Sr. Antonino Moura Melo) para proceder ao seu corte, ao que este 
respondeu que os serviços da Junta sempre procederam ao corte da 
referida vegetação e que se a Junta quisesse, que os “corte pela 
cepa”. Em resultado desta afirmação o Sr. Presidente da Junta lhe 
respondeu que não era essa a intenção da Junta. Após o alerta 
efetuado, esta Junta irá aguardar algum tempo com o intuito de 
perceber a recetividade e sensibilização do Senhor em questão para a 
regularização da situação aqui relatada. 

O senhor Luís Arruda também abordou este executivo sobre uns 
muros no Lugar da Fonte João Luís que se encontram em risco de 
queda, ao que o senhor Presidente de junta informou que os referidos 
muros são da responsabilidade dos proprietários e que irá proceder ao 
contato com os mesmos para os alertar da referida situação. Também 
o Senhor Luís alertou que uma moradora no Lugar das Courelas ao 
realizar o alargamento da entrada para sua propriedade, transcendeu 
a sua área ocupando um pouco da estrada. 

Por fim o senhor Luís questionou senhor Presidente de Junta sobre os 
assuntos abordados na Assembleia Municipal de relevante interesse 
para esta freguesia de Almagreira, ao que o senhor Presidente 
informou que foram vários os assuntos abordados sobre a freguesia 
de Almagreira sendo um deles a aquisição de um “carro de bois”, ao 
que esta junta desde logo manifestou a sua indisponibilidade para a 
referida aquisição, por considerar não reunir as condições ideais de 
armazenamento e de preservação do mesmo 



O senhor Presidente informou que foram colocadas umas placas de 
identificação das WCS públicas no parque infantil. 

Por não haver mais nada a tratar foi encerrada a reunião. 

Por ser verdade e para os devidos efeitos se lavrou a presente ata que 
eu, Sandra Paula Puim Melo Resendes a redigi e que vai ser assinada 
por todos os membros presentes na referida reunião. 
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