
Ata n.º 4/2018 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 
ALMAGREIRA 

 

Aos vinte e sete dias do mês de abril 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. 

Aberta a reunião, 

O senhor presidente de junta informou aos restantes membros do 
executivo o andamento dos trabalhos realizados e os em execução. 

A Junta de Freguesia recebeu por parte da Comissão de Festas desta 
freguesia um pedido de apoio para a realização das mesmas. Após a 
análise do referido pedido o executivo aprovou por unanimidade a 
entrega de um apoio no montante de 400.00€ (quatrocentos euros). 

Foi referido pelo senhor tesoureiro que se aguarda um orçamento para 
a iluminação do polidesportivo, quer para a manutenção dos focos 
existentes, bem como para a colocação de novos focos de iluminação. 

Esta Junta de Freguesia solicitou orçamentos a três empreiteiros para 
a execução de três baias na praia formosa, já devidamente 
planificadas e com a localização definida. Foi solicitado dois tipos de 
orçamentos, um só com a mão-de-obra e outro com mão-de-obra e 
todos os materiais necessários para a execução da referida obra. 

O senhor presidente informou que a empresa SISDIAS, que está a 
elaborar o novo site desta junta de freguesia, enviou um link com o 
início de algum trabalho para análise. Essa análise foi realizada e foi 
enviado à SISDIAS as alterações que a junta freguesia achou 
necessárias bem como a introdução de novos dados. 



O Executivo desta junta de freguesia reuniu com os dois grupos 
culturais desta freguesia, o rancho folclórico da casa do povo de 
almagreira e a associação de danças de cantares almagre, de forma a 
serem debatidos e escolhidos os temas/ quadros a representar no 
desfile etnográfico a acontecer no próximo mês de agosto. 

Esta Junta de Freguesia recebeu, por parte da senhora Maria de 
Chaves Sousa Bairos, um requerimento para aquisição da sepultura nº 
21 do talhão 1 do cemitério da nossa senhora da paz onde se 
encontra sepultado o senhor António Soares de Bairos. 

O Executivo deliberou por unanimidade conceder a venda da referida 
sepultura à senhora Maria de Chaves Sousa Bairos. 

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 reunião. 

 

Presidente —  

 

Secretária — 

 

Tesoureiro —  

 


