
Ata n.º 4/2019 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 
ALMAGREIRA 

 

Aos vinte seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, 
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, 

O Senhor Presidente de Junta Freguesia de Almagreira deu início à 
reunião fazendo um ponto de situação dos trabalhos realizados no 
último mês tendo-se realizado no âmbito das Obrigações das 
Delegações de Competências o corte, limpeza, remoção de vegetação 
em vários caminhos da freguesia bem como corte, limpeza de 
vegetação e reposição da caixa areia no recinto escolar. Intervenção 
no parque infantil e sua envolvência no corte, limpeza e remoção de 
vegetação. 

Continuidade da construção dos muros nas zonas de alargamento do 
caminho Brejo de Cima, em continuidade com a intervenção da 
Câmara Municipal de Vila do Porto na colocação de nova tubagem de 
canalização de água no referido caminho. 

No corrente mês esta Junta de Freguesia procedeu à recolha dos 
óleos usados e procedeu à limpeza das Báias e contentores. 

Também durante o corrente mês esta Junta de Freguesia realizou a 7º 
e 8º monitorização das estações rateiras distribuídas pela Freguesia. 

O Executivo desta Junta de freguesia reuniu-se com a Presidente do 
Conselho Diretivo do ISSA, IPRA, para análise da nossa proposta em 
passar a gerir na totalidade o edifício polivalente desta freguesia. Ao 



que nos foi informado pela mesma que isso estaria fora de questão 
dando como alternativa a possibilidade desta Junta Freguesia poder 
ocupar mais espaços no referido edifício, havendo uma redistribuição 
dos espaços pelas entidades que dele usufruem. Ficou a informação 
que irá ser feito um protocolo com as mesmas entidades. 

O Senhor Presidente informou que se reuniu com alguns dos 
presidentes de junta no Desenvolvimento Agrário com o Prof. 
Madruga, onde o assunto abordado foi sobre os socalcos de vinha de 
todas as ilhas. E que iria ser realizado um congresso mundial em que 
a nossa ilha iria ser visitada por especialista de diversas origens 
(Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde) para a visita e análise aos 
socalcos existentes na Ilha. O conteúdo da referida reunião, baseou-
se na intenção da realização do referido congresso e na solicitação de 
apoio e participação das juntas de freguesia em um almoço convívio 
para amostra da nossa gastronomia a esses mesmos visitantes. 

A Candidatura ao PROSA realizada em Fevereiro, foi aprovada e com 
início dos trabalhos a 02 de Maio. 

Esta Junta de Freguesia foi informada pela senhora Irene de Jesus 
Andrade que já não estaria interessada na compra da sepultura n.º 34 
do talhão 1, ficando os documentos sem efeito. 

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 —  

  


