
Ata n.º 6/2018 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA 
DE ALMAGREIRA 

 

Aos vinte cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 
pelas vinte horas reuniu em reunião extraordinária 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. 

O senhor presidente informou aos restantes membros que no decorrer 
do mês de maio visitou, com o responsável dos serviços florestais, o 
farroupo para a verificação do estado atual do caminho, ao que o 
senhor eng.º Sardinha informou que havendo intervenção no farroupo, 
não será de imediato, por este acesso não ser uma prioridade. 
Também visitaram o Brejo de Cima para a verificação da possibilidade 
de alargamento do acesso até ao brejo do meio, tendo o senhor eng.º 
Sardinha concordado com esta intervenção caso seja da intenção dos 
proprietários e salvaguardou que não se responsabiliza pela 
construção dos muros. 

Também foi referido pelo senhor presidente que solicitou mais 
informações à ISSA, sobre o ofício recebido nesta Junta de Freguesia 
com a deliberação favorável na cedência das instalações do Edifício 
Polivalente de Almagreira a esta Junta de Freguesia. 

Esta Junta de Freguesia recebeu por parte da senhora Irene Andrade 
um requerimento com a intenção de compra de uma sepultura no 
cemitério da nossa senhora da paz. O executivo deliberou por 
unanimidade vender a sepultura, sendo que ainda não ficou 
determinada qual a sepultura a vender. 



O executivo reuniu com o senhor José António Furtado, informando 
que a obra da construção das três boxes na praia formosa lhe tinha 
sido adjudicada pelo valor de 2 560.00€ (contemplando só a mão de 
obra), mas após conversa deste e o executivo, foi acordado diminuir 
400.00€ ao orçamento inicial, ficando o valor final da obra adjudicada 
em 2 160.00€. 

Esta Junta de Freguesia recebeu por parte do Grupo Danças e 
Cantares Almagre, para fazer fase a algumas despesas do serão que 
o grupo vai organizar no dia 20 de Julho nesta freguesia. O executivo 
deliberou por unanimidade conceder um apoio monetário de 150.00€. 

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. 
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Secretária — 

 

Tesoureiro —  

 


