
Ata n.º 8/2018 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 
ALMAGREIRA 

 

Aos vinte seis dias do mês de Julho 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 os trabalhos executados na Ribeira da Praia e Bom 
Despacho, trabalhos inerentes às delegações de competências. 
Também o Caminho Tremoçais, sofreu uma intervenção para a prova 
de BTT no fim de semana de 28 de Julho, a pedido da Câmara 
Municipal. 

O senhor presidente também informou que no dia 20 de Julho esta 
junta de freguesia recebeu e deu as boas vindas aos dois ranchos 
folclóricos vindos de Ponta Garça e Castro Vães no edifício polivalente 
de almagreira, que animaram o serão organizado pelo grupo danças e 
cantares almagre nesta freguesia. 

Esta Junta de Freguesia recebeu por parte da Associação Cultural 
Maré de Agosto, um pedido de apoio de mão de obra para o corte da 
relva do recinto do festival e do recinto do parque de estacionamento. 
Foi deliberado e aprovado por unanimidade conceder o referido apoio.  

Esta Junta de freguesia recebeu por parte da ISSA a resposta ao 
nosso ofício referente à cedência do Edifício Polivalente desta 
freguesia a esta Junta de Freguesia. A ISSA referiu que a cedência 
das referidas instalações a esta Junta de Freguesia seria nos mesmos 
moldes do que já possuíamos no presente. Ao que esta junta de 
freguesia entrou em contato telefónico com a ISSA, falando o senhor 



presidente de junta com uma colaboradora da ISSA onde explicou que 
a intenção desta junta freguesia não era ficar com a parte do edifício 
que já possuía, mas sim que a cedência fosse de todo o edifício. Ao 
que essa mesma colaboradora da ISSA respondeu que seria mais 
indicado, esta junta de freguesia, enviar outro oficio expondo este 
mesmo assunto. Este ofício seguiu por mail, como nos foi indicado. No 
entanto o senhor presidente falou pessoalmente com a Secretária 
Regional Andreia Cardoso sobre a intenção desta junta de freguesia 
ficar com a cedência total do edifício polivalente desta mesma 
freguesia.  

Esta Junta de freguesia recebeu por parte da Vice-presidência do 
Governo, Emprego e Competitividade Empresarial, a resposta sobre 
as nossas candidaturas à DROAP (Cooperação financeira em 2018) 
em que foi dado a esta junta de freguesia um montante de 750.00€ 
(setecentos cinquenta euros) para equipamentos informáticos e o 
montante de 1000.00€ (mil euros) para software informático. 

Esta Junta de Freguesia recebeu o relatório da Ecofreguesias 
informando que o único foco detetado pelos júris foi no lugar dos 
Barreiros, sendo que este mesmo foco já era do conhecimento desta 
junta freguesia. 

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 —  

 


