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REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 
ALMAGREIRA 

 

Aos trinta e um dias do mês de Agosto 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, 

O senhor presidente de junta informou aos restantes membros do 
executivo os trabalhos executados durante o mês, como a realização 
da limpeza na praia formosa no âmbito do programa dos “suspeitos do 
costume”. A organização e elaboração, em conjunto com o grupo 
folclórico da casa do povo de almagreira e o grupo danças e cantares 
almagre, dos carros alegóricos referentes a esta freguesia, que 
participaram no desfile etnográfico a 12 agosto em Vila do Porto. A 
eliminação do único foco existente e detetado pelo júri do programa 
ecofreguesia, na lateral da estrada dos Barreiros onde foram retirados 
cerca de 650KG de resíduos, onde também brevemente serão 
colocadas placas a advertir a população sobre o depósito de lixo 
indevidamente. A intervenção na rampa de acesso à moradia do 
senhor Dâmaso para que a sua deslocação na cadeira elétrica seja 
facilitada. Intervenção na fonte rainha, no lugar do farropo, onde se 
realizou a limpeza com corte de vegetação e arvores caídas. E de 
todos os outros trabalhos ao abrigo das delegações de competências.  

Os membros do executivo discutiram e analisaram a hipótese desta 
junta de freguesia realizar uma proposta conjunta com a Casa do Povo 
de Almagreira ao ISSA, na cedência do edifício Polivalente desta 
freguesia ao que concluiu que não faria sentido tal proposta, sendo a 
intenção desta junta de freguesia propor a cedência do edifício em 
questão na sua totalidade a esta junta de freguesia. 



O senhor Luís Arruda pediu a palavra e em primeiro lugar como 
membro da comissão de festas da freguesia de 2018, agradeceu o 
apoio que a junta de freguesia prestou para a realização destas 
mesmas festas. De seguida solicitou informação sobre a situação do 
cemitério em relação à sua ampliação, sendo que o senhor presidente 
informou que o processo para aquisição de uma parcela de terreno 
estava a decorrer e que ainda não tinha data prevista para a sua 
resolução. Também o senhor Luís Arruda solicitou informação sobre 
quais as obras que estariam previstas serem realizadas pelo município 
nesta freguesia ao que o senhor presidente informou que já estaria 
agendada com o senhor presidente da câmara municipal uma visita a 
esta freguesia de modo a visitarem vários pontos onde seria 
necessária intervenção por parte do município. 

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 —  

 


