
ACTA N.º4/2018 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
DE ALMAGREIRA 

 

Aos dezassete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, 
pelas dezanove horas e trinta minutos, reuniu em sessão ordinária a 
Assembleia de Freguesia de Almagreira, estando presentes os 
seguintes membros; o senhor Hélvio José Luz Braga, a senhora 
Venância Filipa Dias Valente Bairos e a senhora Cátia Belina Almada 
Pinheiro, respetivamente Presidente, Primeira e Segunda Secretárias 
de Assembleia, assim como os Vogais o senhor Eduardo Cabral 
Moura, o senhor Luis Filipe Resendes Arruda e o senhor António José 
Figueiredo Costa. Na referida reunião esteve ausente a senhora Vogal 
Sónia Patrícia Andrade Pereira Freitas. 

Estiveram também 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 da Junta de Freguesia de Almagreira. 

Pelo Presidente de Assembleia foi aberta a sessão, dando-se 
seguimento à leitura e aprovação da ata da reunião anterior.  

Em seguida deu-se início à ordem de trabalhos. 

Ponto 1 — Análise e deliberação do Plano e Orçamento para o ano de 
2019. 

Por intervenção do Presidente de Junta, foram abordadas as principais 
rúbricas de receita e despesa do Plano e Orçamento em análise. 
Terminada a intervenção do Presidente de Junta, o Presidente de 
Assembleia, solicitou um esclarecimento sobre os valores de receita 
proveniente do aluguer das instalações da Copeira da Freguesia. O 
esclarecimento foi prestado pela Secretária de Junta Sandra 
Resendes. Não havendo mais intervenções por parte dos membros de 
Assembleia presentes, o Plano e Orçamento para o ano de 2019 foi 
submetido à votação, sendo o mesmo aprovado por maioria com cinco 
votos a favor e uma abstenção. 



Ponto 2 — Informação sobre as atividades desenvolvidas pela Junta 
no último trimestre. 

Por intervenção do Presidente de Junta Marco Carvalho, foram 
apresentados todos os trabalhos e atividades realizadas pela Junta de 
Freguesia no último trimestre, destacando as atividades 
comemorativas dos 112 anos da elevação da Freguesia de 
Almagreira, das quais o Presidente realçou a realização do Torneio de 
Futsal, deixando um agradecimento pelo empenho dos árbitros e 
atletas participantes, assim como ao apoio do Clube Ana de Santa 
Maria e do grupo musical “Tulha” que animaram as comemorações. 
Seguidamente o Presidente Marco Carvalho informou os presentes 
sobre os trabalhos de limpeza e manutenção de aquedutos, valetas e 
caminhos da Freguesia; Intervenção no caminho do Bom Despacho e 
construção de um muro de suporte de uma habitação no lugar do 
Farropo em colaboração com a Câmara Municipal; Limpeza do espaço 
envolvente às “Mata-Mouras” do lugar das Covas; Finalização da 
colocação das estações rateiras em vários espaços públicos da 
freguesia; A finalizar, o Presidente fez ainda referência ao apoio da 
Junta na realização da festa de Natal dos alunos da Escola do 
Primeiro Ciclo da Freguesia e na organização do habitual convívio de 
Natal para toda a população sénior da Freguesia. 

Não havendo intervenções por parte dos membros de Assembleia 
presentes, deu-se seguimento à Ordem de Trabalhos. 

Ponto 3 — Outros assuntos de interesse para a Freguesia. 

Por intervenção do Presidente de Junta Marco Carvalho, os membros 
de Assembleia foram informados que até à data da realização da 
reunião ordinária, não havia qualquer resposta, relativamente ao 
contacto realizado junto do Instituto de Ação Social, sobre gestão e 
manutenção das instalações do edifício da Casa do Povo de 
Almagreira. 

Por intervenção do membro de Assembleia Luís Arruda, foi solicitado 
ao executivo de Junta um ponto de situação relativo aos trabalhos de 
reabilitação e conservação do Moinho da Carreira, assim como uma 
estimativa dos custos associados a essa intervenção. 

Em resposta, o Presidente de Junta informou que se trata de uma 
intervenção da responsabilidade da Câmara Municipal, e que a 
mesma aguarda as obras de reparação das pás por parte do 



empreiteiro encarregue pela obra do Moinho, desconhecendo se a 
referida reparação terá custos associados ao Município, estando 
prevista a realização desses mesmos trabalhos para o primeiro 
trimestre de 2019, de acordo com as indicações do executivo 
municipal. 

Não havendo mais intervenções por parte dos membros de 
Assembleia presentes e por nada mais haver a tratar foi encerrada a 
reunião, que por ser verdade e para os devidos efeitos se lavrou a 
presente ata que eu, Venância Filipa Dias Valente Bairos, Primeira 
Secretária a redigi e que vai ser assinada por mim e pelo presidente 
de assembleia, Hélvio José Luz Braga. 

  


