
Ata n.º 8/2019 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 

ALMAGREIRA 

Aos vinte e um dias do mês de agosto 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. 

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 e manutenção do Jardim da Fonte 

Mourato; limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros de 

diversos caminhos da freguesia; limpeza e manutenção parcial do trilho 

PR06 – Areia Branca. ___________________________________________ 

Ao abrigo do programa eco freguesias, esta Junta de Freguesia recolheu 

diversos resíduos, um pouco por toda a freguesia, fazendo o seu 

encaminhamento e entrega no CPR._______________________________  

Em relação a outros trabalhos realizados por esta Junta de Freguesia, no 

decorrer das Festas da Freguesia, foi responsável pela limpeza diária (em 

colaboração com a comissão das festas) do Parque de Festas, bem como 

da limpeza do recinto onde decorreu a manifestação taurina. Foi 

efetuada a recolha e esvaziamento do sumidouro das instalações da 

copeira. Corte, limpeza e remoção de vegetação no Recinto do Festival 

Maré Agosto, bem como, no recinto para estacionamento dos 

colaboradores, no recinto Palco Palheiro e no recinto destinado ao 

estacionamento comum, em frente à Ermida, em colaboração com a 

ACMA. Intervenção de desmontagem da lona de cobertura da tenda 



junto à copeira. Continuação das obras na ampliação do cemitério desta 

Freguesia. ____________________________________________________ 

Também durante o corrente mês, esta Junta de Freguesia realizou a 

monitorização das estações rateiras distribuídas pela Freguesia, com 

implementação de mais uma estação na Zona da Praia Formosa, em 

resultado de relatos provenientes de um morador local. ______________ 

Em representação desta freguesia, esta Junta de Freguesia participou a 

11 de agosto no desfile etnográfico, com trabalhos de ornamentação de 

viatura e participação de diversos cidadãos da Almagreira.____________ 

Esta Junta de Freguesia enviou ofício à segurança social com a resposta 

relativamente aos espaços pretendidos para a elaboração do protocolo 

de utilização do Edifício Polivalente de Almagreira. __________________ 

Em relação aos apoios logísticos e financeiros solicitados a esta Junta de 

Freguesia no corrente mês, é de salientar o pedido de cedência de 

espaço público para instalação de um posto de rastreio auditivo ao qual 

esta Junta de Freguesia acedeu favoravelmente ao pedido, mas mais 

tarde foi comunicado que o rastreio teria sido cancelado. Recebeu 

também um pedido de colocação de espelho para apoio à saída da 

Quinta do Falcão e por fim um pedido de apoio logístico de estadia e 

transporte por parte da Casa do Povo de Água Retorta, durante uma 

deslocação que irá decorrer entre 30 de agosto e 1 de setembro à nossa 

ilha. ________________________________________________________ 

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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