
ACTA N.º3/2019 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALMAGREIRA  

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, 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 respetivamente Presidente e Primeira Secretária de Assembleia, assim como, os 

Vogais senhor Eduardo Cabral Moura, o senhor Luís Filipe Resendes Arruda, a senhora Sónia 

Patrícia Andrade Pereira Freitas e o senhor António José Figueiredo Costa. Na referida reunião 

esteve ausente a senhora Cátia Belina Almada Pinheiro, Segunda Secretária de Assembleia. ____ 

Estiveram igualmente 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, por maioria, com a abstenção do membro António José Figueiredo 

Costa. ________________________________________________________________________ 

No período Antes da Ordem do Dia, o Presidente de Junta Marco Carvalho usou da palavra, para 

apresentar em Assembleia, um Voto de Louvor à Senhora Maria de Chaves Sousa Bairos e 

restante família, como reconhecimento público pelo grandioso gesto de cedência, a título 

gratuito, à freguesia de Almagreira de todo o espólio referente ao típico carro de bois e demais 

utensílios agrícolas e rurais pertencentes ao falecido Senhor António Soares de Bairos. Após 

deliberação dos membros de Assembleia, o Voto de Louvor à senhora Maria de Chaves Sousa 

Bairos e restante família, foi Aprovado por unanimidade com seis votos a favor. ______________ 

De seguida deu-se início à Ordem de Trabalhos. _______________________________________ 

Ponto 1 – Informação sobre as atividades desenvolvidas pela Junta. ______________________ 

Por intervenção do Presidente de Junta foram elencadas as principais atividades executadas pela 

Junta no último trimestre em análise, com especial referência aos trabalhos de limpeza e 

manutenção do espaço envolvente da Casa da Covas, Fonte Mourato, Parque de Festas, Escola 

do 1º Ciclo de Almagreira, dos lugares dos Barreiros, Laracha, Courelas, Bom Despacho Velho, 

Brejo de Baixo, Brejo de Cima, Brejo do Meio, Caminho Velho da Praia e Caminho da Fonte 

conhecido por caminho da “Fonte Tia Santos”. O Presidente de Junta fez igualmente referência 

aos trabalhos de limpeza e manutenção do Trilho da Areia Branca, limpeza da Ribeira da Praia e 

da recolha de “monos” em vários locais da Freguesia. 

Foi também feita referência à entrega de um equipamento “Motosserra” pela Secretaria 

Regional da Energia, Ambiente e Turismo, à Junta de freguesia de Almagreira como 



reconhecimento do trabalho desenvolvido no âmbito do “Programa Eco freguesia, freguesia 

Limpa 2018”.___________________________________________________________________ 

Foi feita referência à segunda atividade ambiental “Os suspeitos do costume”, ao programa de 

controlo de roedores, à participação no Desfile Etnográfico das Festas 15 de Agosto, assim como 

da colaboração da Junta de Freguesia com a Comissão de Festas de Almagreira 2019 e com a 

Associação Cultural Maré de Agosto. Finalmente foi referido pelo Presidente Marco Carvalho a 

decisão do Executivo de Junta em isentar a família Araújo da taxa de inumação pelo falecimento 

da munícipe Senhora Cidália Araújo, de acordo com o estabelecido no Regulamento e Tabela 

Geral de Taxas. _________________________________________________________________ 

Ainda no ponto um da ordem de trabalhos, por intervenção do Tesoureiro de Junta Sr. Carlos 

Lima, foi feito um ponto de situação dos trabalhos de ampliação do Cemitério Paroquial de Nossa 

Senhora da Paz e da construção de infraestruturas de apoio à Junta de Freguesia. ____________ 

Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, deu-se seguimento à 

ordem de trabalhos. _____________________________________________________________ 

Ponto 2 – Análise e deliberação da terceira revisão do Plano e Orçamento para o ano de 2019. _ 

Por intervenção do Presidente Marco Carvalho, foram esclarecidos os motivos que implicaram a 

terceira revisão ao Plano e Orçamento para o ano de 2019, estando os mesmos relacionados 

com o recebimento das verbas atribuídas pela Vice-presidência do Governo Regional, através da 

Direção Regional da Organização e Administração Publica, em resultado das candidaturas 

efetuadas pela Junta de Freguesia para aquisição de equipamento e software informáticos no 

valor de 2.000,00€ (dois mil euros), assim como o recebimento da verba atribuída pela Secretaria 

Regional da Energia, Ambiente e Turismo no âmbito do programa ECO Freguesias 2019 no valor 

de 2.900,00€ (dois mil e novecentos euros). __________________________________________ 

Não havendo intervenções por parte dos membros de Assembleia presentes, foi submetida a 

votação a terceira revisão do Plano de Orçamento para o ano de 2019, tendo a mesma sido 

aprovada por unanimidade, com seis votos a favor. ____________________________________ 

Ponto 3 – Outros assuntos de interesse para a Freguesia. ________________________________ 

Por intervenção do Vogal António Costa foi feito o alerta perante os membros do executivo de 

Junta para a constante presença de resíduos e lixo diverso na área envolvente ao Miradouro da 

Macela, com especial destaque ao período de verão, situação preocupante atendendo à maior 

afluência de visitantes ao local. ____________________________________________________ 

Em resposta, por intervenção do Presidente de Junta, foi transmitido que a situação era do 

conhecimento do Executivo, mostrando igual preocupação e salientando que apesar do local 

estar sob gestão e responsabilidade da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, era 



um evidente caso de falta de civismo de alguns utilizadores do referido miradouro, apesar do 

reconhecido esforço dos serviços da Secretaria Regional na limpeza e manutenção do local. ____ 

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.________________________________________________________________________ 

  

   

_________________________________________  

  

  

_________________________________________  


