
Ata n.º 1/2020 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 

ALMAGREIRA 

Aos trinta um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, 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 nesta reunião o cidadão, senhor Luís Arruda. __ 

Aberta a reunião, ______________________________________________ 

O Senhor Presidente de Junta Freguesia de Almagreira, deu início à 

reunião fazendo o habitual ponto de situação dos trabalhos realizados no 

último mês, tendo-se realizado no âmbito das Obrigações das 

Delegações de Competências, intervenções de corte, limpeza e 

manutenção de diversos espaços verdes, bem como, limpeza e 

manutenção das vias públicas, sarjetas e sumidouros de vários caminhos 

da Freguesia. _________________________________________________ 

Em relação aos demais trabalhos desenvolvidos por esta Junta de 

Freguesia, procedeu-se à limpeza e manutenção parcial do “Trilho PR06 

Areia Branca”. Intervenção de corte, limpeza e manutenção da 

envolvente do espaço escolar, bem como, a continuidade dos trabalhos 

de construção do jazigo no Cemitério da Nossa Senhora da Paz. 

Procedeu-se à desmontagem dos equipamentos de iluminação natalícia 

do parque festas. Realizou-se a monitorização das estações rateiras pela 

Freguesia. Procedeu-se à substituição de sinalética vertical rodoviária e 

colocação de espelhos côncavos à saída do caminho do Barroco, à saída 

da Quinta do Falcão e no Lugar da Carreira. ________________________ 

Intervenção de corte e limpeza de troço parcial nos Tremoçais, em 

resposta ao pedido e em colaboração com o PNI em resultado da 



alteração para passagem dos atletas participantes no Columbus Trail-

Run; ________________________________________________________ 

A pedido da Paróquia, procedeu-se ao corte e remoção de árvores junto 

ao adro da igreja. ______________________________________________ 

No âmbito do programa Eco Freguesias 2019 procedeu-se ao 

acompanhamento e monitorização dos pontos de recolha seletiva de 

resíduos, nomeadamente com a recolha, encaminhamento e entrega de 

resíduos diversificados em CPR; Foi também efetuada a eliminação de 

foco existente no lugar das Casas Velhas, onde foram recolhidos, 

encaminhados e entregues, quantidades muito significativas de resíduos 

metálicos (Fogões, arames, redes, tambores de 200l etc.) Foram também 

realizados trabalhos de corte e remoção de conteiras no local, por forma, 

a que o mesmo fique a descoberto e mais visível, por forma a facilitar a 

monitorização do referido local. Foi efetuada a manutenção da Ribeira 

da Praia, com intervenção de corte, limpeza e manutenção do leito e 

margens da referida linha de água, com intervenção de queima dos 

resíduos vegetais secos que lá se encontravam. Realizou-se a recolha de 

resíduos pelo areal e marginal da Praia Formosa, nomeadamente 

resíduos plásticos e madeiras, provenientes da agitação marítima no 

local, sendo posteriormente separados e entregues em CPR. Foi efetuada 

a habitual recolha, encaminhamento e entrega de Óleo alimentar usado 

dos oleões situados no ecoponto da Praia Formosa e junto ao Stop 2. 

Foi entregue, por esta Junta de Freguesia, o Relatório final e tabela de 

cálculos de despesa à CPNISM, referentes ao programa Eco freguesia 

2019. _______________________________________________________ 

Esta Junta de Freguesia no corrente mês, procedeu à elaboração e envio 

de um ofício ao Presidente da Casa do Povo de Almagreira, solicitando 

esclarecimentos sobre a impossibilidade de utilização do Edifício 

Polivalente de Almagreira pela população, como havia sido solicitado 

pela Assembleia de Freguesia. Foi também remetido um ofício para o 

ISSA/IPRA, sobre as questões levantadas relativamente aos espaços 

exteriores envolventes ao edifício polivalente, contudo após alguns 

levantamentos continuamos a aguardar resposta; ___________________ 



Esta Junta de Freguesia procedeu à entrega à CMVP do Relatório 

referente ao 4º Trimestre ao abrigo do acordo plurianual das Delegações 

de competências. _____________________________________________ 

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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Secretária – 

 

Tesoureiro – 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 


