
Ata n.º 4/2020 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 

ALMAGREIRA 

Aos vinte sete dias do mês de março 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. 

____________________________________________________________ 

Aberta a reunião, procedeu-se à leitura, análise e aprovação da ata N.º 

3/2020, relativa à reunião ordinária deste órgão executivo realizada a 26 

de fevereiro de 2020, que posta a votação, foi aprovada por 

unanimidade. ________________________________________________ 

De seguida passando aos assuntos da ordem do dia, o Senhor Presidente 

de Junta Freguesia de Almagreira fez um ponto de situação dos trabalhos 

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

das Delegações de Competências, as seguintes intervenções: Corte, 

limpeza e manutenção em alguns espaços verdes da Freguesia; Corte, 

limpeza e manutenção dos caminhos Municipais da Freguesia; Corte, 

limpeza e manutenção dos jardins e do espaço envolvente à escola EB1/JI 

de Almagreira. Relativamente aos trabalhos diversos realizados pela 

Junta de Freguesia da sua responsabilidade, o Senhor Presidente de 

Junta referiu que se procedeu ao corte, manutenção e limpeza dos 

jardins da Igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho; limpeza e recolha 

dos restantes resíduos provenientes da Batalha de água, que se 

encontravam na rede viária; Continuação dos trabalhos na obra do 

cemitério desta freguesia. ______________________________________ 

Também o Senhor Presidente Marco Carvalho deu a conhecer o apoio/ 

colaboração com a escola condução Ilha Amarela, que por pedido do seu 

responsável Jorge Leandres, esta Junta de Freguesia interveio na 

betonagem parcial do acesso à referida escola de condução. Estiveram 



envolvidos três operacionais da Junta Freguesia e um veículo de apoio 

operacional (DAMPER). No âmbito do programa Eco Freguesias 

procedeu-se ao acompanhamento e monitorização dos pontos de recolha 

seletiva de resíduos com a recolha, encaminhamento e entrega de 

resíduos diversificados em CPR; Foi efetuada intervenção de recolha de 

resíduos pelo areal da Praia Formosa; E procedeu-se ao envio da 

candidatura ao programa Eco Freguesia 2020, tendo a mesma ocorrido 

nos mesmos moldes do ano anterior, nomeadamente com os projetos 

“Costa Limpa” e “A Minha Ribeira”. _______________________________ 

Em relação aos pedidos de apoio recebidos no corrente mês, novamente 

o Senhor Presidente de Junta deu a conhecer aos restantes membros do 

executivo os pedidos de apoio recebidos por esta Junta de Freguesia: 

Esta Junta Freguesia recebeu pequenos pedidos de apoio ou de 

colaboração junto de famílias mais desfavorecidas e que vamos 

atendendo de acordo com as nossas capacidades; Pedido de apoio de 

dupla mariense para participação no Rally de Santa Maria. Após análise a 

este pedido de apoio e a outros que poderão surgir nos mesmos moldes, 

os membros do executivo desta Junta de Freguesia, tendo em conta o 

elevado grau de incerteza e insegurança instalado na nossa sociedade e 

até o desconhecimento do espaço temporal em que as mesmas poderão 

existir, em resultado do excecional estado em que nos encontramos e  

das enormes dificuldades que todos teremos de enfrentar, decidiram que 

será necessário uma maior contenção dos apoios financeiros a atribuir, 

devendo os mesmos restringirem-se apenas e só aos estritamente 

necessários e de cariz social. Pelos motivos já referidos anteriormente e 

pela incerteza quanto à realização da maioria dos eventos culturais, 

religiosos e de animação do próximo verão, os membros do Executivo 

também decidiram que por enquanto suspender a transferência com o 

apoio cedido à ACMA (Associação Cultural Maré de Agosto). __________ 

Relativamente à situação atual e em resultado do estado de Emergência 

Nacional decretado pelo Presidente da República no dia 19 de Março, e 

na sequência do apelo ao cumprimento das medidas preventivas e de 

contenção à propagação do Coronavírus (COVID19), esta Junta de 

Freguesia decidiu o seguinte: Suspender todas as atividades de cariz 



operacional (até novas indicações); Suspender as cedências das 

instalações da Copeira e do Parque de Festas; Suspender o atendimento 

presencial do serviço administrativo, funcionando através de meios 

alternativos como contato telefónico, e-mail ou pelo site da Junta de 

Freguesia; Interdição do acesso ao parque infantil, Polidesportivo e 

encerramento das instalações sanitárias públicas da Freguesia; Foi 

estabelecido contato com os idosos mais isolados e / ou vulneráveis da 

Freguesia, sendo estes um grupo de risco, foi-lhes entregue um panfleto 

com todas as indicações e contatos em caso de sintomas de COVID19, 

bem como foi reforçada junto dos mesmos a importância do 

cumprimentos das medidas recomendadas, como o resguardo em seus 

domicílios, evitando a sua saída e contato o contato social. Foi também 

informado aos idosos que os membros do executivo estariam disponíveis 

para qualquer eventual apoio que necessitem, para que se evitem saídas 

à rua dos mesmos. Foi-lhes disponibilizado os contatos da Junta de 

Freguesia e do Presidente de Junta. _______________________________ 

O Senhor Presidente de Junta informou que relativamente ao Protocolo 

de cedência de instalações da Junta de Freguesia, foi enviado um ofício 

ao ISSA, o qual espelha o desagrado deste Executivo em relação à última 

versão do Protocolo (não salvaguarda do espaço exterior), estando esta 

Junta de Freguesia à espera da resposta do ofício enviado. ____________ 

O Senhor Presidente Junta deu a conhecer aos restantes membros do 

executivo sobre a abordagem de um cidadão residente no lugar da Praia 

para a possibilidade por parte da Junta de Freguesia, encetar os esforços 

necessários para a criação de uma rede viária, ligando o caminho da 

Marginal ao Caminho do Barreiro; A Senhora Maria Maciel também 

voltou a abordar para a possibilidade desta Junta poder colaborar com a 

elaboração dos muros em frente à casa de sua mãe. _________________  

Os membros do Executivo fizeram um ponto de situação atual, tendo em 

vista a decisão de retomar os trabalhos operacionais da Junta de 

Freguesia; Analisaram e aprovaram por unanimidade uma nova medida 

de apoio, tendo em conta que devido à situação atual as escolas 

encerraram e os alunos estão a ter aulas à distância nos seus domicílios, 

apoiar os alunos que poderão de certa forma não ter ao seu alcance um 



computador ou internet para poder acompanhar os trabalhos que tem 

sido enviados informaticamente pelos seus professores. Assim poderá 

esta Junta de Freguesia, apoiar esses alunos através da impressão desses 

trabalhos, fazendo a entrega dos mesmos aos alunos que não tem acesso 

aos meios e plataformas digitais. _________________________________ 

Por fim o executivo desta Junta de Freguesia analisou e selecionou 

possíveis nomes disponíveis para integrar o concelho Municipal da 

Juventude. __________________________________________________ 

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 – __________________________________________________ 


