
Ata n.º 7/2020 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 

ALMAGREIRA 

Aos vinte nove dias do mês de junho 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 

6/2020, relativa à reunião ordinária deste órgão executivo realizada a 29 

de maio 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 de sarjetas e sumidouros e manutenção em diversos caminhos 

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

Freguesia; Foi efetuada intervenção corte e remoção de diversas árvores 

que se encontravam a obstruir a passagem em zonas distintas do trilho 

Municipal “ PR06 Trilho da Areia Branca”, bem como corte, limpeza e 

remoção de vegetação ao longo do troço compreendido na área de 

Almagreira. Relativamente aos trabalhos diversos realizados pela Junta 

de Freguesia da sua responsabilidade, o Senhor Presidente de Junta 

referiu que foi efetuada uma vistoria pelas engenheiras Ana Rodrigues e 

Cláudia Monteiro, à zona de armazenamento dos produtos fitofármacos 

tendo em vista a sua legalização, onde se aguarda parecer técnico sobre 

dúvidas levantadas pela engenheira Cláudia Monteiro; Continuação dos 

trabalhos na obra do cemitério desta freguesia, bem como a limpeza e 

manutenção dos 4 talhões do Cemitério Paroquial.__________________ 



Também o Senhor Presidente Marco Carvalho deu a conhecer os vários 

trabalhos de cooperação/ colaboração com entidades e particulares 

entre eles, intervenção de corte total de árvore na lateral da Igreja e 

corte, limpeza e manutenção dos Jardins da mesma; Colocação de dois 

espelhos parabólicos, um no lugar do Mirante e outro no lugar do Bom 

Despacho Velho; Foi efetuada a habitual monotorização das estações 

rateiras distribuídas pelas áreas públicas da Freguesia. 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; Limpeza e 

recolha de diversos resíduos no lugar da Praia Formosa; Recolha e 

entrega dos Óleos Alimentares usados existentes nos oleões da Praia e 

do café stop 2; Ao abrigo da inscrição no programa “A minha ribeira”, foi 

efetuada uma intervenção de corte, limpeza e remoção de vegetação da 

Ribeira da Praia; O senhor presente esteve presente na cerimónia de 

entrega de bandeira, galardão de excelência e prémio monetário, 

referente ao programa Eco Freguesia, freguesia limpa 2019, que decorreu 

regionalmente em formato digital, mas presencialmente no Parque 

Natural de Ilha de Santa Maria; Foi assinado e remetido dois exemplares 

para assinatura da tutela, o acordo de colaboração entre a Secretaria do 

Ambiente e a Junta de Freguesia relativamente ao programa Eco 

Freguesia 2020. _______________________________________________ 

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

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

executivo que durante este período não houve nenhum pedido 

financeiro, mas sim um pedido apoio logístico por parte de um cidadão 

na cedência de algum material de inertes; _________________________ 

Os membros do executivo fizeram um ponto de situação em relação à 

situação dos ocupados em programas ocupacionais na Junta Freguesia de 

Almagreira, sendo que foram efetuadas 3 candidaturas ao PROSA, cuja 

abertura decorre até dia 30 de junho; O Sr. Marco Pacheco  terminou no 

passado dia 15 do corrente mês o programa no qual estava inserido e o 

Sr. Marco Sousa, terminou também o programa SEI a 25 de junho. _____ 

Esta Junta de Freguesia remeteu à Câmara Municipal de Vila do Porto, a 



indicação da Sra. Sara Lima, como representante da Freguesia de 

Almagreira no Concelho Municipal da Juventude, após aprovação em 

última Assembleia de Freguesia; _________________________________ 

Os membros do executivo analisaram a possível reabertura das 

instalações da Copeira, apenas para situações pontuais e limitadas, 

devidamente ponderadas e responsáveis, como o exemplo do contato 

recebido por parte do grupo de finalistas, para confeção das sopas do 

espírito santo e posterior entrega ao domicílio dos interessados; 

Analisaram a possível realização de uma atividade ambiental, no âmbito 

do Eco Freguesia, tendo a data de referência o dia 26 de julho (Dia 

Mundial da Conservação da Natureza). Poderá ser efetuada a Caminhada 

pelo Trilho PR06 da Areia Branca. ________________________________ 

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 – __________________________________________________ 

 


