
Ata n.º 8/2020 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 

ALMAGREIRA 

Aos trinta um dias do mês de julho 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 

7/2020, relativa à reunião ordinária deste órgão executivo realizada a 29 

de junho 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 diversos caminhos Municipais da 

Freguesia; Foi prestada colaboração com a Câmara Municipal de Vila do 

Porto, para intervenção de reparação de diversos caminhos municipais 

como o Bom Despacho Velho, Caminho Velho, Courelas e Carreira; Corte, 

limpeza e manutenção de alguns espaços verdes da Freguesia, Parque 

Infantil, toda envolvência do Polidesportivo e Parque de Festas; Foi 

efetuada intervenção de corte, limpeza e remoção de vegetação ao longo 

do trilho Municipal “ PR06 Trilho da Areia Branca”; Intervenção de corte, 

limpeza e manutenção do espaço envolvente à escola EJ/JI de 

Almagreira. Relativamente aos trabalhos diversos realizados pela Junta 

de Freguesia da sua responsabilidade, o Senhor Presidente de Junta, 

referiu que se deu continuidade aos trabalhos na obra do cemitério desta 

Freguesia; Após a solicitação por parte de alguns banhistas da Praia 

Formosa, foram desenvolvidos trabalhos de revestimento e arremate de 

uma zona que se encontrava com elevado desgaste, melhorando assim, o 

acesso pelo passeio da marginal; Procedeu-se ao corte, limpeza e 

manutenção do acesso ao lugar da Praínha, via descida pela Macela; 



Decorreu uma ação de vacinação e colocação de chip em canídeos e 

gatídeos nas instalações da copeira desta Freguesia, ação organizada por 

esta Junta de Freguesia; Desenvolveu-se contatos com empresas 

prestadoras de serviço para obtenção de orçamentos referentes à pintura 

dos vários edifícios que contemplam o património imobiliário da Junta 

de Freguesia; _________________________________________________ 

Foi efetuada a habitual monotorização das estações rateiras distribuídas 

pelas áreas públicas da Freguesia. ________________________________ 

No âmbito do programa Eco Freguesias esta Junta de Freguesia 

rececionou o relatório da 1º Visita do Júri local, não tendo sido 

identificados novos focos de resíduos pelo respetivo júri; procedeu-se ao 

acompanhamento e monitorização dos pontos de recolha seletiva de 

resíduos, com a recolha, encaminhamento e entrega de resíduos 

diversificados em CPR; Recolha e entrega dos Óleos Alimentares usados 

existentes nos oleões da Praia e do café stop 2; Procedeu-se à recolha 

que compunha um foco entretanto reportado no lugar da Praínha; 

Realizou-se a 26 julho uma atividade de educação e sensibilização 

ambiental, atividade composta por uma caminhada ecológica pelo 

percurso pedestre PR06 Trilho da Areia Branca contando com 25 

participantes; _________________________________________________ 

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 de apoio 

financeiro. No entanto, foi cedido apoio ao senhor Marco Pacheco com a 

cedência de algum material a utilizar para pequena reparação de 

manutenção da sua moradia. Ao abrigo do apoio para manutenção das 

cores identitárias da freguesia, foi cedido apoio para aquisição de tinta 

cor almagre para ornamentação das vistas da residência do Senhor 

Duarte Pacheco. Por último esta Junta de Freguesia analisou o apoio 

inicialmente atribuído à Associação Cultural Maré de Agosto de 1 

000.00€ (Mil Euros) e decidiu por unanimidade reajustar esse mesmo 

apoio para o valor de 500.00€ (Quinhentos Euros), tendo em conta, que 

com a situação atual em que vivemos provocada pelo COVID, o Festival 

Maré de Agosto foi cancelado no seu formato habitual e só vai decorrer 



em formato digital.____________________________________________ 

Das três candidaturas ao PROSA que esta Junta de Freguesia efetuou, foi 

atribuída a colocação de um utente, tendo a mesma, resultado no 

regresso do Senhor Marco Sousa, que entretanto tinha terminado o 

programa onde estava inserido. __________________________________ 

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 – _______________________________________________ 

 


