
Ata n.º 10/2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 

ALMAGREIRA 

Aos vinte oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um, 

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 

9/2021, relativa à reunião ordinária deste órgão executivo realizada a 30 

de agosto de 2021, 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 dos caminhos do Bento Joaquim, Brejo de Cima, Brejo de 

Baixo, Outeiro, Fonte da Tia Santos, Bom Despacho, Carreira e caminho do 

Brasil, Canada do Picão, caminhos Velho da Fonte João Luís até ao largo , 

Courelas e Rua do Congro; Em relação aos espaços verdes ocorreu 

intervenção com o corte, limpeza e manutenção do Jardim da Fonte João 

Luís, Parque infantil e o espaço envolvente ao polidesportivo, Jardim do 

Bom Despacho, Jardim da Fonte Mourato e espaço entre o Parque de 

Festas e o Edifício Polivalente. No âmbito da segurança rodoviária, foi 

recolocado o sinal vertical junto á saída do Brejo de Baixo e na saída do 

acesso do Brejo de Cima; Tendo em conta o arranque do novo ano letivo, 

procedeu-se à habitual intervenção de corte, limpeza e manutenção de 

todo o espaço envolvente. Por solicitação de um membro do Concelho 

Executivo, foi realizada uma intervenção de corte arbóreo em toda a 

frente do recinto escolar. Também se procedeu à intervenção de corte, 



limpeza e manutenção parcial do troço, bem como, corte e desobstrução 

de árvores derrocadas em certas zonas do percurso, referente ao Trilho 

Municipal “PR06 Trilho da Areia Branca”. _________________________ 

Em relação aos trabalhos da responsabilidade desta Junta de Freguesia, 

continuam a ser desenvolvidos em bom ritmo, as obras de elaboração das 

instalações de apoio da Junta de Freguesia, com trabalhos de 

guarnecimento das paredes interiores e exteriores, elaboração da 

instalação das tubagens para a rede de águas, luz, sistema pneumático e 

da canalização da rede de esgotos; No acesso lateral ao Cemitério, foi 

elaborada a base para instalação do portão de correr, que aguardamos a 

respetiva entrega e instalação; A 13 de setembro, procedemos à instalação 

da placa Ilustrativa à “Fonte Rainha” no lugar do Farropo; Foram 

substituídos os cavalinhos que integram o parque infantil; A 20 de 

setembro, foram desenvolvidos os trabalhos de marcação, escavação e 

elaboração dos maciços para a instalação de todos os equipamentos que 

integram o “Família Fitness Parque”. Neste âmbito, importa realçar o 

excelente trabalho desenvolvido por esta Junta de Freguesia, em 

colaboração com a Câmara Municipal de Vila do Porto, tendo sido 

elaborados para além dos maciços em betão, o arremate superior dos 

mesmos com recurso à colocação de Pavé; Procedeu-se à pintura de bilros 

delimitadores de via e pintura da estrutura envolvente ao quadro da EDA 

localizados no caminho do Outeiro.  _______________________________ 

No âmbito do programa Eco Freguesias procedeu-se à habitual 

monotorização e controlo de resíduos depositados indevidamente junto 

aos diversos pontos de recolha existentes na Freguesia. Procedeu-se à 

separação, transporte e entrega de diversos resíduos no Centro de 

Processamento; Monitorização, limpeza e recolha dos óleos alimentares 

usados nos óleões existentes na Freguesia. E a 12 de setembro, foi 

efetuada no âmbito da educação e sensibilização ambiental, o Passeio 

Ecológico, em que estiveram envolvidos 13 participantes, tendo resultado 

na recolha durante o percurso de diversos resíduos, sendo que, de entre 

as várias tipologias detetadas, o plástico, o vidro e os têxteis foram as mais 

expressivas. A atividade integrou a passagem pela reserva natural da 

Pedreira do Campo, das Grutas artificiais do Figueiral e pela zona balnear 



da Prainha, terminando com um almoço volante no Miradouro da Macela. 

____________________________________________________________ 

Em relação a trabalhos de cooperação ou colaboração com entidades ou 

particulares é de salientar que se procedeu ao corte e limpeza dos jardins 

envolventes ao Edifício Polivalente de Almagreira e que se procedeu ao 

corte, limpeza e manutenção dos jardins envolventes à igreja de Nossa 

Senhora Bom Despacho. ________________________________________ 

Por fim no âmbito de outros assuntos é de registar as seguintes ações: A 6 

de setembro às 14h00, procedeu-se na sede da Junta de Freguesia, por 

convocação do Presidente da Comissão Recenseadora, à reunião de 

designação dos membros de mesa da Assembleia de Voto desta Freguesia. 

Na referida reunião, marcaram presença os representantes do partido 

Social-democrata, do partido socialista e do bloco de esquerda; A 8 de 

setembro, recebemos por parte da solicitadora Susana Ornelas, um ponto 

de situação sobre o processo de atualização e registo de área do 

Cemitério; A 9 de setembro, pelas 20h30, na sede da Junta de Freguesia, 

realizou-se uma reunião entre os membros do Executivo da Junta de 

Freguesia de Almagreira e o Sr. Ricardo Dias, na qualidade de responsável 

pela empresa SISDIAS, tendo sido efetuado um balanço e uma análise por 

ambas as partes, sobre a relação entre a mesma e a Junta de Freguesia, no 

que concerne ao desenvolvimento da prestação de trabalho 

contratualizado com a  Junta de Freguesia; A 14 de setembro, 

rececionamos o equipamento informático que foi adquirido no âmbito da 

candidatura à cooperação financeira, estando já, o referido equipamento 

instalado e em funcionamento por substituição do anterior PC da Sra. 

Secretária; A 17 de setembro, realizou-se pelas 09h30, na Freguesia de 

Santa Bárbara, a reunião ordinária da Assembleia Municipal. Por 

impedimento do âmbito profissional, a senhora Secretária Sandra 

Resendes esteve presente na referida reunião em substituição do 

Presidente de Junta; Realizou-se também a 17 setembro, a última reunião 

ordinária da Assembleia de Freguesia, tendo sido efetuado um balanço 

sobre o atual mandato; A 23 setembro, procedeu-se à implementação da 

utilização de fardas de trabalho pelos operacionais da Junta de Freguesia; 

A 24 setembro, procedeu-se à instalação e implementação do “Família 



Fitness Parque” situado no Jardim traseiro do Edifício Polivalente. 

Aguardamos, entretanto, pela divulgação da Câmara Municipal para a 

nossa posterior divulgação; ______________________________________ 

Pretendendo este executivo deixar registado o registo dos dias de gozo a 

transitar para o novo executivo, no qual cada trabalhador tem direito a 

gozar o seguinte: ______________________________________________ 

 - Arsénio Araújo – 7h (1 dia); _____________________________________ 

 - Nelson Sousa – 11h (1,50h); ____________________________________ 

 - João Sousa – 18h (2,50h); ______________________________________ 

 - Marco Sousa – 35h (5 dias); ____________________________________ 

____________________________________________________________ 

Por fim, este executivo deliberou a reabertura das cedências das 

instalações da copeira, tendo em conta ao levantamento das medidas 

restritivas a partir de 1 de outubro de 2021. _________________________ 

____________________________________________________________ 

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 – __________________________________________________ 

 


