
ACTA N.º 2/2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALMAGREIRA  

Aos dezassete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um, pelas dezanove horas e 

trinta minutos, reuniu em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia de Almagreira, estando 

presentes os seguintes membros; o senhor Hélvio José Luz Braga e a senhora Venância Filipa 

Dias Valente Bairos, respetivamente Presidente e Primeira Secretária de Assembleia, assim 

como, os Vogais senhor Eduardo Cabral Moura, o senhor Elmano Miguel Sousa Freitas, a senhora 

Sónia Patrícia Andrade Pereira Freitas e o senhor Luís Filipe Resendes Arruda. Na referida 

reunião esteve ausente a Segunda Secretária de Assembleia a senhora Cátia Belina Almada 

Pinheiro. ______________________________________________________________________ 

Estiveram igualmente 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 da Junta de Freguesia de Almagreira. ____________________________ 

Pelo Presidente de Assembleia foi aberta a sessão, dando-se seguimento à leitura da ata da 

reunião anterior, sendo a mesma aprovada, por maioria com a abstenção do membro Luís 

Arruda. Não havendo intervenções no período Antes da Ordem do Dia, deu-se início à Ordem de 

Trabalhos. ____________________________________________________________________ 

Ponto 1 – Informação pelo do Sr. Presidente de Junta, sobre as atividades desenvolvidas desde 

da última reunião ordinária de Assembleia. ___________________________________________ 

Por intervenção do Presidente de Junta foram elencadas as principais atividades executadas pela 

Junta, com a prévia entrega de relatório de atividades com a informação escrita a todos os 

membros de Assembleia. Do respetivo documento o Presidente de Junta destacou as habituais 

ações e intervenções, que resultam da responsabilidade vinculada no âmbito dos compromissos 

que integram os acordos plurianuais, quer ao nível das Delegações de Competências com o 

Município de Vila do Porto, quer ao nível do programa “Eco freguesia, freguesia limpa 2020”, 

com a Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas. Na sua intervenção realçou 

igualmente a manutenção, do espaço exterior envolvente ao recinto da escola EB/JI de 

Almagreira, as intervenções de limpeza e manutenção do trilho PR06 Areia Branca, e atribuição 

de diversos apoios logísticos e financeiros, nomeadamente à Associação de Encarregados de 

Educação e Amigos da Escola Básica e Secundária de Santa Maria, Paraíso Radical e Associação 

Cultural Maré de Agosto. _________________________________________________________ 

Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, deu-se seguimento à 

ordem de trabalhos. _____________________________________________________________ 

Ponto 2 – Balanço Final do mandato autárquico 2017/2021. _____________________________ 



Por intervenção do Presidente Marco Carvalho, foi realizado um breve balanço do mandato 

autárquico 2017/2021, salientando perante os membros de Assembleia que a atuação do 

executivo de Junta sempre se baseou de acordo com as situações prioritárias da freguesia, com 

especial foco nas necessidades sociais da sua população, na melhoria da qualidade de vida e do 

bem comum da freguesia. Destacou ainda a postura de proximidade de todos os membros do 

executivo, junto dos habitantes da freguesia, dando sempre o seu máximo em prol de todos os 

Almagrenses. Deixou igualmente uma nota final, registando a melhoria das condições e 

funcionamento das reuniões da assembleia de freguesia, comparativamente com os mandatos 

anteriores e agradeceu a disponibilidade e o contributo de todos os membros de assembleia 

durante o respetivo mandato. _____________________________________________________ 

Na sequência da intervenção anterior, o Tesoureiro de Junta Carlos Lima, salientou que 

partilhava das palavras do Sr. Presidente de Junta, e acrescentou, lamentando a falta de 

participação da comunidade nas reuniões de assembleia e nos diversos eventos públicos 

promovidos pelo executivo de junta durante o respetivo mandato. O Tesoureiro de Junta 

expressou ainda o seu desalento pela ausência de um maior número de intervenções por parte 

dos membros de assembleia, relativamente aos pontos apresentados e analisados nas diversas 

sessões, agradecendo, no entanto, a participação de todos os membros de assembleia. Finalizou 

dizendo estar de consciência tranquila, pelo trabalho e esforço desenvolvido em prol da 

Freguesia. ____________________________________________________________________ 

Por sua vez a Secretária de Junta Sandra Resendes, referiu que partilhava da opinião dos 

restantes membros do executivo, salientando que a ausência de participação e desinteresse da 

comunidade era infelizmente uma situação transversal a todas as assembleias locais. Terminou 

sua intervenção agradecendo o contributo de todos os presentes ao longo do referido mandato.  

Não havendo mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, deu-se seguimento à 

ordem de trabalhos. _____________________________________________________________ 

Ponto 3 - Outros assuntos de interesse para a Freguesia. ________________________________ 

Não havendo intervenções por parte dos membros de Assembleia e do Executivo presentes, o 

Presidente da Mesa da Assembleia, Hélvio Braga, aproveitou a ocasião para agradecer a 

participação cívica de todos os membros que fizeram parte da Assembleia de Freguesia durante 

o mandato, salientando positivamente, tal como referido pelo Presidente Marco Carvalho, a 

melhoria significativa das condições de funcionamento das respetivas reuniões. Agradeceu 

igualmente o trabalho desenvolvido pelo Executivo de Junta em prol da freguesia e apelou a 

todos os presentes que, como forma de exemplo, continuassem a dar o seu contributo em 

futuras reuniões de Assembleia, na simples qualidade de habitantes da Freguesia de Almagreira. 

Por nada mais  haver a tratar foi encerrada a reunião, que por ser verdade e para os devidos 



efeitos se lavrou a presente ata que eu, Venância Filipa Dias Valente Bairos, Primeira Secretária 

a redigi e que vai ser assinada por mim e pelo presidente de assembleia, Hélvio José Luz 

Braga.________________________________________________________________________ 

    

_________________________________________  

  

_________________________________________  


