
Ata n.º 13/2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNTA DE FREGUESIA DE 

ALMAGREIRA 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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 a senhora Carmélia Moura Sousa Melo, o senhor Hélder 

Fernando Moura Resendes e o senhor Pedro Miguel Rodrigues Vertentes, 

respetivamente, Presidente, Secretário e Tesoureiro do Órgão Executivo. 

____________________________________________________________ 

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

12/2021, relativa à reunião ordinária deste órgão executivo realizada a 29 

de outubro de 2021, que posta a votação, foi aprovada por unanimidade. 

____________________________________________________________ 

De seguida passando aos assuntos da ordem do dia, a Senhora 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: ______________ 

-Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros, 

nomeadamente intervenção de corte, limpeza e manutenção nos 

seguintes caminhos: caminho do castelo; marginal da praia; larache; 

caminho dos barreiros; caminho do moinho da rocha caminho dos 

tramossais (tramossal de baixo, do meio e de cima); canadas do monteiro; 

trilho da areia branca. __________________________________________ 

Em relação aos espaços verdes ocorreu intervenção com o corte, limpeza 

e manutenção parque fitness; corte, limpeza e manutenção do jardim da 

igreja; corte, limpeza e manutenção do parque infantil e zona envolvente; 

limpeza e manutenção do espaço entre parque de festas e o edifício 

polivalente. __________________________________________________ 

 



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. Ainda sobre o mesmo âmbito do 

programa eco freguesia efetuou-se a limpeza da ribeira do castelo da 

praia. _______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Relativamente aos trabalhos de âmbito diverso a serem desenvolvidos sob 

a responsabilidade da Junta de Freguesia de Almagreira continuam a ser 

desenvolvidos em bom ritmo, as obras de elaboração das instalações de 

apoio da Junta de freguesia, com trabalhos de betonagem do chão , 

guarnecimento das restantes paredes interiores, aplicação do telhado, 

aplicação de primário das paredes interiores e exteriores montagem do 

portão do armazém; e instalação para da rede de águas, luz e da 

canalização da rede de esgotos.___________________________________ 

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

 

➢ A 10 de Novembro de 2021 foi recebido um requerimento do Sr. 

José Armando de Braga Freitas, solicitando uma sepultura nº 1 do 

quartel 4, o qual foi deliberado favoravelmente pelo executivo 

desta Junta de freguesia; ___________________________________ 

 

➢ A 12 de Novembro foi recebido um requerimento, das senhoras Maria 

Helena Freitas Nunes e Juvenália Maria Batista Bairos Sousa, primas da 

Sra. Maria Eugénia Freitas, solicitando a transladação dos restos mor-

tais(ossadas) da senhora Deolinda Nascimento Bairos (tia das senhoras 

acima mencionadas) e transladação de ossadas dos Senhores José de 

Bairos Moura e Maria Eugénia Sousa, estes avós das senhoras Maria 

Helena Freitas Nunes e Juvenália Maria Batista Bairos Sousa. O reco-

lhimento foi efetuado a 12 de novembro, para o talhão 4 sepultura 40, 

o qual foi deliberado favoravelmente pelo executivo desta Junta de 

freguesia; _________________________________________________ 

 



➢ Recebemos ofício nº473, pelo agradecimento atribuído apoio finan-

ceiro no valor de 250€, para aquisição das ofertas de Natal para as cri-

anças da escola E.B.1/J.I de Almagreira, o qual o executivo tinha deli-

berado favoravelmente por unanimidade na reunião ordinária ante-

rior.______________________________________________________ 

 

Foi rececionado, sob auto de noticia por contraordenação, pelo ministério 

da administração interna guarda nacional republicana no Âmbito da cir-

culação de animais de companhia, pela Sra. Juliana Figueiredo o valor de 

50 €. ________________________________________________________ 

Ainda no mês de novembro, o Sr. Pedro Miguel Rodrigues Vertentes, em 

representação da Sra. Presidente Carmélia Moura Sousa Melo, esteve pre-

sente com Sra. Dra. Susana Ornelas para recolher documento referente às 

novas assinaturas do processo de passagem do terreno de situação sobre 

o processo de atualização e registo de área do Cemitério; 

____________________________________________________________ 

 

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 

Hélder Fernando Moura Resendes a redigi e que vai ser assinada por todos 

os membros presentes na reunião. _______________________________. 

 

Presidente – __________________________________________________ 

 

Secretário – __________________________________________________ 

 

Tesoureiro – __________________________________________________ 

 

 


