
ATA NÚMERO TRINTA E SETE 

--------Aos vinte e cinco dias do mês de junho, do ano de dois mil e dezoito, pelas dezanove 

horas, reuniu a Assembleia de Freguesia de Câmara de Lobos, em sessão ordinária, na sede da 

Junta de Freguesia, à Rua Padre Eduardo Clemente Nunes Pereira, Edifício Casa da Cultura, 

cidade de Câmara de Lobos, a fim de tratar dos seguintes pontos: -------------------------------------- 

--------Ponto um: Aprovação da ata da reunião anterior; ------------------------------------------------- 

--------Ponto dois: Informação a prestar pelo senhor presidente da Junta de Freguesia. ------------- 

--------Aberta a sessão pela senhora presidente da Assembleia de Freguesia, Maria Sónia de 

Freitas Brazão, verificaram-se as seguintes presenças: Pelo PSD, Maria Helena Gomes Abreu, 

Luís Gabriel de Sousa Teles, João Vítor Rocha Ferreira, Rui Miguel Ferro Andrade, Aurélio 

Timóteo Silva Barreto, Idalina Maria Pestana Jardim, João Gilberto Gonçalves Abreu, Carlos 

Nelson Faria Chaves e Andreia Filipa Neves Fernandes. Pelo PS, João Eurico Santos Rodrigues 

Castanha. A falta justificada do vogal do PS, Arlindo Fernandes Silva. O CDS não se fez 

representar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Compareceram ainda a esta sessão os seguintes membros do executivo da Junta de Freguesia, 

nomeadamente, Celso Bettencourt, Jorge Freitas, Ana Afonso e Agostinho Henriques. ------------ 

--------A presidente da Assembleia de Freguesia questionou se haveria alguma força partidária 

que pretendesse utilizar o período antes da ordem do dia, pelo que nenhuma das forças fez uso 

do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A presidente da Assembleia de Freguesia iniciou a apreciação e votação dos assuntos 

constantes da ordem do dia, pela sequência prevista na respetiva convocatória.---------------------- 

--------No ponto um, aprovação da ata da reunião anterior, e uma vez que a ata foi previamente 

enviada para os vogais desta Assembleia, via correio eletrónico, de acordo com o Regimento 

desta Assembleia, procedeu-se de imediato à sua votação, sendo o documento aprovado por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------No ponto dois, Informação a prestar pelo senhor presidente da Junta de Freguesia, o 

senhor presidente fez uso da palavra para apresentar à Assembleia um resumo das atividades 

desenvolvidas pelo órgão executivo, durante o período compreendido entre dezoito de abril a 

vinte e cinco de junho do pressente ano. Assim sendo, na Área Social e Cultural, mencionou a 

continuação do apoio ao preenchimento do IRS, nas instalações da Junta de Freguesia; a 

realização do Torneio de Cassino, comemorativo do ‘Dia do Trabalhador’, a um de maio, no 

Calhau de Câmara de Lobos, como já é tradição; a Campanha de Vacinação e Identificação 

Eletrónica de canídeos e gatídeos, que teve muita afluência, e por esse mesmo motivo, existe a 

possibilidade de poder vir a acontecer mais campanhas deste género, todos os anos; a oferta de 



equipamento informático de segunda mão, aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, 

nomeadamente, duas impressoras e um portátil; a abertura do Complexo Balnear das Salinas, a 

nove de junho, tendo sido aplicado um aumento das tarifas em consequência das enormes 

despesas de manutenção para esta época balnear, em virtude da intempérie que recentemente 

assolou a Freguesia de Câmara de Lobos e destruiu parte deste Complexo; a distribuição gratuita 

de raticida. Na área da Educação ou Formação, referiu o apoio a visitas de estudo a Lisboa a 

quatro turmas da Escola Secundária Doutor Luís Maurílio da Silva Dantas e a realização de um 

estágio curricular na Junta de Freguesia, de um aluno da Escola Secundária Jaime Moniz, natural 

e residente desta freguesia. No capítulo das Obras, destacou a intervenção e recuperação na 

Travessa da Nogueira; a limpeza profunda da Vereda do Caminho da Caldeira e o arranjo de um 

muro; a recuperação da Entrada número um da Ladeira do Pedregal; o início de obras de 

recuperação e melhoramento na Travessa do Lombinho; a conclusão dos trabalhos na Entrada 

número um da Azinhaga do Ribeiro Real; e a recuperação e melhoramento da Levada da Fonte 

Serrão, nomeadamente um traço danificado que impedia a rega dos terrenos agrícolas de vários 

proprietários. Relativamente à edição deste ano da Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto, o 

senhor presidente informou que foi efectuada candidatura no âmbito do PRODERAM 2020, para 

apoio e dinamização da festa, visto tratar-se de um dos maiores eventos realizados por esta Junta 

de Freguesia. Este apoio será no montante de cerca de cinquenta mil euros, o que contribuirá 

para uma maior projecção e divulgação da festa. Ainda cingindo-se a candidaturas efetuadas na 

esfera do PRODERAM 2020, ressalvou, em primeiro lugar, a aprovação para o apoio escolar, 

designadamente os Kits Escolares, a atribuir a todos os estudantes do primeiro ciclo de ensino e 

pré-escolar da Freguesia, no presente ano letivo e os dois subsequentes. Em segundo lugar, a 

requalificação e criação de miradouro, de dois acessos pedonais, que irá dotar os percursos de 

melhores condições de acesso e segurança, assim como também reforçar o roteiro turístico da 

freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Nada mais havendo a tratar, a presidente da mesa, Sónia Brazão, declarou por encerrada a 

sessão, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada nos termos 

legais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


