
 

ATA NÚMERO TRINTA E OITO 

--------Aos vinte e oito dias do mês de setembro, 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, Arlindo Fernandes da Silva e 

João Eurico Santos Rodrigues Castanha. Pelo CDS, Diana Belinda Barradas Dinis Nascimento. - 

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

nomeadamente, Celso Bettencourt, Jorge Freitas, Ana Afonso, Agostinho Henriques e Osvaldo 

Pereira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------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 dos presentes em reunião, com a exceção do PS, por intermédio de Arlindo 

Fernandes da Silva e o CDS, por intermédio de Diana Nascimento, uma vez que os mesmos, não 

compareceram na anterior reunião de Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------- 

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

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

atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia, durante o período compreendido entre vinte e 

seis de junho e vinte e oito de setembro do ano de dois mil e dezoito. Assim sendo, na Área 

Social e Cultural, mencionou que o Complexo Balnear das Salinas já encerrou efetivamente e 

que apesar do ligeiro aumento das tarifas, para ajudar a fazer face às enormes despesas de  



 

 

manutenção antes do início da época balnear, tal não teve qualquer impacto negativo no número 

de pessoas que frequentaram e utilizaram o mesmo. Mais ainda, reforçou o senhor presidente da 

Junta de Freguesia que a intempérie que recentemente assolou a Freguesia de Câmara de Lobos e 

destruiu a maior parte das maquinarias, balneários, portas e vedações do complexo, não impedirá 

que para a próxima época balnear as condições ideais de utilização estejam normalmente 

repostas, atendendo aos esforços a serem desenvolvidos por esta Junta de Freguesia, contando 

com o apoio que a Câmara Municipal de Câmara de Lobos. Ainda nesta Área, referiu o senhor 

presidente Celso Bettencourt que foi efetuada a distribuição gratuita de raticida à população, para 

casos devidamente sinalizados e justificados. Para finalizar, o senhor presidente da Junta de 

Freguesia, destacou a edição deste ano da Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto, referindo 

que, uma vez mais, se comprovou que este acontecimento é já um dos expoentes máximos a 

nível cultural, gastronómico e social do Município de Câmara de Lobos. Na área da Educação ou 

Formação, foi posto em destaque pelo senhor presidente, a distribuição dos kits escolares aos 

alunos do primeiro ciclo de ensino básico e pré-escolar das escolas da Freguesia de Câmara de 

Lobos que, a exemplo dos anos anteriores, obedeceu a uma lógica de repartição positiva, sem 

discriminação, tendo os kits sido distribuídos por todos os alunos. Para esta iniciativa, falamos 

numa ação que ronda os oito mil e trezentos euros, valor co-financiado em oitenta por cento pela 

medida LEADER, do PRODERAM 2020, após aprovação de candidatura. Nas Obras, mereceu 

destaque por parte do senhor presidente da Junta de Freguesia, as seguintes ações: a conclusão 

dos trabalhos de recuperação na Travessa do Lombinho e na Travessa da Saraiva, a recuperação 

e melhoramentos na Entrada nº 1 da Azinhaga do Ribeiro Real e ainda pequenos trabalhos de 

requalificação e reparação de acessos em vários sítios da freguesia, nomeadamente Rancho, 

Saraiva e Ribeira da Caixa. Referiu ainda a inauguração do alargamento do Caminho da 

Nogueira, que sendo uma obra da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, representa uma 

importante acessibilidade para os nossos munícipes e para a nossa freguesia. ------------------------ 

Após a utilização da palavra por parte do senhor presidente da Junta de Freguesia, a senhora 

presidente da Assembleia de Freguesia, Sónia Brazão, questionou as forças políticas presentes se 

teriam alguma observação a fazer, relativamente às informações prestadas pelo senhor 

presidente, tendo o PS usado da palavra, por intermédio do senhor Arlindo Silva, para observar 

que constatou a existência de publicidade num carro de rali, com matrícula estrangeira, na prova 

do Rali Vinho Madeira, ao que foi contestado pelo senhor presidente da  Junta de Freguesia,  

 



 

 

referindo que tal publicidade não teve qualquer encargo para a Junta de Freguesia. Prosseguiu o 

PS, na voz de Arlindo Silva, que junto à Capela de Nossa Senhora da Conceição, na baixa de  

Câmara de Lobos, os baldes do lixo não se encontram na melhor posição, o que não abona em 

nada para um cartaz positivo nem da freguesia nem do município, tendo sido explicado pelo 

senhor presidente da Junta de Freguesia que, tais circunstâncias são facilmente entendidas, ainda 

que não totalmente justificadas, em virtude dos constrangimentos das obras que atualmente 

decorrem nessa zona. Todavia, e na defesa dos melhores interesses dos fregueses de Câmara de 

Lobos e visitantes, será comunicado a quem de direito, tal circunstância, acrescentando ainda 

que tal situação poderia ter sido levantada pelo PS na Assembleia Municipal que decorreu esta 

manhã. Prosseguiu o PS, sempre por intermédio de Arlindo Silva, que teve conhecimento que 

alguns cidadãos, sobretudo jovens adolescentes, utilizam a berma da Via Expresso para se 

deslocarem, por vezes dentro da freguesia, como também até à Freguesia do Estreito de Câmara 

de Lobos, o que demonstra, em primeiro lugar, falta de civismo, opinião partilhada pelos 

presentes. Reforçou ainda Arlindo Silva que, também se poderá questionar a eficácia da 

fiscalização e controlo feita por parte da entidade a quem está concessionada a referida via. 

Igualmente referiu o senhor Arlindo Silva que no Caminho da Boa Hora existem duas paredes 

que estão em risco de ruir, pondo em causa a segurança de pessoas e bens. Em relação a este 

caso, mencionou o senhor presidente da Junta de Freguesia, que a Câmara Municipal de Câmara 

de Lobos já foi alertada para tal, encontrando-se ao corrente da situação, tendo já sido notificado 

os proprietários, que dispõem de um prazo legal para proceder à regularização da situação. Por 

fim, o PS, com a intervenção de Arlindo Silva, destacou que no Caminho da Lourencinha 

também existe um muro prestes a desabar, e que também coloca em risco a segurança de pessoas 

e bens. Bem como, uma varanda que necessita urgentemente de manutenção e cuidado. 

Relativamente ao muro, o senhor presidente referiu que, tratando-se igualmente de propriedade 

privada, terá que ser o proprietário a tratar do mesmo, nos mesmos modelos do caso 

anteriormente abordado. Quanto à varanda, já foi assumido perante os residentes que a Junta de 

Freguesia fará essa manutenção. -----------------------------------------------------------------------------  

--------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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


