
 

ATA NÚMERO QUARENTA E QUARTO  

--------Aos trinta dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezanove, pelas dezanove horas, 

reuniram 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, 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 Silva e João Eurico Santos Rodrigues 

Castanha. Faltaram, de forma justificada e com o devido aviso antecipado, pelo PSD, a vogal 

Maria Helena Gomes Abreu, e pelo CDS, a vogal Diana Belinda Barradas Dinis Nascimento. ---- 

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

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

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

O vogal Luís Gabriel de Sousa Teles, segundo secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia, 

em virtude da ausência de Maria Helena Gomes Abreu, primeira secretária da Mesa da 

Assembleia de Freguesia, assumiu o lugar desta, desempenhando nesta sessão o papel de 

primeiro secretário. Consequentemente, o vogal Rui Miguel Ferro Andrade, após solicitação da 

senhora presidente da Assembleia de Freguesia, assumiu o papel de segundo secretário da Mesa 

da Assembleia de Freguesia na presente sessão. ----------------------------------------------------------- 

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

partidária que pretendesse utilizar o período antes da ordem do dia, o que não se verificou. Em 

ato contínuo, iniciou-se 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, 

aproveitou o mesmo para abordar o trabalho realizado pela Junta em diferentes áreas, no período  



 

 compreendido entre vinte e seis de junho a trinta de setembro do ano de dois mil e dezanove. Na 

Área Social e Cultural, mencionou: a parceria com a Aguas e Resíduos da Madeira, na 

Exposição da Campanha de poupança de água intitulada “Não Deite o Futuro Por Água Abaixo. 

Poupe Agua!”; o apoio ao Centro Social e Desportivo de Câmara de Lobos, na deslocação a 

Braga de duas equipas dos escalões de formação do clube, para participação no torneio 

internacional Braga Cup; a vigésima sétima edição da Festa Gastronómica do Peixe Espada 

Preto; e a vigésima segunda edição das Revelações de Verão. Na esfera da Educação ou 

Formação, destacou a entrega de oitocentos kits Escolares aos alunos do Pré-Escolar e Primeiro 

Ciclo das escolas da Freguesia e a integração de seis jovens no âmbito do programa “Jovens em 

Formação”, metade deles no mês de julho e a outra metade no mês de agosto. Quanto às obras 

concretizadas pela Junta de Freguesia, fez referência à colocação de varandins na Levada da Fajã 

e Entrada Sete da Estrada João Gonçalves Zarco (Garachico); a recuperação de piso e colocação 

de saneamento básico na Vereda da Areia ao Pico do Rancho; o início dos trabalhos de 

melhoramento no sítio do Rancho; e a limpeza e mondas em algumas veredas, nos sítios da Fajã 

e da Nogueira. Mais ainda, referiu o mesmo que, na vertente da limpeza de veredas, e ainda que 

devido à falta de recursos humanos e de verbas para fazer face às inúmeras solicitações recebidas 

por este órgão autárquico para essa finalidade, este aspeto é um ponto de intervenção que o seu 

executivo pretende melhorar. Aliás, fez notar que o reforço das verbas para este fim, sobretudo 

para a limpeza de veredas nas zonas mais altas da Freguesia no próximo orçamento é um ponto a 

considerar seriamente, uma vez que se prevê um acréscimo das receitas para este ano civil, ao 

projetado inicialmente, e que poderão ser afetadas a este propósito.------------------------------------ 

--------Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente da Assembleia de Freguesia, Maria 

Sónia de Freitas Brazão, declarou por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que 

depois de lida e aprovada, será assinada nos termos legais. ---------------------------------------------- 

 


