
 

 

ATA NÚMERO CINQUENTA E CINCO  

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

horas, a Assembleia de Freguesia de Câmara de Lobos reuniu, em sessão ordinária, no Salão 

Paroquial da Paróquia de São Sebastião, situado no Largo de São Sebastião, Igreja Matriz de São 

Sebastião, em virtude das restrições e orientações de saúde pública resultantes da pandemia 

COVID-19, 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, Aurélio Timóteo Silva Barreto, Idalina Maria Pestana Jardim, Lisete 

Jesus Nóbrega Berenguer, José Vicente Gomes Teles e Carlos Nelson Faria Chaves. Pelo PS, 

José Duarte Silva Pereira e José António Silva Santos. Pelo CDS-PP, Juan Alberto Figueira Silva. 

As ausências justificadas dos vogais do PSD João Vítor Rocha Ferreira e Patrícia José Fernandes 

Gonçalves. Compareceram ainda a esta sessão os seguintes membros do executivo da Junta de 

Freguesia, nomeadamente, Celso Bettencourt, Filipe Freitas, Agostinho Henriques e Osvaldo 

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

--------A Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia abriu o período antes da ordem do dia, 

onde aproveitou para colocar à votação da assembleia a ata número cinquenta e três, de 

dezembro de dois mil e vinte e um, devido à necessidade da mesma ser revista, para que pudesse 

ser incluída informação mais precisa e completa. Assim sendo, e quando colocada à votação, 

depois de lida, a mesma foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------- 

--------Seguindo-se com o período antes da ordem do dia, a Senhora Presidente da Assembleia 

questionou se haveria alguma força partidária que pretendesse utilizar da palavra, tendo o PS 

solicitado à Mesa a votação em Assembleia de um Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor 

Padre Emanuel Eleutério Figueira de Ornelas, tendo o Voto sido lido em voz alta pelo Vogal 

Duarte Pereira, do PS, e aprovado por unanimidade e aclamação. --------------------------------------

--------No ponto um, Aprovação da Ata da Reunião Anterior, e uma vez que a ata foi 

previamente enviada aos vogais desta Assembleia, via correio eletrónico, de acordo com o 

Regimento desta Assembleia, procedeu-se à sua votação, tendo este documento sido aprovado 

por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Quanto ao ponto dois, informação a prestar pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia,  



 

 

este aproveitou para fazer um resumo das atividades da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, 

no período compreendido entre vinte e sete de abril a vinte e quatro de junho do corrente ano. Na 

Área Social e Cultural, destacou o apoio online e gratuito no preenchimento das declarações do 

IRS. Mencionou a preparação e realização do Torneio de Cassino, nas celebrações do 1º de Maio 

– Dia do Trabalhador, que contou com a participação de trinta e duas equipas. Referiu a 

participação nas comemorações do vigésimo sétimo aniversário do Centro Social e Paroquial de 

Santa Cecília, e informou que a Junta de Freguesia, em parceria com a CMCL, realizou a 

Campanha “Causa Animal”, para a vacinação e identificação eletrónica de animais de 

companhia. Deu conhecimento que a Junta adquiriu duas cadeiras de banho, no âmbito do 

Projeto Ajudas Técnicas, para serem entregues e usadas por dois idosos acamados da Freguesia, 

e que a Junta procedeu à aquisição de duas camas articuladas, no campo de ação da parceria 

entre a Junta de Freguesia e o Clube Desportivo Garachico. O Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia participou no convívio alusivo ao “Dia do Vizinho”, no Complexo Habitacional do 

Ribeiro Real. A Junta assinalou o “Dia da Criança”, com a oferta de um gelado a todos os alunos 

do ensino básico do Primeiro Ciclo das escolas da Freguesia, e ainda neste âmbito, “Dia da 

Criança”, e em parceria com a Casa do Povo de Câmara de Lobos e a CMCL, realizou-se no 

Museu da Imprensa da Madeira uma série de atividades, brincadeiras e muita animação, de 

forma a assinalar esta efeméride, após dois anos de interregno. Por fim, destacou o Senhor 

Presidente a abertura da época balnear no Concelho de Câmara de Lobos, com a abertura ao 

público da Praia do Vigário e do Complexo Balnear das Salinas, este ano novamente concedida a 

gestão de ambos os espaços à Junta de Freguesia. O Senhor Presidente fez destaque da abertura a 

ocorrer no dia vinte e cinco de junho do Complexo Balnear das Salinas, tendo ainda mencionado 

os custos associados à recuperação do Complexo, na ordem dos setenta mil euros, pois foi 

necessário a pintura do espaço, uma profunda atuação na parte da maquinaria, entre outros custos 

associados, o que implicou uma atualização dos custos de entrada aos utilizadores, mas 

mantendo o compromisso do seu Executivo de que as crianças e jovens do Concelho e da 

Freguesia, por intermédio das várias respostas de Ocupação de Tempos Livres, terão a sua 

presença, entrada e usufruto do espaço assegurados, como sempre ocorreu, e que o utilizador 

geral terá a oportunidade de usufruir de um espaço com todas as condições de segurança, higiene 

e bem-estar necessárias. Na esfera da Educação ou Formação, o Senhor Presidente aludiu à 

iniciativa da EB1/PE da Fonte da Rocha, nomeadamente, o depósito de vários litros de óleo 

doméstico no Óleão da Junta de Freguesia, e à sua participação na sessão de abertura da Semana  



 

 

do Magalhães / Escola Azul e hastear da Bandeira Azul na Escola dos Segundos e Terceiros 

Ciclos da Torre. Referiu a realização de uma série de sessões de esclarecimento e formação 

organizadas pela Junta de Freguesia, em parceria com outras entidades, no âmbito do Programa 

Eco-Freguesias XXI, designadamente, uma sessão de esclarecimento e formação, em parceria 

com a AIG, sobre a Área Protegida do Cabo Girão - Sustentabilidade e Desenvolvimento 

Ambiental, uma sessão em parceria com o Centro de Saúde de Câmara de Lobos, sobre a égide 

de “Saúde de qualidade”, e a dinamização de sessão de sensibilização em parceria com a AIG, na 

Escola EB1/PE de Câmara de Lobos, sobre o tema “Sustentabilidade Ambiental”, dando a 

conhecer a Área Protegida do Cabo Girão. O Senhor Presidente ainda acompanhou uma turma de 

décimo primeiro ano da Escola Secundária Jaime Moniz, numa caminhada pela Levada do Norte 

e visita ao Miradouro do Cabo Girão, e finalmente marcou presença na cerimónia do Dia Eco-

Escolas, integrada no Projeto Eco-Escolas, no Infantário do Centro Social e Paroquial de Santa 

Cecília. Na parte das Obras, o Senhor Presidente da Junta passou à Assembleia de Freguesia a 

informação sobre a conclusão dos trabalhos de requalificação da Vereda do Rancho à Areia, a 

realização de trabalhos de recuperação da Vereda do Pedregal e a limpeza e mondas nas 

seguintes veredas, especificamente, Vereda dos Arrifes, Caminho da Ribeira da Caixa, Vereda da 

Junceira, Levado do Pico da Torre. Travessa do Ribeiro, Vereda Cruz da Caldeira, Caminho 

Levada do Salão, Vereda Fonte Simão, Travessa da Capela das Preces, Caminho da Trincheira, 

Calçada da Caldeira e Travessa da Quinta até aos Apartamentos do Ribeiro Real. Mais ainda, o 

Senhor Presidente da Junta deixou uma informação final, em jeito de alerta à Assembleia, para a 

necessidade de, muito provavelmente, se vir a efetuar uma Sessão Extraordinária de Assembleia 

de Freguesia, quiçá já no mês de julho, devido às alterações que ocorrerão em consequência da 

aprovação do Orçamento de Estado, e que trará, e é o mais provável, alterações aos Orçamentos 

das Juntas de Freguesia, devido às diferenças de valor que serão atribuídos às mesmas neste 

novo Orçamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A Senhora Presidente deixou espaço aos vogais para exprimirem algumas considerações 

finais antes de encerrar a sessão, tendo o Senhor Presidente da Junta solicitado o uso da palavra, 

para assim pedir à Assembleia que se tivesse conhecimento de situações que são da alçada da 

Junta de Freguesia, no que se refere à secção das Obras, para aproveitarem a oportunidade para 

dar conhecimento à Junta, para que esta possa mapear possíveis situações novas para assim ter 

uma intervenção mais ampla e profícua possível. Ainda, e antes de terminar, mencionou que a 

Junta continuará a dar destaque à limpeza de veredas nos próximos meses, sendo este um  



 

 

compromisso do seu Executivo. Mas não sem antes referir que, porventura, pode ter havido 

algum trabalho em menor quantidade com a limpeza de veredas, em detrimento de a Junta ter 

optado por estar a dar prioridade à requalificação plena de veredas e acessos pedonais, com a 

criação ou ligação nas veredas e acessos pedonais e dos respetivos sítios à rede de saneamento 

básico, efetuando assim obras mais demoradas, que necessitam de mais recursos humanos e de 

tempo para a sua conclusão, mas que são obras imbuídas de uma maior visão estratégica e mais 

eficientes. Todavia, realçou que irá ser dado um novo elã à limpeza das veredas, no que a 

mondas e outros semelhantes diz respeito, e à frequência das mesmas. De seguida, a Senhora 

Presidente da Assembleia falou e reforçou a necessidade de existir uma intervenção na Estrada 

da Areia, com a respetiva ligação à rede de saneamento básico. O Senhor Presidente aclarou que 

esta situação é da alçada da ARM, mas que iria comunicar isso a essa mesma entidade. 

Igualmente, Idalina Jardim, do PSD, destacou a falta de uma solução para o que se passa na 

escadaria junto ao Pingo Doce de Câmara de Lobos, local que vem sendo marcado pelo consumo 

de bebidas alcoólicas e de outros comportamentos que nada dignificam a Freguesia, dando a 

ideia de que seria uma boa solução encerrar esse acesso/escadaria. O Senhor Presidente da Junta 

informou que esta situação é da alçada da Câmara Municipal, e que o espaço é limpo e lavado 

diariamente pela autarquia, mas que comunicaria à mesma a necessidade de intervenção nesta 

esfera. Por seu turno, o Senhor Presidente igualmente abordou uma situação que reconhece que 

deve ser tratada e que se refere às ilhas ecológicas que se situam no Parque de Estacionamento 

localizado junto à Baia de Câmara de Lobos, no ‘Calhau’, pois emitem odores fortes e se 

encontram junto a espaços de restauração e bar, o que não é um cartaz turístico agradável, nem 

para os próprios residentes, mas reconhece que também é uma questão de civismo, pois as 

pessoas não colocam o correspondente lixo nos devidos espaços, misturando lixo que não devia 

ir parar às ilhas ecológicas com o lixo indicado, o que ajuda a que esta situação ocorra. Referiu 

que já informou as entidades competentes e que a mesma já foi levantada em Assembleia 

Municipal, pelo PS. Defendeu ainda uma limpeza mais regular por parte da ARM. O PS, pelas 

vozes de Duarte Pereira e António Santos, colocou em análise a necessidade e urgência de 

intervenção na Vereda da Fonte Serrão, alertando para a situação de lá viverem mais famílias e 

pessoas do que se possa pensar à partida, como já haviam feito em outra ocasião, e realçado a 

necessidade de colocação de varandim, pelo menos nas partes mais altas da mesma, tendo o 

Senhor Presidente da Junta assumido o compromisso de fazer essa limpeza no último trimestre 

de dois mil e vinte e dois, e também de tentar analisar melhor a questão da colocação do  



 

 

varandim. Igualmente, os mesmos intervenientes do PS alertaram para a necessidade de um 

reforço de iluminação pública na Vereda da Levada, com a colocação de três pontos de 

iluminação (´postes de luz’), tendo o Presidente da Junta informado que já efetuou diligências 

nesse sentido à EEM. A vogal do PSD, Helena Abreu voltou a lançar a premência de que exista 

uma melhor intervenção de limpeza por parte da autarquia de Câmara de Lobos na zona do 

Caminho da Trincheira, nas rochas que se encontram no exterior do ‘passeio/caminho’, pois os 

operários efetuam a limpeza dessa zona mas não na sua totalidade, deixando partes por limpar. A 

mesma vogal verbalizou que o ‘Forno da Cal’ tem a sua cobertura em telha totalmente 

danificada. E finalizou acrescentando que no Luzirão existe um poço de armazenamento de água 

que verte a mesma para fora, o que causa transtornos e incómodos aos que lá vivem e na área 

circundante. O Senhor Presidente deu conta de que informaria as entidades competentes destas 

situações. E quanto à última situação referida pela Vogal Helena Abreu, o Presidente da Junta 

comprometeu-se a que a Junta iria procurar resolver esta situação após o mês de setembro, 

devido ao volume de trabalho com a gestão do Complexo Balnear das Salinas e da Praia do 

Vigário, e com o esforço e trabalho implicados na organização da Festa Gastronómica do Peixe 

Espada Preto. Por fim, a Vogal do PSD, Lisete Berenguer, colocou-se à disposição da Assembleia 

e da Junta de Freguesia para desenvolver e colocar no terreno um programa com vista a 

desenvolver a ‘Semana da Saúde’, na Freguesia, com o fito de promover a literacia da população 

quanto à saúde e a promoção de hábitos de vida saudáveis. O Senhor Presidente da Junta e a 

Senhora Presidente da Assembleia, lançaram o reto a esta Vogal para trazer uma proposta por 

escrito na próxima Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------------- 

--------Nada restante havendo a tratar, a Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia declarou 

por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada será 

assinada nos termos legais. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 


