
 

ATA NÚMERO DEZANOVE 
 

---------Aos vinte e cinco dias do mês de junho, do ano de dois mil e catorze, 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 constantes da convocatória: --------------------- 

---------Ponto Um: Leitura e Aprovação da ata da reunião anterior; ---------------------------------------- 

---------Ponto Dois: Aprovação do Regulamento do Projeto”+ Formação”; ------------------------------- 

---------Ponto Três: Aprovação do Regulamento da atividade de arrumadores de automóveis; -------- 

---------Ponto Quatro: 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, seguiu-se a apresentação de uma proposta de resolução por parte do PCP-PEV- CDU 

Madeira, bem como dois votos de louvor apresentados pelo senhor Arlindo Fernandes da Silva, um 

ao mesatenista Marcos André Sousa da Silva Freitas pela conquista do título de campeão europeu de 

clubes e Taça do Mundo e outro à Casa do Povo de Câmara de Lobos pela conquista do título de 

Campeão Regional na modalidade de futsal.--------------------------------------------------------------------  

---------Feita a chamada, verificando-se a presença de todos os vogais, nomeadamente: Maria Helena 

Gomes Abreu, Osvaldo Gonçalves Pereira, José Ilídio Pestana, Luís Gabriel Sousa Teles, Aurélio 

Timóteo Silva Barreto, Ricardo Bruno Gonçalves de Brito, Arlindo Fernandes Silva, José Davide 

Abreu Oliveira, Cláudia Alexandra Rodrigues Andrade, João Eurico Santos Rodrigues Castanha e 

José Luís Pestana Sousa, à exceção do vogal João Luís Freitas que esteve ausente. Compareceram 

ainda a esta sessão todo o elenco do executivo da Junta de Freguesia, a referir Celso Bettencourt, 

Jorge Freitas, Albino Vieira, Ana Afonso e Agostinho Henriques. ----------------------------------------- 

 --------Dando início à sessão, foi entregue pelo senhor José Luís, representante do Partido 

Comunista Português, à mesa da Assembleia, uma proposta de resolução relativa ao Centro de 

Saúde e Lar de Terceira Idade para Câmara de Lobos.-------------------------------------------------------- 

No seguimento desta proposta o vogal do PSD Ilídio Pestana referiu que o mesmo não era 

propositado uma vez que é prioridade do governo a realização da referida obra, traduzindo- se numa 

realidade quase concretizada que aguarda a sua conclusão para breve, deste modo, esta mesma 

proposta de resolução não foi aprovada com os votos contra do PSD (6), a abstenção do MPT (2) e 

PS (2) e os votos a favor do CDS (1) e PCP (1). Já as propostas apresentadas pelo senhor Arlindo 

Silva mereceram a concordância de todos, sendo aprovadas por unanimidade.----------------------- 

---------De seguida procedeu-se à leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por 

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

----------A senhora Presidente passou à análise do segundo ponto, nomeadamente à aprovação do 



Regulamento do Projeto”+ Formação” passando a palavra ao senhor Presidente da Junta. 

Procedendo à explanação do assunto em questão, este referiu que o projeto destina-se a jovens com 

idades compreendidas entre os 15 e 29 anos de idade. Que proporciona uma primeira experiência 

profissional, estando abrangido com um seguro, bem como uma compensação de cento e cinquenta 

euros. Inicialmente este projeto contará com trinta jovens em julho e trinta em agosto, distribuídos 

pela Junta de Freguesia, pelo Centro Social e Paróquial de Santa Cecília e do Carmo, Associação 

Náutica de Câmara de Lobos e Associação Insular de Geografia. O referido regulamento estipula as 

regras e os deveres inerentes aos participantes no projeto. De referir que o mesmo será desenvolvido 

em seis horas diárias.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Interpelado pela vogal Cláudia Andrade quanto ao limite da idade dos participantes ser vinte 

e nove anos e não vinte e cinco anos, bem como ao facto de colocar a pontualidade como dever dos 

participantes, o senhor presidente referiu que esse será um item a ter em consideração no próximo 

ano. Assim sendo, foi aprovado o referido regulamento por unanimidade.--------------------------------- 

---------No terceiro ponto da convocatória, a senhora Presidente da mesa deu novamente a palavra ao 

senhor Presidente da Junta para nos elucidar sobre o Regulamento da atividade de arrumadores de 

automóveis. Assim e após apresentação dos objetivos do documento, este explicou que, no que 

essencial o regulamento visa dissuadir determinados indivíduos de perturbarem os automobilistas 

que ali estacionam, permitindo pelo contrário a quem pretende exercer essa função, o recurso ao 

devido licenciamento da atividade. Posto à votação o regulamento foi aprovado por unanimidade.---  

----------Como último ponto da ordem de trabalhos, o senhor Presidente da Junta prestou algumas 

informações a saber:------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------Na área Social e Cultural a Junta de Freguesia assinou protocolo de apoio financeiro com as 

Instituições Sociais, Culturais, Musicais, Desportivas e Recreativas da Freguesia, num valor total de 

8.000,00 euros; Realizaram-se as comemorações do 1º de Maio - Dia do Trabalhador com o habitual 

torneio de cartas “Cassino” e procedeu-se à aquisição de seis troféus e baralhos de cartas 

personalizados; Realizou-se também o concurso Revelações de verão 2014; Concretizou-se a 

parceria com a casa do Povo de Câmara de Lobos nas Corridas de Carros de pau; Efetivou-se uma 

outra parceria, designadamente com o Teatro Metaphora na inauguração do novo espaço cultural 

“+Jovem”; Procedeu-se ao patrocínio e colaboração na Exposição de Camisas de Futebol oficiais, 

uma coleção de César Gomes; E, finalmente, foi feita a apresentação do Projeto “+Laços”.------------ 

----------Na área das obras, procedeu-se à colocação de varandins em zona muito perigosa na Vereda 

das Lajes; Fez-se a revitalização e recuperação do Varadouro da Baía de Câmara de Lobos; 

Executaram-se trabalhos de limpeza subaquática na Baía de Câmara de Lobos; E deu-se ainda 

continuidade aos trabalhos de grande intervenção na Vereda do Liro, concluída em final de maio.----



-----------Os apoios foram inúmeros, entre eles: Apoio a nível de material para pequenas reparações 

das habitações; Apoio pontual em géneros alimentares a famílias com carências a vários níveis; 

Apoio em viagem à Escola do Ribeiro Alforra no âmbito do Projeto Eco Escolas; Apoio ao Clube 

Escola da Torre para inscrição dos seus atletas; Apoio a viagem ao continente da equipa de Futsal da 

Casa do Povo de Câmara de Lobos, na sua fase final do campeonato; Apoio ao Núcleo de veteranos 

do Centro Social e Desportivo do Câmara de Lobos; Aquisição de Programa de ordenados da 

empresa ACIN; Cobertura especial da Rádio Popular em iniciativas da Junta de Freguesia como 

Revelações de Verão e Festa do Peixe Espada Preto.---------------------------------------------------------- 

------------Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente da Mesa declarou por encerrada a 

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

legais pela senhora Presidente da Mesa, por mim, que a secretariei e pelo segundo secretário.---------  


