
 

ATA NÚMERO VINTE E QUATRO 

--------Aos vinte e nove dias do mês de setembro, do ano de dois mil e quinze, 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: Substituição de vogal do órgão executivo ---------------------------------------------- 

--------Ponto Três: Informações a prestar pelo senhor presidente da Junta de Freguesia.--------------- 

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

Brazão, fez-se a chamada, verificando-se a presença dos vogais: Pelo PSD, José Ilídio Pestana, 

Maria Helena Gomes Abreu, Osvaldo Gonçalves Pereira, Luís Gabriel Sousa Teles e Aurélio 

Timóteo Barreto. Pelo CDS, Ricardo Bruno Gonçalves Brito e Andreia Gonçalves Rocha. Pelo 

Partido Socialista, Arlindo Fernandes Silva e Cláudia Alexandra Andrade; Pela CDU José Luís 

Pestana Sousa e os independentes João Eurico Santos Rodrigues Castanha e José Davide Abreu 

Oliveira. Compareceram ainda a esta sessão o elenco do executivo da Junta de Freguesia, 

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

também presente a cidadã suplente eleita pela lista do PSD Idalina Maria Pestana Jardim. ------------- 

--------No período antes da ordem de trabalhos a senhora presidente deu conhecimento aos presentes 

da renúncia de mandato por parte do senhor Albino Manuel Vieira, deputado do PSD, seguindo-se a 

leitura de uma carta do referido cidadão. A este prepósito, o senhor presidente da Junta de Freguesia 

fez um agradecimento ao empenho demonstrado pelo então tesoureiro daquela instituição às causas 

da freguesia. Ainda neste período que antecede à ordem do dia, foi aceite por unanimidade a 

introdução de uma proposta de louvor por parte do grupo parlamentar do PSD. ------------------------- 

--------Antes da aprovação da ata da reunião anterior, por unanimidade, a vogal do CDS Andreia 

Rocha referiu que gostaria que ficasse em ata a sua intervenção, feita na reunião anterior, 

nomeadamente da necessidade de se proceder à melhoria da Travessa do Ribeiro, local de passagem 

diário de inúmeras crianças, jovens e adultos e que não apresenta condições de segurança, ao que o 

senhor presidente disse que iria questionar a Câmara Municipal sobre o assunto. ------------------------ 

--------Dando continuidade à reunião, o vogal pelo PSD, Ilídio Pestana apresentou a proposta de 

louvor ao executivo da Junta de Freguesia pela excelente organização e divulgação da vigésima 

terceira edição da Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto, que obteve treze votos a favor. -------- 

--------De seguida, procedeu-se à apresentação e votação da proposta do senhor presidente da Junta 

relativamente ao novo elemento do executivo, a saber, o segundo secretário da mesa da Assembleia  



 

de Freguesia Osvaldo Gonçalves Pereira. Assim, após votação, a proposta foi aceite por 

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

--------De modo a completar a constituição do órgão deliberativo atrás referido, procedeu-se à 

tomada de posse da cidadã Idalina Maria Pestana Jardim. Posto isto, foi apresentada uma proposta 

do grupo parlamentar do PSD, nomeadamente indicando o vogal Luís Gabriel de Sousa Teles para 

segundo secretário da mesa da Assembleia de Freguesia. A referida proposta obteve doze votos a 

favor e a abstenção do deputado independente João Eurico Castanha. -------------------------------------  

--------Continuando a reunião, a senhora presidente passou a palavra ao senhor presidente da Junta 

de Freguesia para a análise do ponto seguinte, designadamente a prestação das seguintes 

informações:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Na área Social e Cultural, realce para: ----------------------------------------------------------------- 

------------Abertura e exploração do Complexo Balnear das Salinas e Praia do Vigário que, a se 

manter a gestão por parte da Junta de Freguesia, a opção será a de abrir também por altura da 

Páscoa. Aqui, o senhor presidente endereçou um agradecimento especial à Câmara Municipal de 

Câmara de Lobos pelo apoio prestado ao longo do período de funcionamento daquelas instalações 

balneares. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------Realização do Primeiro Colóquio dos Assuntos do Mar, integrado na Festa Gastronómica 

do Peixe Espada Preto, que contribuiu para uma reflexão, fundamentada, cientificamente, sobre o 

mar e as atividades relacionadas com o mesmo.---------------------------------------------------------------- 

------------Realização da Vigésima Terceira Edição da Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto, 

diferenciadora pelo programa apresentado e consequente divulgação e promoção feita junto da 

comunidade madeirense, bem como junto dos hotéis, de modo a captar turistas para este evento que 

se propõe também como cartaz turístico. Esta edição englobou ainda: a atribuição do Prémio 

Produtividade; a décima oitava edição do concurso de vozes “Revelações de Verão” e o primeiro 

concurso culinário “Na Rota da Espada”. ----------------------------------------------------------------------- 

--------Na área da Educação e/ou Formação desenrolaram-se as seguintes atividades: ----------------- 

------------Entrega de oitocentos e quarenta e cinco Kits Escolares a todas as crianças das escolas do 

primeiro ciclo com Pré-escolar da Freguesia, não fazendo assim, diferenciação entre os estudantes 

da freguesia nestes níveis de ensino, beneficiando todos de igual modo.-------------- 

------------Programa mais formação, que esgotou inscrições na primeira semana, tendo o senhor 

presidente afirmado que no próximo ano será feito um reajuste aos períodos definidos para a 

execução do programa, de modo a rentabilizar melhor os recursos humanos afetos ao mesmo.--- 

--------Na área das obras, destaque para: ---------------------------------------------------------------------- 



 

------------Recuperação de veredas a nível da pavimentação, colocação de varandins e alargamentos 

que melhoram substancialmente a qualidade de vida dos habitantes que delas beneficiam, mormente, 

no caminho Lagar da Giesta, Escadinhas do Lombo das Barras e Caminho, Vereda e Travessa da 

Fonte da Rocha.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------Início das obras de recuperação na Travessa da Boa Hora e Vereda do Vigário.-------------- 

--------Para finalizar, o senhor presidente da Junta referiu que foi formalizado um pedido de material 

à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, para colocar em andamento o arranjo de diversas veredas 

no sítio do Rancho e assim satisfazer os moradores locais, motivo este que é o motor de toda a ação 

da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos.-------------------------------------------------------------------- 

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


