
 

ATA NÚMERO QUARENTA E TRÊS  

--------Aos vinte e cinco dias do mês de junho, 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, 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 Silva e João 

Eurico Santos Rodrigues Castanha. Faltou, de forma justificada e com o devido aviso 

antecipado, 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, Agostinho Henriques e Osvaldo Pereira. -------- 

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

partidária que pretendesse utilizar o período antes da ordem do dia, tendo o Partido Socialista, 

por intermédio do vogal Arlindo Silva, e o PSD, na voz da primeira secretária da Mesa da 

Assembleia de Freguesia, Helena Abreu, manifestado a intenção de usar da palavra no período 

antes da ordem do dia, pela ordem apresentada. Dessa forma, usou da palavra o vogal Arlindo 

Silva, aproveitando a ocasião para alertar para três situações, nomeadamente, a primeira situação, 

para agradecer ao executivo da Junta de Freguesia pela colocação do varandim logo após a 

Escola Básica do Primeiro Ciclo com Pré-Escolar de Câmara de Lobos, que era de extrema 

urgência e necessidade, mas não sem apontar o excessivo tempo de demora para a feitura de tal 

obra. O senhor presidente da Junta de Freguesia fundamentou que a realização somente foi 

possível na altura em que se concretizou, em consequência do volume de trabalho que a Junta de 

Freguesia tem e pela necessidade de ter mais recursos humanos para poder dar vazão em tempo 

imediato às inúmeras solicitações que a Junta de Freguesia quotidianamente recebe. A segunda 

situação, para questionar ao senhor presidente da Junta de Freguesia sobre a real finalidade do 

‘finger’ que se situa no Caís de Câmara de Lobos, que é uma estrutura de apoio às embarcações 

para que estas consigam embarcar e desembarcar passageiros e carregar e descarregar 

mercadorias, e também para breves paragens dos barcos, uma vez que se verificava uma  



 

 

utilização abusiva do mesmo. O senhor presidente da Junta de Freguesia afirmou que já tinha 

informado a Câmara Municipal sobre essa situação, uma vez que já tinha sido, ele próprio, 

alertado para tais ocorrências. Acrescentou ainda que, tal utilização indevida é sobretudo uma 

atitude e comportamento que revelam falta de civismo, uma vez que é do conhecimento dos 

interessados que a utilização do ‘finger’ só deve ser efetuada em caso de necessidade e nas 

condições acima já referidas. E para concluir, aproveitou ainda para ressalvar que a competência 

de fiscalização é da Polícia Marítima e que esta será alertada. Terceira situação, e ainda na zona 

do Caís de Câmara de Lobos, no antigo posto de apoio ao abastecimento das embarcações 

marítimas, há alguns anos encerrado, onde um cidadão com a condição de sem-abrigo, 

devidamente conhecido e referenciado pelas várias entidades competentes na Freguesia e no 

Concelho, está a pernoitar após a entrada abusiva no espaço, que se exacerba pela matilha de 

cães que o acompanha e pelos sinais exteriores que deixa de utilização ilegal e sem qualquer tipo 

de segurança, conforto e bem-estar para o próprio, o que faz com que este quadro se revista 

como um mau cartaz para a Freguesia e Concelho de Câmara de Lobos. E por forma a atestar 

que tal assunto é de real importância e que merece a atenção das várias entidades competentes no 

Concelho e na Freguesia, informou o senhor presidente desta que tal tema foi debatido na última 

Assembleia Municipal, onde se concluiu que este caso é um situação social deveras complicada, 

que só pela via da ordem e da autoridade se pode resolver. Passado o uso da palavra à vogal 

Helena Abreu, esta alertou para a queda de rochas no Caminho da Trincheira e Promenade, 

aproveitando para mencionar que a intervenção de segurança com vista à retenção das mesmas e 

sustentação da escarpa deveria ter sido continuada em toda a extensão, e não apenas até ao Forno 

da Cal. Desta feita, e após a intervenção dos vogais em questão, a senhora presidente da 

Assembleia de Freguesia deu por encerrado o período antes da ordem do dia. -----------------------  

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 senhor presidente para efetuar um resumo das atividades desta Junta, desde a última 

assembleia até à presente data, nas diversas áreas de intervenção. Na vertente Social e Cultural,  



 

 

destacou o apoio e preenchimento gratuito da declaração eletrónica do IRS, a oferta das 

tradicionais amêndoas da Páscoa pelas escolas do primeiro ciclo da freguesia e ao Centro de 

Atividades Ocupacionais de Câmara de Lobos, a organização e dinamização do “Torneio de 

Cassino” no âmbito das comemorações do 1º de Maio, a colaboração na realização de mais uma 

campanha de vacinação e identificação eletrónica de canídeos e gatídeos, e a abertura do 

Complexo Balnear das Salinas. Na esfera da Educação ou Formação realçou a formação em 

voluntariado de proximidade e entrega de certificados no âmbito do Projeto Mais Laços, o apoio 

em visitas de estudo e viagens de finalistas a várias escolas da freguesia, a participação nas 

comemorações do Vigésimo Quinto Aniversário da Escola Básica dos Segundos e Terceiros 

Ciclos da Torre, e a participação no Primeiro Festival de Ginástica Para Todos, promovido pelo 

Grupo Desportivo do Garachico. Na matéria das Obras apontou a conclusão dos trabalhos de 

intervenção na Vereda da Areia ao Pico do Rancho, a requalificação da Vereda da Levada da 

Serra, as obras de sustentação e consolidação da muralha do Complexo Balnear das Salinas, a 

visita do Comité de Acompanhamento do PRODERAM2020 à Caldeira, e a colocação de 

varandins na Travessa do Pé de Pico, nas Escadinhas do Pico e na Rua Doutor Vasco dos Reis 

Gonçalves. Pontualmente a Junta de Freguesia associou-se à Paróquia de Santa Cecília na 

transmissão em direto da Via Sacra ao vivo e na colaboração em jantar-convívio para angariação 

de fundos para apoio a famílias carenciadas. Na Paróquia de São Sebastião, o apoio à celebração 

da Festa do Espírito Santo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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


