
 

ATA NÚMERO QUARENTA E SETE  

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

reuniram a Assembleia de Freguesia de Câmara de Lobos, 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 Direção Regional 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: Apreciação e votação de Proposta do Partido Socialista: Doação das Senhas 

de Presença às Famílias Carenciadas na Freguesia de Câmara de Lobos; -----------------------------

---------Ponto Três: 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, 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 justificadamente a vogal Diana Belinda Barradas Dinis 

Nascimento, pelo CDS-PP. Compareceram ainda a esta sessão os membros do executivo da 

Junta de Freguesia, nomeadamente, Celso Bettencourt, Filipe Freitas, Ana Afonso, 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, mas não se verificando tal 

situação passou-se de imediato à ordem de trabalho.------------------------------------------------------ 

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

--------Relativamente ao ponto dois, Apreciação e votação de Proposta do Partido Socialista: 

Doação das Senhas de Presença às Famílias Carenciadas na Freguesia de Câmara de Lobos, o 

Partido Socialista, por intermédio de Arlindo Silva, justificou a proposta como um exemplo de 

cidadania ativa e um ato simbólico de apoio e união da Assembleia em prol da comunidade, que 

foi aprovado por maioria, com o voto contra de Idalina Maria Pestana Jardim, do PSD. ------------

-------No ponto três, Informação a prestar pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia, e no 

referente ao  período de trinta de maio a vinte e nove de junho do presente ano civil, aproveitou o  



 

 

Senhor Presidente para fazer um resumo das atividades e situação financeira da Junta. Porém, 

antes desse apanhado, o Senhor Presidente aproveitou para agradecer à Assembleia de Freguesia 

pelo modo democrático e responsável com que tem atuado desde que está na presidência da 

Junta, sendo que estes tempos de medidas excecionais de COVID-19 serviram para reforçar esse 

espírito de missão desta Assembleia. Lamentou que as nossas festas de verão não se venham a 

realizar nos seus formatos tradicionais, devido à pandemia, nos casos em particular das de São 

João, São Pedro e Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto, destacando por outro lado a 

comissão da Capela da Senhora da Conceição pelo modo rigoroso e cumpridor das normas de 

segurança e higiene com que organizou e concretizou as celebrações de São Pedro. No caso 

concreto da Junta, os valores que seriam gastos na Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto e 

em outros projetos que se tornam impossíveis de concretizar devido à pandemia, serão 

canalizados preferencialmente para a vertente social de atuação da Junta. Assim sendo, na área 

Social e Cultural, e no âmbito da pandemia COVID-19, mencionou que em união de esforços 

com diversas entidades, nomeadamente a Jerónimo Martins (Pingo Doce), Santo Queijo, J. Faria 

& Filhos, Cáritas Diocesana do Funchal, Super São Roque, entre outros, foram entregues 

cabazes alimentares a famílias que viram os seus rendimentos reduzidos e que aguardavam 

parecer técnico dos pedidos de apoio remetidos à Segurança Social. Mais ainda, destacou que a 

Junta prosseguiu com o apoio ao preenchimento do IRS. Na vertente da Educação e/ou 

Formação, e atendendo às restrições impostas pela pandemia COVID-19 e ao consequente fecho 

das escolas, a Junta de Freguesia continuou a disponibilizar-se na impressão e entrega de fichas 

de trabalhos e outros documentos escolares necessários à aprendizagem a todos os alunos da 

Freguesia, tendo o executivo a intenção de prosseguir esse apoio se as aulas não presenciais 

forem uma realidade no próximo ano letivo. No âmbito das Obras, deu-se continuidade aos 

trabalhos na recuperação da Vereda do Pedregal, com construção do Miradouro do Pedregal. Os 

trabalhos de construção do acesso pedonal junto ao tanque de rega da ARM, ao sítio do 

Garachico, também tiveram continuidade. Por fim, aludiu à limpeza e mondas na Vereda da 

Levada do Norte, Levada do Salão, Caminho da Cruz da Caldeira e Calçada do Convento da 

Caldeira. Para finalizar, verbalizou que o executivo estuda a viabilidade de constituir uma equipa 

de trabalho somente para a limpeza de veredas e afins, atendendo à enorme lista de pedidos neste 

sentido dos fregueses, questão que se potencia atendendo ao acréscimo do número de recursos 

humanos da Junta de Freguesia, através dos programas de emprego, ainda que a prioridade seja a 

construção e recuperação de veredas e acessos pedonais ou outros da competência da Junta. ------ 



 

 

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

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

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


