
ATA NÚMERO QUARENTA E OITO  

--------Aos trinta dias do mês de setembro, 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 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, 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. 

Finalmente, constataram-se as ausências de Maria Helena Gomes Abreu, pelo PSD, e de Diana 

Belinda Barradas Dinis Nascimento, pelo CDS-PP. 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 questionou se haveria alguma força 

partidária que pretendesse utilizar o período antes da ordem do dia, mas não se verificando tal 

situação, pelo que a mesma aproveitou para fazer uso da palavra. Nessa qualidade, salientou que 

se tem verificado alguma falta de respeito para com a Assembleia, e em consequência para com 

todos os fregueses de Câmara de Lobos, pela não comunicação prévia de algumas 

ausências/faltas que se têm verificado recorrentemente por parte de alguns vogais. Continuou 

reforçando que é uma questão de compromisso e respeito pela responsabilidade que os vogais 

assumiram em pertencer a esta Assembleia informar de forma atempada aos serviços da Junta de 

Freguesia ou a ela própria, quaisquer impedimentos que motivem a ausência às Assembleias de 

Freguesia. Em contrapartida, realçou que retirando esta situação, esta Assembleia tem sido um 

exemplo no modo como se relaciona e, acima de tudo, procura atuar sempre em prol dos 

melhores interesses da freguesia, colocando os mesmos num patamar prioritário às questões 

partidárias. Pedindo a utilização do direito de uso da palavra, o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia, pelas suas próprias palavras, corroborou o mencionado pela senhora Presidente da 

Mesa da Assembleia de Freguesia, terminando com o apelo para que estas situações deixem de 

existir em prol de um melhor funcionamento desta Assembleia, e consequentemente num melhor 



serviço que a mesma prestará à freguesia. De seguida, 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, Informação a prestar pelo senhor Presidente da Junta de 

Freguesia, e no referente ao período de trinta junho a trinta de setembro do presente ano civil, 

aproveitou 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 e continuam a servir 

para reforçar esse espírito de missão desta Assembleia. Passando à análise do acima referido 

neste ponto, na Área Social e Cultural, e ainda no âmbito da pandemia COVID-19, a Junta de 

Freguesia prestou colaboração no transporte no âmbito da distribuição de alimentos por parte da 

Cáritas Diocesana do Funchal. A Junta continuou a apoiar famílias carenciadas com verbas 

próprias e com as verbas provenientes das senhas de presença dos membros desta Assembleia, 

pois apesar de em menor número os pedidos continuam, infelizmente, a chegar. Tem igualmente 

trabalhado em articulação institucional no âmbito do programa governamental especificamente 

criado para este fim, o programa FAROL e FEAS. O Presidente realçou a abertura da Praia do 

Vigário, uma vez mais com a Junta de Freguesia como responsável pela gestão da época balnear 

no concelho. Para o efeito contrataram três nadadores salvadores e realizaram uma série de 

intervenções por forma a dotar a praia de todas as condições necessárias para todos veraneantes. 

Estas medidas relativas à Praia do Vigário ajudaram a potenciar uma grande afluência à mesma, 

como não se via há muitos anos. Destacou igualmente a realização da Edição Especial, em 

regime de streaming, da Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto, no formato possível e 

adequado à atual situação pandémica, e que teve uma boa recetividade junto da população, 

sobretudo dos nossos emigrantes espalhados pela diáspora. Na vertente de Educação ou 

Formação, no início de mais um ano letivo, foram entregues cerca de setecentos e cinquenta Kits 

Escolares, numa medida sempre de imensa pertinência, sobretudo nestes tempos de pandemia 

onde as dificuldades das famílias aumentaram em virtude de perdas de rendimento. Na esfera das 

Obras, destacou a conclusão dos trabalhos de recuperação da Vereda do Pedregal com 

construção do Miradouro do Pedregal, numa obra cofinanciada pelo PRODERAM2020. Relatou 

a conclusão dos trabalhos de construção do acesso pedonal junto ao tanque de rega da ARM, ao 



sítio do Garachico e a recuperação da Vereda dos Pinheiros. Fez menção da requalificação da 

Entrada da Fonte, das limpezas na Vereda da Fonte Simão, na Travessa das Preces e na Travessa 

do Pico. Referiu a recuperação do pavimento e escadaria com grelha de escoamento de águas 

pluviais e colocação de varandim na Vereda da Fonte da Rocha, e os trabalhos de reparação do 

pavimento na Entrada número dois da Vereda do Rancho. Ainda, acrescentou o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia que a breve trecho iniciar-se-ão obras na Vereda do Liro e da 

Vereda do Salão.  

-------Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, Maria Sónia 

de Freitas Brazão, declarou por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que depois 

de lida e aprovada será assinada nos termos legais. ---------------------------------------------- 

 

 


