
 

 

ATA NÚMERO CINQUENTA E UM 

--------Aos vinte e oito dias do mês de junho, do ano de dois mil e vinte e um, 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, Maria Helena Gomes Abreu, 

Luís Gabriel de Sousa Teles, Rui Miguel Ferro Andrade, Aurélio Timóteo Silva Barreto, João 

Gilberto Gonçalves Abreu, Carlos Nelson Faria Chaves e Andreia Filipa Neves Fernandes. Pelo 

PS, João Eurico Santos Rodrigues Castanha. Constataram-se as ausências de Vítor Rocha 

Ferreira e Idalina Maria Pestana Jardim, pelo PSD, Diana Belinda Barradas Dinis Nascimento, 

pelo CDS-PP e pelo PS, Arlindo Fernandes Silva. Compareceram ainda a esta sessão os 

seguintes membros do executivo da Junta de Freguesia, nomeadamente, Celso Bettencourt, 

Filipe Freitas, Agostinho Henriques e Ana Afonso. ------------------------------------------------------- 

--------A Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia questionou se alguma força partidária 

pretendia utilizar o período antes da ordem do dia, mas tal não se verificou, pelo que se iniciaram 

os trabalhos, de acordo com a ordem constante na 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, questionou a Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia se 

alguém queria usar da palavra, o que não aconteceu, pelo que, de seguida, se colocou este 

documento à votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. ------------------------------------

--------Relativamente ao ponto dois, Informação a prestar pelo Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia, este aproveitou para fazer um resumo da intervenção da Junta de Freguesia no período 

compreendido entre vinte e três de abril e vinte e oito de junho de dois mil e vinte e um. Na Área 

Social e Cultural, destacou a participação na cerimónia de entrega de camas articuladas no 

âmbito do Banco de Ajudas Técnicas do Clube Desportivo Garachico, a continuação na 

colaboração do transporte na distribuição de alimentos por parte da Cáritas Diocesana do 

Funchal, no âmbito do Covid-19, e a continuação no apoio ao preenchimento da declaração de  



 

 

IRS. Referiu, ainda, a coordenação e apoio nos Censos dois mil e vinte um, a participação na 

cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos dirigentes da Banda Municipal de Câmara de 

Lobos, o início da época balnear de dois mil e vinte um na Praia do Vigário, e a presença no 

décimo oitavo aniversário do CAO. Para finalizar fez menção à colaboração na Campanha de 

Vacinação e identificação eletrónica de canídeos e gatídeos, a substituição de luminária no 

Bairro do Espírito Santo, a presença no lançamento do livro “Confraria do Glorioso Mártir São 

Sebastião”, e a presença na cerimónia de entrega do galardão do Programa Eco-Freguesias XXI, 

em Pombal. E ainda em perspetiva, informou que, relativamente à Festa do Peixe Espada Preto, e 

atendendo à aprovação da candidatura em Sede de PRODERAM, tal irá desencadear a realização 

de uma revisão orçamental, uma vez que há necessidade de criar e/ou introduzir no orçamento as 

verbas a arrecadar. No tocante à esfera da Educação ou Formação, reuniu com cinco alunos do 

nono ano, turma dois da Escola B+S Doutor Luís Maurílio da Silva Dantas, no âmbito da 

candidatura ao Prémio Nacional Mário Soares - Cidadania Europeia, na componente curricular 

de Cidadania e Desenvolvimento. Igualmente, é de referir a participação na Reunião de 

Coordenadores das Delegações Distritais e Regionais da ANAFRE em Lordelo (Paredes). No 

que se refere à Área das Obras, colocou em perspetiva o início da requalificação da Travessa da 

Pedreira, com rede de água potável e instalação de saneamento básico. A colocação de varandim 

à Travessa de Santa Clara, Vereda da Calçada da Caldeira, Vereda do Limoeiro e Entrada 

Número Um da Vereda da Areia ao Pico do Rancho. Referiu a requalificação da Vereda da 

Levada ao Pico do Rancho, com colocação de varandim, saneamento básico e rede de água 

potável, e a recuperação do pavimento do pátio do CAO - Centro de Atividades Ocupacionais de 

Câmara de Lobos. Sem esquecer a limpeza e algumas mondas na Travessa do Ribeiro, Vereda da 

Levada do Norte, Caminho Cruz da Caldeira, Vereda da Junceira, Caminho Velho do Rancho, 

Travessa do Lombo ao Liro e Travessa dos Pinheiros. E por último, os melhoramentos de 

requalificação, proteção, pinturas a limpeza na Praia do Vigário. --------------------------------------- 

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

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

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


