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---------------------------ATA NÚMERO 02/2011------------------------------ 
Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de 
Câmara de Lobos, realizada a vinte e nove de abril  de dois mil e 
onze. -------------------------------------------------------------------------------- 
Ao décimo e sexto dia de junho de dois mil e onze, na Sede desta Autarquia, 

reuniu a Assembleia de Freguesia, a fim de se realizar a segunda sessão ordinária 

do ano de dois mil e onze, estando presentes os seguintes membros municipais: -- 

Graça da Conceição Figueira de Barros -------------------------------------------------PSD 

Dany Francisco de Freitas de Barros -----------------------------------------------------PSD 

Fátima Paulina Pita Henriques -------------------------------------------------------------PSD 

Juan Óscar de Sousa Abreu ----------------------------------------------------------------PSD 

Gregório de Jesus Câmara -----------------------------------------------------------------PSD 

Eusébio Sousa Pestana Silva --------------------------------------------------------------PSD 

José Isidoro Gonçalves -----------------------------------------------------------------------MPT 

Manuel Paulos Mendez ----------------------------------------------------------------------MPT 

José da Silva Figueira -----------------------------------------------------------------------MPT 

Gonçalo Filipe de Azevedo Simão ----------------------------------------------------------PS 

Bruno Narciso Ribeiro de Ornelas -----------------------------------------------------------PS 

Amílcar Henriques Figueira ------------------------------------------------------------CDS-PP 

José Lídio Figueira Aguiar -------------------------------------------------------------CDS-PP 

José Adelino Gonçalves, Senhor Presidente da Junta de Freguesia do Estreito de 

Câmara de Lobos. -------------------------------------------------------------------------------------

José Rui Abreu Pita, Tesoureiro da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de 

Lobos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gabriel da Silva Pereira, Secretário da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara 

de Lobos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maria Rosália Rodrigues de Sousa Vieira, Vogal da Junta de Freguesia do Estreito 

de Câmara de Lobos. ----------------------------------------------------------------------------- 

Ana Maria Abreu de Jesus, Vogal da Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de 

Lobos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verificada a existência de quórum, a Senhora Presidente da Mesa declarou aberta 
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a sessão, pelas dezanove horas. ------------------------------------------------------------------ 

Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião anterior. ---------------------------------------- 
A ata da última Sessão Ordinária realizada em vinte e oito de abril de dois mil e 

dez foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------- 
Ponto 2 – Apreciação da informação do Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia acerca da actividade exercida pela Junta, durante o período de 
Maio a Junho do corrente ano;----------------------------------------------------------------- 
Foi dado a conhecer aos presentes a actividade exercida pela Junta no período de 

Maio a Junho do corrente ano nomeadamente no que diz respeito à mondas e 

limpezas foram efetuadas na Vereda do Calvário, na Vereda da Fonte Grande, na 

Estrada Municipal do Covão, na Vereda dos Gouveias, no Caminho do Ernesto, 

em parte da Estrada José Ângelo Pestana de Barros e em parte do Caminho do 

Pico do Covão. -------------------------------------------------------------------------------------- 

No que diz respeito à pavimentação e outras reparações foram efetuados 

trabalhos de pavimentação na Vereda do Poço da Nespereira e na Vereda da 

Fonte Bexiga. Foram colocados varandins de suporte na Vereda do Cabo do 

Podão do Simão, na Vereda da Fonte Bexiga e na Vereda do Poço das 

Nespereira. Foram fornecidos materiais de construção (com elaboração dos 

munícipes) para a reparação do muro junto à levada do Caminho Velho do Covão 

(junto a porta n.º14) e para a reparação da Vereda da Fonte da Avó (Castelejo).---- 

No que concerne ao Lazer e Cultura foram atribuídos 150,00€ de apoio financeiro 

à EB1/PE do Covão para uma viagem de estudo a Lisboa e 100,00€ de apoio 

financeiro à EB1/PE do Garachico para visita de estudo a São Vicente. --------------- 

No que diz respeito à Acção Social foram montadas três camas hospitalares para 

pessoas idosas.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto a procedimentos administrativos foram passados 52 atestados e certidões, 

37 ofícios, 50 certificações de agregados familiares, 131 registos e despacho de 

correspondência. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 3 – Tratar de assuntos relacionados com a freguesia------------------------- 

O senhor José Isidoro, MPT usou da palavra para referir que foi construída uma 

estrada entre o Covão e o Lombo do Galo, em que os munícipes cederam os 

terrenos gratuitamente, com o intuito que essa mesma estrada fosse abrangida 



 
FREG UES I A DO EST REIT O DE  C ÂM AR A DE L OBOS  

ASS E MB LEI A D E FRE GUE SIA  

 

 3

pelos transportes públicos. Os munícipes entregaram um abaixo-assinado a 

empresa de transportes públicos Rodoeste e a Câmara Municipal de Câmara de 

Lobos, e ambos referiram que a estrada não tem condições para o autocarro 

efetuar inversão de marcha. Referiu ainda que este assunto foi levantado pelo 

Vereador do MPT em reunião de Câmara, e entretanto o Vereador deslocou-se ao 

local acompanhado com um engenheiro civil que chegou a conclusão de ser 

possível o autocarro efetuar a inversão de marcha desde que se efetue um 

rebaixamento na zona e utilizando alguns metros de terreno junto ao poço. ---------- 

O senhor José Isidoro continuou a usar da palavra para referir a necessidade da 

colocação de um corrimão no início da Estrada do Lombo do Galo, como já referiu 

anteriormente. Comunicou ainda que existe uma munícipe residente na Estrada do 

Brasileiro que tem autorização para efetuar a ligação ao esgoto mas essa mesma 

munícipe não tem possibilidades para realizar essa pequena obra. Para finalizar 

perguntou sobre a possibilidade de se colocar mais um caixote de lixo na zona da 

farmácia na Rua Capitão Armando Pinto Correia. ------------------------------------------- 

O senhor Gonçalo Simão, PS usou da palavra para comunicar a necessidade de 

colocar um espelho no cruzamento entre a descida das Romeiras, junto à Escola, 

e a entrada do Fôro visto que a visibilidade é mínima, devido aos pequenos jardins 

ali existentes e ao elevado número de carros estacionados naquela zona. Para 

finalizar o senhor Gonçalo lamentou ainda que a situação da lomba junto à 

mercearia Castro Jorge ainda não estar resolvida, reiterando que a Junta de 

Freguesia (JF) deve pressionar a CMCL para a resolução daquela situação. --------

O senhor Lídio Aguiar, CDS-PP usou da palavra para informar que no cruzamento 

entre o Caminho do Caldas e o Caminho da Fonte  os contentores/caixotes de lixo 

não se encontram na sua respectiva zona mas sim num espaço reservado a 

estacionamentos não tendo os seus suportes. Solicitou que nessa mesma zona 

houvesse um reforço de iluminação pois existe uma pequena vereda que é muito 

utilizada pela população e que apresenta pouca iluminação. Referiu ainda que no 

Caminho do Lombo do Galo depois da Levada do Norte, onde existiam uns 

lavadouros, existia um pequeno varandim que parte foi danificada no temporal e 

que deveria ser recolocado o restante do varandim. Para finalizar referiu que os 
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professores da EB1/PE do Covão lhe comunicaram que é necessário um espaço 

coberto no recreio pois no inverno os alunos acabam por só ficar com a zona 

interior para o recreio. ----------------------------------------------------------------------------- 

O senhor presidente da Junta de Freguesia, Adelino Gonçalves usou da palavra 

para comunicar que no que diz respeito à estrada entre o Covão e o Lombo do 

Galo a JF já comunicou a CMCL sobre essa situação, tendo obtido resposta 

negativa, mas que a JF iria voltar a colocar essa questão sabendo de antemão que 

a intervenção exige algumas obras. Continuou a sua intervenção referindo que a 

JF iria estudar a situação da munícipe que solicita a ligação ao esgoto e sobre a 

colocação de mais caixotes de lixo na Rua Capitão Armando Pinto Correia referiu 

que nessa rua é realizada diariamente a recolha de lixo e por isso não se justifica a 

colocação de mais caixotes de lixo. Comunicou ainda que a JF irá solicitar a 

colocação do espelho na descida das Romeiras. Para finalizar comunicou que a JF 

irá tentar colocar os suportes dos caixotes do lixo no Caminho do Caldas e que irá 

estudar a colocação do varandim. Sobre a EB1/PE do Covão o senhor presidente 

referiu que essa obra é da responsabilidade da CMCL e que irá colocar novamente 

essa questão. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------- ENCERRAMENTO ------------------------------------------------ 
Nada mais havendo a tratar, a Senhora Senhor Presidente da Assembleia de 

Freguesia deu por encerrada a sessão, pelas vinte e uma horas. De tudo para 

constar se lavrou a presente acta que após lida e aprovada irá ser devidamente 

assinada. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

 

_____________________________ 

PRIMEIRO SECRETÁRIO 

 

___________________________________ 

SEGUNDA SECRETÁRIA 

 

___________________________________ 

 


