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------------------------------ACTA NÚMERO 02/2010--------------------------- 
Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de 
Câmara de Lobos, realizada a sete de Junho de dois mil e dez. ---- 
Ao sétimo dia de Junho de dois mil e dez, na Sede desta Autarquia, reuniu a 

Assembleia de Freguesia, a fim de se realizar a segunda sessão ordinária do ano 

de dois mil e dez, 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 

Maria Fátima Rodrigues Ferreira -----------------------------------------------------------MPT 

Manuel Paulos Mendez -----------------------------------------------------------------------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. ------------------------------------------------------------------ 

-----------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA----------------- 
ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: ----------------------------------------------- 
A acta da última Sessão Ordinária realizada em vinte e nove de Abril de dois mil e 

dez foi aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------- 
INTERVENÇÃO DOS ELEITOS: ----------------------------------------------- 

O Senhor Narciso Ornelas, PS, usou da palavra para questionar a Junta de 

Freguesia pelo facto da documentação relativa a esta reunião não ter sido enviada 

por email conforme o regimento desta Assembleia de Freguesia. Perguntou ainda 

pelo ponto da situação sobre a falta de sinalização e de lombas nas proximidades 

de algumas escolas da freguesia apresentadas pelo próprio na anterior reunião. ---

O Senhor Isidoro Gonçalves, MPT, apresentou por escrito um Voto de Louvor ao 

Grupo Desportivo do Estreito (GDE) conforme documento em anexo. ------------------

O Senhor Isidoro Gonçalves, MPT, referiu ainda que deveria ser colocado um 

corrimão no Caminho dos Barreiros, logo a seguir ao Lombo do Galo, visto 

apresentar uma inclinação acentuada. Referiu que também na Vereda do Curral 

Velho no Sítio da Fajã das Galinhas é necessário um corrimão. Neste mesmo 

Sítio, segundo o Senhor Isidoro Gonçalves é necessário uma limpeza da estrada e 

das veredas circundantes, podendo a Junta de Freguesia utilizar os beneficiários 

do Subsídio do Desemprego. Para finalizar o Senhor Isidoro Gonçalves perguntou 

onde é que a Junta de Freguesia irá este ano organizar a Festa das Vindimas. ----- 

O Senhor Amílcar Figueira, CDS-PP, usou da palavra para questionar sobre a 

proposta apresentada pelo CDS-PP na primeira reunião da Assembleia de 

Freguesia sobre a falta de iluminação na Rua Padre Manuel Carlos da Silva e 

colocação de um espelho nesta mesma rua, pois passou-se seis meses desde que 

a proposta foi apresentada e a estrada permanece sem iluminação e sem espelho.  

O Senhor Amílcar Figueira continuou com a sua intervenção referindo que junto ao 

Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, na zona pública junto ao bar 

existia Internet através de rede wireless, e que há uns meses a esta parte este 

serviço deixou de funcionar. Questionou ainda se a Junta de Freguesia tem 
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conhecimento desta situação, visto que este serviço de Internet através de rede 

wireless gratuita apresenta uma mais valia não só para os jovens como também 

para as gerações menos novas. Paralelamente a gestão do bar junto ao Centro 

Cívico, o Senhor Amílcar questionou se haverá maneira de rentabilizar aquele 

espaço. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Amílcar Figueira referiu ainda que na descida para a Escola Básica da 

Vargem, encontra-se depositado frequentemente lixo que é deixado pela 

população das redondezas. Solicitou que a Junta de Freguesia através da Câmara 

Municipal de Câmara de Lobos (CMCL) arranje uma solução colocando caixotes 

de lixo para que as pessoas possam colocar o lixo no devido lugar. O Senhor 

Amílcar referiu que na descida do Caminho Ernesto Alves Pinto Correia na descida 

da Capela das Almas junto à Entrada quatro, foi feito um buraco na estrada para a 

reparação de um tubo de água. Após a sua reparação o buraco ainda continua 

aberto, provocando danos nas viaturas que ali circulam. Tendo em conta que a 

estrada é estreita e os condutores não têm alternativa o Senhor Amílcar Figueira 

propõe que seja reparado tal buraco logo que possível. ------------------------------------ 

Para finalizar, o Senhor Amílcar Figueira referiu que conforme o artigo décimo do 

Regimento desta Assembleia de Freguesia: ”Os membros da assembleia são 

convocados para as sessões ordinárias por edital e por carta com aviso de 

recepção, ou através de protocolo, as quais lhe devem ser dirigidas com a 

antecedência mínima de oito dias”, tendo o Senhor Amílcar recebido a 

documentação no dia um do corrente mês, sendo a reunião no dia sete. Solicita 

que a documentação seja enviada o mais cedo possível de forma a preparar a 

reunião e partilha da opinião do Senhor Narciso Ornelas que a documentação 

deveria ser enviada por mail. ----------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Lídio Aguiar, CDS-PP usou da palavra para informar que no Caminho 

que vai em direcção aos poços de água do Covão, falta um contentor azul e que 

em toda a extensão do Caminho do Garachico só existem dois ecopontos com os 

três contentores, sendo insuficiente não incentivando desta forma a separação do 

lixo. Ainda no que concerne aos contentores de lixo, na Rua José Joaquim da 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 4

Costa, o contentor do lixo comum encontra-se danificado. --------------------------------- 

O Senhor Lídio Aguiar, continuou a sua intervenção comunicando alguns 

caminhos e/ou veredas que necessitam de limpeza, nomeadamente o Caminho da 

Furneira, a Vereda da Furneira pois existe uma pequena derrocada que dificulta a 

circulação das pessoas, o Caminho do Covão e o Caminho do Lombo do Galo. 

Sugere ainda, que quando houver possibilidades financeiras que se faça um 

estacionamento por baixo do campo da Escola do Covão, facilitando o 

estacionamento aos professores, funcionários e pais desobstruindo a via. ------------ 

Para finalizar, o Senhor Lídio Aguiar sugeriu ainda que as passadeiras na Rua 

João Augusto de Ornelas deveriam ser reforçadas com mais iluminação, 

principalmente aquelas que ficam próximas às escolas. ------------------------------------ 

O Senhor Isidoro Gonçalves, MPT, voltou a usar da palavra para pedir à Junta de 

Freguesia um melhor acompanhamento das propostas apresentadas na 

Assembleia de Freguesia. A Junta de Freguesia além de enviar as propostas às 

entidades competentes, deve realizar um acompanhamento, pressionando as 

entidades responsáveis para que os problemas da freguesia sejam resolvidos. ----- 

O senhor Dany Barros, PSD, informou aos presentes que a documentação relativa 

a esta reunião da Assembleia da Freguesia não foi enviada por email, devido ao 

servidor que aloja o site e o serviço de email da Junta de Freguesia ter 

apresentado alguns problemas nos últimos tempos, tendo estes sido resolvidos 

depois de ter sido enviada a correspondência pelos CTT. Informou ainda que a 

documentação da próxima reunião será enviada por email a todos aqueles que 

solicitaram. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra que no que diz 

respeito a sinalização e colocação de lombas junto às escolas, a Junta de 

Freguesia realiza o pedido à CMCL, e esta consoante as suas possibilidades e 

tendo em conta às suas limitações irá realizar todos os ajustes possíveis. ------------ 

No que concerne às propostas apresentadas nas reuniões da Assembleia de 

Freguesia, o Presidente informou que todos os pedidos foram encaminhados para 

as entidades competentes e que a Junta de Freguesia tentará dispor de respostas 
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na próxima reunião de Assembleia de Freguesia. O Presidente relembrou que em 

determinadas ocasiões é necessário elaborar orçamentos e concursos, levando a 

que estas ocasiões se arrastem por alguns meses. ------------------------------------------ 

No que concerne à colocação do corrimão no Caminho dos Barreiros, o Presidente 

informou que o mesmo já foi pedido pela Junta de Freguesia. Referiu ainda que o 

procedimento adoptado pela Junta de Freguesia é a abertura de um concurso 

anual para o fornecimento de uma quantidade de metros de varandim, e depois é 

distribuído consoante as necessidades da freguesia. ---------------------------------------- 

O Senhor Presidente informou ainda que a Junta de Freguesia tem a seu dispor 

neste momento três funcionários do Subsídio Social de Desemprego mas que a 

Junta de Freguesia pretende pedir outros três beneficiários. ------------------------------ 

No que diz respeito a Vereda do Curral Velho, o Presidente informou que a Junta 

de Freguesia disponibilizou os materiais de construção do muro de suporte e a 

posterior colocação do varandim. Esta foi a solução apresentada à munícipe 

devido ao muro que ruiu ser de suporte aos terrenos da munícipe. Devido ao facto 

da Junta de Freguesia estar neste momento a reparar duas veredas, uma no 

Lombo do Galo e outra na Estrada do Brasileiro, foi proposto a munícipe que a 

Junta de Freguesia fornecia os materiais de construção e ficava da 

responsabilidade da munícipe a construção do muro. O Presidente informou ainda 

que aguarda pela resposta da munícipe. -------------------------------------------------------- 

Quanto à limpeza da Fajã das Galinhas, o Presidente comunicou que neste 

momento a Junta de Freguesia está a efectuar limpeza no sítio da Ribeira da 

Caixa, passando depois para o sítio do Garachico e depois se possível o sítio da 

Fajã das Galinhas, se a Junta continuar a dispor de beneficiários do Subsídio de 

Desemprego. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

O tesoureiro da Junta de Freguesia informou aos presentes que a Junta de 

Freguesia ao se candidatar para beneficiar de trabalhadores do Subsídio de 

Desemprego, a Junta tem de indicar a probabilidade destes ficarem empregados. 

Visto que esta probabilidade é diminuta, torna difícil a renovação de trabalhadores 

por esta via. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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No que concerne ao local da realização da Festa das Vindimas, o Presidente 

informou que a realização da Festa na Rua João Augusto de Ornelas causa um 

transtorno ao nível do trânsito, e que também é responsabilidade da Junta de 

Freguesia promover a zona do Mercado, ajudando desta forma os agricultores. 

Além disso o Mercado oferece melhores condições tanto ao nível de segurança 

como ao nível de higiene. --------------------------------------------------------------------------- 

Quanto a colocação de iluminação e espelho na Rua Padre Manuel Carlos da 

Silva, o Presidente informou que já foi pedido à CMCL através de ofício, e que a 

informação que a Junta de Freguesia dispõe é que seria colocado tanto o espelho 

como a iluminação. ------------------------------------------------------------------------------------ 

O tesoureiro da Junta informou que a rede Internet de acesso sem fios na zona do 

Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos faz parte do Caderno de Encargos 

do bar situado no Centro Cívico, e que a rede wireless será reposta nos próximos 

dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto ao lixo depositado na descida para a Escola Básica da Vargem, o 

Presidente referiu que o espaço existente é pequeno para a colocação de 

contentores, mas que irá ser estudada uma solução para esta situação. ------------- 

No que concerne a falta de contentores ou mau estado destes, o Presidente 

informou que a CMCL não tem stock de contentores, mas logo que a CMCL 

receba contentores serão distribuídos pelo Concelho. Ainda neste assunto o 

Presidente informou que a CMCL está a efectuar um levantamento das 

necessidades de Ecopontos no Concelho para posterior colocação em zonas 

necessitadas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto a construção do estacionamento por baixo do campo da Escola do Covão, 

esta proposta já foi apresentada pela Junta de Freguesia à CMCL, mas a 

informação recebida foi que esta obra seria da responsabilidade da Secretaria 

Regional do Equipamento Social, devido à dimensão e custos da obra. --------------- 

Para finalizar o Presidente informou que também é da opinião que a Rua João 

Augusto de Ornelas tem pouca iluminação e que a Junta de Freguesia iria encetar 

contactos com a CMCL e Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) para que se 
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encontre uma solução. ------------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Assembleia de Freguesia propôs aos presentes que o Voto de 

Louvor ao Grupo Desportivo do Estreito apresentado pelo MPT, fosse em nome da 

Assembleia de Freguesia, não tendo objecção por parte dos presentes. -------------- 

Votação do Voto de Louvor ao Grupo Desportivo do Estreito apresentado 
pela Assembleia de Freguesia --------------------------------------------------------- 

“Aprovado por unanimidade.” ----------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------- ORDEM DO DIA ----------------------------------------- 
Ponto 1 – 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 administrativa realizada pela 

Junta durante o período de Maio a Junho nomeadamente: o envio de vinte e sete 

ofícios a várias entidades e cerca de sessenta e quatro atestados a residentes da 

freguesia. No que concerne a obras realizadas no mesmo período é de destacar a 

reconstrução de uma ponte e parte da pavimentação que caiu na Vereda do 

Lombo do Galo que dá acesso a vários terrenos agrícolas, a construção de uma 

ponte em metal na Travessa do Cabo Podão que liga à Estrada do Brasileiro, a 

pavimentação de parte da anterior vereda na zona de maior dificuldade de acesso 

com uma extensão aproximada de oitenta metros, e a pavimentação de uma 

Vereda na Levada do Norte, junto à Fonte Bexiga com uma extensão de sessenta 

metros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2 – Tratar de assuntos relacionados com a freguesia ------------------------- 

Nenhum dos presentes pretendeu usar da palavra. ------------------------------------------ 

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

Freguesia deu por encerrada a sessão, pelas vinte horas. De tudo para constar se 

lavrou a presente acta que após lida e aprovada irá ser devidamente assinada. ---- 
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PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

 

__________________________ 

PRIMEIRO SECRETÁRIO  

 

_________________________ 

 SEGUNDA SECRETÁRIA   

 

 

_________________________ 

 


