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----------------------------ATA NÚMERO 03/2014--------------------------- 

Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de 

Câmara de Lobos, realizada a trinta de setembro dois mil e 

catorze. ------------------------------------------------------------------------- 

Ao trigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, na Sede da 

Junta de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, reuniu esta Assembleia, a 

fim de se realizar a terceira sessão ordinária do ano em curso. ---------------------- 

Presenças: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Pela Lista do PSD: ------------------------------------------------------------------------------- 

Maria Fernanda Figueira da Silva Caldeira, Presidente --------------------------------- 

Emanuel da Silva Gonçalves, 1.º Secretário ----------------------------------------------- 

Juan Óscar de Sousa Abreu, 2.º Secretário ------------------------------------------------ 

Ana Maria Abreu de Jesus ---------------------------------------------------------------------- 

Francisco Alberto dos Reis Figueira ----------------------------------------------------------

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

Pela Lista do MPT: ------------------------------------------------------------------------------ 
José Isidoro Gonçalves Ramos ---------------------------------------------------------------- 

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

Julieta Pereira de Faria Gonçalves ----------------------------------------------------------- 

Pela Lista da Coligação / Mudança -------------------------------------------------------- 

Aurélio Celestino de Jesus ---------------------------------------------------------------------- 

Maria Zélia da Silva Santos --------------------------------------------------------------------- 

Pela Lista do CDS: ------------------------------------------------------------------------------ 
José Lídio Figueira Aguiar ---------------------------------------------------------------------- 

Cláudia Patrícia Mendes Pita ------------------------------------------------------------------ 

Membros da Junta de Freguesia: ---------------------------------------------------------- 

Gabriel da Silva Pereira, Presidente --------------------------------------------------------- 

José Rui Abreu Pita, Secretário --------------------------------------------------------------- 

Graça da Conceição Figueira de Barros, Tesoureira ------------------------------------ 

Élvio Eduardo Gonçalves dos Santos, Vogal ---------------------------------------------- 
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Alexandre Emanuel Marques Figueira, Vogal --------------------------------------------- 

Verificada a existência de quórum, a Senhora Presidente da Mesa declarou 

aberta a sessão, pelas dezanove horas. ---------------------------------------------------- 

--------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA---------------- 

ATA DA SESSÃO ANTERIOR: --------------------------------------------- 

A ata da última Sessão Ordinária realizada em vinte e sete de junho de dois mil 

e catorze foi submetida a votação, sendo aprovada por unanimidade. ------------- 

----------------------------------------- ORDEM DO DIA ----------------------------------------- 

Ponto 2 - Apreciação da informação do Senhor Presidente da Junta 

de Freguesia acerca da atividade exercida pela Junta, durante o período 

de julho a setembro do corrente ano. ---------------------------------------------------- 

Foi dado a conhecer aos presentes, a atividade exercida pela Junta de 

Freguesia entre o período de vinte e sete de junho a trinta de setembro de dois 

mil e catorze, o qual se encontra apenso à respetiva ata. ------------------------------ 

INTERVENÇÃO DOS ELEITOS: --------------------------------------------  

A senhora Julieta Pereira de Faria Gonçalves, MPT, usou da palavra 

para relembrar algumas situações que ainda não foram resolvidas, 

nomeadamente, na Ponte da Vargem e a vereda de acesso à 

ribeira do salão, necessária para os regantes usufruírem de água 

para as suas fazendas. ------------------------------------------------------- 

O senhor José da Silva Figueira, MPT, usou da palavra para 

questionar de já foi feita alguma reunião com a edil idade câmara-

lobense para a construção do muro entre o centro cívico e o 

cemitério. Relat ivamente a outras situações, o deputado solicita 

um corrimão na Rua Prócoro Macedo Júnior, número cento e 

cinquenta e dois, questiona sobre o andamento das hipotéticas 

redes de esgotos no Caminho do Ernesto, Vereda dos Lavadouros 

e no Caminho da Estação do Covão. Por f im, solici ta uma 

intervenção no escoamento das águas na Vereda da Gracinha. ----- 
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O senhor José Isidoro Gonçalves Ramos, MPT, usou da palavra 

para distinguir a organização da Festa das Vindimas, decantando o 

tradicional cortejo. Uma vez que no principal dia do evento, 

sábado, choveu imenso, o deputado questiona sobre a 

possibil idade de ressarcir em parte, a l icença que os comerciantes 

pagaram para usufruírem de um espaço comercial, colmatando as 

perdas signif icat ivas que tiveram. ----------------------------------------- 

O deputando argumentou sobre a possibil idade de comemorar-se o 

dia da freguesia, homenageando individualidades que se 

destacaram em prol da população, nomeadamente, o Doutor Castro 

Jorge, i lustre médico, o Senhor António Prócoro Macedo Júnior, 

presidente da Câmara de Câmara de Lobos, o Senhor João Albino 

de Barros, últ imo regedor da freguesia do Estreito, o Senhor 

Ernesto Pinto Correia, fotógrafo, entre outros. Uma vez que não 

existe data exata da criação da freguesia, propõe o dia da 

elevação a Vila como possível data para as respetivas 

comemorações. ---------------------------------------------------------------- 

Por f im, o deputando deu ênfase ao conterrâneo Marcos Freitas, 

pela sua participação na equipa portuguesa na obtenção no 

campeonato europeu de ténis de mesa. Salientou ainda um outro 

jovem do Grupo Desport ivo do Estreito, Décio Andrade, campeão 

nacional do dardo, do peso e do martelo. -------------------------------- 

A senhora Maria Zélia da Silva Santos, Coligação / Mudança, destacou 

três situações no sít io da Fajã das Galinhas: primeiramente 

questionou sobre qual a previsão para a abertura do Centro 

Intergeracional da Fajã das Galinhas; alertou para o despejo de 

terras efetuadas ilegalmente na encosta da Estrada José Avelino 

Pinto (acesso à Fajã das Galinhas); por f im, questionou sobre a 

possibil idade de uma rede de esgotos que sirva os interesses da 

população residente neste sít io. ------------------------------------------- 
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A senhora Cláudia Patrícia Mendes Pita, CDS, usou da palavra 

para solicitar a criação de uma feira periódica no mercado da 

freguesia. ----------------------------------------------------------------------- 

O senhor José Lídio Figueira Aguiar, CDS, usou da palavra para 

deixar algumas sugestões: sugere que seja alertada a of icina que 

deixa um camião de apoio ao staff do ral ly vinho madeira na 

estrada principal na zona do Covão, uma vez que este afeta o 

normal trânsito da mesma; sugere que já não se justif ica o espelho 

presente na entrada que dá acesso à Igreja da Encarnação, 

considerando a hipótese de recoloca-lo na entrada da estrada que 

dá acesso à Capela de Santa Maria Gorete; sugere que a Festa 

das Vindimas deveria aludir cada vez mais aos petiscos que 

acompanhavam o nosso famoso vinho, engrandecendo o evento e 

a sua tradição. Alerta ainda para o fato de os dias que se 

comemoram a referida festa deveriam ser alterados para o f im-de-

semana seguinte, de modo a não coexistirem com outras festas. --- 

O deputado agradece o fato de terem sido substi tuídos os 

contentores do l ixo na zona do Covão/Lombo do Galo. Sublinha 

que deveria ser feito um voto de louvor para o at leta Marcos 

Freitas pelo seu feito, atual campeão europeu de ténis de mesa 

pela seleção portuguesa. Elucida a ideia do MPT, sobre as 

comemorações do dia da freguesia, alegando a sua suprema 

importância. -------------------------------------------------------------------- 

O senhor presidente usou da palavra para responder às questões 

colocadas pelos intervenientes. Quanto aos problemas 

apresentados pela senhora Julieta Pereira de Faria Gonçalves, MPT, 

respondeu que já informou o presidente da Junta de Freguesia de 

Câmara de Lobos e conjuntamente, irão proceder à construção do 

muro na Ponte da Vargem. Irá proceder à verif icação da levada 

junto à referida Ponte. -------------------------------------------------------- 
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Relat ivamente às questões deixadas pelo senhor José da Silva 

Figueira, MPT, responde que já está a ser preparada por parte da 

Câmara Municipal uma vedação para o cemitério, salvaguardando 

a reparação daquela zona. Irá ser prontif icada a reparação do 

varandim na Rua Prócoro Macedo Júnior. Relativamente aos 

esgotos, a Junta de Freguesia irá notif icar novamente a ARM. Na 

Vereda dos Lavadouros, está ser estudada uma outra solução por 

parte da Câmara Municipal que vá de encontro com as exigências 

de alguns moradores. Irá proceder à verif icação no Córrego da 

Gracinha. ------------------------------------------------------------------------ 

Quanto às disposições deixadas pelo senhor José Isidoro 

Gonçalves Ramos, MPT, o senhor presidente reconhece o prejuízo 

dos comerciantes na festa das vindimas, mas salvaguarda que não 

foram cobradas licenças às barrancas que f icaram na artéria 

principal, sendo portanto impossível o ressarcimento. Ainda assim, 

a Junta de Freguesia assumiu parte do aluguer das referidas 

barracas. No que diz respeito às comemorações do dia da 

freguesia, responde que já estão previstas para o ano de dois mil e 

quinze, aquando o aniversário dos quinhentos anos da nossa 

freguesia, destacando as individualidades da nossa terra. ----------- 

Em resposta à senhora Maria Zélia da Silva Santos, Coligação / 

Mudança, alega que informou a Câmara Municipal sobre muro de 

proteção da Fajã das Galinhas e os constantes despejos de terras 

naquela zona. Relativamente aos esgotos, já foi feita uma petição 

à ARM e à Câmara Municipal para que fosse construída uma fossa 

coletiva. O Centro Intergeracional da Fajã das Galinhas irá ser 

reparado. Foi efetuada uma candidatura ao Instituto de Emprego 

da Madeira para um POT na área de Geriatr ia, a f im de responder 

às necessidades da população idosa residente naquele sít io. Além 

disso, foi efetuada uma parceria com o Grupo Desportivo do 
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Estreio para que algumas crianças e jovens possam usufruir de 

algum desporto no campo da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do 

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

Em resposta à senhora Maria Zélia da Silva Santos, Coligação / 

Mudança, o senhor presidente alegou que feira já criada, Feira 

TROCAStock. ------------------------------------------------------------------ 

Por f im, respondeu às questões deixadas pelo senhor José Lídio 

Figueira Aguiar, CDS. Irá falar com a polícia para intervir no caso 

do camião que atrapalha a circulação. Irá pedir através da Junta 

de Freguesia que os técnicos da Câmara verif iquem se justif ica-se 

o espelho tanto na entrada que dá acesso à Igreja da Encarnação, 

como na estrada que dá acesso à Capela de Santa Maria Gorete. 

Relat ivamente à Festa da Vindimas, é de todo o interesse que não 

se faça no primeiro f im-de-semana de setembro, mas sim no 

segundo f im-de-semana, não coincidindo com outras festas. Já em 

anos anteriores foi enviado o pedido de alteração de datas para a 

Secretaria Regional do Turismo e Transportes. ------------------------- 

O senhor José Lídio Figueira Aguiar, CDS, tomou a palavra e 

questionou quando é que foi feito esse pedido. ------------------------- 

O senhor José Rui Abreu Pita, Secretário da Junta de Freguesia, 

respondeu que já foi feito a alguns anos atrás, tendo sido mostrado 

uma cópia em assembleias anteriores do ofício enviado e da 

resposta remetida por parte da Secretaria. ------------------------------ 

O senhor José Lídio Figueira Aguiar, CDS, referiu que irá efetuar 

um projeto de resolução a apresentar o pedido de alteração de 

datas do referido evento. ---------------------------------------------------- 

Ponto 3 - Aprovação da proposta de revisão orçamental. ------------------------- 

Dado a conhecer atempadamente a todos os presentes a proposta de revisão 

orçamental, o senhor presidente tomou a palavra e explicou que esta verba não 

contemplada em orçamento para este ano tem a ver com o IMI Rústico e o IMI 
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Urbano, sendo redistribuída por outras rúbricas do orçamento: a rubrica outros 

bens contará mais oitocentos e sessenta euros, a rubrica outros serviços 

contará com mais quinhentos e cinquenta euros, e a viação rural contará com 

mais quatro mil euros. ---------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente a Presidente da Assembleia colocou este ponto a votação, 

sendo aprovado por maioria com seis votos a favor por parte dos deputados da 

Lista do PSD e sete abstenções das restantes listas. ----------------------------------- 

A Senhora Presidente da Mesa propôs à Assembleia que o ponto três da 

Ordem do Dia fosse aprovado em minuta, tendo o mesmo sido aprovado por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------- ENCERRAMENTO ----------------------------------------- 

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

Freguesia deu por encerrada a sessão, pelas vinte horas e cinco minutos. De 

tudo para constar se lavrou a presente ata que após lida e aprovada irá ser 

devidamente assinada. -------------------------------------------------------------------------- 

 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

 

___________________________________ 

PRIMEIRO SECRETÁRIO 

 

___________________________________ 

 

SEGUNDO SECRETÁRIO 

 

___________________________________ 

 


