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----------------------------ATA NÚMERO 02/2014--------------------------- 

Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de 

Câmara de Lobos, realizada a vinte e sete de junho dois mil e 

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

Ao vigésimo sétimo dia do mês de junho 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 segunda 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 ---------------------------------------------------------------------- 

José Martinho Nunes Pereira, em substituição de 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, substituta de Manuel Elmino da Silva Figueira ------ 

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 ------------------------------------ 
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Élvio Eduardo Gonçalves dos Santos, Vogal ---------------------------------------------- 

Alexandre Emanuel Marques Figueira, Vogal --------------------------------------------- 

Ausências: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Verificou-se não estarem presentes os membros: Manuel Elmino da Silva 

Figueira (Coligação / Mudança) e Francisco Alberto dos Reis Figueira (PSD). -- 

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

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

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

Foi presente, um pedido de suspensão de mandato do Sr. Manuel Elmino da 

Silva Figueira, membro e candidato à Assembleia de Freguesia pela lista da 

Coligação Mudança, por um período de um ano (365 dias), de acordo com o 

disposto no ponto 4, do artigo 77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, por motivos de ordem 

profissional. Após a verificação da identidade e legitimidade do substituto eleito 

à Assembleia de Freguesia: Maria Zélia da Silva Santos, residente na Estrada 

Nova do Castelejo, n.º 108, Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, 

Concelho de Câmara de Lobos, portadora do Cartão de Cidadão com a ID 

CVIL n.º 13045881 3, válido até 2018-02-03, procedeu-se à respetiva 

substituição, nos termos do artigo 77.º e n.º 1 do artigo 79.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 

11 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A ata da última Sessão Ordinária realizada em vinte e oito de abril de dois mil e 

catorze foi submetida a votação, sendo aprovada com doze votos a favor e 

uma abstenção do membro Maria Zélia da Silva Santos (Coligação / Mudança). 

----------------------------------------- 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 maio a junho do corrente ano. --------------------------------------------------------- 



 
FREGUESI A DO ESTREITO DE C ÂM AR A DE LOBOS  

ASSEMBLEIA DE FREGUE SIA 

 

 

 

 3 

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

Freguesia entre o período de vinte e nove de abril a vinte e sete de junho de 

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

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

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

apresentar alguns problemas que já advêm do mandato anterior e 

que são de maior responsabil idade da Empresa ARM – Águas e 

Resíduos da Madeira, nomeadamente as situações dos esgotos no 

Caminho da Estação do Covão e do Caminho do Ernesto, entre o 

Reforço e a Escola do EB1/PE do Covão: já existem avanços, já 

foram formalizados contatos ou já foram tomados procedimentos 

para o tratamento desta situação? Ainda no que respeita a este 

tema, ver também junto da ARM a possibi l idade de esgoto na 

Vereda dos Lavadouros. ----------------------------------------------------- 

Relat ivamente a questões de segurança, qual a possibil idade de 

colocação de um corrimão nas escadas que dão acesso à casa 

paroquial da Igreja do Covão, junto à casa do Senhor Vasco.--------

Uma outra situação, sem responsabil idade direta da Junta de 

Freguesia, prende-se com a água de rega acima da Levada do 

Norte: apesar de exist irem muitas zonas com água de nascentes, 

na zona do Covão apenas existe a possibil idade de util izar água 

potável. As pessoas chegam a pagar exageros de água à ARM 

para produzirem alguma agricultura de subsistência. Qual é 

viabi l idade de se conseguir uma outra forma de aquisição de água 

para f ins agrícolas? ----------------------------------------------------------- 

Uma vez que estão previstas obras para o Largo do Pico, ver qual  

é a possibil idade de cimentar o restante da Vereda da Gracinha. --- 

O senhor José Isidoro Gonçalves Ramos, MPT, usou da palavra 

para pronunciar cinco questões relat ivas à segurança das pessoas. 

Apenas algumas são da responsabil idade da Junta de Freguesia. 
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Contudo, compete à Junta de Freguesia alertar as entidades 

competentes para resolução das mesmas. ------------------------------- 

Coexistem três situações advindas do inopinado vinte de fevereiro 

de dois mil e dez: a primeira, na Estrada da Fajã das Galinhas, 

logo à entrada, sentido Castelejo – Fajã das Galinhas, uma 

derrocada destruiu um muro, numa extensão de dez metros 

aproximadamente. Representa um grande perigo, pois esse 

it inerário está assente sobre uma escarpa abismal até à ribeira dos 

socorridos. A segunda situação encontra-se na Estrada Regional 

entre a Ponte da Ribeira do Inferno e o Estreito, logo após a 

primeira curva, onde também uma derrocada destruiu um muro, 

sobranceiro à Ribeira do Inferno. Por últ imo, no sít io das 

Romeiras, acima do Caminho dos Tis, existe uma vereda destruída 

(Vereda das Furnacas), em que a população tem de passar dentro 

da ribeira, f icando exprobrada pela inatividade das entidades 

competentes. Como esta vereda f ica na divisão com o Jardim da 

Serra, e a Junta de Freguesia desta edil idade já se comprometeu a 

arranjar a parte que lhe pertence, o deputado questiona sobre a 

possibil idade de fazer a obra em conjunto. ------------------------------ 

No Caminho do Estaleiro, sít io da Quinta de Santo António, a Junta 

de Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos fez um pequeno 

muro, e bem, para que as águas não transbordassem para os 

terrenos abaixo do nível do caminho. No entanto, como a estrada é 

demasiado estreita e muitos carros estacionam dentro da faixa de 

rodagem, aquando a passagem de um outro carro, as pessoas 

tendem a colocar-se nesse pequeno muro de dez centímetros 

correndo o r isco de caírem pelos socalcos. Torna-se 

imprescindível um varandim neste local. --------------------------------- 

Na Rua do Damasqueiro, no troço entre o Caminho Velho do Fôro 

e a Rua Fundação Dona Jacinta de Ornelas (Grupo Desport ivo do 
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Estreito) existe um paredão de suporte da estrada que, aquando 

eventos festivos (Carnaval, Marchas Populares, Cortejo das 

Vindimas, Procissões) concentram centenas de pessoas, havendo 

risco de declinarem este paredão de altura considerável. Qual a 

possibil idade de colocar uma proteção nesta estrada? ---------------- 

A senhora Jul ieta Pereira de Faria Gonçalves, MPT, usou da 

palavra para sal ientar que a varanda da Vereda do Salão já foi 

reparada, mas lembrou as outras situações que ainda não foram 

resolvidas, nomeadamente, na Ponte da Vargem e o varandim na 

subida para o Coelhinho. ---------------------------------------------------- 

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

deixar alguns assuntos que merecem atenção. Uma adufa abaixo 

do Restaurante Viola que está sem a tampa. O Caminho do Salão 

necessita claramente de reparos no asfalto. Solicita que a Junta de 

Freguesia informe a Câmara Municipal de Câmara de Lobos. 

Também no Caminho do Pico do Covão, desde a levada até o 

minimercado do Senhor António, requer grandes reparos não só na 

vereda mas também na levada, uma vez que muitas pessoas 

util izam este caminho para chegarem ao Pico. --------------------------

O deputado deixa uma sugestão: uma vez que outras freguesias 

trabalham assiduamente na promoção das mesmas, era importante 

trabalharmos ideias para o turismo, mesmo sendo aquelas que 

tenham sido apresentadas pelo próprio CDS ou outras, que 

promovam e levem a bom porto a nossa terra. Lembra dinâmicas 

que possam ser feitas: alguma coisa sobre a vinha; roteiros na 

Levada do Norte, potenciando parcerias com os próprios 

agricultores para que as pessoas/turistas possam desfrutar da f lor 

e do fruto das nossas cerejeiras. Um outro percurso seria no 

Caminho da Ponte, entre o f im do Caminho dos Tis e a Escola do 

Garachico, entre muitos outros trajetos l indíssimos da nossa 
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f reguesia que poderiam ser melhorados, incentivados ou mantidos 

pela própria Junta de Freguesia ou pelos proprietários dos terrenos 

adjacentes, de forma a potenciarem mais-val ias à nossa terra. ----- 

Para terminar, o deputado deixa duas questões: a primeira, 

relat ivamente aos caminhos agrícolas que t inham sido propostos 

para a freguesia do Estreito, em que situação está? Para quando 

estão previstas o seu início? A segunda questão: a antiga escola 

do Salão pertence a privados ou ao Estado? ---------------------------- 

O senhor presidente usou da palavra para responder às questões 

colocadas pelos intervenientes. Quanto aos problemas 

apresentados pelo senhor José da Silva Figueira, MPT, respondeu 

que já informou ao ARM sobre os esgotos no Caminho da Estação 

do Covão e do Caminho do Ernesto, entre o Reforço e a Escola do 

EB1/PE do Covão, a pedir o lançamento da respetiva rede; Na 

situação da Vereda dos Lavadouros, a ARM aguarda uma 

declaração de um residente para avançar com as obras; 

Relat ivamente ao corrimão nas escadas que dão acesso à casa 

paroquial da Igreja do Covão, a Junta irá tomar os devidos 

procedimentos; No que diz respeito à água de rega acima da 

Levada do Norte, será extremamente dif ícil solucionar esse 

problema; Na Vereda da Gracinha as obras da nova estrada 

agrícola irão solucionar o problema. -------------------------------------- 

Seguidamente o senhor presente respondeu às questões focadas 

pelo senhor José Isidoro Gonçalves Ramos, MPT. Tem 

conhecimento sobre a situação na Fajã das Galinhas e irá 

encaminhar para o Município; Na Estrada Regional, sabe que o 

Município já alertou o Governo Regional, mas irá reforçar com um 

ofício por parte da Junta de Freguesia; Na Vereda da Fonte das 

Romeiras (Furnacas) irá verif icar a situação; No Caminho do 

Estaleiro, a Junta não irá intervir, uma vez que as obras da estrada 
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da Quinta de Santo António à Figueira de Lameiro já iniciaram e 

uma ramif icação irá encabeçar precisamente no ponto de 

referência indicado, f icando resolvida a situação; A intervenção na 

Rua do Damasqueiro terá de ser feita por parte do Município. Irá 

alertar sobre a situação. ----------------------------------------------------- 

Quanto as questões deixadas pela senhora Julieta Pereira de Faria 

Gonçalves, MPT: a varanda na subida do Coelhinho, será colocada 

a seu devido tempo; e o muro da Ponte da Vargem a Junta irá 

ceder o material a um residente que comprometeu-se a fazer as 

obras necessárias. ------------------------------------------------------------ 

No que concerne às questões deixadas pelo senhor José Lídio 

Figueira Aguiar, CDS. Irá verif icar a situação da adufa abaixo do 

Restaurante Viola; No Caminho do Salão, o senhor presidente já 

alertou o Município para o asfalto dos buracos existentes; No 

Caminho do Pico do Covão irá tornar-se numa estrada agrícola, o 

que irá resolver a situação. No entanto, a Junta irá l impar a vereda 

mas sem fazer grandes intervenções; Sobre o turismo, devemos 

aguardar, uma vez que a Câmara está a fazer um roteiro para cada 

freguesia tendo mais meios para o efeito; O caminho agrícola entre 

a Quinta de Santo António e a Figueira de Lameiro já deu início e 

os outros aguardam f inanciamento do FEADER; A antiga escola do 

Salão é de domínio privado. ------------------------------------------------ 

Ponto 3 - Aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia. ------------ 

Dado a conhecer atempadamente a todos os presentes o Regimento da 

Assembleia de Freguesia, com reiteração das dúvidas nos seguintes pontos: 

no Artigo 11.º, alínea c) do ponto 1, e no Artigo 24.º, pontos 1 e 9 foi tomada a 

deliberação do teor seguinte: ------------------------------------------------------------------ 

“Aprovado por maioria com onze votos a favor do PSD, do MPT e da Coligação 

/ Mudança e duas abstenções do CDS-PP”. ----------------------------------------------- 

Ponto 4 - Apreciação e votação do Voto de Louvor a Marcos Freitas pela 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 

conquista do segundo título Europeu da Liga dos Campeões na 

modalidade de Ténis de Mesa. -------------------------------------------------------------- 

Foi dado a conhecer aos presentes, a proposta para o Voto de Louvor ao atleta 

Marco Freitas pela conquista do segundo título Europeu da Liga dos Campeões 

na modalidade de Ténis de Mesa. ------------------------------------------------------------ 

Seguidamente a Presidente da Assembleia colocou este ponto a votação, 

sendo aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 

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 

 

___________________________________ 

 


