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-----------------------------ATA NÚMERO 02/2013------------------------------ 

Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de 

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

treze.--------------------------------------------------------------------------------- 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e treze, 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: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesa da Assembleia: ------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente: Dany Francisco de Freitas de Barros (PSD), substituto da presidente, 

na qualidade de 1.º secretário. --------------------------------------------------------------------- 

Primeira secretária: Fátima Paulina Pita Henriques Barros (PSD), substituto do 1.º 

secretário, na qualidade de 2.ª secretária. ------------------------------------------------------ 

Segundo secretário: Eusébio Sousa Pestana da Silva (PSD), substituto da 2.ª 

secretária.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Pela Lista do MPT: ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Pela Lista do PS: ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Pela Lista do CDS: ----------------------------------------------------------------------------------- 

José Lídio Figueira Aguiar --------------------------------------------------------------------------- 

Amílcar Henriques Figueira ------------------------------------------------------------------------- 

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

José Adelino Gonçalves, Presidente, José Rui Abreu Pita, Tesoureiro, Gabriel da 

Silva Pereira, Secretário, Maria Rosália Rodrigues de Sousa Vieira, Vogal, e Ana 

Maria Abreu de Jesus, Vogal. ---------------------------------------------------------------------- 
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Ausências: ------------------------------------------------------------------------------ 

Verificou-se não estarem presentes os seguintes membros: Graça da Conceição 

Figueira de Barros (PSD), Manuel Paulos Mendez (MPT) e Bruno Narciso Ribeiro 

de Ornelas (PS). ---------------------------------------------------------------------------------------

Verificada a existência de quórum, o Senhor 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 dezoito de abril de dois mil e treze 

foi 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 19 

de abril a 28 de Junho do corrente ano.------------------------------------------------------ 

Foi dado a conhecer aos presentes a atividade exercida pela Junta no período de 

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

limpezas, foram efectuados nas seguintes veredas/caminhos: Caminho do 

Cabouco, Vereda do Cabo Podão do Simão, Travessa do Cabo do Podão, 

Caminho do Lombo do Cabouco, Vereda da Quinta de Santo António ao 

Garachico e Vereda da Ladeira do Cabo do Podão. Foram colocados varandins de 

suporte na Vereda da Fajã das Galinhas e na Entrada 2 do Caminho do Cabouco. 

Foi fornecido o seguinte material para pequenas obras elaboradas pelos 

munícipes: tubos para tapar poço junto à Vereda das Lavagens (Fôro) e herbicida 

para a limpeza da Vereda do cabo do Podão do Simão. No que diz respeito a 

pavimentações e outras reparações, a JF reparou a levada na Rua Dr. António 

Vitorino de Castro Jorge, reparou a levada do Damasqueiro e pavimentou uma 

entrada na Rua Padre Manuel Carlos da Silva. No que diz respeito ao Lazer e 

Cultura foram realizados programas de divulgação em direto a partir do Mercado. 

Foram atribuídos apoios financeiros à Banda Orquestral de Cª de Lobos “Os 

Infantes” para uma visita de estudo à ilha Terceira no âmbito de um intercâmbio 
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cultural e à Casa do Povo do Estreito para as Marchas Populares. Na área social 

foi atribuída pela Junta uma cama hospitalar a uma pessoa carenciada. Quanto a 

procedimentos administrativos foram passados 152 atestados e certidões, 27 

ofícios, 20 certificações de agregados familiares, 182 registos e despacho de 

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

Ponto 3 – Tratar de assuntos relacionados com a Freguesia;------------------------ 

O senhor Lídio Aguiar, CDS-PP usou da palavra para sugerir que o horário do 

cemitério deveria ser alargado até as 13 horas ao Domingo. Questionou se o 

espaço previsto para o pavilhão estará disponível para outros fins, nomeadamente 

hortas urbanas. Para finalizar enunciou alguns carros abandonados pela freguesia, 

e frisou que a Vereda do Passal necessitava de limpeza. ---------------------------------- 

O senhor Isidoro Gonçalves, MPT usou da palavra para relembrar o mau estado 

em que se encontram as estradas da freguesia, pedindo a Junta que expusesse a 

situação ao Governo Regional através de fotografias, de forma a que esta situação 

seja regularizada, pois com o Inverno a situação ainda irá piorar. Relembrou ainda 

que na Estrada do Covão na Ribeira do Jorge parte da estrada abateu no 20 de 

fevereiro e que essa situação é perigosa tanto para os automobilistas como para 

as pessoas que andam a pé. ----------------------------------------------------------------------- 

O senhor presidente, Adelino Gonçalves usou da palavra para informar que irá 

solicitar à Câmara Municipal de Câmara de Lobos o alargamento do horário do 

cemitério. Informou ainda que o espaço do pavilhão está mesmo bloqueado para o 

pavilhão. Sobre os carros abandonados comunicou que a CMCL já tem 

conhecimento disso e que a Vereda do Passal já se encontra limpa. Para finalizar 

informou que a Junta de Freguesia irá novamente pressionar o Governo Regional 

para a necessidade da reparação das estradas da freguesia e que irá ser colocado 

um varandim na estrada do Covão, na zona que abateu no 20 de Fevereiro. 

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

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu 

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

presente ata que após lida e aprovada irá ser devidamente assinada. -----------------  
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PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

 

___________________________________ 

PRIMEIRA SECRETÁRIA 

 

___________________________________ 

SEGUNDO SECRETÁRIO 

 

___________________________________ 

 

 


