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---------------------------ATA NÚMERO 03/2012------------------------------ 
Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de 
Câmara de Lobos, realizada a vinte de setembro de dois mil e 
doze.-------------------------------------------------------------------------------- 

Ao vigésimo dia de setembro de dois mil e doze, na Sede desta Autarquia, reuniu 

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

de dois mil e doze, 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ausências: ------------------------------------------------------------------------------ 
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Verificou-se não estar presente o Senhor José da Silva Figueira, MPT. ---------------- 

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

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

-------------------------- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------- 
O senhor Amílcar Figueira, CDS-PP usou da palavra para recomendar que se 

colocasse uma síntese e fotografias do que é tratado nas reuniões da Assembleia 

de Freguesia no Facebook da Junta de Freguesia, de forma a divulgar o trabalho 

efetuado pelos membros. ---------------------------------------------------------------------------- 

O senhor José Isidoro, MPT usou da palavra para referir que devido a situação 

atual do país e da região, existe um grande número de desempregados na 

freguesia, havendo dificuldades na aquisição de manuais escolares e 

medicamentos. Apelou à JF que centrasse as suas atenções nestes problemas, 

referindo que a JF e a ACRE têm trabalhado na distribuição de géneros 

alimentares, podendo ainda pressionar mais entidades como a CMCL e a Cáritas 

de forma a obter mais géneros alimentares para a distribuição. Sobre a distribuição 

referiu que por vezes existem pessoas que recebem esses géneros e não os 

necessitam. Sugeriu ainda que a JF poderia criar um fundo nas farmácias de 

forma a apoiar as pessoas com mais dificuldades na aquisição de medicamentos. 

Referiu ainda que o passeio em construção na Rua João Augusto de Ornelas é 

estreito e deveria ter um corrimão. Para finalizar referiu que no início da descida da 

Ladeira do Fôro deveriam ser construídas duas lombas e como esta ladeira é 

ingreme deveriam ser construídos degraus no meio da estrada. ------------------------- 

O senhor Lídio Aguiar, CDS-PP usou da palavra para saudar a organização da 

Festa das Vindimas. Questionou ainda como são atribuídas as licenças para as 

barracas. Sugeriu ainda que o palco poderia ser colocado mais ao fundo, sendo 

possível a colocação de algumas barracas de vinho. Para finalizar questionou se já 

é obrigatório a aquisição de contentores do lixo por parte dos moradores. ------------ 

O senhor Amílcar Figueira, CDS-PP questionou a possibilidade de ser colocado 

um varandim no Caminho do Caldas. Referiu ainda que na Rua António Prócoro 

Macedo de Júnior existem 3 viaturas abandonadas. ----------------------------------------- 
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O senhor Narciso Ornelas, PS usou da palavra para referir que nos últimos anos a 

Festa das Vindimas está a ser bem organizada mas sente que está a ser relegada 

para 2º plano por parte da Secretaria Regional do Turismo. Ofereceu ainda à JF 

uma fanzine que é elaborada por pessoas da freguesia. ----------------------------------- 

O senhor presidente usou da palavra para referir que a JF tem se mostrado 

preocupada com os problemas financeiros que a população atravessa. Quanto à 

distribuição alimentar em colaboração com a ACRE, foi possível distribuir em 2011 

cerca de 85 toneladas de alimentos, tendo em 2012 já distribuído 27 toneladas 

tendo ainda 75 toneladas para distribuir na parte final dos meses de outubro e 

novembro. O concurso é feito pela ACRE a fundos europeus através da 

Segurança Social, com os dados do agregado familiar do ano fiscal anterior e é 

enviado um programa por agregado a informar o que tem de receber e que tem de 

ser assinado pelo agregado. Sobre o passeio da Rua João Augusto de Ornelas 

referiu que a ideia é cortar o muro e fazer um varandim ficando assim o passeio 

mais largo. Sobre o licenciamento das barracas para a Festa das Vindimas, referiu 

que o procedimento adotado foi o do leilão. Sobre o varandim no Caminho do 

Caldas informou que a JF irá analisar a situação e que irá informar a CMCL sobre 

as viaturas abandonadas. Para finalizar o presidente referiu que a Secretaria 

Regional do Turismo poderia divulgar melhor a Festa das Vindimas. ------------------- 

Ponto 1 – Aprovação da ata da reunião anterior. ---------------------------------------- 

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

doze foi alterada, sendo lida e aprovada na próxima reunião. ---------------------------- 
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 no período de 

julho a setembro do corrente ano, nomeadamente no que diz respeito às mondas e 

limpezas que foram efetuadas na Travessa do Calvário, Caminho das Fontes, 

Beco das Fontes e Travessa da Marinheira. --------------------------------------------------- 

No que concerne ao Lazer e Cultura foi organizada a XXXV Festa das Vindimas. - 
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Quanto a procedimentos administrativos foram passados 243 atestados e 

certidões, 62 ofícios, 152 certificações de agregados familiares, 135 registos e 

despacho de correspondência. -------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3 – Parecer sobre a reorganização administrativa territorial autárquica- 
Foi apresentado um parecer sobre a reorganização administrativa territorial 

autárquica, referindo a posição de discordância sobre a reorganização autárquica. 

Teve parecer favorável por unanimidade por parte da Assembleia de Freguesia. --- 

------------------------------------- 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. ----  

 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

 

___________________________________ 

PRIMEIRO SECRETÁRIO 

 

___________________________________ 

SEGUNDA SECRETÁRIA 

 

___________________________________ 

 

 


