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---------------------- ------ATA NÚMERO 03/2015-------------- ------------- 

Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de 

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

quinze. ------------------------------------------ ------------------------- -------  

Ao trigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, 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 ------------------------------------------------ 

José Martinho Nunes Pereira ------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

Independentes: ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

António Ismael da Silva, Coligação / Mudança -------------------------------------------- 
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Ana Maria Abreu de Jesus, PDS, substituída por José Martinho Nunes Pereira, 

considerando-se justificada a sua falta. ----------------------------------------------------- 

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 ao vigésimo quinto dia do mês de 

junho do ano dois mil e quinze 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 seis de junho a trinta de setembro de dois 

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

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

O senhor José Isidoro Gonçalves Ramos, Independente , usou da 

palavra para alertar que o foco da Festa das Vindimas do ano em 

curso foi novamente no Funchal, quando deveria ser no Estreito de 

Câmara de Lobos. Há que avivar os órgãos competentes que o 

território que mais produz vinho na Região Autónoma da Madeira é 

a Freguesia do Estreito de Câmara de Lobos e posto isso, é 

necessário dar destaque a essa observância e trazer o foco das 

festividades no próximo ano para esta freguesia. Preveniu 

novamente para as situações no sí tio da Fajã das Galinhas, 

mencionadas nas anteriores Sessões Ordinárias: colocação de 

varandim e l impeza da Vereda do Curral Velho; necessidade de 

cobrir um poço descoberto nesta mesma Vereda. Referiu ainda 
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para a possibil idade de colocar um varandim na Ve reda da Rua da 

Achada (na descida para o hipermercado Continente) de forma a 

auxil iar uma senhora com dif iculdades motoras que util iza essa 

vereda para acesso à sua casa. --------------------------------------------  

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

sugerir que a Festa da Vindimas do Estreito de Câmara de Lobos 

possa ser adiada uma semana de forma a não coincidir com outras 

festividades da freguesia ou da Região . Sugeriu ainda para a 

possibil idade de fazer o referido evento ao longo de uma semana, 

de forma a dar mais destaque ao trabalho dos nossos vit icultores. 

Salientou que o stand  promovido pela Junta de Freguesia no 

decorrer da Festa das Vindimas do ano em curso estava menos 

apelativo que em anos anteriores. Recomendou que a Junta de 

Freguesia averigua-se a escarpa no percurso do Caminho do 

Castelejo até à Fajã das Galinhas de modo a garantir se existe 

segurança para todos os transeuntes que lá passam. -----------------  

A senhora Julieta Pereira de Faria Gonçalves, Independente, usou 

da palavra para solicitar a l impeza, reparação e colocação de um 

varandim na Vereda das Terças (Caminho para a Bela Vista) . 

Salientou para a necessidade de colocar um espelho no 

cruzamento do Caminho Ernesto Alves Pinto Correia e a Rua 

António Prócoro Macedo Júnior. Questionou se porventura haverá 

outras saídas/entradas na Via-rápida Câmara de Lobos - Estreito 

de Câmara de Lobos, para além daquelas já projetadas. -------------  

O senhor presidente usou da palavra para responder às questões 

colocadas pelos intervenientes. Quanto aos problemas 

apresentados pelo senhor José Isidoro Gonçalves Ramos, 

Independente, respondeu que o foco da Festa das Vindimas 

sempre foi e continuará a ser no Estreito de Câmara de Lobos. 

Além disso, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos está a 
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envidar esforços na candidatura ao Município do Vinho, de forma a 

valorizar os vit icultores e a produção do nosso vinho no Estreito de 

Câmara de Lobos. Relat ivamente às intervenções no sít io da Fajã 

das Galinhas, nomeadamente na Vereda do  Curral Velho, só irão 

iniciar no primeiro tr imestre de dois mil e dezasseis por razões 

orçamentais. O mesmo com o varandim na Vereda da Rua da 

Achada. --------------------------------------------------------------------------  

No que diz respeito às questões deixadas pelo senhor José Lídio 

Figueira Aguiar, CDS, o senhor presidente averbou que a junta de 

freguesia está a envidar esforços para melhorar a Festa das 

Vindimas a cada ano que passa. Salientou que em princípio a 

Festa no próximo passará para a segunda semana de setembro, 

possibil itando uma nova dinâmica para a organização e 

consecutivamente para todos os que nos visitam. Realçou que o  

tema do stand  da Junta de Freguesia neste ano foi elaborado de 

modo a constar os seguintes elementos: Exposição de Rótulos, 

Exposição de Tapetes de Flores e Exposição de Casas de Vinhos. 

Relat ivamente a escarpa no percurso do Caminho do Castelejo até 

à Fajã das Galinhas, ressaltou que esse mesmo assunto já foi 

falado na Assembleia de Câmara, e que serão tomadas as 

providências necessárias para minorar a insegurança das pessoas 

que ut il izam esse percurso. -------------------------------------------------  

Relat ivamente às questões deixadas pela senhora Julieta Pereira 

de Faria Gonçalves, Independente, sal ientou que a limpe za, 

reparação e colocação de um varandim na Vereda das Terças 

(Caminho para a Bela Vista) só poderão iniciar no primeiro 

trimestre de dois mil e dezasseis por razões orçamentais. Irá 

averiguar a necessidade de um espelho no cruzamento do 

Caminho Ernesto Alves Pinto Correia e a Rua António Prócoro 

Macedo Júnior. Quanto às saídas/entradas na Via -rápida Câmara 
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de Lobos - Estreito de Câmara de Lobos, para além daquelas já 

projetadas, apenas tem conhecimento de um novo acesso na 

Vereda do Coelhinho. ---------------------------------------------------------  

Ponto 3 – Aprovação do Projeto de Regulamento de Intervenção Social de 

Apoio à População Carenciada. ------------------------------------------------------------ 

Dado a conhecer atempadamente a todos os presentes o Projeto de 

Regulamento de Intervenção Social de Apoio à População Carenciada, o qual 

se encontra apenso a esta ata, foi tomada a deliberação do teor seguinte: ------- 

 “Aprovada com onze votos a favor (PSD, CDS, Coligação / Mudança e 

Independentes) e uma abstenção (Independentes) ”. ----------------------------------- 

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 

 

___________________________________ 

 


