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------------------------------------- ATA NÚMERO 02/2018 ----------------------------------- 

Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de Câmara de 

Lobos, realizada a dezoito de abril de dois mil e dezoito. ------------------------- 

Ao décimo oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, na Sede da 

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

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

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

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

José Gouveia Abreu, Presidente -------------------------------------------------------------- 

Emanuel da Silva Gonçalves, Primeiro Secretário --------------------------------------- 

Leandra Maria Abreu Mendes, Segundo Secretário ------------------------------------- 

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

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

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

Maria Lúcia Costa --------------------------------------------------------------------------------- 

João Martinho Nunes Pereira ------------------------------------------------------------------  

Natália Maria Vieira de Azevedo -------------------------------------------------------------- 

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

Yenny Rodrigues Vieira -------------------------------------------------------------------------- 

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

Tito Abel de Jesus -------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

José Rui Abreu Pita, Tesoureiro --------------------------------------------------------------- 

Alexandre Emanuel Marques Figueira, Secretário --------------------------------------- 

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausência justificada: --------------------------------------------------------------------------- 

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

João de Olim Júnior. ------------------------------------------------------------------------------ 

Verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente da Mesa declarou 

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

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

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

Dado a conhecer a todos os presentes a ata da primeira Sessão Extraordinária 

do ano de dois mil e dezoito, realizada ao oitavo dia do mês de fevereiro, foi a 

mesma submetida a votação, sendo aprovada por unanimidade. ------------------- 

Ponto 2 – Apreciação da informação do Senhor Presidente da Junta de 

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

janeiro a abril do corrente ano. ------------------------------------------------------------- 

Foi dado a conhecer aos presentes a informação sobre as atividades e a 

situação financeira da Junta de Freguesia entre o período de quinze de 

dezembro de dois mil e dezassete a dezoito de abril de dois mil e dezoito, a 

qual se encontra apenso à respetiva ata. --------------------------------------------------- 

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

A senhora Natália Maria Vieira de Azevedo, PSD, usou da palavra para 

questionar a razão pela qual foi esta junta de freguesia a ceder um valor 

monetário para apoio a uma viagem de uma escola que não pertence à 

freguesia, nomeadamente, à Escola Básica e Secundária Dr. Maurílio da Silva 

Dantas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

principais artérias da freguesia têm um défice em termos de iluminação. Seria 

pertinente fazer chegar esta situação às entidades competentes, sugerindo a 

possibilidade do reforço da iluminação. Permitirá dessa forma, maior segurança 

aos transeuntes e também tornará mais bonito o centro da freguesia. ------------- 

Realçou as notícias que têm saído na comunicação social sobre resultados dos 

atletas jovens a nível regional e nacional do Grupo Desportivo do Estreito, 
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sendo de louvar o trabalho realizado por parte desta instituição local em prol da 

nossa freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Referiu sobre a possibilidade da Câmara Municipal de Câmara de Lobos ou 

outra entidade competente, fazer muros de suporte no Caminho Municipal do 

Lombo do Galo, tendo em consideração que parte da levada do norte está em 

risco devido à derrocada de algumas terras. Solicitou também para a 

possibilidade de um dos fiscais da Câmara passar na Vereda José Figueira 

Faria, tendo em consideração uma parede que está em risco de queda 

eminente. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mencionou como reparo que a estrada nova junto a Via Rápida que vai ter à 

ladeira do “Germano”, na proximidade da Capela de Santa Maria Gorete, tem 

vários desníveis. Se há garantia de obra da Via Rápida, é necessário alertar 

para este reparo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Sugeriu para a possibilidade de colocar bancos de jardim junto à paragem 

principal do Estreito, nomeadamente junto à oliveira, de forma a dar mais 

algum conforto às pessoas que aguardam pela chegada dos autocarros. --------- 

Algumas pessoas fizeram-lhe chegar uma recomendação para a possibilidade 

de uma nova paragem de autocarros abaixo da rotunda nova da Via Rápida, 

nomeadamente no início da Rua Francisco Figueira Ferraz. Na saída desta 

mesma retunda, início da Rua do Passal, as pessoas falaram nas duas 

passadeiras que estão demasiado próximas da saída da Via Rápida, criando 

bastante perigo para os transeuntes. Na mesma, eu expliquei às pessoas que 

há a necessidade destas passadeiras, até porque existe o parque de 

estacionamento de apoio ao bar e também algumas residências, em que as 

pessoas têm de passar nessas passadeiras. É dever cívico dos condutores 

abrandarem à saída da rotura, até porque a Via Rápida termina à chegada à 

rotunda e não na entrada da Rua do Passal. Há que salvaguardar a prioridade 

ao utente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O senhor presidente da mesa da assembleia deu a palavra ao senhor 

presidente da Junta de Freguesia que se prontificou a responder às 

intervenções. Relativamente à questão deixada pela senhora Natália Maria 

Vieira de Azevedo, PSD, salientou que a Junta de Freguesia antes de conceder 

o apoio monetário solicitou à respetiva escola o número de alunos oriundos 

desta freguesia que iriam beneficiar deste apoio. Considerando que muitos 

alunos da freguesia frequentam a respetiva escola, achou-se por bem atribuir o 

valor monetário em questão. ------------------------------------------------------------------- 

No que concerne à intervenção do senhor José Lídio Figueira Aguiar, CDS, 

referiu que o reforço da iluminação na Rua João Augusto de Ornelas é uma 

necessidade e que irá passar essa informação ao município para averiguar se 

existirá esse reforço aquando as obras de requalificação do centro da 

Freguesia. Relativamente ao Grupo Desportivo do Estreito é de louvar o 

trabalho feito pela equipa diretiva e os seus jovens em prol da nossa 

população, não deixando esta Junta de Freguesia de apoiar quando necessário 

as suas atividades. -------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto à intervenção no Caminho Municipal do Lombo do Galo, a Junta de 

Freguesia já fez um ofício ao Município alertando para a necessidade de obras. 

A Câmara Municipal já averiguou os trabalhos a realizar, principalmente na 

zona mais perigosa, requerendo um investimento de alguma envergadura. É 

uma questão de tempo até que se inicie a intervenção. Quanto à Vereda José 

Figueira Faria, tratando-se de um terreno particular, a Junta irá verificar quem é 

o proprietário para notificar sobre a necessidade de refazer parede que está em 

risco de queda eminente. ----------------------------------------------------------------------- 

Os desníveis na estrada nas proximidades da Capela de Santa Maria Gorete 

serão certamente objeto de intervenção de acordo com as garantias de obra da 

Via Rápida. Na mesma a Junta de Freguesia irá alerta a entidade competente 

para esse facto. Quanto aos bancos de jardim junto à paragem principal do 

Estreito, é uma ideia muito pertinente. Será uma intervenção a pensar, bem 

como, umas mesas e cadeiras de jardim na descida da Alameda do Mercado. – 
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No que concerne à paragem de autocarros abaixo da rotunda nova da Via 

Rápida, nomeadamente no início da Rua Francisco Figueira Ferraz, atualmente 

já foi feita uma paragem. ------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 3 – Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas 

do ano de 2017. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dado a conhecer atempadamente a todos os presentes os documentos de 

prestação de contas do ano de dois mil e dezassete. ----------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta explanou resumidamente aos presentes o 

referidos documentos de prestação de contas do ano de dois mil e dezassete.-- 

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

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

CDS não iria votar contra, justificando que as obrigações previstas de apoio à 

população nas áreas sociais, culturais e outras foram cumpridas na íntegra. O 

voto de abstenção é para salientar e reforçar que é necessário outra atitude 

perante as indispensabilidades da freguesia. Na área do turismo, componente 

essencial para um desenvolvimento económico sustentável da localidade, não 

se fez qualquer intervenção dos últimos anos que atraia qualquer turista à 

freguesia. Se sondarmos as entidades que promovem os destinos turísticos da 

Madeira, não relatam qualquer menção ao Estreito de Câmara de Lobos que 

possa ser vendido ao turista. Temos uma das melhores gastronomias da 

Região que ainda atrai turismo, mas é necessário muito mais fixação deste 

mesmo turismo de forma a viabilizar a engrandecer os aspetos económicos e 

sociais dos residentes. Sem mexer do orçamento da Junta, é necessário 

incentivar e pressionar as entidades competentes para investir mais e melhor 

na freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Junta respondeu que está a ser feito algum trabalho 

em prol da freguesia na questão do turismo, mas que ainda não é visível. No 

aspeto das veredas estamos a fazer um esforço para recupera-las, criando 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

roteiros, em conjunto com a Associação de Geografia da Madeira, dentro da 

própria freguesia. O município de Câmara de Lobos já pertence à Rota dos 

Vinhos de Portugal. Ou seja, está a ser trabalhado o enoturismo, não só para o 

Estreito de Câmara de Lobos, mas para toda a Região. Nesse sentido, foram 

contactados alguns viticultores de forma que o turista possa participar em todos 

os processos de produção da vinha e do vinho. Será feito garantidamente o 

museu da vinha e do vinho e a requalificação do centro da freguesia que dará 

mais condições aos visitantes, entre outras coisas. -------------------------------------- 

O senhor José Rui Abreu Pita, Tesoureiro, tomou a palavra para salientar que a 

Freguesia recebeu, através da Associação de Geografia da Madeira, mais de 

cinquenta geólogos vindos de Espanha que visitaram um terreno para observar 

como é feito a produção da vinha e do vinho. Também referiu que houve a 

participação de um elemento da Junta de Freguesia num filme promocional que 

irá sair em setembro ou outubro nos canais de promoção da França e 

Alemanha, onde se fala essencialmente da levada do norte e da viticultura 

(forma de produção secundária das famílias). Por fim referiu que, como o 

senhor presidente disse, com apoio das infraestruturas que irão ser realizadas, 

teremos certamente muito mais visitantes. ------------------------------------------------- 

O senhor Tito Abel de Jesus, PS, pediu a palavra para solicitar que o senhor 

Presidente aborde a Câmara para chegar ao Governo Regional para o facto da 

uva “tinta negra” que é quase originária da Madeira desde mil novecentos e 

oitenta e três, ter perdido foco e mercado de venda. Referiu ser produtor 

certificado biológico há dois anos e não consegue vender essa uva como 

certificada, mas sim como convencional. Isto deve-se ao excesso de 

licenciamento e financiamento para produção no Concelho de São Vicente e 

não só. Se a origem da marca “tinta negra” é do Estreito de Câmara de Lobos 

deve-se promover e não incentivar à conversão. Só assim é possível vender 

turisticamente o “Estreito de Câmara de Lobos” como produtor de uma casta 

especializada e que porventura poderá deixar de existir. ------------------------------

O senhor Presidente da Junta respondeu que a casta “tinta negra” foi 
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reconhecida mundialmente em mil novecentos e noventa e seis. Provavelmente 

a perda de plantações deixará de existir. --------------------------------------------------- 

Finda a discussão, o senhor Presidente da Mesa colocou este ponto à votação, 

tendo sido tomada a deliberação do teor seguinte: -------------------------------------- 

“Aprovado por maioria com nove votos a favor do PSD, um do PS e duas 

abstenções do CDS-PP. ------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 4 – Apreciação e votação do inventário dos bens que constituem o 

património desta freguesia. ------------------------------------------------------------------ 

Foi dado a conhecer atempadamente a todos os presentes o inventário dos 

bens que constituem o património desta freguesia. -------------------------------------- 

O senhor Presidente da Mesa colocou este ponto à votação, tendo sido tomada 

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

“Aprovado por unanimidade”. ------------------------------------------------------------------ 

Ponto 5 – Aprovação da 1.ª revisão orçamental para o ano de 2018. ---------- 

Foi dado a conhecer atempadamente a todos os presentes a primeira revisão 

orçamental para o ano de dois mil e dezoito. ---------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Mesa colocou este ponto à votação, tendo sido tomada 

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

“Aprovado por unanimidade”. ------------------------------------------------------------------ 

O senhor Presidente da Mesa propôs à Assembleia que os pontos três, quatro 

e cinco da Ordem do Dia fosse aprovado em minuta, tendo o mesmo sido 

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

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

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

deu por encerrada a sessão, pelas vinte horas e oito 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 

 

___________________________________ 

 


