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------------------------------------- ATA NÚMERO 04/2018 ----------------------------------- 

Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do Estreito de Câmara de 

Lobos, realizada a vinte e sete de setembro de dois mil e dezoito. ------------ 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro 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 terceira 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 ---------------------------------------------------------- 

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

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

José 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 ---------------------------------------  

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 segunda Sessão Ordinária do 

ano de dois mil e dezoito, realizada ao vigésimo primeiro dia do mês de junho, 

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 

julho a setembro 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 vinte e dois de 

junho a vinte e sete de setembro de dois mil e dezoito, a qual se encontra 

apenso à respetiva ata. -------------------------------------------------------------------------- 

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

O senhor Tito Abel de Jesus, PS, usou da palavra para referir que não 

concorda que sejam dados apoios monetários às Igrejas. ----------------------------- 

O senhor Presidente respondeu que os apoios devem ser dados, dependendo 

das atividades a realizar. No entanto, é um dever da Junta de Freguesia apoiar 

as Instituições, quer sejam religiosas, culturais, recreativas, desportivas ou 

outras, desde que as suas atividades sejam direcionadas para a nossa 

população e/ou permitam elevar o bom nome da freguesia. No caso referido no 

documento em epígrafe, trata-se de um “Encontro de Jovens Cristãos da 

Madeira”, que juntará elementos da freguesia e de outros locais regionais e 

nacionais, pelo que está dentro do propósito mencionado. O apoio foi pedido 

para ajuda na compra de um bolo. ----------------------------------------------------------- 

A senhora Natália Maria Vieira de Azevedo, PSD, questionou o porquê das 
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declarações e/ou atestados de residência serem pagos, nomeadamente, 

coexistindo outras freguesias que isentaram esse pagamento. ---------------------- 

O senhor Presidente respondeu que tem conhecimento dessas situações. As 

isenções desses documentos não podem ser gerais, considerando que a sua 

verba é importante para a Junta de Freguesia. Baseia-se essencialmente nos 

alunos bolseiros em que foi solicitado o Atestado de Residência como 

documento obrigatório. Será um assunto que irá ser proposto numa próxima 

Assembleia Geral, considerando ser necessário a sua deliberação para qua a 

mesma seja posta em prática. Neste ano letivo não foi possível fazê-lo, mas 

será importante para o próximo já estar deliberado pela Assembleia Geral. ------ 

A senhora Natália Maria Vieira de Azevedo, PSD, tomou novamente a palavra 

para questionar quais os critérios utilizados da Festa das Vindimas, no que 

concerne aos gastos, às escolhas de programa (artistas, etc.). Questiona 

também quem é que compõe a equipa organizadora. ---------------------------------- 

O senhor Presidente respondeu que a organização pertence à Junta de 

Freguesia do Estreito, em conjunto com a ACRE - Associação Cultural e 

Recreativa do Estreito, e conta com o apoio da Câmara Municipal de Câmara 

de Lobos, das secretarias regionais da Economia, Turismo e Cultura e da 

Agricultura e Pesca e do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira 

(IVBAM), entre outros. Os assuntos são deliberados pelo executivo da Junta de 

Freguesia juntamente com o corpo diretivo da ACRE. O caderno de encargos 

está presente na Junta de Freguesia, sendo acessível a qualquer um membro 

para consulta. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

No seguimento dos assuntos relacionados com a Freguesia, o senhor 

Presidente da Assembleia deu a palavra aos membros da Assembleia para 

intervirem. ------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

O senhor Tito Abel de Jesus, PS, usou da palavra para deixar alguns assuntos 

a discussão: existe uma fenda na muralha acima da bomba de gasolina do 

Estreito que é necessário reparar, considerando o bem-estar dos transeuntes 

que passam na estrada; Na campanha eleitoral do PSD para as autárquicas, foi 

apresentada como posposta a requalificação do centro da freguesia do 

Estreito. Questiona para quando é esse investimento; O Governo Regional 

anunciou em campanha para as eleições regionais, que iriam disponibilizar 

quatro milhões aproximadamente, para saneamento básico na zona do 

Garachico. Questiona se esse investimento será factual; Repara para o facto 

da empresa Águas e Resíduos da Madeira cobrar às empresas uma taxa de 

lixo, não fazendo essa mesma recolha de lixo. -------------------------------------------- 

O senhor Presidente respondeu aos assuntos deixados pelo membro do PS: 

relativamente à fenda na muralha, já foi feita uma vistoria pelos técnicos da 

Câmara Municipal de Câmara de Lobos, que asseguraram que a muralha está 

segura, não existindo qualquer risco de desmoronamento; relativamente à 

requalificação da freguesia, de acordo com as informações do Município, tem a 

certeza que irá para o terreno no primeiro trimestre de dois mil e dezanove; no 

que concerne ao saneamento básico, já questionou a presidente da empresa 

responsável, IGA - Investimentos e Gestão da Água, S.A., a pedir informações 

sobre quais os principais investimentos para a Freguesia do Estreito de 

Câmara de Lobos, aguardando resposta. Relativamente aos lixos empresariais, 

tem conhecimento que os mesmos são recolhidos pela empresa responsável. - 

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

seguintes assuntos: estamos no mês da mobilidade e verifica-se que oitenta 

por cento das passadeiras na freguesia não têm acesso fácil. Seria pertinente 

que a nova requalificação que será feita tenha em atenção esses assuntos; 

questiona se há datas precisas para a construção do museu da vinha e do 

vinho, considerando que existe uma lacuna muita grande no turismo na 



 

FREGUESIA DO ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

 

 

 

 

5 

 

freguesia, sendo essa uma construção vital para mudar aquilo que a freguesia 

tem para oferecer. Exigirá que daqui a dois anos a obra esteja terminada; deixa 

a sugestão para que os percursos pedonais sejam requalificados o mais 

aproximado possível com a cultura antiga. Será melhor edificar em menor 

escala, mas salientado o pormenor. ---------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente respondeu que a obra de requalificação da freguesia terá 

certamente comtemplado o assunto das pessoas com mobilidade reduzida. Na 

mesma a Junta de Freguesia estará atenta para esse pormenor. Considerou 

que o museu da vinha e do vinho foi uma luta deste executivo, pelo que 

também é do seu interesse que a obra seja feita dentro do prazo previsto. 

Relativamente às veredas e sua reconstrução, tem pautado pela sua 

reconstrução original, como aconteceu na Vereda da Ponte do Roque, mas 

isso nem sempre é possível. Contudo, sempre que possível privilegiará essa 

tipologia de reconstrução. ----------------------------------------------------------------------- 

O senhor José Lídio Figueira Aguiar, CDS, tomou a palavra para dilucidar que 

é apologista dos apoios concedidos pela Junta às Instituições, nomeadamente 

e concretamente às religiosas, considerando a relevância das atividades a 

realizar, dando um exemplo consistente que se realizará na Igreja da 

Encarnação no próximo dia vinte e um de outubro. -------------------------------------- 

O senhor Presidente reforçou que é de louvar essas iniciativas em prol da 

Freguesia e que é um dever do executivo, avaliar e apoiar, quando as mesmas 

são de interesse coletivo. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

deu por encerrada a sessão, pelas dezanove horas e quarenta e quatro 

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 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


