
REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

Assembleia de Freguesia do Monte

ATA NUMERO OITO DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO MONTE

DE VINTE E SEIS DE JUNHO DE DOIS MIL EDEZANOVE

Aos vinte e seis dias do mds de Junho de dois mil e dezanove, pelas dezanove horas e trinta minutos,

na sede da Junta de Freguesia do Monte, sita ao Caminho-de-ferro nfmero cento e oitenta e dois,

reuniu ordinariamente a Assembleia de Freguesia do Monte, nos termos do disposto no nrimero um,

do artigo onze, da lei setenta e cinco, de doze de Setembro de dois mil e treze, com a seguinte ordem

l. Periodo de Intervengdo do Priblico

2. Periodo Antes da ordem do dia'

2.1.Apreciag6oevotagdodaatadasessioanterior.

2.2. Assuntos de Interesse da Freguesia.

3. Periodo da ordem do dia.

3.1. Informagdo da Presidente da Junta.

3.2. ApreciagSo e votagdo da 2u RevisSo do Orgamento de 2019.

Presidiu ir sessdo o presidente, Jos6 Manuel Machado Barradas, sendo secretariado pela primeira

secretSria da mesa de Assembleia Maria Clara Vieira Gama e pelo segundo secret6rio, David Peter

Freitas Silva.

Estavam presentes

Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, Omar da Gama da Gama, Maria Assungdo Bacanhim da Silva, da

Coligagdo Confianga; Marco Vicente Ferreira de Gouveia, Rfben Pereira de Oliveira, Rosa Maria de

56 Perestrelo Gouveia, Francisco de Sousa Gongalves e C6tia Isabel Martins Viveiros, do

PPD/PSD.

Nlo esteve presente, nem apresentou justificagdo, o Senhor Vogal Pedro Filipe Silva Pereira, do

Somos Todos Monte, nem se fez representar

Em substituigdo da Senhora Vogal Licia Maria Moreira Agrela, da Coligagio Confianga, tomou o

lugar a senhora vogal Catarina Isabel Nuna Mendes.

Estiveram presentes os membros da Junta de Freguesia, Maria Idalina Femandes da Silva, Maria

Elisabete Freitas G6is Pinto, Filipa Isabel Martins Azevedo e Teod6sio Miguel Gouveia Faria._
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Verificadas as condig6es, o Presidente de Assembleia de Freguesia deu inicio ir sessdo dando as boas

vindas a todos os intervenientes presentes na Assembleia, procedendo depois a leitura da

convocat6ria e respectiva ordem de trabalhos:

1. Periodo de intervengdo do priblico

Ndo houve nenhuma inscrigdo para intervengdo do pirblico

2. Periodo Antes da ordem do dia.

2. 1. ApreciagSo e votagdo da ata da sessdo anterior

PostadvotagdoameSmafoiAprovadaporunanimidade.

2.2 Assuntos de lnteresse da Freguesia:

Pediu a palavra o senhor Vogal Rirben Pereira Oliveira que no uso da mesma cumprimentou

todos os presentes e trouxe d Assembleia como ponto no 1 - "um assunto critico e que

ultimamente tem sido muito badalado na comunicagdo social que 6 o'intervengdo no Largo da

Fonte, largo este que tem aquela parte interdita ao ptblico e que segundo informag6es no Diiirio

em 2016/2017 altura da queda da 6rvore, iria haver ali uma intervengdo por parte da Cdmara

Municipal do Funchal em todo o Largo da Fonte; agora vOm dizer que n6o vai haver intervengdo

nenhuma enquanto o Governo Regional n6o intervier no ribeiro por baixo.

A pergunta que se p6e e

Porque ndo dizer isto mais cedo is pessoas do Monte? E andamos 2 anos nisto.

At6 porque o ano passado, no aniversririo da Freguesia do Monte, no Col6gio do lnfante, a

Cdmara Municipal do Funchal veio dizer e o dirlrio informou que se ia gastar meio milhEo de

euros na intervengdo no Largo da Fonte e agora v6m com a desculpa do ribeiro, o que no seu

entender uma coisa nada tem a ver com a outra.

Ponto n" 2 - Diz respeito ao "Caminho dos Tornos em que as obras estdo paradas, ningu6m diz

nada, ndo h6 previsdes, a populagdo continua a ter que deixar os caros longe das suas casas;_

- a outra intervengdo 6 relativa ds placas identificativas que precisam de manutengdo por parte da

Cdmara "ndo tanto para n6s que conhecemos os caminho de casa mas para quem nos

visita".

Tomou apalava o Senhor Vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, que no uso da mesma e depois de
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cumprimentar todos os presentes disse: "Que ndo era para intervir nesta Assembleia, mas que

ndo s6 na qualidade de Vogal, mas tamb6m de Deputado Municipal, queria esclarecer que h6 tr€s

anos quando fizeram a intervengSo no ribeiro queriam tamb6m intervir no Largo da Fonte o que

na altura suscitou um abaixo-assinado para as obras ndo serem feitas, por coincidir com a altura

das Festas do Monte, por isso a intervengdo do ribeiro foi feita s6 em parte, porque o ribeiro ter6

de ser todo aberto, ora as obras que a CAmara Municipal do Funchal tem para fazer est6o a ser

projectadas e vdo ser feitas, tamb6m junto aos carreiros ser6 feita uma descida para os carros de

cestos d semelhanga do que tem no Livramento, para os carreiros e os turistas usufruirem de

melhores condig6es, mas todas as obras s6 ser6o feitas quando a intervengdo no ribeiro estiver

concluida - o ribeiro vai avangar e depois serdo feitas as obras programadas entre o Largo da

Fonte e o Largo das Babosas, como ficou estipulado na reunido do ano passado que ocorreu no

Col6gio do Infante onde estavam representantes da Cdmara Municipal do Funchal, e do Governo

Regional e ainda muitos de que estdo nesta Assembleia"

Quanto irs escarpas a que vem dos Viveiros at6 d padaria est6 a "andar bem" e depois ser6 feito

no sentido inverso. A escarpa do Caminho dos Tomos ser6 feita mais tarde porque se for para

fazer tudo ao mesmo tempo ningu6m se entendia, maiores esclarecimentos devem ser pedidos ao

Vereador que tem este pelouro

Quanto irs placas de identificagdo ndo sabe precisar se esta situagdo j6 foi comunicada d Cdmara

Municipal do Funchal, ou se foi feito algum levantamento - situagdo que deve ser levada dr

respectiva Vereagdo

Tomou novamente a palavra o Vogal Rriben Pereira Oliveira, que interpelou sobre a publicagdo

que dizia que haveria a requalificagdo do Largo da Fonte e que as obras iriam comegar o ano

passado e terminariam em Agosto deste ano

Novamente o Vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira respondeu que o que est6 a ser feito 6 o

projecto que est6 a cargo de um grande projectista, alegando que "para haver obras tem de haver

um projecto".

Pediu a palawa a Vogal Maria AssungSo Bacanhim da Silva que disse:

olru

"Independente de todas as quest6es ora colocadas e a informagdes prestadas pelo Vogal Jos6
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Gabriel Pereira Oliveira, a Junta de Freguesia deveria enderegar um oficio i Cdmara Municipal

do Funchal a saber o ponto da situagdo relativamente a todas estas quest6es"._
A Presidente da Junta de Freguesia deu as boas vindas, cumprimentando a todos e no uso da

palavra referiu

- "O Caminho dos Tornos ficou intransit5vel desde o ano de 2016 por altura dos incdndios e

estamos no ano de 2019, da parte da Junta de Freguesia do Monte, foram feitos vilrios oficios

enderegados ir Cdmara Municipal do Funchal, no sentido de reclamar esta interveng6o o mais

urgente posslvel, pois 6 uma via que n6o estando operacional faz grande transtorno ndo s6 para

quem vive na zona, mas tamb6m parc a circulagdo de trdnsito na freguesia. Na altura o que foi

considerado em pareceria com o Governo Regional, onde a SecretSria de ent6o a Df Rubina Leal,

era a hip6tese de realojar as pessoas ali da zona na perspectiva de a intervengdo da C6mara

Municipal do Funchal, ser o mais r6pido possivel, hip6tese que n6o se concretizou e a via como

todos sabem ficou encerrada ao trdnsito, as pessoas dazonarevoltadas com esta situagdo retiraram

uma parte da vedaglo que impedia a passagem dos ciuros, novamente a Cdmara Municipal do

Funchal, mandou fechar e novamente as pessoas voltaram a abrir e entdo j6ndo se fechou mais ao

trinsito; a verdade 6 que temos familias que ndo tOm carro e vOm a pe e trazem as suas compras

nos autocarros, em termos sociais esta 6 uma situagdo muito complicada

O que mais queria como Presidente de Junta era que a Estrada Camacho de Freitas e o Caminho

dos Tornos, estivessem em obras mesmo que em simultdneo, porque sdo estradas muito

importantes e fazem muita falta ir populagSo da freguesia"

Da parte da Junta de Freguesia do Monte tem sido enviado v6rios oficios ir Cdmara Municipal do

Funchal, e ndo obtivemos resposta, inclusive fizemos um abaixo-assinado a pedir a abertura do

Caminho dos Tornos e mesmo assim o Senhor Presidente da Cdmara ndo nos quis ouvir

A intervengdo no Largo da Fonte foi um dos assuntos abordados no debate promovido por esta

Junta de Freguesia e que ocorreu no Col6gio do Infante, no dmbito das comemorag6es dos 450

anos da Freguesia do Monte, onde tivemos a representagdo do Governo Regional da Madeira, na

pessoa do seu Vice-Presidente e dos responsfveis pela Cimara, nomeadamente Vereadores, o que

nos foi dito era que iriam fazer um estudo, mas a exemplo de outros estudos, n6s nunca tivemos

acesso nem conhecimento dos mesmos.
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Sobre a intervengdo no Largo da Fonte, o que foi decidido numa reunido entre a Junta de

Freguesia e o Govemo Regional, na altura o Secret6rio o Dr. S6rgio Marques, 6 que a intervengdo

no Largo da Fonte, ndo era oportuna naquela data uma vez que se aproximavam as festas de Nossa

Senhora do Monte, embora a empresa que estava a cargo desta obra tenha dado garantias de que as

mesmas estariam prontas antes do 5 de Agosto, n6s ndo quisemos arriscar.

Neste momento com o novo Secret6rio o Eng'Amilcar Gongalves, estSo a decorrer as obras de

intervengdo subterrdnea no aqueduto, ou seja na galeria existente no subsolo do Largo da Fonte e

ndo no piso propriamente dito do Largo da Fonte.

Falando agora no bem estar da Freguesia o que nos preocupa 6 o que nos apresentam como

"intervengdo no centro hist6rico da freguesia", entre o Largo da Fonte e o Largo das Babosas, o

que n6s sabemos 6 o que vem na comunicagdo social e mais parece um trabalho de "photoshop",

na realidade n6s Junta de Freguesia ndo sabemos o que est6 previsto para aquele centro, ou vez

que nunca fomos chamados para nada, na altura do debate no Col6gio do lnfante, o Sr. Vereador

Jodo Pedro Vieira disse que a Junta de Freguesia ia ser chamada a dar a sua opinido na elaboragdo

do projecto, nunca fomos contactados. O que n6s como Junta de Freguesia achamos 6 que a

populagdo do Monte tamb6m deveria ser consultada sobre esta intervengdo e ter uma opinido

sobre o assunto. O que n6s querernos 6 a seguranqa das pessoas, a preservagd.o do que 6

emblem6tico para a freguesia, o seu centro hist6rico, nomeadamente o verde da sua vegetagdo, foi

o que sempre defendemos durante estes dois mandatos, queremos a manutengdo e o cuidado das

6rvores, ndo o abate das mesmas.

Em relagSo irs placas identificativas de facto est6o em mau estado, foram colocadas ir uns anos

atr6s, quando o Dr. Miguel Albuquerque ainda era Presidente da Cdmara Municipal e foi feito a

intervengdo no centro da freguesia em que a calgada do Largo da Fonte foi toda restaurada e foram

colocadas as placas que vdo desde o parque de estacionamento do polo-desportivo at6 a esta zona

do Largo da Fonte, acreditamos que quando a Cdmara Municipal do Funchal diz que tem o

projecto de requalificagdo para toda esta zona, as placas identificativas tamb6m estejam

incluidas.

lndependentemente da intervengEo que o Governo Regional est6 a fazer no ribeiro, o projecto de

requalificagdo do Largo da Fonte j6 deveria estar pronto, at6 porque j6 foi apresentado d muito

tempo, tamb6m 6 preciso saber se a populagdo concorda com o mesmo, ou at6 se tem outra ideia e
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esta auscultagdo ndo est6 a ser feita, at6 o Governo Regional deveria ter acesso ao projecto para

tamb6m dar o seu parecer ir semelhanga do que aconteceu com a recuperagdo da Capela de Nossa

Senhora da Conceigdo (nas Babosas), como todos sabem o Govemo Regional est6 a fazer uma

r6plica da Capela que 16 estava antes do 20 de Fevereiro, finalmente se ouviu o que a populagdo

desejava e como a entidade que emite o licenciamento daquela obra 6 a CAmara Municipal do

Funchal, esta pediu e bem o pareceres que considerou necessSrios aos Servigos do Governo, 6 isto

que se espera com a requalificagdo do Largo da Fonte

Resumindo o Governo Regional estii a levar a cabo as obras do ribeiro, relativamentc ir Cdmara

Municipal do Funchal, vamos aguardar

Neste momento estamos com um novo Presidente de Cimara, varnos ver qual a postura que este

vai adoptar a uma sugestdo que lhe fizemos e que diz respeito ao terreno da frente da moradia do

Luis Miguel Nunes, terreno que vai at6 A Estrada dos Marmeleiros e que precisa de uma muralha,

uma vez que a muralha 6 uma obra muito dispendiosa, a proposta levada ir reuniSo com o Engo

Miguel Gouveia (actual Presidente da CAmara) era de que a Cdmara faria a muralha e o Luis

Miguel em contrapartida cedia uma parte do terreno para a estrada e ai minimizava uma das

situagdes que 6 as docas para os autocarros, isto seria uma mais-valia para o processo de

requalificagdo do Largo da Fonte.

Passou-se de seguida ao ponto 3

3. Periodo da ordem do dia.

3.1.Informag6o da Presidente da Junta.

A Presidente da Junta de Freguesia, novamente no uso da palawa comegou por ressalvar que j6

tinha feito chegar a todos por email "o registo das actividades da Junta durante estes 2 meses, isto

por sugestdo e bem da Vogal Maria Assungdo Bacanhim da Silva, da listagem das limpezas

efectuadas nos becos, onde todos podem acompanhar e onde tamb6m a empresa que presta o servigo

discrimina nas facturas as vias e os canteiros onde as limpezas slo efectuadas, assim ficamos com o

controlo da rota das limpezas, esta excelente ideia 6 para vigorar at6 ao final deste mandato"._
Salientou tamb6m outras actividades levadas a efeito pela Junta de Freguesia, nomeadamente o dia da

Mde que coincidiu com a Festa da Flor, onde jovens vestidas de flor ofereceram flores d saida das

missas e junto ao mural de flores ali colocado, com grande alegria para todos e tambern para os

turistas que nos visitaram, foi um evento que resultou muito bem. 
a
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Outro momento alto foi o das comemoragdes oficiais do Aniversririo da Freguesia e a homenagem d

Professora Meldnia Nunes, que com muita alegria recebeu o desenho da sua foto em jovem, desenho

esseefectuadope1onoSSoartistaqueresidenoDesterro;

Tivemos tamb6m a Rampa do Monte, o nosso Mercadinho, a queima das Fitas do ISAL, a Festa da

Vera- Cruz e as eleigdes ao Parlamento Europeu

Foi tamb6m uma decisdo acertada deste executivo de alterar o local de voto no Col6gio do Infante o

que vamos manter nos pr6ximos actos eleitorais.

Salientou ainda o "Dia da Crianga", guo foi celebrado com uma sessdo de cinema no F6rum Madeira;

Referiu tamb6m que o P6lo de Emprego a partir do dia 2 de Julho jii estard activo, a Dra Mara

Saldanha j6 n6o esta connosco, entrevist6mos 5 candidatos em que 1 foi seleccionado e ap6s receber

a formagdo devida est6 apto a trabalhar

Passamos de seguida ao ponto seguinte

3.2 - Apreciagio e Votagflo da 2'Revisflo do Orgamento de 2019.

A Presidente da Junta de Freguesia elucidou que a 2u Revisdo do Orgamento e s6 uma formalidade,

umavez que quando foi feito o orqamento inicial ndo foi prevista a receita para o abono de autarcas.

O senhor Presidente da Assembleia colocou d votagdo a 2" Revisio do Orgamento de

2019.

Oito votos a Favor, do PPD/PSD, Quatro votos de Absteng6o, da ColigagSo Confianga; 0 votos

Contra. Aprovado

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessdo, pelas

vinte hora e vinte e cinco minutos, da qual foi lavrada a presente ata que serS lida e assinada pelo

senhorPresidentee'pormim,quearedigieasubscreVo.

o te da Assembleia

Jos6

A Primeira Secret6ria da

Barradas

(-
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