
REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

Assembleia de Freguesia do Monte

ATA NUMERO DEZASSEIS DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO MONTE

DE TRINTA DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM

Aos trinta dias do m6s de Junho de dois mil e vinte e um, pelas dezanove horas e trinta

minutos, no SalSo Paroquial da Igreja de Nossa Senhora do Monte, reuniu

ordinariamente a Assembleia de Freguesia do Monte, nos termos do disposto no nfmero

um, do artigo ot:zc, da lei setenta e cinco, de doze de maio de dois mil e treze, com a

seguinte ordem de trabalhos:

1. Periodo de Intervengdo do

2. Periodo Antes da Ordem do Dia.----

2.1. Apreciagdo e votagdo daatada sessSo anterior.--

2.2. Assuntos de Interesse da Freguesia.--------

3. Periodo da ordem do dia.----

3.1. InformagSo da Presidente de Junta.--

Presidiu d sessSo o Presidente da Assembleia, Jos6 Manuel Machado Barradas, sendo

secretariado pela primeira secretSria, Maria Clara Vieira Gama e Albano Diogo Freitas

de Jesus Esc6rcio de Sousa em representagdo do segundo secret6rio, David Peter de

Freitas Silva.-----

Estiveram presentes os senhores vogais: Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, Maria AssungSo

Bacanhim da Silva, Omar da Gama da Gama e Catarina Isabel Nuna Mendes, em

substituigSo da Vogal, Licia Maria Moreira Agrela, da Coligagdo Confianga; Cftia

Isabel Viveiros, Rfben Pereira de Oliveira, Rosa Maria de 56 Perestrelo Gouveia,

Francisco Sousa Gongalves, Marco Vicente Ferreira de Gouveia e Albano Diogo Freitas

de Jesus Esc6rcio de Sousa em substituigdo do vogal David Peter de Freitas Silva, do

PPD/PSD e Pedro Filipe Silva Pereira do Grupo de Cidaddos "Somos Todos Monte".--

Estiveram presentes os membros do executivo da Junta de Freguesia, Maria Idalina

Fernandes da Silva, Jos6 Agostinho Freitas Baptista, Filipa Isabel Martins Azevedo,

Maria Elisabete Freitas G6is Pinto e Teod6sio Miguel Gouveia Faria.-----
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Verificadas as condigdes, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu a boas vindas e

deu inicio ir sess6o, procedendo d leitura da convocat6ria e respectiva ordem de

trabalhos.-

1. Perfodo de Intervengdo do Priblico.--

Ndo houve intervengdo do pirblico

2. Periodo Antes da Ordem do Dia.---

2.1. Apreciagdo e votagdo da ata da sessSo anterior.--

Ap6s as devidas apreciag6es, a mesma foi aprovada, por unanimidade.---------

2.2. Assuntos de Interesse da freguesia.---------

O senhor Presidente da Assembleia solicitou a inscrigSo dos vogais para as devidas

intervengdes. Inscreveram-se os Vogais: Maria Assungio Bacanhim da Silva e

Francisco Sousa Gongalves

No uso da palavra a Vogal Maria Assungdo Bacanhim da Silva fez refer€ncia que no

dia24 de Junho do ano em curso, foi a inauguragdo do Centro Interpretativo do Monte,

edificio adquirido pela Cdmara Municipal do Funchal, no ano de 2017 e que foi

devidamente reabilitado e que 6 de grande importdnciapara a freguesia, ou seja mesmo

em tempo de pandemia a obra foi feita e o prometido foi cumprido, referiu tamb6m que

no ano de 2015 foi a inauguragdo da Capela do Cemit6rio do Monte, capela muito

revindicada pela populagdo desta freguesia.-

Foi dada apalavraao Vogal Francisco Sousa Gongalves, que no uso da mesma, tambdm

chamou a atengdo para a obra importantissima que 6 a reconstrugSo da Capela de Nossa

Senhora da ConceigSo, nas Babosas, que teve o apoio do Governo Regional no valor de

duzentos mil euros.

3. Periodo da ordem do dia.----
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dos Romeiros; ------
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3.1. Informagdo da Presidente de Junta.--

Seguidamente, no uso da Palavra a Senhora Presidente assinalou as muitas actividades

com mais destaque na freguesia nomeadamente

- A conclusSo da colocagSo dos portdes nos arredores da Capela da Par6quia do Curral

- A participaqdo no anivers6rio da freguesia 453 anos que foram assinalados com uma

Missa Solene;

- A participagdo no processo de regresso ao trabalho dos Carreiros, bem como no

funcionamento do Telef6rico; -----------

- arealizagdo do Mercadinho do Monte que surgiu com mais participantes; -------------

- Limpeza do Caminho do Comboio desde o Pico da Pedra at6 ao Terreiro da Luta;----

- As comemoragdes do Dia da Crianga, que este ano para relembrar tradig6es de outrora,

foi oferecido ds criangas das escolas da freguesia um ioi6;

- Recuperagdo e reposigdo do bebedor do Polidesportivo;

- Apoio ds candidaturas para receberem apoios sociais e atestados dos agregados

familiares ; - - - - - - - - - - - -

- Apoio ir Rampa do Monte;

- Organizagdo do Monte de Cl6ssicos que decorreu na Quinta do Imperador com uma

exposigSo de veiculos antigos, que decorreu entre as 11h e a s 18h;

- Realizagdo da corrida do Caminho de Ferro do Monte;

Falou tamb6m no apoio que esta Junta d|paraarealizagdo das Festas em honra de Nossa

Senhora do Monte e de Nossa Senhora Livramento. ---------

Ainda no uso da palavra a Senhora Presidente falou dos oficios enviados d Cdmara

Municipal do Funchal e outras entidades, nomeadamente pedido de autorizagio de

utilizagdo daLagoa dos Jardins do Monte,paraum grupo de alunos do Col6gio Infante

D. Henrique,realizarem a actividade de iniciagdo d canoagem; pedido de verificagdo e

arranjo de infiltragdes numa residdncia no Caminho do Cabego dos Lombos,
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proveniente de derrames de 6glua da via pirblica; a informagdo de pedras que estdo em

emindncia de cair para a estrada na Rua da Portada de Santo Ant6nio e que 6 um perigo

priblico, solicitagdo para a conclusdo da reparagSo de ligag6es, junto ir estagSo de partida

dos Carreiros, bem como a limpeza do Caminho da Longueira.-----

Seguidamente o Vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, pediu apalavrae no uso da mesmo

referiu que o Caf6 do Parque que neste momento est6 desativado vai comegar a se

degradar e dar uma m6 imagem ao Largo da Fonte;

- que est6 em curso o plano de recuperagdo entre o Largo da Fonte e o Largo das

Babosas,

- Alertou para o facto de na Quinta do Imperador junto ao parque de estacionamento

ser s6 mato; que o Ribeiro tem de ser limpo principalmente nesta 6poca de Ver6o, que

a vereda entre o Curral dos Romeiros e as Babosas tamb6m precisa de uma limpeza,

mostrou tamb6m o seu contentamento por os Carreiros j6 terem mais trabalho.----------

Pediu a Palavra a Senhora Presidente, eue no uso da mesma comegou por dizer que

realmente o Caf6 do Parque 6 uma preocupagdo para a Junta de Freguesia, o problema

6 que o valor que os propriet6rios pedem 6 elevado; relativamente d requalificagdo do

Largo da Fonte o que preocupa a Junta 6 de que nunca foi ouvida pelo atual executivo

camar6rio; quanto ao Jardins da Quinta do Imperador est6 a decorrer um concurso

pirblico para a sua reabilitagio e que alimpeza do ribeiro ser6 feitas antes das Festas do

Monte e ressalvou tamb6m que as muralhas do ribeiro ndo est6o concluidas, que a

rimpeza do percurso para o Curral dos Romeiros tamb6m vai ser feita.--

Elogiou ainda o Governo Regional pela maneira como defendeu a nossa Regido junto

do Governo Ingl6s, no sentido de manter o fluxo turistico para aMadeira.

Seguidamente no uso da palavra o Vogal Jos6 Gabriel Pereira Oliveira, alertou ainda

paru a exist6ncia de cdes vadios junto ao parque de estacionamento, ao que a Sra
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A Vogal Catarina Isabel Nuna Mendes tamb6m mencionou que era importante os cies

serem vacinados para o caso de algum deles morder uma pessoa.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sess6o,

pelas vinte horas e quinze minutos, da qual foi lavrada a presente ata que depois de lida

ser6 assinada pelo Senhor Presidente da Assembleia e, por mim, que a redigi e a

subscrevo

o da

A Primeira Secret6ria da Assembleia

Maria Clara Vieira Gama
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