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O que reivindica Machico?
Machico pede mais manutenção das infraestruturas feitas, mais investimento na hotelaria
e mais emprego para os jovens. Além disso, também queria mais protagonismo nas comemorações 
dos 600 Anos dos descobrimentos.

PU
B

NELSON CARVALHO, PSICÓLOGO DA UCAD
O psicólogo começou por tecer algumas críticas à
degradação dos muitos investimentos no concelho
e questionou o padre Martins Júnior, que havia
terminado a sua intervenção, sobre quais as
medidas que sugeria para que a taxa de natalidade
venha a subir. Em resposta, o ex-autarca brincou
com a situação, referindo: “eu não posso ajudar”.

FÁBIO RODRIGUES, VEREADOR 
O vereador do PS dirigiu-se ao diretor da Zona Franca
Industrial para criticar os “entraves existentes entre
a Zona Franca e o Município”, nomeadamente em
termos de proteção civil. Fábio Rodrigues disse que a
direção já recusou a realização de simulacros e
questionou se aquele espaço não deveria ter a sua
própria equipa de proteção civil. 

FÁTIMA BELO, PRESIDENTE DA CASA 
DO POVO DE ÁGUA DE PENA
Fátima Belo criticou a autarquia por não ter
promovido diálogo sobre o programa dos 600 anos e
apontou a falta de parcerias. Em relação à primeira
questão, o presidente da Câmara disse que só não
soube das várias iniciativas quem não se importou
saber. Quanto às parcerias, negou que não existam
com a Casa do Povo de Água de Pena.

NUNO MOREIRA, VEREADOR
Não pediu a palavra para qualquer questão mas sim
para esclarecer que esta Câmara não tem qualquer
contrato-programa com o Governo, ao contrário do
que acontecia quando era liderada pelo PSD.

NORBERTO MACIEL, ENFERMEIRO
Preocupado com o futuro e a sustentabilidade do
Município, Norberto Maciel perguntou a Ricardo Franco
o que pretende fazer para reforçar este orçamento que,
a seu ver, é inferior às necessidades do concelho. O
presidente respondeu que as novas unidades hoteleiras,
previstas para Machico, irão contribuir
significativamente com o pagamento de impostos.

EULÁLIA REMESSO, DA SANTA CASA
DA MISERICÓRDIA
Eulália Remesso lamentou que a instituição não
tenha sido ouvida pela Comissão Executiva dos 600
anos dos descobrimentos. Guilherme Silva admitiu
falhas mas recordou que devem também ser as
instituições a se manifestarem.

MANUEL SEVERINO CASTRO – PRESIDENTE 
DO CLUBE DESPORTIVO DE MACHICO
Manuel Severino Castro questionou o presidente da
Câmara acerca do orçamento para este ano, que nem
chega a 10 milhões de euros. Manuel Severino
perguntou como é que será possível fazer
investimento com tão pouca verba disponível, ao que
Ricardo Franco respondeu que o orçamento está
condicionado às dívidas que a autarquia tem.

ELISABETE VASCONCELOS, MUNÍCIPE
Elogiou a intervenção de Guilherme Silva e apelou 
às entidades para que não descurem o turismo e a
cultura em Machico.

TIAGO, ESTUDANTE
O aluno da Escola Básica e Secundária de Machico
considera que o concelho está a ser discriminado nas
comemorações dos 600 Anos, confrontando
Guilherme Silva com essa questão. O responsável
respondeu que, apesar de a questão poder ser válida,
a verdade é que Machico também está em vantagem
em relação aos restantes concelhos da Região. 

RICARDO SOUSA, VEREADOR
O vereador do PSD também falou das más condições
de várias infraestruturas implementadas na época do
‘boom’ do desenvolvimento. Questionou ainda sobre a
falta de investimentos. A resposta de Ricardo Franco
foi a de que a Câmara tem em cima da mesa várias
propostas, mas lembrou que não é o Município que
constrói hotéis.

JOÃO BOSCO, PRESIDENTE 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
“Venha a Machico que nós
ensinamos como gerir pouco
dinheiro”. Foi desta forma que o
presidente da Assembleia Municipal
de Machico respondeu aos
argumentos de Guilherme Silva, de
que o programa dos 600 Anos tem
sido prejudicado pela falta de
verbas. João Bosco disse que a
Comissão deveria ser mais “ativa” e
“empreendedora”.

MÓNICA VIEIRA, VEREADORA
A vereadora com o pelouro da Cultura
contestou a forma como estão a ser
organizadas as comemorações dos 600
Anos, lembrando que, apesar de
Machico ter assento no Conselho
Consultivo, poucas vezes foi ouvido
sobre esta questão. Considerou que o
programa é manifestamente
insuficiente para dignificar Machico e
questionou se o espetáculo da Orquestra
Clássica da Madeira irá realizar-se no
concelho, no Dia da Região.


