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Ribeira Brava
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Ribeira Brava sempre em primeiro
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CARLOS SANTOS

► Em jeito de balanço, quando termina a 
primeira metade do seu segundo manda-
to, Ricardo Nascimento, presidente da 
Câmara Municipal da Ribeira Brava, refe-
re que este é um mandato muito mais de-
dicado à área social. “No primeiro não ti-
vemos a possibilidade de realizar um 
grande investimento nesse setor, uma 
vez que tínhamos que controlar a dívida 
que a Autarquia apresentava. Neste mo-
mento, conseguimos uma redução supe-
rior a 75%, o que é significativo”. Apesar 
desse grande esforço realizado, o autar-
ca assegura que os investimentos existi-
ram sempre e que “a resolução dos pro-
blemas dos ribeira-bravenses sempre fo-
ram uma prioridade”. No primeiro man-
dato, por exemplo, o Município realizou a 
recuperação do campo de futebol munici-
pal, obra orçada em cerca de 600 mil eu-
ros, investimento suportado na totalida-
de pela Autarquia. “Esta era uma obra ne-
cessária e, hoje, é um orgulho passar ali 
e vermos as nossas crianças e jovens a 
usufruírem de todas as comodidades da-
quele espaço”, assegura o edil.

De acordo com Ricardo Nascimento, o se-
gredo tem passado por não aumentar a 
despesa corrente à medida que se reduz a 
dívida da Câmara, canalizando o valor ex-
cedente para o setor social e para a reali-
zação de novos investimentos. O autarca 
enumera as diversas medidas em curso: 
“Estamos a realizar a recuperação de ha-
bitações de diversas famílias carenciadas. 
Para além disso, apoiamos os idosos mais 
vulneráveis com a comparticipação ao ní-
vel da medicação, assim como na aquisi-
ção de fraldas, nos casos em que estas 
sejam necessárias. De acrescentar, ainda, 
que comparticipamos a realização de al-
guns exames de diagnóstico que ribeira-
-bravenses de parcos recursos financeiros 
não conseguem realizar no âmbito do Sis-
tema Regional de Saúde. A juntar a tudo 
isto, ainda conseguimos avançar com a 
criação da Universidade Sénior, o que per-
mite que dezenas de idosos usufruam de 
formação nas mais diversas áreas, a custo 
zero, uma vez que os custos são suporta-
dos pela Autarquia”. 
No que diz respeito aos mais novos, os 
apoios da Autarquia também se têm mul-
tiplicado. “Apoiamos as famílias desde a 
creche até ao ensino superior. Começa-
mos logo por assumir 25% do valor que 
as famílias pagam para que os seus fi-
lhos frequentem a creche. Desde que as 
crianças entram para a escola e até ao fi-
nal do 6º ano de escolaridade, nenhum 
pai precisa de comprar manuais, uma vez 
que a Autarquia suporta esse custo, 
quando a família não está abrangida pe-
las medidas de apoio do Governo Regio-
nal. Estamos também a fornecer material 
escolar a todas as crianças do 5º até ao 
12º ano de escolaridade. No que concer-
ne ao ensino superior, atribuímos uma 

bolsa anual de 500 euros a todos os alu-
nos do Concelho que frequentam a uni-
versidade e que obtenham aproveita-
mento escolar. De acrescentar ainda 
que, no caso das famílias numerosas, 
desde que o jovem tenha mais dois ir-
mãos a frequentar a escola, independen-
temente do grau de ensino, atribuímos 
ainda uma bonificação de 20% na bolsa”. 
O autarca assegura que também não es-
queceu o apoio às associações do conce-
lho e que, por isso, aumentou em 30 mil 
euros o apoio distribuído, “o que faz toda a 
diferença”. Paralelamente, de acordo com 
o edil, o concelho da Ribeira Brava tem a 
taxa de IMI no valor mais baixo que a lei 
permite. “É por tudo isto que afirmo que es-
te é o ano mais social que tivemos desde 
que assumimos os destinos do concelho”.

Apostar na Ribeira Brava
Ricardo Nascimento afirma que, neste 
momento, estão a decorrer diversas 

obras e investimentos, alguns deles, com 
recurso a fundos comunitários. “Já foram 
concluídos vários caminhos agrícolas 
que urgiam concretização. Só em duas 
destas vias foram realizados investimen-
tos de quase um milhão e meio de euros, 
sendo que deste valor a Autarquia teve 
que assegurar 15%. Este tem sido um es-
forço financeiro que fazemos, auxiliado 
por uma gestão rigorosa, uma vez que, 
apesar de estarmos a conseguir reduzir a 
dívida e suportar todas estas mais-valias 
para a população, a verdade é que as re-
ceitas que recebemos são muito poucas, 
o que faz com que todas estas obras só 
sejam possíveis com muita exigência e 
cuidado na gestão do dinheiro público”.  
O autarca acrescenta ainda que também 
foi levada a cabo a repavimentação de al-
gumas estradas, investimento de quase 
200 mil euros. No que concerne às vias 
de comunicação, o edil revela ainda que 
a Autarquia e o Governo Regional vão 

A cumprir o segundo mandato como presidente da Câmara 
Municipal da Ribeira Brava, na Madeira, em entrevista ao 

Empresas+®, Ricardo Nascimento faz o balanço do trabalho levado 
a cabo no concelho e de todos os obstáculos ultrapassados ao 

longo dos anos, sempre com a Ribeira Brava em primeiro.

Ribeira Brava sempre 
em primeiro

MUNICÍPIO DA RIBEIRA BRAVA

Ricardo Nascimento

IV

“APOIAMOS AS FAMÍLIAS DESDE A CRECHE  
ATÉ AO ENSINO SUPERIOR. COMEÇAMOS  
LOGO POR ASSUMIR 25% DO VALOR QUE AS 
FAMÍLIAS PAGAM PARA QUE OS SEUS FILHOS 
FREQUENTEM A CRECHE”
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apostar na ligação entre a Ribeira Brava 
e Tabua, obra que faz parte do plano de 
mobilidade do Município e que “é de su-
ma importância. Burocraticamente todas 
as questões estão resolvidas e, no final, 
esta obra representará um investimento 
de quase três milhões de euros. Devo di-
zer que, neste aspeto, assim como em 
outros, temos contado com a colabora-
ção do Governo Regional”. 
O autarca advoga que o turismo na região 
também continua a crescer e é possível 
que, no futuro, o concelho possa contar 
com uma nova unidade hoteleira com 27 
quartos, além de uma unidade hoteleira 
mais vocacionada para a saúde e para o 
repouso, nomeadamente o tratamento da 
saúde mental, proveniente de investimen-
to estrangeiro, sendo expectável que pos-
sam surgir outros projetos. “Os contactos 
estão a ser realizados porque ainda existe 
muito trabalho a fazer na Ribeira Brava 
nesta área. Quando cheguei à Autarquia 
existiam apenas quatro alojamentos locais 
registados. Neste momento são cerca de 
90. Estou também a aguardar a abertura 
de candidaturas a fundos comunitários pa-
ra que possamos reabilitar diversos trilhos 
e veredas, mais-valia que seria impulsiona-
dora do turismo na região”, assegura Ri-
cardo Nascimento que completa: “Além do 
turismo, considero que ainda temos muito 
trabalho a realizar ao nível da mobilidade. 
Considero que será crucial que consiga-
mos criar aqui uma estação intermodal 
que beneficiará toda a zona oeste da ilha, 
uma vez que as ligações para oeste e para 
o norte da ilha passam todas pela Ribeira 
Brava. Temos já esse projeto pronto e fo-
mos o primeiro concelho da ilha a ter o seu 
projeto de mobilidade aprovado”.
O vale da Ribeira Brava está ainda incor-
porado num projeto apresentado pelo Go-
verno Regional e que a Autarquia decidiu 
acarinhar, o Brava Valley que ambiciona 

transformar a vila num cluster de incenti-
vo à inovação e ao empreendedorismo, 
transformando-o numa nova centralidade 
baseada em redes formais e informais, 
com impacto direto e indireto na econo-
mia local do concelho da Ribeira Brava, 
com potencial para alavancar positiva-
mente todos os municípios da região. “Isto 
acontece porque empresas ligadas ao se-
tor das novas tecnologias que se queiram 
fixar na Ribeira Brava têm acesso a redu-
ções fiscais. Este projeto tem sido uma 
mais-valia ao nível da empregabilidade 
dos jovens do concelho e de toda a região. 
Esta foi uma aposta ganha, até porque 
veio criar novos postos de trabalho, uma 
preocupação que tive desde o primeiro 

momento. Ao nível do emprego, o turismo 
tem sido outra forte alavanca, contudo, 
neste momento, deparamo-nos com a pro-
blemática de muitos ribeira-bravenses e 
dos seus descentes que voltam para a 
ilha, vindos da Venezuela. Também aqui 
temos contado com a colaboração do Go-
verno Regional que tem programas espe-
ciais para ajudar a integrar estas pessoas. 
Paralelamente, a Autarquia também apoia 
estas pessoas em tudo aquilo que pode”, 
explica o edil.

Eleições à porta
Segundo o autarca, as próximas eleições 
regionais serão as mais complicadas dos 
últimos anos, “tanto para quem está no 

poder, como para quem está na oposi-
ção, uma vez que os resultados são uma 
incógnita. A região sempre foi liderada 
com maioria absoluta, algo que, provavel-
mente, não vai acontecer em setembro 
onde todos os votos vão contar. É por isso 
que considero que os madeirenses e por-
to-santenses devem ter cuidado com es-
tas eleições. Julgo que, independente-
mente das cores políticas que se candi-
datam, será importante perceber quem 
serão as pessoas que compõem as dife-
rentes listas, uma vez que os líderes há 
muito que são conhecidos. As listas têm 
que ser compostas por pessoas credí-
veis, trabalhadoras e com provas dadas, 
só essas serão capazes de conseguir o 
melhor para a Madeira”, defende Ricardo 
Nascimento.
Quanto ao seu percurso como autarca, o 
edil é perentório: “Quero terminar este 
mandato com a consciência de que fiz o 
melhor que podia e sabia por um melhor fu-
turo para a Ribeira Brava. Sinto que os ribei-
ra-bravenses sabem disso e que a minha 
porta está sempre aberta para eles, para 
os ouvir e para os ajudar em tudo aquilo 
que me for possível. Foi assim logo no pri-
meiro dia em que fui eleito e assim será até 
ao último dia. A minha postura não muda 
com o aproximar das eleições”. 

V

“BUROCRATICAMENTE TODAS AS QUESTÕES 
ESTÃO RESOLVIDAS E, NO FINAL, ESTA OBRA 
REPRESENTARÁ UM INVESTIMENTO DE QUASE  
TRÊS MILHÕES DE EUROS. DEVO DIZER QUE,  
NESTE ASPETO, ASSIM COMO EM OUTROS,  
TEMOS CONTADO COM A COLABORAÇÃO  
DO GOVERNO REGIONAL”



CARLOS SANTOS

► Depois de quatro anos à frente dos 
destinos do concelho de São Vicente, o 
Movimento Unidos Por São Vicente voltou 
a ganhar as eleições autárquicas em 
2017 e José António Garcês cumpre ago-
ra o seu segundo mandato como presi-
dente deste concelho madeirense. O au-
tarca refere que as suas apostas conti-
nuam focadas, sobretudo, na educação e 
na área social, “onde tentamos sempre ir 
mais além e fazer mais do que aquilo que 
era expectável da competência e da res-
ponsabilidade do Município”. O edil refe-
re, a título de exemplo, que, neste mo-
mento, a frequência da creche é 100% 
gratuita para todas as crianças do conce-
lho. O mesmo acontece com o primeiro 
ciclo, onde os pais não têm qualquer des-
pesa com o transporte, livros escolares 
dos mais novos, uma vez que a Autarquia 
suporta esses custos. “Estas medidas 
não deviam ser implementadas apenas 
na Madeira, deviam ser uma realidade 
em todo o território nacional. Não pode-

mos continuar a aceitar que as pessoas 
ricas tenham acesso e direito à forma-
ção, enquanto que as mais pobres, inde-
pendentemente das suas capacidades e 
vontades, não têm acesso a essa escolha 
por falta de dinheiro”, reitera o edil. 
Ainda na área da educação, no primeiro 
mandato, o Executivo liderado por José 
António Garcês decidiu atribuir uma bolsa 
social a todos os alunos do concelho que 
frequentassem o ensino superior público. 
Neste segundo mandato a medida já foi 
alargada a todos os alunos de mestrado, 
assim como a todos os alunos que fre-
quentem o ensino superior em universida-
des privadas. “Temos que olhar para a 
realidade do país e facilmente percebe-
mos que muitos dos alunos que frequen-
tam as instituições privadas o fazem não 
por opção, mas sim porque há cursos que 
só são lecionados nas universidades pri-
vadas, pelo que faz todo o sentido que 
também tenham acesso a esta medida”, 
defende o autarca. Atualmente, só com 
esta medida, a Autarquia de São Vicente 
apoia quase 90 alunos e as suas famílias.
Os apoios que o Município oferece esten-
dem-se ao setor da saúde e José António 
Garcês não tem dúvidas: “O acesso à 
saúde devia ser garantido e gratuito para 
todas as pessoas. Considero que, num 
Estado de direito, não se pode decidir o 
acesso à saúde mediante as posses eco-
nómicas de cada um, onde os mais ricos 
têm acesso a excelentes cuidados e os 
mais pobres têm falta de assistência. O 
acesso à saúde devia ser igualitário para 
todos. Reconheço que este tipo de dife-
renças era muito vincado no passado e 
que, felizmente, com o passar dos anos 

A cumprir o seu segundo mandato como presidente da 
Câmara Municipal de São Vicente, na Madeira, José 

António Garcês continua a apostar nas pessoas. Com 
políticas sociais de apoio à educação, à saúde e aos 

seniores, o autarca não esquece ainda o investimento 
público em obras estruturantes, com o objetivo de 

dinamizar e apoiar o investimento privado no concelho.

Um Concelho onde 
vale a pena viver

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE

José António Garcês

VI

“O ACESSO À SAÚDE DEVIA SER GARANTIDO E 
GRATUITO PARA TODAS AS PESSOAS. CONSIDERO 
QUE, NUM ESTADO DE DIREITO, NÃO SE PODE 
DECIDIR O ACESSO À SAÚDE MEDIANTE AS POSSES 
ECONÓMICAS DE CADA UM, ONDE OS MAIS RICOS 
TÊM ACESSO A EXCELENTES CUIDADOS E OS MAIS 
POBRES TÊM FALTA DE ASSISTÊNCIA”
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se foi esbatendo, contudo, considero 
também que as diferenças estão a apare-
cer novamente e são essas que temos 
que combater e tentar atenuar”. 
Segundo o edil, em São Vicente “olha-
mos para a nossa população e reconhe-
cemos as suas fragilidades numa tenta-
tiva de as minorar, não só ao nível da 
ajuda direta que prestamos aos alunos, 
como também com o desafogo económi-
co que damos às famílias já que garanti-
mos que estas não têm que realizar de-
terminado tipo de investimentos para te-
rem acesso à uma educação de qualida-
de. Assim, esse dinheiro pode ser usado 
para pagar outro tipo de despesas”. Jo-
sé António Garcês reconhece ainda que 
as medidas levadas a cabo pela Autar-
quia ajudam a fixar famílias no concelho 
e incentivam ao aumento da natalidade, 
“uma vez que as famílias têm acesso a 
estas importantes mais-valias. As famí-
lias reconhecem a importância destas 
ajudas que oferecemos. Para além dis-
so, estas medidas são um atrativo para 
que os jovens não abandonem o conce-
lho e que aqui permaneçam”.
Os mais velhos não são esquecidos e o au-
tarca advoga que São Vicente tem muitos 
idosos com 80 ou 90 anos. “Não olho para 
esse facto de uma forma pejorativa, pelo 
contrário. considero que esse é um sinal 
de que a qualidade de vida no concelho é 
muito boa e que, por isso, as pessoas vi-
vem mais tempo. Neste sentido também 
promovemos uma terceira e uma quarta 
idades ativas e integradas na sociedade 
para todos os nossos seniores”. 

Aposta em investimentos 
estruturantes
José António Garcês revela que a maior 
diferença do primeiro para o segundo 
mandato é que agora a Autarquia se po-
de dedicar à concretização de investi-
mentos estruturantes, “até porque con-
seguimos controlar as contas do Municí-
pio e estamos financeiramente estáveis. 
Assim, neste momento, apostamos na 
promoção do investimento privado, para 
que este crie emprego e que este seja 
mais um fator de atratividade para que 
os mais jovens aqui se queiram fixar e 
criar família. A Autarquia também dá o 
exemplo na promoção do emprego e a 
empresa municipal que detemos dupli-
cou o número de funcionários no decor-
rer dos últimos anos”, garante o edil 
que, nesta questão da fixação das pes-
soas não esquece a importância da ha-
bitação, “pelo que pugnamos pelo aces-

so a habitação a preços acessíveis. O 
nosso PDM já foi alterado e já foi subme-
tido a discussão pública. Logo que este 
seja aprovado pela Autarquia e pela As-
sembleia Municipal iremos implementar 
uma série de medidas de apoio à reabi-
litação de edifícios devolutos. Estas me-
didas, além de ajudarem exponencial-
mente na questão da habitação, tam-
bém nos vão ajudar a melhorar a ima-
gem que o concelho transmite para o ex-
terior, na medida em que toda a região 
ganhará uma nova imagem, até porque 
estas medidas são aplicáveis a todos os 
edifícios degradados do concelho que 
cumprem determinadas condições que 
estão devidamente elencadas e não 
apenas àqueles que existem no centro 
urbano de São Vicente. O nosso Gabine-
te de Urbanismo está já preparado para 
receber todos as pessoas, aconselhá-las 
e ajudá-las, assegurando que todos os 
processos decorrem dentro da normali-

dade e com a celeridade necessária”.
O autarca assegura que o Município tam-
bém está a conseguir captar investimen-
to privado, nomeadamente na área do tu-
rismo. Assim, São Vicente vai contar com 
mais uma unidade hoteleira com 37 
quartos que resulta, “precisamente, da 
reabilitação de um edifício que estava de-
gradado há muitos anos. Esta unidade 
será inaugurada brevemente, ainda que, 
por exemplo, o restaurante já tenha sido 
inaugurado e aberto ao público, assim 
como as piscinas e o bar de apoio. Falta 
agora a parte do hotel que avançará logo 
que todas as obras estejam concluídas. 
Julgo que a inauguração acontecerá nos 
próximos meses. Este é um investimento 
privado que, além de ter reabilitado uma 
zona degradada do concelho vai criar di-
versos postos de trabalho”, assegura o 
edil. Este é apenas um exemplo do inves-
timento privado que o Executivo tem con-
seguido captar, mas existem muitos ou-

tros. “Temos o caso de um outro investi-
mento que começou com um simples su-
permercado. Agora também já existe 
uma padaria/pastelaria, assim como um 
ponto de venda de produtos e maquina-
ria agrícolas, o que criou um novo pólo de 
negócio e uma nova centralidade comer-
cial. Este espaço será ainda apoiado por 
uma nova churrascaria que ali será cria-
da. Na frente mar existe uma outra unida-
de hoteleira que foi requalificada e que 
também deverá ser inaugurada breve-
mente”, informa o autarca. 
José António Garcês garante que o se-
gredo para o sucesso é simples: “Todo o 
investimento público que realizamos 
tem por objetivo dinamizar e apoiar o in-
vestimento privado o que, felizmente, 
tem acontecido. Só a título de curiosida-
de, na Costa Norte da ilha, em 2018, 
São Vicente teve um número de licencia-
mentos superior aos aprovados pelos 
concelhos de Porto Moniz e Santana jun-
tos, o que é significativo. Estes dados 
são públicos e demonstram, mais uma 
vez, que as pessoas acreditam em São 
Vicente e que querem investir neste con-
celho. Só em duas semanas o Senhor 
presidente do Governo Regional da Ma-
deira veio a São Vicente quatro vezes 
para realizar quatro inaugurações, no 
passado mês de julho, o que diz muito 
do investimento que está a ser realiza-
do. Além disso, brevemente, iremos 
inaugurar mais três obras que estão em 
fase final de conclusão, nomeadamente 
caminhos agrícolas que potenciam, não 
só os próprios terrenos, mas também a 
necessidade de escoamento das produ-
ções dos nossos agricultores, assim co-
mo promovem a facilidade de acesso a 
algumas habitações, algo que não exis-
tia. A Biblioteca Municipal também está 
em andamento e resulta também da 
reabilitação e aproveitamento de um 
prédio antigo que a Autarquia detinha”. 

VII



A inauguração deverá acontecer durante 
este mês de agosto.

As próximas Eleições Regionais
Questionado sobre o que espera das pró-
ximas Eleições Regionais que acontecem 
no próximo dia 22 de setembro, o autar-
ca assevera que “todas as eleições são 
diferentes e nunca existem duas eleições 
iguais. Tal como acontece em todas as 
eleições quem vai decidir o vencedor se-
rão as populações que irão escolher 
quem julgam ser a melhor escolha para 
ficar à frente dos destinos da Região Au-
tónoma da Madeira. O povo é e será sem-
pre soberano”. 
José António Garcês reconhece que, no 
passado, Alberto João Jardim sempre te-
ve uma liderança muito forte, “o que fez 
com que tenha ganho sucessivas maio-
rias absolutas. É também um facto que 
Miguel Albuquerque venceu as últimas 
eleições com maioria absoluta, mas com 
a mais baixa margem de sempre. Talvez 
por isso se criam expetativas na oposição 
de que agora o resultado será diferente. 
Porém, a verdade é que, hoje em dia, a 
política está diferente de há uns anos 
atrás, até porque as pessoas analisam a 
politica e, sobretudo, os políticos de for-
ma diferente. Além disso, a forma de pen-
sar também é diferente. Assim, o resulta-
do das próximas Eleições Regionais irá 
depender daqueles que se vão apresen-
tar para as disputar, assim como daque-
les que irão votar”. 
Seja qual for o resultado, o edil sabe que 
São Vicente faz parte da Região Autóno-
ma da Madeira, “pelo que iremos traba-
lhar colaborar com o Governo Regional, 
independentemente da sua cor política. 
Contudo, não escondo e nunca escondi, 
sempre foi público, que, a nível institu-
cional, a Câmara Municipal de São Vi-
cente sempre esteve muito próxima do 
Governo Regional. Basta vermos todos 

os investimentos que foram realizados 
pelo Governo no concelho e que trouxe-
ram muito desenvolvimento à região, is-
to sem esquecermos o facto de que o 
Governo assumiu a responsabilidade da 
concretização de diversos projetos es-
truturantes para São Vicente. Falo, por 
exemplo, da ligação do Paul da Serra às 
Ginjas. A Autarquia teria muito maiores 

dificuldades em realizar um investimen-
to daquela envergadura e o Governo Re-
gional chamou esse investimento para si 
e vai concretizar essa obra tão necessá-
ria para as populações. Outro exemplo é 
a frente mar do Calhau, ou a execução 
da obra da via expresso entre São Vicen-
te e Boaventura, que permite uma liga-
ção da freguesia mais distante à sede  

de concelho. Uma ligação com maior se-
gurança e celeridade”. 
José António Garcês não esconde que já 
fez a sua escolha. “Sou uma pessoa ca-
paz de encarar o futuro, mas também 
nunca me esqueço do passado. Podia 
permanecer na minha zona de conforto e 
manter-me à margem desta disputa, 
aguardando pacientemente os resulta-
dos. Mas, considero que tenho o direito e, 
de alguma forma, a obrigação como au-
tarca, de expressar a minha opinião em 
relação à escolha que considero mais 
acertada. Sempre fui muito direto e fron-
tal e não tenho qualquer tipo de reservas 
em assumir as minhas posições e opi-
niões. Assim, considero que o trabalho de 
parceria que temos estabelecido com o 
Governo Regional tem sido muito profí-
cuo e, além da relação institucional, exis-
te ainda a boa relação pessoal que man-
tenho com o líder do Governo Regional, 
Miguel Albuquerque. Considero que as 
pessoas estão sempre acima daqueles 
que são os seus cargos institucionais, até 
porque toda a política e todas as deci-
sões que se tomam são por pessoas, 
com pessoas e para as pessoas. Assim, 
defendo que Miguel Albuquerque é o me-
lhor candidato, aquele que está melhor 
preparado para conduzir os destinos da 
Madeira e aquele que apresenta a me-
lhor equipa. Claro que esta é meramente 
a minha opinião e que cada madeirense 
e portosantense terá a sua e serão eles 
que irão definir o vencedor”, conclui. 
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► “O que nos notabilizou no primeiro 
mandato foi a nossa envolvência com a 
população. No fundo, aquilo que é ser 
realmente autarca, trabalhando sempre 
com tranquilidade e com proximidade jun-
to das populações. Agora, neste segundo 
mandato, estamos a consolidar todo o 
trabalho levado a cabo anteriormente, 
não só junto dos mais novos, como dos 
mais velhos, sem grandes preocupações 
ou timings. Com os mais idosos, por 
exemplo, fizemos com que saíssem de ca-
sa e tivessem direito a um envelhecimen-
to ativo, participativo e salutar, integrados 
na sociedade. Cumprimos com os pressu-
postos que estão na base do Partido So-
cialista, a preocupação com as pessoas. 
Essa tem sido a marca do nosso trabalho 
no dia a dia. Adotamos medidas socialis-
tas com as pessoas e para as pessoas e 
aqui são elas quem mais importa”, asse-
gura Emanuel Câmara, presidente da Câ-
mara Municipal de Porto Moniz. 

O autarca defende que os porto-monicen-
ses reconhecem o trabalho que tem sido 
realizado e, por isso, hoje em dia, todo o 
concelho é socialista, autarquia e juntas 
de freguesia, “cenário impensável há 
uma dúzia de anos. Depois de um traba-
lho árduo realizado por mim e por todos 
aqueles que acreditaram em mim, conse-
guimos chegar ao poder e fazer aquilo 
que sabemos melhor que é servir as po-
pulações. As pessoas reconheceram a 
qualidade do nosso trabalho e foi por is-
so que, há dois anos, voltaram a confiar 
em nós e no nosso trabalho”. 
O edil acusa o Governo Regional de não 
ser imparcial nas suas escolhas e de fa-
vorecer as autarquias PSD. “Penso que 
o Governo Regional devia assumir o seu 
papel da mesma forma que o fizemos, 
de forma altruísta com todos e para to-
dos, não discriminando ninguém. No 
meu primeiro mandato, duas das juntas 
de freguesia não eram da minha cor po-
lítica e não foi por isso que não foram 
tratadas da mesma forma. A nossa pos-
tura foi reconhecida e, quatro anos de-
pois, a nossa vitória foi consolidada. Isto 
só demonstra que os nossos princípios, 
a nossa marca, as nossas políticas e o 
nosso dia a dia foram sufragados pela 
população de forma inequívoca, respei-
tando a nossa forma de ser e de estar.  
É por isso que, diariamente, incuto em 
todos aqueles que me rodeiam, na ges-
tão autárquica e nas juntas de fregue-
sia, um sentido de responsabilidade e 
de proximidade nas políticas do dia a 
dia junto de todos aqueles que em nós 
confiam”.

Críticas construtivas 
são bem-vindas
Emanuel Câmara reconhece que existem 
sempre pontos em que é possível fazer 
melhor e mostra-se disponível para ouvir 
críticas. “Durante 20 anos fomos oposi-
ção e reconhecemos que esta deve exis-
tir, até porque as críticas construtivas são 
sempre bem-vindas e, desde que fale-

mos de mais-valias para o concelho de 
Porto Moniz, estamos sempre disponí-
veis para ouvir. Contudo, um partido que 
governou este concelho durante 40 anos 
não nos pode dar lições seja do que for, 
quando nunca conseguiram implementar 
as medidas que agora levamos a cabo. 
Não podemos ouvir simples críticas, sem 
qualquer conteúdo ou fundamento, so-

Emanuel Câmara, presidente da Câmara Municipal de Porto 
Moniz e presidente do PS-Madeira, acredita que o Partido 

Socialista vai ganhar as próximas eleições regionais a 22 de 
setembro “e que se concretizará a alternância democrática 
que é o cerne de uma verdadeira democracia”. O autarca é 

um crítico do Governo Regional em funções e garante que o 
PS tratará todos os municípios por igual, 

“independentemente da sua cor política”.

“Estamos convictos 
de que a mudança vai chegar”

MUNICÍPIO DE PORTO MONIZ

Emanuel Câmara
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bretudo vindas de pessoas que não utili-
zam a melhor linguagem e que tentam 
colar as nossas medidas socialistas e a 
nossa atuação àquela que é levada a ca-
bo na Venezuela, com o simples intuito 
de confundir as pessoas. Estas são for-
mas medíocres de estar na política com 
as quais não nos revemos. Uma das pes-
soas que tem por hábito esse tipo de dis-
curso é o presidente do Governo Regio-
nal, Miguel Albuquerque”. 
O autarca revela que, quando tomou 
posse em 2013, o primeiro desafio pas-
sou por controlar a dívida que o Municí-
pio apresentava, que rondava os quatro 
milhões de euros. “Ainda que possa pa-
recer um valor baixo, este é um número 
elevado tendo em conta a nossa dimen-
são. Com muito trabalho conseguimos 
sanar grande parte dessa dívida e esta-
mos, com tranquilidade, a resolver todos 
os processos que encontramos e que 
necessitavam da nossa atenção imedia-
ta, alguns bastante antigos e ainda pen-
dentes. Também conseguimos resolver 
eficazmente alguns processos de con-
tencioso que existiam tanto com empre-
sas, como com particulares, tendo sem-
pre por base o bom senso. Hoje em dia, 
orgulhamo-nos de ter uma gestão equili-
brada, onde honramos os nossos com-
promissos, mesmo aqueles que não fo-
ram assumidos por nós e que prejudica-
ram o concelho e todos os porto-moni-
censes”, advoga o edil. 
De acordo com Emanuel Câmara uma 
gestão equilibrada ganha ainda maior 
importância no contexto de uma candi-
datura a fundos comunitários, “ação vi-
tal para a região”. Neste âmbito, a Au-
tarquia já conseguiu a aprovação de 
cerca de um milhão de euros em fun-
dos comunitários que estão agora a ser 
aplicados, nomeadamente na reabilita-
ção de três veredas na freguesia do 
Seixal. Também estão, neste momento, 

em execução três obras relacionadas 
com a construção de caminhos agríco-
las. Numa outra vertente, o autarca in-
forma que o Município também realizou 
uma candidatura para a construção de 
uma estação de tratamento de resí-
duos, “o que nos permitiria dar outro ti-
po de resposta do ponto de vista am-
biental. Esta não foi considerada numa 
primeira fase, contudo, espero que ago-
ra haja bom senso e que o Governo Re-
gional a aprove, ainda antes das próxi-

mas eleições. Também recuperámos o 
teleférico das Achadas da Cruz que faz 
a ligação com a Fajã da Quebrada No-
va, um local paradisíaco que merece a 
visita de todos aqueles que se deslo-
cam à Madeira. Este é um lugar de ex-
celência muito procurado para filmes e 
telenovelas, como recentemente acon-
teceu com a TVI. Esta fajã é ímpar e a 
nível paisagístico é difícil encontrar ou-
tra na região com tamanha beleza. Este 
é apenas o início e temos outros proje-

tos que aguardam aprovação para que 
possamos avançar”, reitera o edil.
Emanuel Câmara reitera que não conse-
gue perceber como é que uma câmara 
pequena como Porto Moniz consegue 
apresentar os projetos e depois estes 
não têm o devido seguimento no Gover-
no Regional. “Não há boa vontade políti-
ca para a sua concretização, o que nos 
prejudica, sobretudo quando o Governo 
Regional é o interlocutor para o acesso 
aos fundos comunitários. Estes são na 
ordem dos 85% a fundo perdido. Não se 
percebe porque é que o Governo blo-
queia obras com as quais não teria qual-
quer despesa. Estes investimentos signi-
ficam mais-valias para a região, não 
apenas para o concelho. É difícil quando 
o progresso encontra o obstáculo da po-
lítica e quando os seus dirigentes tudo 
fazem para prejudicar as câmaras que 
não são da sua cor politica”, revela o au-
tarca que acrescenta: “Há mais exem-
plos. Realizamos uma candidatura para 
um banco de ajudas técnicas e aquisi-
ção e uma viatura adaptada ao trans-
porte de pessoas com mobilidade redu-
zida, candidatura essa que foi reprovada 
pelo Governo Regional. O que é que o 
Governo Regional perdia com o facto de 
Porto Moniz oferecer serviços tão impor-
tantes para a nossa população? Porque 
é que o nosso projeto foi recusado? A 
desculpa de que o concelho vizinho, São 
Vicente, dispõe desta resposta não me 
convence. Eles são autónomos e as 
suas respostas não têm que servir, nem 
servem efetivamente, o concelho vizi-
nho! Uma decisão destas só pode vir de 
um Governo Regional míope e transtor-
nado que, de forma deliberada, tenta 
prejudicar uma população”.
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DA CRUZ QUE FAZ A LIGAÇÃO COM A FAJÃ  
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Afirmar Porto Moniz
Em relação ao futuro, Emanuel Câmara 
garante que pretende que o concelho de 
Porto Moniz seja, cada vez mais, “uma 
realidade e uma afirmação não só no 
contexto regional, mas também nacional 
e internacional nas mais diversas áreas. 
Claro que também temos consciência 
das nossas limitações, nomeadamente 
a nível geográfico. O Porto Moniz é o con-
celho mais pequeno na Madeira em ter-
mos de número de habitantes, contudo, 
dos maiores em termos de dimensão”.
De acordo com o edil, o resultado das 
próximas Eleições Regionais será fun-
damental para determinar da forma co-
mo decorrerá a segunda metade do seu 
mandato. “Garanto que se o Partido So-
cialista ganhar não iremos fazer às câ-
maras sociais-democratas aquilo que o 
PSD nos faz. Temos que ser isentos em 
todos os processos, tratando todos por 
igual. Se o PS ganhar, Porto Moniz irá 
ver reconhecidos os seus direitos e to-
da a sua capacidade de trabalho e vai 
poder evoluir. Agora se o PSD continuar 
a dominar o Governo Regional, terei 
que adotar um comportamento diferen-
te, denunciador junto das entidades 
competentes, denúncias essas que po-
derão chegar à União Europeia. Não 
compreendo nem aceito que Porto Mo-
niz continue a sofrer com uma discrimi-
nação negativa por parte do Governo 
Regional. Já provei que é possível go-
vernar em equidade e justiça e que as 
populações sabem reconhecer esse es-
forço e essa forma justa de fazer políti-
ca. A visão que pretendemos imple-
mentar é completamente diferente da-
quela que tem sido levada a cabo pelo 
PSD que olha para as autarquias como 
departamentos do Governo Regional e 
não como instituições independentes. 
O PSD sempre castrou a vontade e os 
projetos dos seus autarcas. É por isso 
que quando são confrontados com um 
poder próprio que dá voz aos anseios 
das populações ficam claramente per-
turbados, fruto da sua incompetência 
política”. 
Emanuel Câmara acredita que nas últi-
mas eleições o resultado já poderia ter si-
do diferente, mas que “os madeirenses 
foram iludidos com a dita renovação. 
Mas, o PSD de hoje continua a ser o PPD 
do passado e, infelizmente, para pior, na 
medida em que tentam condicionar a for-
ma como as pessoas pensam e se expri-
mem. As pessoas continuam com receio, 
porém, sentimos que, cada vez mais, 

existe uma libertação de todos os medos 
e de tudo aquilo que perpetuou o PSD du-
rante tantos anos na Madeira”. O autarca 
acusa ainda que “as Casas do Povo são 
braços armados do Governo Regional, 
onde tem havido muito dinheiro derrama-
do, usado para propaganda política com-
bater nos locais onde o PSD não conse-
guiu ganhar, o que demonstra, inequivo-
camente, o desespero de um Governo 
que está sem soluções”. 
O edil acredita que, nas próximas elei-
ções, “finalmente, virá ao de cima aque-
la que é a verdadeira vontade dos ma-
deirenses e que o PS vai vencer, concre-
tizando a tão desejada mudança. Penso 
que é inequívoca a vontade de mudar de 
todos os madeirenses e porto-santen-
ses. Esperamos que venha a desejada 
lufada de ar fresco que irá solucionar 
muitos dos nossos problemas”. 

Pronto para lutar 
por Porto Moniz
“Sempre me habituei a não virar a cara à 
luta, talvez fruto da minha educação e da 
minha formação. Os meus pais, apesar 
de pessoas simples, sempre me incuti-
ram valores e sempre me ensinaram que 
nada é fácil na vida. Prova disso foi a vida 
de emigrantes que levaram. Também por 
isso, com 14 anos, fiquei a viver com os 
meus avós, porque os meus pais esta-
vam ausentes, e aprendi a desenrascar-
-me e a ter a capacidade de gerir e de aju-
dar os meus avós nas mais variadas tare-
fas. Eu sei o que custa a vida e comecei a 
trabalhar muito cedo, com apenas 17 
anos de idade, na hotelaria, ainda que, 
atualmente, a minha vida profissional se-
ja ligada às Finanças. Também já estive 
durante muitos anos ligado ao desporto 
por isso a luta nunca me meteu medo e 

sempre aprendi a viver as vitórias e as 
derrotas”, assegura Emanuel Câmara. 
Apesar de confiante na vitória, o autarca 
reconhece que, na vida, “as coisas nem 
sempre são como queremos e que nos va-
mos deparar com muitos obstáculos. 
Quando assumi a liderança do Partido So-
cialista fi-lo de forma consciente, sabendo 
o tamanho dos desafios que iria ter pela 
frente. Sei que estes só poderão ser trans-
postos com muita humildade e com o cha-
mado «trabalho de formiguinha», diário e 
junto das populações, com inteligência e 
sabedoria, mas sempre de olho nas «cigar-
ras», exímias na arte de ludibriar, para que 
estas não levem de vencida a mudança 
com recurso à demagogia e à mentira vil”. 
Emanuel Câmara afirma que o PS quer 
mostrar a todos os madeirenses e porto-
-santenses que “existe mais mundo políti-
co para além daquele que o PSD mostra e 
oferece. Estou convicto que, a partir do dia 
22 de setembro, seremos poder na Re-
gião Autónoma da Madeira”. Contudo, o 
autarca é perentório: “Não queremos o po-
der pelo poder, queremos sim fazer dife-
rente e melhor. Quanto ao meu futuro pes-
soal estou tranquilo. Digo muitas vezes 
que aquilo que valho politicamente o devo 
à população de Porto Moniz. Em 1993, 
quando me candidatei pela primeira vez, o 
Partido Socialista era quase inexistente no 
concelho. Vinte anos depois, e fruto do tal 
«trabalho de formiguinha», vencemos a Au-
tarquia com mais de 65% dos votos. Nun-
ca pensei ser presidente do PS/Madeira, 
mas aceitei o desafio e a responsabilidade 
com muito orgulho, profundamente agra-
decido pela confiança que os militantes 
socialistas e os madeirenses em geral de-
positaram neste projeto que lidero. A His-
tória faz-se com pessoas que não têm me-
do do combate e, por isso, acredito que es-
tou no caminho certo e não tenho medo 
do futuro. A minha profissão nunca foi a 
política”, conclui. 
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► Atualmente, as Grutas de São Vicen-
te são uma das maiores atrações turísti-
cas da Ilha da Madeira, uma das mais im-
portantes na Costa Norte. Este ex-líbris é 
gerido pela Naturnorte – Gestão de Equi-
pamentos Coletivos e Prestação de Servi-
ços, EMSA, empresa municipal que tem 
por objeto social a promoção e a gestão 
de equipamentos coletivos e a prestação 
de serviços na área da educação e da 
cultura. Para além disso, Fernando Góis, 
vice-presidente da Câmara Municipal de 
São Vicente e presidente do conselho de 
administração da Naturnorte, assegura 
que a empresa tem uma forte componen-
te social na qual aposta cada vez mais.  
Incluímos recentemente alguns colabora-
dores no quadro da empresa, trabalhado-
res estes que estavam com contratos a 
termo certo, assim garantimos o serviço 
de qualidade que oferecemos aos nossos 
clientes e damos estabilidade pessoal e 
profissional a estes colaboradores. Um 
dos casos curiosos é que duas dessas co-
laboradoras estão grávidas, pode até ser 
uma feliz coincidência, mas o facto de 
existir estabilidade profissional nestas fa-
mílias é a garantia que podem e devem 
fazer planos para o futuro. É a medida 
mais eficaz de combate ao despovoa-
mento e para nós é muito gratificante 
contribuir para o futuro destas famílias e 
do nosso concelho.
O administrador está confiante de que 
este é o caminho a trilhar. “Desta forma 
conseguimos ter pessoas competentes e 
dedicadas a trabalhar connosco, com as 
quais podemos contar todos os dias. Só 

assim conseguimos atingir resultados de 
excelência como foram os do último ano 
onde recebemos mais de 155 mil visitan-
tes. Claro que o facto de o turismo estar 
consolidado em toda a Ilha potenciou es-
te crescimento, contudo, também tomá-
mos a decisão estratégica de aumentar 
os nossos produtos, o que alavancou os 
nossos resultados”. No ano passado, a 
Naturnorte faturou mais de um milhão e 
200 mil euros.
No âmbito da responsabilidade da empre-
sa, Fernando Góis assevera que, no ano 
passado, a Naturnorte atribuiu dois caba-
zes solidários, no valor de 1000€ cada, a 
duas famílias carenciadas, “uma delas 
com três filhos pequenos e onde nenhum 
dos progenitores trabalhava, o que fazia 
com que a sua situação fosse muito pre-
cária. Tomámos conhecimento destes 
agregados através da Segurança Social, a 
quem pedimos que identificassem duas 
famílias que necessitassem desta ajuda”, 
explica o administrador. O cabaz ofereci-
do continha produtos alimentares, roupa, 
calçado, entre outros. “A sua entrega foi 
uma emoção muito grande tanto para nós 
como para as famílias, sendo que foi mui-
to gratificante poder ajudar estas pes-
soas”, advoga o presidente, que reconhe-
ce que existem mais pessoas a precisar 
de ajuda, pelo que a Naturnorte pretende 
alargar esta iniciativa. “Mais uma vez va-
mos contar com a ajuda da Segurança 
Social entidade que, melhor que qualquer 
outra, sabe quais são as necessidades 
das famílias como estas, tudo para que a 
nossa ajuda seja direcionada e, efetiva-
mente, possa fazer a diferença”, assegu-
ra Fernando Góis. 

Aposta na cultura, 
no desporto e na Região
A Naturnorte apoia também a prática 
desportiva, além de deter uma vocação 
cultural direcionada para os mais jo-
vens, o que resulta em diversas parce-
rias com as escolas locais. Neste contex-
to, a empresa municipal tem ajudado vá-
rias escolas, assim como tem apoiado 
diversas associações desportivas e cul-
turais na organização dos mais variados 
eventos. “Tudo para que mais pessoas 
conheçam São Vicente e se desloquem 
até ao concelho. Para dar apenas alguns 
exemplos, apoiamos o Trail da Boaventu-
ra e o KM Vertical”, explica o administra-
dor que assegura: “Apoiamos diariamen-
te a cultura no concelho de São Vicente, 

o que fez com que tivéssemos que adap-
tar recursos humanos da Naturnorte pa-
ra a promoção da cultura. Temos uma 
pessoa alocada em exclusivo à organiza-
ção de exposições”. 
A empresa municipal trabalha ainda na 
promoção do turismo, pelo que, duas 
pessoas do staff trabalham, a tempo in-
teiro, no posto de turismo de São Vicen-
te “a dar apoio a todos aqueles que nos 
visitam, além de realizarem a distribui-
ção dos mais diversos materiais infor-
mativos, turísticos e de promoção da 
ilha que também são financiados por 
nós”. Atualmente, a equipa de trabalho 
na Naturnorte é composta por 34 pes-
soas (26 das quais alocadas às Grutas e 
ao Centro de Vulcanismo). Durante os 

Em entrevista ao Empresas+®, Fernando Góis, vice-
presidente da Câmara Municipal de São Vicente e 

presidente do conselho de administração da Naturnorte, 
fala sobre os inúmeros projetos que pretende implementar, 

tudo para que todos aqueles que visitam São Vicente 
fiquem rendidos às suas belezas por descobrir, num 

concelho onde as potencialidades são infinitas.

Potencialidades infinitas 
e belezas a descobrir

NATURNORTE – GRUTAS DE SÃO VICENTE E CENTRO DO VULCANISMO

Fernando Góis
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“CONSEGUIMOS TER PESSOAS COMPETENTES E 
DEDICADAS A TRABALHAR CONNOSCO, COM AS 
QUAIS PODEMOS CONTAR TODOS OS DIAS. SÓ 
ASSIM CONSEGUIMOS ATINGIR RESULTADOS DE 
EXCELÊNCIA COMO FORAM OS DO ÚLTIMO ANO 
ONDE RECEBEMOS MAIS DE 155 MIL VISITANTES”



meses de verão (junho, julho e setem-
bro) a equipa é reforçada com mais seis 
colaboradores “que nos ajudam a res-
ponder afirmativamente às solicitações 
que recebemos. Este reforço acontece 
sobretudo no complexo das grutas onde, 
no verão, as visitas são diárias e em ho-
rários mais frequentes”.
A Naturnorte é ainda promotora e defen-
sora de todos os produtos locais e regio-
nais. Na loja de souvenirs, mais do que 
t-shirts ou bonés, a empresa opta pela 
promoção dos mais variados produtos tí-
picos da Ilha da Madeira, como mel, vi-
nho, broas e bolos de mel. “Esta nossa 
postura aumenta exponencialmente o 
escoamento destes produtos e o stock 
dos produtores locais é praticamente es-
gotado, o que muito nos orgulha. Exis-
tem casos em que, sozinhos, consegui-
mos vender toda a produção de um pe-

queno empresário agrícola. Orgulhamo-
-nos muito destas parcerias locais e do 
facto de contribuirmos para o desenvol-
vimento da economia regional, dando vi-
sibilidade a produtores que até têm uma 

outra profissão e para quem a agricultu-
ra é apenas um hobbie e um comple-
mento que estimam com carinho e mui-
ta dedicação. Não nos podemos esque-
cer que, em São Vicente, as áreas que 
mais contribuem para a economia da 
ilha são o turismo e a agricultura e nós, 
desta forma, potenciamos ambos”, de-
fende Fernando Góis.
Para o presidente do conselho de admi-
nistração é muito redutor dizer que as 
Grutas são o maior pólo turístico de São 
Vicente. “A realidade é que o concelho 
tem muito mais belezas escondidas que 
vale a pena conhecer e explorar”. Assim, 
neste sentido, a Naturnorte adquiriu re-
centemente o Solar da Ribeira Seca, ha-
bitação antiga e praticamente recupera-
da, que possui diversas obras de arte, 
doadas pelo antigo proprietário. “Estas 
já foram inventariadas e o nosso objeti-
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Um vinho 
muito especial

“Em 2016, quando as Grutas 
de São Vicente completaram  
20 anos sobre o primeiro dia 
em que abriram as suas portas 
para receber visitantes, e quan-
do receberem o evento Rota 
das Estrelas surgiu a ideia de 
as Grutas terem um vinho co-
memorativo dessa efeméride. 
O vinho está pronto para ser 
apresentado depois de ter esta-
do mais de seis meses submer-
so nas águas das Grutas. Esta-
mos apenas a terminar a rotu-
lagem para que se inicie a sua 
comercialização. Devo referir 
que, no início, colocámos vinho 
a maturar na água, mas tam-
bém dentro das grutas e no ar-
mazém,  e devo afiançar que 
estes maturaram de forma 
completamente diferente”, re-
vela Fernando Góis que acres-
centa: “Além da sua imensa 
qualidade, acredito que este vi-
nho será um sucesso no merca-
do, mercê a procura que temos 
registado. Quando as pessoas 
tiveram conhecimento deste 
projeto começaram a procurar-
nos e a questionar quando o 
podiam adquirir”. Este vinho 
especial conta com a colabora-
ção especial do enólogo Paulo 
Laureano.
O Festival Rota das Estrelas 
acontece exclusivamente com 
chefs galardoados com estrela 
no Guia Michelin. Realizou-se 
pela primeira vez em 2010 com 
o objetivo de elevar a alta gas-
tronomia portuguesa. Desde 
então, repete-se anualmente, 
percorrendo o País de norte a 
sul, e ilhas, normalmente de 
março a novembro, com incur-
sões já em Espanha e Brasil. 
Atualmente é um dos mais im-
portantes festivais gastronómi-
cos do País, tendo contribuído 
para a interação e proximidade 
entre os protagonistas da alta 
gastronomia, bem como para a 
sua visibilidade nacional e in-
ternacional.

“TUDO PARA QUE  
MAIS PESSOAS 
CONHEÇAM SÃO 
VICENTE E SE 
DESLOQUEM ATÉ AO 
CONCELHO.  
PARA DAR APENAS 
ALGUNS EXEMPLOS, 
APOIAMOS O TRAIL  
DA BOAVENTURA  
E O KM VERTICAL”



vo é que estejam em exposição no pró-
prio Solar. Uma dessas obras é de Paula 
Rêgo. A nossa exposição contempla ain-
da uma mesa posta, com os talhares de 
antigamente, cumprindo todas as regras 
de etiqueta do passado. Agora falta ape-
nas que o tornemos visitável para que 
possamos organizar os mais diversos 
eventos no exterior”, advoga o adminis-
trador. Este palacete estará ainda inte-
grado na nova rota que a Autarquia de 
São Vicente criou: a Rota dos Solares, 
percurso complementado pelo comboio 
turístico. “As pessoas demoram-se uma 
ou duas horas nas Grutas. Desta forma, 

com o aumento da oferta, conseguimos 
assegurar que os turistas passam o dia 
em São Vicente e descobrem as inúme-
ras riquezas que este concelho tem para 
oferecer”, completa.

Potencialidades infinitas
Fernando Góis revela que, a curto prazo, 
a Naturnorte não vai poder apostar na 
organização de grandes eventos no inte-
rior das Grutas, “isto porque vamos 
avançar com obras na zona utilitária on-
de fica localizado o bar. Pretendemos 
construir um novo restaurante e aumen-
tar o bar existente, renovando ainda a 

zona das bilheteiras e loja de souvenirs, 
isto porque os projetos de especialidade 
que criámos estão finalmente prontos. 
Paralelamente, vamos realizar serviços 
de manutenção no interior das Grutas, o 
que impossibilita a realizar de eventos”. 
O administrador assevera que pretende 
apostar na promoção de canyoning para 
iniciantes nas Grutas. “Vamos ter todo o 
equipamento que vai permitir que qual-
quer pessoa possa descer uma cascata 
em toda a segurança. Neste momento, 
esta possibilidade é conhecida apenas 
por poucas pessoas e só profissionais o 
fazem. O que queremos é tornar esta ati-
vidade acessível a todos, até porque esta 
cascata não é muito alta e o seu grau de 
dificuldade é muito baixo”. A empresa es-
tá ainda a estudar a possibilidade de ins-
talar uma via ferrata na montanha junto à 
capelinha, “o que permitiria a prática de 
mais um desporto de aventura. Esta é 
uma solução que não existe na ilha e que 
acredito que poderá ser um sucesso até 
porque já recebemos a visita de alguns 
especialistas que afirmaram que dificil-
mente se encontra um sítio natural como 
aquele para a prática desta atividade. 
Por fim, estamos ainda a projetar a possi-
bilidade de criarmos um passadiço que li-
gue as Grutas à vila, junto às rochas, do 
outro lado da ribeira. Assim, as pessoas 
poderiam deixar os carros no nosso par-
que de estacionamento, visitar as Grutas, 
descer a cascata ou percorrer a via ferra-
ta, ir a pé até à vila através do passadiço, 
onde apanham o comboio turístico para 
a Rota dos Solares e que, no final, as 
transporta de novo até aqui. Se a tudo is-
to ainda adicionarmos o surf, o BTT, as 
caminhadas, o bird watching… as poten-
cialidades serão infinitas”, conclui Fer-
nando Góis. 
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Como surgiram as Grutas?
As Grutas de São Vicente resultaram de uma erupção vulcânica, ocorrida há cerca de 890 mil anos. Apesar disso, os habitantes 
de São Vicente só as descobriram em 1885. Quando a sua descoberta se tornou pública, estas foram estudadas pelo inglês 
James Yates Jonhson, um naturalista que vivia na Ilha da Madeira e que dedicava o seu tempo ao estudo das espécies 
autóctones, sobretudo as aquáticas que existiam no arquipélago. As grutas abriram as portas ao público apenas em 1996. Hoje 
em dia, estas são umas das mais antigas grutas de origem vulcânica de Portugal e as mais visitadas do País. De ressalvar que, 
enquanto que o exterior das Grutas ficou exposto a temperaturas extremamente baixas, o que permitiu a sua rápida solidificação, 
continuava a escorrer lava pelo seu interior, o que permitiu a criação de diversos tubos de lava onde é possível caminhara 
atualmente. As Grutas de São Vicente são constituídas por três galerias, sendo a maior o Lago dos Desejos. 
Todos aqueles que as visitam, além da impactante beleza natural e de todos os mistérios em si encerrados, são convidados ainda 
a desfrutar de uma viagem ao interior da Terra, onde é possível observar estalactites vulcânicas, escorrências de lava (pingos de 
lava), acumulações de lava (representa o final de uma corrente de lava lenta), para além de uma rocha que estava a ser 
transportada, mas que, devido às suas dimensões e à baixa temperatura, ficou presa no interior de um dos tubos lávicos. 

“COM O AUMENTO 
DA OFERTA, 
CONSEGUIMOS 
ASSEGURAR QUE  
OS TURISTAS  
PASSAM O DIA EM  
SÃO VICENTE E 
DESCOBREM AS 
INÚMERAS RIQUEZAS 
QUE ESTE CONCELHO 
TEM PARA OFERECER”






