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ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da maioria dos membros 
da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão 
pelas 21:20 horas ------------------------------------------------------------------------------- 
SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: O Senhor Manuel José Marques do 
Nascimento, portador do Bilhete de Identidade número nove milhões seiscentos e 
treze mil duzentos e treze, emitido em três de abril de dois mil e oito, pelos Serviços 
de Identificação de Faro, passou a fazer parte dos trabalhos em substituição do 
Senhor Johannes Henrique Manuel Ramos Henriques, eleito nas listas do Partido 
Socialista.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A Senhora Filomena da Rosa Marreiros, portadora do Bilhete de Identidade número 
nove milhões duzentos e trinta mil oitocentos e sessenta e seis, emitido em catorze de 
junho de dois mil e sete, pelos Serviços de Identificação de Faro, passou a fazer parte 
dos trabalhos em substituição do Senhor José Hugo Tomás Ferreira, eleito nas listas 
do Partido Socialista.--------------------------------------------------------------------------- 
 

Não estando presente o Senhor Sérgio Manuel da Silva Santos, Presidente da Junta 
de Freguesia de Bordeira, o mesmo foi substituído pelo Senhor Manuel Seromenho 
Marreiros, Secretário da Junta de Freguesia de Bordeira, portador do Bilhete de 
Identidade número quatro milhões novecentos e quarenta e um mil quinhentos e 
cinquenta e nove, emitido em vinte e nove de janeiro de dois mil e dois, pelos Serviços 
de Identificação de Faro.----------------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: – Foi presente a ata da 
sessão ordinária realizada no vinte e nove de abril de dois mil e treze.------------------- 
O Senhor Johannes disse não estar satisfeito com o conteúdo da sua intervenção 
sobre a atribuição de bolsas de estudo, por não explicitar de forma correta o que foi 
por si referido.----------------------------------------------------------------------------------- 
Posta à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com as atenções dos membros 
Pedro Silva, Manuel Nascimento e Filomena Marreiros, por não terem estado 
presentes na sessão.-----------------------------------------------------------------------------   

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: – 
Foi enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência:------------ 
– de Assembleia Municipal de Lagos, e-mail de dois de maio de dois mil e treze, 
enviando moção sobre o “Centro Hospitalar do Algarve”.--------------------------------- 
– de Assembleia Intermunicipal do Algarve, ofício número dois, de dezanove de abril 
de dois mil e treze, enviando moção sobre a “Requalificação da EN cento e vinte e 
cinco”.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
– de Assembleia Intermunicipal do Algarve, e-mail de seis de junho de dois mil e 
treze, enviando moção “Pela revogação imediata da decisão do governo, de fundir os 
hospitais do Algarve”.-------------------------------------------------------------------------- 
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de doze de junho de dois mil e  treze,          
enviando informação de acordo com a deliberação da Assembleia Municipal referente 
a autorização prévia genérica de Compromissos Plurianuais, por parte da Câmara 
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi lida a seguinte correspondência: --------------------------------------------------------- 
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– de Assembleia Municipal de Lagos, e-mail de vinte sete de junho de dois mil e 
treze, enviando moção “Pela revogação imediata da decisão do Governo, de fundir os 
Hospitais do Algarve”.-------------------------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – O Senhor 
José Cavaco usou da palavra para falar acerca da salvaguarda das praias com a 
utilização de processos baratos, que acabam por resultar, dando conhecimento de um 
trabalho realizado há muitos anos na Praia de Odeceixe pelo Senhor Pedro Luís, que 
na altura fez um trabalho formidável.------------------------------------------------------- 
O Senhor Vítor Vicente perguntou ao Senhor Presidente da Câmara se a Estradas de 
Portugal já abandonou os trabalhos da Estrada Nacional cento e vinte e se, ainda 
existe alguma previsão para a reparação do aqueduto? Ou se irá continuar por fazer?- 
O Senhor Johannes Schydlo disse ter reparado que na rua onde se situa o 
supermercado SPAR, apesar de ser uma rua de sentido único, não existe nenhuma 
indicação no início da mesma.----------------------------------------------------------------- 
Perguntou também se a estrada de Marmelete também vai ser contemplada com os 
serviços de limpeza das bermas e como serão feitos esses trabalhos?-------------------  
Mais uma vez, voltou a falar na hipótese de ser criada uma cozinha comunitária, 
perguntando se essa ideia já foi alvo de alguma ação? --------------------------------------  
O Senhor José Cavaco chamou a atenção para o mau estado em que se encontram as 
vias de comunicação para a Praia da Amoreira e para o facto de que, se não são feitas 
obras de reparação rapidamente, qualquer dia poderá não ser possível fazer as 
mesmas, pois a zona poderá vir a ser considerada arqueológica. Referiu também que 
há alguns caminhos cujas bermas necessitam urgentemente de ser limpas, pois 
dificilmente os carros circulam sem roçar na vegetação. Igualmente chamou a 
atenção para o facto de nenhum acesso ao Parque de Campismo se encontrar 
alcatroado, situação que não se entende, já que o Parque é frequentado por imensa 
gente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Manuel Nascimento disse já ter reparado que muitas das pessoas que 
frequentam o Parque, costumam deslocar-se de bicicleta. Disse ainda que passa 
frequentemente naquela zona e que prefere que a estrada seja de terra batida, ao 
invés de ser alcatroada.------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Assembleia usou da palavra para falar acerca da questão da 
crise do peixe na nossa costa e do facto de, nos últimos dois anos, se verificar um 
desaparecimento quase total das algas. Relembrando o Senhor Presidente da Câmara 
de que deveria tomar medidas no sentido de ser obtida informação concreta do que se 
está a passar. Disse ainda ter conhecimento que o navio Crioula, da Marinha 
Portuguesa, tinha a bordo cerca de cinquenta cientistas que irão passar algum tempo 
a investigar a fauna e a flora marinha na costa algarvia. ------------------------------------  
O Senhor José Cavaco usou da palavra abordando igualmente a questão colocada 
pelo Senhor Presidente da Assembleia.------------------------------------------------------ 
O Senhor Manuel Nascimento disse estar perplexo com a questão do 
desaparecimento das algas, disse ainda que nos últimos três/quatro dias tem-se 
verificado uma grande libertação de iodo, sendo muito acentuado o cheiro, 
nomeadamente, nas praias da Amoreira e do Monte Clérigo.---------------------------- 
A SENHORA ANA MARIA FERREIRA SANTOS PASSOU A FAZER PARTE 
DOS TRABALHOS---------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia referiu que há uns anos atrás, quando ia ao 
laredo, todas as pedras estavam cobertas de algas e de várias qualidades, atualmente 
nessas mesmas pedras verifica-se apenas um escasso musgo. Disse ainda que esta 
situação começou quando houve o derrame em Sines, no ano de dois mil e onze. ------  
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O Senhor Presidente da Câmara informou que o único conhecimento que tinha 
relativamente aos trabalhos executados pela Estradas de Portugal, tem a ver com a 
resolução de duas situações pontuais, nomeadamente, uma intervenção urgente em 
dois locais para evitar que a estrada não colapsasse entre o cruzamento do Pincho e 
cimo do Espinhaço de Cão e uma empreitada feita de emergência  que teve a ver com 
a curva à entrada de  Odeceixe, que  igualmente estava em risco de colapsar. --------- 
Informou ainda que, neste momento, a Estradas de Portugal só tem autorização, por 
parte da administração da empresa, para resolver questões pontuais de extrema 
gravidade. Sendo dado como certo que está para chegar um pacote financeiro e que 
quando tal se verificar, tanto a questão do pontão do Areeiro como a do pontão do 
Pincho, serão obras que terão o seu início ainda durante o ano de dois mil e treze. 
Disse ainda que a questão da ponte pedonal sobre a ribeira de Aljezur também já está 
a ser analisada.---------------------------------------------------------------------------------- 
Quanto à limpeza das bermas da estrada de Marmelete, disse que a mesma é da 
responsabilidade da autarquia e que irá ser feita, à semelhança de todas as outras que 
já se fizeram, pela equipa que se encontra ao serviço da Terras do Infante, mas que se 
encontra a trabalhar a tempo inteiro no Município de Aljezur.---------------------------- 
Relativamente ao mau estado de conservação da estrada da praia da Amoreira, 
admite ser uma realidade, no entanto, essa praia teve sempre um acesso informal. 
Apesar disso, obviamente que há certos troços da estrada que terão que ser reparados 
e que as bermas irão sofrer uma limpeza.--------------------------------------------------- 
Em relação à questão colocada pelo Senhor Presidente da Assembleia, disse que iria 
averiguar a mesma. Disse ainda que desde a criação da área de paisagem protegida, 
até aos dias de hoje, o Estado nunca se preocupou em fazer uma monotorização séria 
das águas da nossa costa. Monotorização essa que se torna extremamente difícil de 
ser feita às custas das autarquias, dadas as grandes dificuldades económicas que estas 
atravessam. Fez ainda alguns comentários acerca da situação financeira, inclusive do 
Governo que presentemente limita ao máximo todas as ações dos seus organismos 
que possam promover custos com deslocações, combustível, ajudas de custo, horas 
extraordinárias, etc.---------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Johannes Schydlo disse que hoje em dia, com a internet, tudo se torna mais 
fácil e que podem ser promovidas vídeo-conferências.------------------------------------- 
O Senhor José Cavaco referiu que as vídeo-conferências são uma opção a ser 
considerada e que já são utilizadas por parte das grandes empresas de todo o mundo.  
O Senhor Manuel Nascimento perguntou se os estudos à água do mar, têm que ser 
feitos por entidades credenciadas ou se poderão ser feitos por associações 
ambientalistas, a custos mais reduzidos?---------------------------------------------------- 
O Senhor Vítor Vicente perguntou qual o ponto de situação dos Planos de Pormenor 
que estão a ser desenvolvidos em vários locais do Município de Aljezur?---------------- 
A Senhora Ana Santos perguntou se os passeios da ponte de Aljezur iam ser 
reparados, uma vez que têm estado a ser feitas obras de melhoramento e segurança 
no jardim e zona envolvente?----------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara referiu que a questão dos passeios é complicada, que 
a situação apresenta algum perigo, a mesma já foi comunicada à Estradas de 
Portugal, e que está em crer, muito sinceramente, que a situação só será resolvida 
quando estiver concluído o projeto do acesso pedonal paralelo à ponte sobre a ribeira 
de Aljezur.---------------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Ana Santos chamou ainda a atenção para o facto do passeio do lado 
direito, no sentido norte/sul, ter uma grande inclinação o que causa alguma 
dificuldade a quem tenha menos facilidade de mobilidade.------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Câmara disse ter tomado nota da questão e que a mesma iria 
ser reparada.------------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente à questão dos Planos de Pormenor, esclareceu que o de Aljezur está 
praticamente concluído para seguir para a conferência dos serviços e posteriormente 
para discussão pública. Os Planos de Pormenor do Vale da Telha estão também a ser 
trabalhados, neste momento decorre um estudo do plano de água que se encontrava 
em falta. A informação que tem é que, até ao final do ano, haverá uma proposta dos 
Planos, para eventualmente os mesmos prossigam os trâmites normais.---------------- 
Ainda em relação ao Vale da Telha, o Senhor Presidente da Câmara aproveitou para 
prestar alguma informação acerca do processo que tem estado a decorrer no 
Tribunal, informando nomeadamente, que o Tribunal da Relação de Évora tinha 
anulado o Acórdão que foi produzido pelo Tribunal de Primeira Instância de Lagos, 
por considerar que o mesmo não fazia prova de nada.------------------------------------- 
O Senhor Johannes Schydlo disse ter verificado que os passeios ao longo da Rua da 
Escola tinham sido arranjados, mas que os lancis não tinham sido rebaixados junto às 
passadeiras, o que provoca algum transtorno a pessoas que utilizem cadeiras de 
rodas, ou que tenham pouca mobilidade.---------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara informou que os trabalhos ainda não estavam 
concluídos e que essa situação iria ser tomada em conta.--------------------------------- 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA: – O Senhor Johannes Schydlo disse ter ouvido dizer que o Município 
de Aljezur tinha recebido um prémio de poupança de energia, mas que isso não 
constava na informação do Senhor Presidente.-------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse que tinha sido apenas por esquecimento.----- 
A Senhora Ana Santos disse ter ficado bastante satisfeita com a informação acerca de 
“Aljezur recebe Bienal de Turismo da Natureza em dois mil e catorze”, pois considera 
que apesar do Pavilhão Multiusos ter sido tão desejado, efetivamente o mesmo não 
tem recebido eventos que tragam mais-valias económicas para Aljezur e para os 
aljezurenses, à exceção do Festival da Batata Doce. Perguntou ainda se já existe uma 
data prevista para a realização deste evento? ------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que a autarquia está a trabalhar no sentido de 
que este evento se realize na altura da Páscoa, pois por informação prestada por 
operadores turísticos, esta é a melhor altura para trazer todo o mercado até ao nosso 
Concelho, nomeadamente, o mercado ligado ao turismo da natureza e que 
presentemente está a ter muito sucesso no norte da Europa.---------------------------- 
O Senhor Manuel Nascimento disse ser interessante fazer a propaganda da Bienal 
através das redes sociais, nomeadamente, com a ajuda dos aljezurenses, das escolas 
de surf e de outros tipos de turismo.--------------------------------------------------------- 
O Senhor Vítor Vicente felicitou o Município por ter aderido a esta iniciativa e 
perguntou se outros Municípios deste triângulo também estão envolvidos nesta 
iniciativa, ou se apenas estão envolvidas as associações de desenvolvimento local?---- 
O Senhor Presidente da Câmara informou que vão decorrer vários apontamentos nos 
Municípios de Monchique e da Vila do Bispo, sendo que o exponente da Bienal vai 
acontecer em Aljezur, com a realização da feira. Pois na realidade, o que se verifica é 
que felizmente o Município de Aljezur tem capacidade financeira para receber o 
evento.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor José Marreiros disse ter ficado bastante preocupado ao ter lido uma 
entrevista que saiu no Barlavento, no passado dia vinte e três de maio, na qual o 
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Senhor Vítor Vicente dizia que “Aljezur não tem Presidente de Câmara”. Hoje, aqui, 
ficou satisfeito, no entanto, esperou por uma terceira intervenção e verificou que em 
todas elas, o Senhor Vítor Vicente dirigiu-se sempre à Mesa mencionando a 
designação  de  “Senhor Presidente”,  pois afinal  percebeu  que temos   Presidente,  
situação  o  que  muito  o  satisfaz,  dado  que  seria   muito constrangedor não termos 
Presidente nos últimos três meses de mandato.-------------------------------------------- 
Em relação à intervenção da Senhora Ana Santos, acerca da utilização do Pavilhão 
Multiusos, quando disse que o evento de maior relevo que ali se realizava é o Festival 
da Batata Doce, referiu que só pode ter sido por esquecimento ou por indiferença, 
pois há poucos dias realizou-se o evento “De Lés a Lés”, o qual envolveu cerca de mil 
e trezentas motas, familiares de todos esses motards e, pelo que tem conhecimento os 
alojamentos do Município de Aljezur ficaram totalmente lotados durante esse fim-de-
semana.------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Vítor Vicente referiu que este é efetivamente um órgão político, mas não é 
um espaço para discutir as questões políticas do Município, nem tampouco um 
espaço próprio para questões de campanha, sendo que ele próprio não costuma 
misturar as coisas. Disse que apenas queria dizer que lamenta que, se leram a 
entrevista, não tenham entendido o sentido em que as coisas foram efetivamente 
ditas. No entanto, ele próprio não deixa de ter a cordialidade e os princípios éticos em 
termos dos tratamentos que são devidos nos lugares próprios. Lamenta que não se 
percebam as caricaturas que se fazem. Se quiser passar isto para o futebol, disse já 
por vezes ter ouvido alguns bons relatos de futebol, nos quais é dito que em 
determinada equipa não tem nenhum ponta de lança, no entanto, está lá alguém a 
jogar, alguém que é muito habilidoso, que joga muito bem, mas não tem gente para 
marcar golos.------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente da Assembleia disse que há tempos, também tinha lido num 
jornal que a Câmara de Viseu, ou o seu Presidente, tinha recebido o prémio de melhor 
autarca/melhor Município, só que entretanto, veio a saber que tinham pago uma 
série de dinheiro para se candidatarem aquele prémio. Referiu ainda que, enquanto 
Presidente de Câmara, várias vezes se deparou com convites para a autarquia se 
candidatar aos mais variados prémios, no entanto, tudo isso tinha que ser pago.------- 
O Senhor Presidente da Câmara prestou informação acerca do prémio atribuído ao 
Município de Aljezur, dizendo que isto deve ser um motivo de orgulho para todos os 
autarcas, o facto do Município ter sido alvo de uma distinção por parte da 
Comunidade Europeia pelas boas práticas e por todo o empreendimento por parte do 
Município, nomeadamente, ao nível da iluminação pública, dos reguladores de fluxo 
luminoso, da substituição das lâmpadas normais por outras que libertam de facto 
menos calor, de menor intensidade e mais económicas, pelo sistema que foi 
implementado no Circuito Histórico/Cultural e Ambiental, sendo que o Município de 
Aljezur foi pioneiro nesta matéria na zona sul do País.----------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
PRIMEIRA REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS E 
ORÇAMENTO PARA O ANO DE DOIS MIL E TREZE: – Pela Mesa foi lida a 
certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de onze de junho 
de dois mil e treze, sobre o assunto em epígrafe, que acompanhava o respetivo 
documento, os quais ficam arquivados em pasta própria.--------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do presente assunto, esclarecendo que a distinção atrás referenciada implicou 
que a autarquia tivesse que promover a revisão ao plano plurianual de investimentos 
e orçamento para o ano de dois mil e treze, que seguidamente irá ser analisada, pois 
graças a este prémio todas as candidaturas irão ser aprovadas, nomeadamente, a 
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colocação de painéis solares nas piscinas municipais e substituição do sistema 
heliopac que já se encontra obsoleto e que se revelou um perfeito disparate, mas que 
a Câmara foi impedida de fazer a sua substituição por parte do Quadro Comunitário 
de Apoio; vão ser adquiridos mais reguladores de fluxo luminoso para as saídas dos 
PT´s, para fazer baixar a fatura da eletricidade; na Avenida General Humberto 
Delgado e na Variante de Odeceixe vai ser substituída toda a atual iluminação por 
sistema LED.------------------------------------------------------------------------------------- 
A Autarquia vai também ter que adquirir um autocarro para transportes escolares, 
visto que uma das viaturas que se encontra atualmente a fazer esse serviço vai atingir 
a sua longevidade a curto prazo.-------------------------------------------------------------- 
O Senhor José Cavaco disse congratular-se com as medidas que o Senhor Presidente 
está a tomar, dizendo ter conhecimento que os sistemas mais modernos contemplam 
sensibilizadores de movimento e de algazarra. Referiu o facto de há tempos atrás as 
luzes se encontrarem acesas até altas horas da manhã, que a iluminação junto da 
ETAR de Aljezur era excessiva, tal como em Maria Vinagre, junto ao Mercado 
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Johannes Schydlo perguntou se o Município já tinha feito alguma 
experiência com energia fotovoltaica, se já tem alguns painéis que produzem energia 
elétrica a funcionar? -----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que o conceito destas ações tem a ver com 
o facto de promover a diminuição do valor da fatura de eletricidade e, não com o facto 
de promover este tipo de receitas para o Município, situação esta que está vedada às 
autarquias, as quais só podem gerar energia para proveito próprio e não para venda.-- 
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
primeira revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento para o ano de 
dois mil e treze.---------------------------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

Do público presente não se verificou qualquer intervenção.------------------------------  
 

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – Foi deliberado por unanimidade, aprovar 
a ata em minuta.--------------------------------------------------------------------------------  
 

FORMA DE VOTAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES TOMADAS: – Em todas as 
deliberações tomadas no decorrer da presente sessão, foi utilizada a forma de votação 
por braço no ar.---------------------------------------------------------------------------------- 
 

ENCERRAMENTO: – E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da 
Assembleia foi declarada encerrada a sessão pelas vinte duas horas e quarenta 
minutos do dia vinte e oito de junho de dois mil e treze, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente ata.------------------------------------------------------------ 
E eu, Licínia Mendes Rodrigues, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a redigi 
e subscrevo.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

O PRESIDENTE 

_____________________ 

A PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

_____________________ 
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