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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 21:50 horas 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS SESSÕES ANTERIORES: – Foi presente a ata da 
sessão ordinária realizada no dia vinte e seis de junho de dois mil e quinze, tendo 
sido dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente 
enviada aos membros. ------------------------------------------------------------------  
Posta à votação, foi a ata aprovada por unanimidade, não tendo votado o 
membro Iládio Furtado, por não ter estado presente na sessão. --------------------  
 

Foi presente a ata da sessão extraordinária realizada no dia dezoito de agosto de 
dois mil e quinze, tendo sido dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma 
tinha sido oportunamente enviada aos membros. -----------------------------------  
Posta à votação, foi a ata aprovada por unanimidade, não tendo votado os 
membros Anadá Gomes e José Cavaco, por não terem estado presentes na sessão.  
 

Foi presente a ata da sessão extraordinária realizada no dia quatro de setembro 
de dois mil e quinze, tendo sido dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma 
tinha sido oportunamente enviada aos membros. -----------------------------------  
Posta à votação, foi a ata aprovada por unanimidade, não tendo votado os 
membros Anadá Gomes, Emanuel Marreiros e Carlos Vieira, por não terem 
estado presentes na sessão. ------------------------------------------------------------  
 

A SENHORA MARLENE CIGARRA ABRANTES CARNEIRO PASSOU A FAZER PARTE DOS 
TRABALHOS-------------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: – Foi 
enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência: ------------  
– de Tribunal de Contas, ofício número mil e trinta e dois barra dois mil e 
quinze, de dez de julho de dois mil e quinze, informando a homologação da conta 
relativa ao exercício de dois mil e três e das recomendações transmitidas ao 
executivo municipal. --------------------------------------------------------------------   
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de vinte e dos 
de julho de dois mil e quinze, enviando resposta do Governo à pergunta do PCP 
sobre a revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina. ----------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo disse ter achado interessante a comunicação do 
Grupo Parlamentar do PCP e que gostaria de saber quando é que a revisão do 
Plano de Ordenamento do PNSACV será uma realidade e se esta Assembleia 
suporta a ideia do PCP? ----------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse que ainda não tinha analisado 
convenientemente este assunto, mas caso o Senhor Presidente da Câmara 
considere conveniente, adiante, poderá prestar algum esclarecimento acerca do 
assunto. ----------------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – O Senhor 
Américo de Novais disse que gostaria de abordar alguns assuntos, 
nomeadamente quanto à Variante junto à várzea, saneamento básico e ao Posto 
de Turismo. ------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia advertiu que essa informação deveria ser 
prestada aquando da apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da 
Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
INTERVENÇÃO  ABERTA  AO  PÚBLICO: – Do  público presente não  se registou  
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qualquer pedido de intervenção. -------------------------------------------------------  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: – O Senhor Presidente da Câmara pediu ao Senhor Américo de Novais 
que concretizasse a questão referente ao saneamento básico. Onde? --------------  
O Senhor Américo de Novais disse referir-se à Ribeira de Aljezur, mais 
propriamente à ribeira que vem das Alfambras. -------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara passou a responder à questão colocada pelo 
Senhor Johannes Schydlo, chamando a atenção para a resposta que foi dada 
pelo Governo e para o facto do mesmo se ter esquecido de dizer que, e uma vez 
que a tramitação dos programas especiais de ordenamento do território passam 
para os PDM´s da Câmara, nessa altura, mais concretamente durante o decorrer 
de dois mil e dezassete, haverá uma janela de oportunidade para alterar 
algumas normas desta cartografia. Tendencialmente, achamos que no caso 
concreto deve ser feito aquilo que deveria ter sido feito no princípio, um exemplo 
disso diz respeito à questão urbanística de unidades hoteleiras fora das áreas 
urbanas, dado que deve ser corrigido aquilo que já está consagrado no PROT 
Algarve e, que, o Plano do PNSACV veio dar uma machadada nesses índices, 
tornando essas cargas urbanísticas significativamente mais baixas. Tal como 
devem ser corrigidas certas áreas de proteção parcial, áreas de proteção 
complementar e áreas de interditação total. A própria lei determina que o 
Regulamento propriamente dito, ao final de três anos, possa de facto ser revisto.  
Referiu que, antes desta pergunta do PCP, os Municípios do PNSACV já tinham 
reunido com o Ministro e com o Secretário de Estado, tendo-lhes sido 
transmitido que este Governo não iria avançar com a revisão, iria sim fazer uma 
nova lei de bases, a qual iria consagrar esta possibilidade de finalmente haver 
um único instrumento de gestão territorial para os Municípios, que é o PDM, 
para aí serem encaixadas todas estas situações. Por parte dos Municípios foi 
chamada a atenção para o facto de haver situações que não se compadecem, 
nem são pagináveis, com aquilo que defendem. Tendo-lhes sido dito que, nessas 
situações, iriam trabalhar com cada um dos Municípios, nomeadamente aqueles 
que têm áreas de paisagem protegida, ou parques naturais, para que consigam 
chegar a um acordo, que posteriormente terá que ser visto em conjunto com as 
autarquias e com as populações, assim como terá que ser analisado com o 
conselho estratégico do Parque Natural, entre outras entidades. -------------------  
Relativamente à chamada Variante da várzea, é um assunto apaixonante e que 
desperta os mais variados sentimentos, é um assunto que já vem sendo falado 
desde o tempo do governo do Salazar, mas o certo é que a mesma nunca foi feita. 
O viaduto da várzea, foi uma obra completamente posta de parte por este 
Governo. A última informação que a autarquia teve, relativamente à versão 
mais recente desta obra, a qual foi mais ou menos anuída por parte de todos os 
interessados, é que foi dada indicação à Infraestruturas de Portugal para que 
estas obras públicas parassem, uma vez que o Governo não iria gastar mais 
dinheiro em estradas. No entanto a situação poderá sempre alterar-se, nos 
próximos dias irão decorrer eleições para o Governo, o qual poderá mudar, assim 
como as suas precedências. ------------------------------------------------------------  
Em relação ao saneamento básico da Ribeira de Aljezur, afirmou que não há 
nenhuma ligação feita para a ribeira, tal como pode ser confirmado através dos 
resultados dos testes que foram feitos há cerca de dois/três anos. Havia de facto 
uma situação que dizia respeito ao Restaurante Primavera, o qual tinha um 
esgoto ligado para a ribeira, mas que de imediato a mesma foi debelada. Outra 
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situação que infelizmente já dura há muitos anos, por ser efetivamente uma 
obra muito complicada, é aquele mau aspeto junto ao mercado municipal, 
aqueles tubos de saneamento básico que correm abaixo dos quintais. Quanto à 
cor da água, obviamente que tem a ver com as águas que chegam das ribeiras. 
Informou ainda que, durante o passado mês de agosto, a autarquia esteve a 
trabalhar num dos furos da várzea que tinha sido desativado por força da 
ligação que foi feita à Águas do Algarve, mas de facto a capacidade freática do 
furo revelou-se insuficiente para fornecer caudal à ribeira. Efetivamente é 
verdade que no Verão a água esteve estagnada durante algum tempo, a ribeira 
esteve suja, nomeadamente por garrafas e cadeiras, entre outros tipos de 
detritos. Mas obviamente que isso tem a ver essencialmente com a ausência de 
caudal, assim como falta de respeito cívico. Disse ainda que se fala muito na 
criação de diques, lagos artificiais, etc., as quais são ideias interessantes, mas 
são com certeza obras muito caras que depois ficam à mercê de uma grande 
cheia, que ocorre todos os Invernos e que de um momento para o outro poderá 
pôr em causa uma série de milhares de euros. Referiu que é fundamental estar-se 
mais atentos à limpeza da ribeira, principalmente nos seus leitos. Esta é uma 
responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente, mas verificando-se que a 
mesma não efetua qualquer trabalho nesse sentido, uma vez que o organismo 
detém as competências, mas não tem, nem a logística, nem o dinheiro para o 
fazer, obviamente que as Câmaras Municipais que têm que se substituir a muitas 
dessas entidades. ------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Américo de Novais disse que já há alguns anos que a água que vem da 
Ribeira das Cercas está límpida, assim como a água que vem da Ribeira das 
Alfambras está turva, questionando-se quanto a esta última situação e 
insinuando que a mesma poderá dever-se a alguma conduta partida. -------------   
O Senhor Presidente da Câmara agradeceu a observação do Senhor Américo de 
Novais, a qual faz todo o sentido e referiu que a autarquia também já tinha 
verificado isso, mas que, de momento, não estava em posição de lhe fornecer 
qualquer resposta quanto a isso, no entanto a autarquia irá continuar atenta a 
essa questão. ----------------------------------------------------------------------------  
Relativamente ao Posto de Turismo, iniciou uma breve explanação sobre o 
assunto tendo o Senhor Américo de Novais referiu que a sua questão tinha a ver 
com a atual situação, nomeadamente, com a cobertura em madeira que foi 
oferecida pela empresa que a construiu, a qual, na sua opinião, poderia ser 
envidraçada para uma melhor proteção das condições climatéricas, visto estar 
situada num local estratégico, tanto pelo número de residentes que ali circulam, 
como pelo de turistas que visitam Aljezur. --------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que o facto de ali ter sido colocada 
aquela pérgula, com o objetivo de proporcionar algum sombreamento e proteção 
de chuvas, não impede que eventualmente se possa ali construir uma réplica do 
antigo edifício que sirva o turismo, porque está provado que evidentemente 
aquela é uma das melhores localizações, senão a melhor, para que isso aconteça, 
embora também haja outras opiniões acerca dessa localização. A questão aqui 
prende-se, mais uma vez, com o facto de “quem é que tem a competência para”? 
Obviamente que a Câmara poderia se substituir ao Governo Central e fazer a 
obra, mas aquela ainda será uma obra dispendiosa. Claramente que, a razão 
pela qual isso ainda não aconteceu, prende-se com questões de receitas, de 
prioridades. Uma coisa é certa: essa questão não está posta de parte, sendo que 
a seu tempo, eventualmente, poderá vir a ser reerguido ou relocalizado um novo 
posto de turismo, mas sempre numa localização privilegiada, que como é óbvio 
será sempre naquela zona. Sendo que para isso a autarquia vai continuar a 
tratar do assunto junto da Região de Turismo do Algarve, para ver se há 
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dotação para ser feita uma obra de raiz, ou se, será adaptado um daqueles 
edifícios que se encontram naquela área. ---------------------------------------------  
A SENHORA LICÍNIA MENDES RODRIGUES PASSOU A FAZER PARTE DOS TRABALHOS ------  
O Senhor Presidente da Assembleia usou da palavra para esclarecer que não 
tinha entendido corretamente a questão colocada anteriormente pelo Senhor 
Johannes Schydlo, acerca da resposta do Governo à pergunta do PCP sobre a 
revisão do Plano de Ordenamento do PNSACV, visto ele ter referido que se 
tratava de um comunicado, quando na realidade se trata de uma pergunta, na 
altura pensou que ele estava a referisse a um outro documento que andasse a 
circular e, sobre o qual não tinha conhecimento. Relativamente ao documento 
em causa, disse subscrever tudo aquilo que foi dito pelo Senhor Presidente da 
Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo, acerca da “Feira da Terra”, disse que muitos dos 
participantes queixaram-se de haver pouca publicidade e que aquele evento 
merece mais visibilidade. Disse ainda que, no dia anterior, tinha recebido um 
email de um jornal de publicação estrangeira, onde constava que foram dadas 
licenças para exploração de gás ou petróleo na zona de Aljezur e de Tavira, 
através de maneiras muito duvidáveis, uma vez que é gasta muita água e são 
espalhados muitos químicos, perguntando se a Câmara estava informada e o que 
poderia ser feito contra esta situação? Por último, referiu que tem conhecimento 
que em muitos outros sítios já estão preparados para receber os refugiados e, 
como faz parte de um grupo de cidadãos que está a preparar a vinda dessas 
pessoas para cá, perguntou se o concelho de Aljezur também vai receber 
refugiados e quais as medidas está a tomar tendo em vista essa situação? --------  
O Senhor José Cavaco usou da palavra questionando acerca do IC quatro e da 
Variante de Aljezur, referindo que o IC quatro foi boicotado pelos Municípios de 
Odemira e Aljezur porque, por um lado derrubava duas laranjeiras, por outro 
era uma horta e andaram a brincar com aquilo até que o dinheiro se acabou e 
agora não há nada. A Variante de Aljezur foi proposta pelo Diretor da Junta 
Autónoma de Estradas, tendo sido promovida uma reunião pelo Presidente de 
Câmara em exercício na altura, tendo sido o próprio que disse que essa obra 
tirava a dinâmica a Aljezur, embora alguém lhe tivesse dito que isso não fazia 
mal, pois quem quisesse parar, parava à mesma. O facto é que não foi aceite a 
oferta da Variante de Aljezur e as oportunidades têm-se perdido. ------------------  
Quanto à Ribeira de Aljezur, como se sabe, estamos numa fase de alterações 
climáticas que vai afetar essencialmente a zona sul do país, prevendo-se que a 
situação se vai agravar. Mas, aqui, as grandes obras são sempre afastadas. A 
Barragem das Cercas tinha resolvido esse problema. Temos o Barranco do 
Falcato que, há dezenas de anos, manda todos os dias dois mil metros cúbicos de 
água para o mar, o que é um escândalo em qualquer parte do mundo. O facto é 
que, a pouca água que corre pela ribeira tem que diluir os esgotos de Aljezur, do 
Espartal e, ataca as zonas lagunares que ficam incapazes de receber alguma 
desova de peixes de costeiros. Isto não tem conserto enquanto não tomarmos 
medidas. A Barragem das Cercas era uma coisa ligeira, até os chineses qualquer 
dia fazem isso de borla, pois como eles já são donos de quase todas as nossas 
barragens, podiam fazer também mais esta. É muito grave não se aproveitar as 
oportunidades.  -------------------------------------------------------------------------   
Referiu que uma coisa que aqui ainda não se falou foi das obras Polis, dizendo 
que as obras do Polis em Odeceixe são desastrosas. Tudo aquilo que ali se tem 
feito, tem sido mal feito, incluindo os estacionamentos ao longo da estrada, que 
ocupam mais de metade da faixa e que impedem a circulação de um autocarro, 
ou de uma roulotte. É o caso daquele caminho que agora está a ser feito entre a 
rua principal e os balneários. Mas o estranho é que, a Câmara Municipal de 
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Aljezur, dispondo de, pelo menos, quatro consultores jurídicos, poderia agarrar 
no direito consuetudinário e tratar do assunto, este é o direito que trata dos 
caminhos e é uma lei diferente de qualquer outra. No entanto, dá a impressão 
que os consultores jurídicos do município são guarda-costas da Presidência e 
não fazem qualquer coisa em favor do Município em geral. O que se está ali a 
fazer é gravíssimo, porque há pessoas que têm residência permanente lá e para 
estacionarem o carro têm que ir muito longe, o que é grave sobre todos os 
aspetos, pois o carro fica sujeito a tudo e mais alguma coisa. Há também umas 
escadas que estão praticamente construídas na Travessa do Pescador, que 
violam todas as regras conhecidas de ergometria (pois até os Incas já sabiam 
fazer escadas, assim como os chineses e os arubanos) que é a lei que estuda o 
trabalho de maneira a fazer-se com o menor esforço, incluindo o subir escadas. 
Isso está perfeitamente ao alcance de qualquer construtor civil e qualquer 
engenheiro tem a obrigação de saber, mas ali não se sabe e misturam-se rampas 
com escadas. Rampas que, sem tomarem uma posição horizontal, acabam num 
degrau muito alto, depois há degraus de várias alturas e posições, aquilo é 
anedótico. A Câmara Municipal, que é parte na Associação Polis, devia exercer 
pelo menos uma ação de fiscalização, no entanto não aparece lá. Eu digo que 
está mal, a Câmara acha que está bem. Mas como temos um protocolo com a 
Faculdade de Arquitetura de Lisboa, nós é que devemos perguntar-lhes coisas a 
eles e não ensinarmos-lhes nada, pois não acredito que eles aprendam aqui 
qualquer coisa, é nesta altura que se deviam acionar estes protocolos para ver se 
há alguém que venha cá dizer como se deve fazer as coisas, aperfeiçoar alguma 
coisa que deva ser aperfeiçoada e, criticar alguma coisa que esteja mal. Já que 
não acreditam no que eu digo, que venha cá alguém que perceba, porque 
estamos a gastar muito dinheiro para nada. Todo aquele dinheiro que ali foi 
gasto, foi mal gasto. Os estacionamentos têm que ser refeitos, outra vez, as 
obras são precárias porque a madeira, ainda por cima, não tem qualquer 
conservação. Um pau que desaparece nunca mais é posto, enfim, aquilo vai 
durar pouco tempo e é uma pena gastar-se dinheiro daquela maneira, sem 
resolver nenhum problema. ------------------------------------------------------------  
A Senhora Anadá Gomes perguntou se a Câmara está a ponderar incluir, no 
Orçamento de dois mil e dezasseis, o apoio domiciliário para a zona das 
Alfambras e Vales? Sabendo que não é responsabilidade da Câmara, de todo, 
disse que gostava de saber se havia alguma hipótese de exercer algum tipo de 
pressão sobre o Ministério da Saúde, quanto ao problema que se depara em 
Aljezur, visto que todos os meses há médicos diferentes no Centro de Saúde e 
respetivas extensões, o que causa uma grande insegurança junto da população? 
Igualmente, perguntou ao Senhor Presidente da Câmara se tinha conhecimento 
do teor da notícia que saiu no “Correio da Manhã”, a qual refere que foram 
concedidos à Portfuel direitos para a exploração de petróleo na zona de Aljezur?  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que, eventualmente, poderá ter havido 
pouca publicidade à Feira da Terra, de qualquer das formas a Câmara fez a 
publicidade que é normal neste tipo de eventos, sendo que, à semelhança de anos 
anteriores, o evento saiu em todos os órgãos de comunicação regional. De certa 
forma, a Feira da Terra é o nosso mercado do agricultor num formato mais 
robusto, porque permite uma abertura a outro tipo de atividade económica, que 
de alguma forma está relacionada com a terra, com o mar, com o artesanato e 
com a cultura. ---------------------------------------------------------------------------  
Relativamente à concessão de licenças para a prospeção de petróleo pela 
empresa Portfuel, disse que de alguma forma também foi apanhado de surpresa 
com esta notícia. Desconhecia que o Governo, mais propriamente a Entidade 
Nacional para o Mercado de Combustíveis tinha lançado este tipo de concurso. 
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Mencionou que, já há alguns anos, o Governo abriu concessões para exploração 
de ouro e prata no Município de Aljezur, à semelhança do que foi feito um pouco 
por todo o Algarve e resto do País, tendo essa concessão vindo a ser ganha por 
uma empresa. Agora aconteceu o mesmo em relação à exploração de petróleo. 
Até à data, a prospeção petrolífera no Algarve tem incidido exclusivamente na 
zona marítima, tendo inclusivamente uma empresa multinacional chegado a 
fazer furos e recolher amostras, as quais revelaram não haver nada. Foi isso que 
levou à criação da plataforma do Algarve que rejeita qualquer exploração 
petrolífera no Algarve. Disse ainda ter tido o cuidado de informar-se e, para já, o 
que sabe é que estas prospeções vão ser feitas em zonas interiores e não junto ao 
mar, tanto no Município de Aljezur como no de Tavira. Que vão ser utilizados os 
métodos tradicionais (a empresa não está autorizada a fazer qualquer tipo de 
injeção nos solos), para impedir a conspurcação dos solos e para impedir que os 
lençóis freáticos sejam atingidos. Situação que, de momento, o tranquiliza e que, 
enquanto autarca, independentemente de se poder estar contra, ou a favor, o 
leva a considerar que se deve aguardar para ver o que é que daqui sai. Na sua 
opinião, esta vai ser uma discussão apaixonante nos próximos tempos. 
Esclareceu que tinha dito, em entrevista, que não tinha qualquer conhecimento 
acerca do assunto e que estava na expetativa de ver o que é que vai sair daqui. 
Disse que o nosso é um concelho rural e que não acredita que algum dia 
venhamos a ser um concelho industrializado, ao ponto de termos postos de 
petróleo, independentemente de isso poder vir a ocorrer. Obviamente, que 
procurou mais informação acerca desta matéria, ficando a saber que, desde o 
ano dois mil e um, foram feitas por todo o país cerca de vinte e duas prospeções 
deste género, das quais todos os furos foram selados. Houve apenas um, no 
centro do país, a dar vestígios de petróleo mas que foi tapado de imediato, uma 
vez que, após terem feito todos os estudos chegaram à conclusão que os 
resultados não eram fiáveis. Ficou também a saber que todos estes furos foram 
feitos por empresas da especialidade, em que todas utilizaram o método 
convencional e que é uma coisa muito cara, pois estes vinte e dois furos 
ascenderam a mais de mil milhões de euros. Agora, cada um irá gerir esta 
informação como muito bem entender, porque uns poderão dizer que isto irá dar 
cabo do turismo em Aljezur, onde se quer um turismo sustentável, desenvolvido; 
outros poderão estar a aplaudir a ideia de que se irá descobrir petróleo no 
concelho. Mas acha que ainda é muito cedo para se estar com este tipo de 
expetativas e que se deve gerir estas informações com cuidado e com 
responsabilidade, aguardando quaisquer que sejam os resultados desta situação. 
Posteriormente, estando apenas à espera do novo Governo, faz questão de 
comunicar a quem de direito que, o Município de Aljezur, a sua Assembleia 
Municipal e a sua população em geral fazem questão de saber dos resultados do 
que for essa prospeção. Tal como o Município também irá dar indicação que, 
sendo possível, gostaria de ser convidado para verificar in loco como é que 
aquele trabalho se produz. Hoje em dia, do ponto de vista ambiental, crê 
haverem todas as garantias de que as coisas vão ser bem feitas. Por fim, concluiu 
que a sua opinião começou por ser de espanto, passando agora a ser de 
expetativa quanto aos desenvolvimentos. Respondendo às questões colocadas, 
acha que é uma situação que vale muito a pena, que deve ser acompanhada de 
perto, tanto pela Câmara como pela Assembleia Municipal, que irá tentar 
recolher mais dados, para que possam ir formando ideia mais consistente acerca 
do assunto. Disse ainda que, neste momento, não lhe parece oportuno, nem tem 
dados suficientes para tomar uma posição relativamente a esta matéria, mas 
que, na eventualidade de vir a surgir algum dado que seja preocupante, ou 
intrigante, não terá qualquer problema em formar uma opinião, quer seja ela 
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pessoal, quer seja enquanto Presidente da Câmara, conjuntamente com a 
restante Vereação. ----------------------------------------------------------------------  
Relativamente à questão dos refugiados, informou que ao invés do que 
aconteceu com outras Câmaras, a posição da Câmara de Aljezur é muito clara: 
foi manifestada toda a sua solidariedade para com estes cidadãos deslocados dos 
mais variados países, pois considera que neste momento, tal como o Papa disse 
há algum tempo atrás, estamos a viver uma terceira guerra mundial de uma 
forma silenciosa. Do seu ponto de vista, não estamos a viver uma guerra da 
forma convencional e bélica, mas sim, uma guerra muito pior e muito mais 
gravosa para a humanidade. Portanto, estamos em presença de um drama 
humano sem precedentes, em pleno coração da Europa e restante mundo. 
Obviamente que aqui é muito difícil tratar este tipo de situações, principalmente 
quando se chega a situações estremas como esta. ------------------------------------   
Referiu que há compromissos internacionais que têm que ser levados a cabo, há 
legislação internacional em relação a esta matéria, assim como há instrumentos 
que permitem uma estratégia articulada, entre os diversos países da União 
Europeia, no sentido de ser criado um quadro com vista a um procedimento 
articulado destas situações, nomeadamente a dos refugiados. No entanto, que 
seja um quadro dotado de consistência, porque, com o devido respeito, resolver a 
crise dos refugiados não é sair de Aljezur com uma caravana de vinte carros e ir 
buscar vinte famílias ao coração da Europa. Obviamente que esses são atos de 
louvar, mas que por si só, não resolvem a crise dos refugiados. Assim como 
também é de louvar, a iniciativa de alguns portugueses que partiram para a 
Hungria, Croácia e Estónia com uma coluna de cinco camiões TIR carregados de 
mantimentos, roupas, etc. porque naquela altura, efetivamente, aquelas pessoas 
estavam a passar fome e frio, precisavam de mantimentos, de tendas, de 
medicamentos e de tudo o mais. -------------------------------------------------------  
Há de facto um compromisso e uma responsabilidade dos governos europeus, 
que têm de criar um quadro adequado e consistente para tratar este assunto. A 
Câmara de Aljezur informou que se encontrava disponível para trabalhar com a 
ANMP e seu grupo de trabalho, com o Alto Comissariado para os Refugiados e 
com o Governo português, no sentido de apoiar esta situação. Por outro lado, 
acha que o Governo português tem que criar uma estratégia integrada para 
fazer chegar estas pessoas. Tudo isto sem esquecer as necessidades do ponto de 
vista social, pois não se pode esquecer que há aljezurenses que também precisam 
de ser ajudados. Acha que muitos municípios portugueses que se mostraram 
solidários numa primeira fase, o fizeram apenas para ser manchete da 
comunicação social. Por outro lado, sabe-se que, hoje, tudo na vida é um negócio 
e, não tem a mínima dúvida que há gente a querer ganhar dinheiro à custa da 
questão dos refugiados, depois de ter tido conhecimento dos montantes que o 
Governo vai arrecadar. Portanto, é necessário ter-se muito cuidado com isso, 
pois já sabe de pessoas que, junto de alguns organismos nacionais, perguntaram 
quanto é que o Governo português lhes pagava, no caso de alojarem algum órfão 
de guerra, ou um desalojado. Isto tem um nome e este tipo de coisas assusta-o. 
Disse ainda que, de todos os políticos que andam agora em campanha, a única 
pessoa que se pronunciou acerca do assunto e a que melhor resumiu a crise dos 
refugiados e a disponibilidade que Portugal deve ter receber essas pessoas, foi de 
facto o Senhor Jerónimo de Sousa, da CDU. ------------------------------------------   
Aparentemente, a União Europeia já se pôs de acordo com as cotas (este termo é 
detestável), o nosso Governo já mandou através dos Serviços de Estrangeiros e 
Fronteiras pessoas que se encontram a trabalhar nos campos de acolhimento, 
em conjunto com a AMI e com a ONU, com vista ao registo desses indivíduos, 
pois eles também têm que ter direitos. Imagina que, ao virem para Portugal, 
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passarão a ter o estatuto de cidadão português, pois isso é que faz sentido. Há 
também outra questão interessante e que se prende com o facto de quais serão 
os refugiados que quererão vir para o sul da Europa, para um país que acabou 
de sair de uma crise profunda, que pode, ou não, vir a sofrer uma crise política, 
no qual, só agora, começam a surgir os primeiros sintomas de crescimento 
económico. Se forem perguntar a um refugiado aonde é que ele quer ficar, 
certamente irá responder que o máximo que quer descer é até França, pois não 
lhes interessa virem para a Península Ibérica. A maior parte deles quer ficar na 
Alemanha. Este é um problema humanitário muito grave, obviamente que temos 
que ter muito cuidado, para que não possamos vir a cair em atitudes xenófobas e 
em atitudes racistas. Se aquelas pessoas saem do seu país, é porque de facto não 
conseguem continuar a viver lá, no meio da guerra, no meio de tanta tirania e 
perseguição. -----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse estar pasmado com a ingenuidade do Senhor 
Presidente da Câmara pois, quase todas essas gentes que vêm para cá, são 
muçulmanos. A Arábia Saudita não tem um, os Emirados Árabes Unidos não têm 
um, porque é que eles se acolhem à Europa? Porque é que a Europa tem mais 
responsabilidades que o resto do mundo? Um refugiado daqueles, recebe cerca de 
dois euros por dia, como é que eles arranjam três mil euros para dar a um 
passador? Tem conhecimento que há diversos serviços secretos e que isto não é 
tao simples como parece. Logo o Senhor Presidente tem que pensar muito bem, 
quando meter cá gente desta. ----------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que, em primeiro lugar, não falou em 
trazer refugidos para o concelho e que não retirava uma palavra do que disse 
anteriormente. Em segundo lugar, disse agradar-lhe muito o facto do Senhor 
José Cavaco o ter chamado de ingénuo. Isto porque, se as suas palavras são 
ingénuas é porque efetivamente são palavras ingénuas dum solidário 
humanista. Já as palavras do Senhor José Cavaco revelam ódio, racismo e 
xenofobia. E isso é preocupante. Porque quis dizer que, pelo facto de serem 
muçulmanos, estão a introduzir terroristas por tudo quanto é lado, que vão 
islamizar toda a Europa e que vão dar conta disto. Esclareceu o Senhor José 
Cavaco que teve o cuidado de, na sua apreciação, dizer que se tratava de um 
problema complexo, dum problema que deve ser tratado com pinças para não 
criar ódios, xenofobias e racismo. Disse desconhecer quais as correntes que o 
Senhor José Cavaco defende, mas a que ele defende é a humanista, pois ele 
acredita nas pessoas e é solidário com aqueles que padecem. Se o Senhor José 
Cavaco não o é, isso é um problema dele. Voltou a dizer ser solidário com o 
drama humanitário que se vive no coração da Europa e com os refugiados, no 
entanto, não disse que Aljezur iria receber refugiados ou, que, o município tinha 
condições para receber essas pessoas. O que disse é que, este, é um problema 
complexo, é um problema gravíssimo, da responsabilidade da União Europeia, da 
responsabilidade do mundo e da responsabilidade de todos nós. Que ninguém 
pode ficar indiferente à crise dos refugiados. -----------------------------------------  
Disse que o Senhor José Cavaco está convencido que os muçulmanos vêm 
implodir a Europa e o mundo. Mas essa é a sua visão e ainda bem que essa visão 
fica aqui registada, nesta Assembleia Municipal, pois não podia discordar dela 
de uma forma mais veemente. É uma visão extremista, de ódio, mas o Senhor 
José Cavaco tem todo o direito de defende-la. Que, a sua, é a de um inocente 
humanista e, que o Senhor José Cavaco não sabia o elogio que lhe tida feito 
quando o chamou de inocente. Perguntou ao Senhor José Cavaco se estava na 
iminência de perder a sua casa, por acaso? -------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco afirmou que todos nós estamos nessa iminência. -----------  
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O Senhor Presidente da Câmara, pedindo desculpa pelo facto, disse ao Senhor 
José Cavaco que não iria ter esse tipo de discussão com ele. ------------------------  
O Senhor Rui Josué, referindo estarmos quase no final do ano, perguntou se 
estava alguma coisa prevista para a avenida de Maria Vinagre e para a Rua do 
Camarate, no Rogil? --------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Maria da Luz disse que estava plenamente de acordo com quase 
tudo o que foi dito pelo Senhor Presidente da Câmara em relação à questão dos 
refugiados, à exceção de quando ele disse que Portugal acabou de sair de uma 
crise, pois não é seu entender que o país tenha saído de crise alguma. Disse 
ainda não o ter feito na Assembleia de quatro de setembro, mas que agora 
queria manifestar a sua satisfação pelo regresso do Senhor José Cavaco a esta 
casa, depois daquela saída apressada na noite de vinte e seis de junho. 
Quando na Assembleia extraordinária de dez de agosto, em que o Senhor José 
Cavaco foi substituído pelo Senhor Fernando Duarte, alguém lhe disse que o 
Senhor José Cavaco já não iria voltar, ao que respondeu que não era essa a sua 
opinião, pois pensa que o Senhor José Cavaco não toma decisões irrevogáveis, 
pelo menos a quente e também porque já foi Presidente desta Assembleia. Mas o 
que importa é que está aqui, traz por vezes alguma qualidade a esta Assembleia 
e irá manter-se aqui por muito mais tempo, provavelmente para além da 
duração que aquelas madeiras de pinho tratado do Polis vão ter. ------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse que gostaria que todos se focassem um 
pouco mais na ordem de trabalhos e que se avançasse com os trabalhos. ---------  
Pessoalmente, também considera a situação dos refugiados muito complicada e, 
embora não se considere uma pessoa humanista, mas sim uma pessoa normal, 
há uma coisa que já aprendeu a distinguir e que tem a ver com a diferença entre 
um refugiado e um emigrante económico, que vem para cá para ganhar 
dinheiro. Uma pessoa que é refugiada, seguramente não o é por opção, mas sim 
porque teme pela sua própria vida, assim como pela vida da sua família. Se, 
quando fogem, trazem alguns bens consigo é sinal que no seu país não eram 
muito pobres, teriam algum poder de compra. E, se, sentem a necessidade de 
fugir e pedir ajuda aos países da Europa, nós só temos a obrigação de os ajudar, 
independentemente de haver muitas pessoas no nosso país a precisar também de 
ajuda. Quanto à vinda de muçulmanos, não sente qualquer tipo de receio, até 
porque, dentro da comunidade europeia, atualmente eles poderão representar, 
apenas, cerca de dois/três porcento da população podendo esse número, agora, 
aumentar para os quatro porcento. Pessoalmente, quando vê um refugiado, não 
vê um terrorista, mas sim, uma pessoa que está aflita, que procura a sua 
sobrevivência assim como da sua família. É da opinião que a resolução deste tipo 
de problemas não deve ser tratada a nível local, mas sim, a nível da Europa. Se 
eles são refugiados, não podem exigir ir todos para Berlim e, sim, serem 
repartidos pelos vários cantos da Europa, mas quem tem que fazer essa 
distribuição é a União Europeia. De qualquer das maneiras, ainda é cedo para se 
discutir essa matéria, que, a seu tempo, poderá vir a ser analisada nesta 
Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara, relativamente ao IC quatro, disse que a Câmara 
tem uma ideia muito clara sobre o assunto e que, curiosamente, vai de encontro 
à opinião do atual Governo. Que tem a ver com o facto de que o IC quatro não 
desapareceu, mas vai desaparecer do mapa rodoviário nacional. É esta a 
intenção do Governo, com a qual concorda inteiramente, pois o que faz falta é 
requalificar pontualmente a EN cento e vinte, entre Lagos e Sines. Isso é o que 
faz sentido fazer, nomeadamente no que ao concelho de Aljezur diz respeito, 
mais especificamente na zona do Espinhaço de Cão, na zona das curvas de 
Odeceixe, alargar, aumentar e requalificar plataformas.----------------------------  
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Quanto às obras do Polis, disse que isto é “chorar sobre o leite derramado”, pois 
já todos sabem sobejamente qual é a posição do Senhor José Cavaco em relação 
a estas obras. Disse não o querer convencer de nada, tal como obviamente 
também ele não o consegue convencer de alguma coisa, mas que iria apenas 
chamar a atenção para duas coisas que o Senhor José Cavaco continua a 
confundir: “Primeira: os estacionamentos na praia de Odeceixe foram feitos há 
mais de dez anos (o senhor é que deve ter levado mais de dez anos até ir à praia 
de Odeceixe), pelo antigo Presidente da Junta de Freguesia, Fernando Rosa. O 
Senhor José Cavaco está constantemente a falar sobre os estacionamentos, 
quando eles não têm nada a ver com esta obra do Polis. Segunda, o caminho na 
zona dos balneários, vai ser um caminho de terra batida para as pessoas 
andarem e não para os carros circularem. E sabe porquê? Só para o Senhor não 
ter o direito de levar o seu carro até à porta da sua casa, que lhe dava tanto 
jeito, em vez de estacionar cá em cima. A estrada só não é feita para o castigar. 
Perguntando também se esta, era a resposta que o Senhor José Cavaco queria 
ouvir? ------------------------------------------------------------------------------------  
Fique sabendo que o projeto foi apresentado à população, a qual concordou com 
o proposto e aquele vai ser um passeio viário, não vai ser uma estrada, pois 
também nunca o foi. Lamento imenso que o senhor tenha lá uma casa e, que, 
não possa usufruir de poder levar o seu carro até à porta de sua casa. ------------  
Relativamente às violações ergométricas, obviamente que isto é de uma outra 
dimensão e não estou apto para lhe responder a isto.” ------------------------------  
Em relação ao apoio domiciliário das Alfambras e Vales, evidentemente que este 
assunto tem a ver com os apoios da Segurança Social e com questões que já se 
encontram sinalizadas mas, por pendências burocráticas, ainda não permitem a 
regularização da situação, as quais passam por verbas que a Segurança Social 
tem que dispor para a Santa Casa da Misericórdia e, também tem a ver com a 
vontade que as pessoas possam ter, ou não, para entrar nestes programas. 
Esperemos que o alargamento se possa dar durante o próximo ano. ---------------  
Quanto à questão colocada pela Senhora Anadá Gomes, é uma realidade que a 
instabilidade do corpo médico tem sido imensa no Município de Aljezur, à 
semelhança daquilo que acontece noutros municípios. Durante o mês de agosto, 
essa instabilidade foi uma constante, em que nesse período passou-se uma 
situação caricata, em que as extensões de saúde tinham médicos e o Centro de 
Saúde em Aljezur não tinha qualquer médico. Pensamos que, presentemente, a 
situação está resolvida. Está cá um médico veio dos Açores e que gosta muito de 
Aljezur, tendo-se a indicação que vai ficar, ele é um médico que está a tempo 
inteiro no Centro de Saúde, juntamente com os outros médicos que continuarão 
a vir das empresas. Nas extensões de saúde, este ano, estão a vir médicos 
assegurar as consultas da Dra. Ana, durante as suas férias e ausências, pois 
habitualmente não havia lugar a essa substituição. Desse ponto de vista, crê-se 
que a ARS tem estado a portar-se bem, obviamente, também pela insistência, 
quase diária, que se tem verificado por parte da autarquia para que haja uma 
estabilização do quadro médico. -------------------------------------------------------  
Relativamente à Avenida de Maria Vinagre e à Rua do Camarate, disse serem 
questões que depois deverão ser analisadas entre a autarquia e a Junta de 
Freguesia, sendo que a Avenida de Maria Vinagre é um assunto recorrente, que 
tem as suas dificuldades, mas que ainda não está posto de parte, nem é essa a 
intenção da Câmara. Esclareceu ainda que neste Quadro Comunitário não há 
verba para este tipo de requalificação, pois as verbas existentes destinam-se a 
requalificações de caráter arquitetónico, histórico e patrimonial. ------------------  
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O Senhor José Cavaco perguntou quais as razões que levaram o Senhor 
Presidente da Câmara a abortar dois contratos do Plano de Pormenor do Vale da 
Telha? ------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse que essa questão já tinha sido colocada 
por e-mail, pelo Senhor José Cavaco. --------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse que o Senhor Presidente da Câmara não lhe tinha 
dado qualquer resposta. ----------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia esclareceu que, quando recebeu o e-mail, 
reencaminhou-o para o Senhor Presidente da Câmara, para que fosse prestada a 
devida informação e para conhecimento dos restantes membros da Assembleia. 
Disse também ter visto o e-mail do Senhor Presidente da Câmara respondendo 
ao solicitado, pelo que sugeriu que o Senhor José Cavaco visse bem a sua caixa 
de correio eletrónico, pois o e-mail seguiu. -------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse que a resposta dada não respondia à questão 
colocada. ---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse ter todo o gosto em responder 
presencialmente à questão do Senhor José Cavaco, até porque de facto o e-mail 
por ele enviado é muito curioso. Referiu que o Senhor José Cavaco é de um 
desprendimento tal, que às vezes começa a roçar as leis da falta de educação. 
Certamente que, se, os dirigentes nacionais do seu Partido soubessem aquilo que 
o Senhor diz, cada vez mais, nesta Assembleia Municipal e a forma como se 
dirige a nós, em particular ao Presidente da Câmara, ficariam corados de 
aflição. Provavelmente os seus colegas de bancada também ficarão muito 
incomodados com aquilo que, por si, é dito. ------------------------------------------  
Referiu ainda querer deixar claro que, não trata ninguém por comparsas, nem é 
comparsa de ninguém. Se for esse o seu caso e, também esse o seu nível de 
linguagem, isso é apenas da sua responsabilidade. Que, na Câmara Municipal de 
Aljezur, nunca houve comparsas, aqui há gente séria e gente honesta. ------------  
Quanto à questão dos Planos de Pormenor do Vale da Telha, os mesmos foram 
abortados porque a ParquExpo estava a propor Planos de Pormenor inexequíveis, 
o que motivou a rescisão unilateral deste contrato de planeamento. Planos, esses 
que, no melhor cenário, levariam à demolição de cerca de trezentas habitações e, 
no seu pior cenário, previam a demolição de seiscentas habitações, uma das 
quais, se visse bem, era a sua. A Câmara comunicou que essa situação não tinha 
nada a ver com os termos de referência aprovados, nem tão pouco com o que 
tinha ficado estabelecido no memorando de entendimento com o Governo e, que, 
não tolerava este extremismo e este fundamentalismo em relação ao Vale da 
Telha. Até porque o Vale da Telha é uma zona de intervenção específica, é uma 
zona que está consignada na planta síntese do Regulamento do PNSACV como 
área não sujeita a qualquer tipo de restrição. Obviamente que a Câmara tem que 
lutar pelo interesse de todos os proprietários particulares, os quais que tem 
casas devidamente construídas e lotes titulados em seu nome, na Conservatória 
e, evidentemente que, tem também que consignar a possibilidade que o Governo 
já deu ao comprador da massa falida, de poder haver aproveitamento de 
infraestruturas turísticas, no âmbito do contrato de planeamento que a Câmara 
promoveu com o maior proprietário do Vale da Telha. Disse que, esta informação 
já foi prestada várias vezes, que consta em ata tal como pode comprovar, que o 
Senhor José Cavaco tinha ouvido aquilo que foi dito na última vez que o assunto 
foi abordado, pois isso tinha acontecido antes da sua saída intempestiva numa 
das últimas sessões desta Assembleia. -------------------------------------------------  
Informou ainda que, curiosamente, nesse dia tinha recebido uma chamada da 
Engenheira Valentina Calixto, a qual foi substituir o responsável pelo ICNF da 
zona sul, informando que na CCDR, ela e o Doutor Nuno Marques, precisavam 
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de um parecer ainda que informal, pois necessitavam de orientações estratégicas 
por parte do ICNF, para continuarem a desenvolver o Plano de Pormenor. Isto 
porque, o Plano do Parque Natural refere que, numa linha de dois quilómetros 
sentido mar/terra, não será permitida a construção de unidades hoteleiras e o 
ICNF quer aplicar isso também ao Vale da Telha. O Doutor Pereira Reis, jurista 
que está agora a assegurar o nosso Plano de Pormenor, já apresentou um 
parecer onde diz que de facto isso não faz nenhum sentido. Outra coisa que está 
a ser discutida, mas que não pode avançar sem que o ICNF dê orientação neste 
sentido, tem a ver com as cargas urbanísticas. As ZOT já estão destituídas, pelo 
que teremos que trabalhar, em comparação, com os instrumentos de gestão 
territorial que estão agora legislados. E, em relação a esses, o Doutor Nuno 
Marques acha que devem ser feitas analogias com os espaços de ocupação 
turística (ZEOT). Logo, nos lotes que estão por construir, quer nos particulares, 
quer naqueles que serão propostos para infraestruturas turísticas, terão que ser 
feitos esses cálculos para determinar qual é a carga para que isso possa 
acontecer. A situação encontra-se assim neste impasse desde julho, altura em 
que foi colocada esta barreira por parte do ICNF, mas estamos em crer que esta 
situação vai ser ultrapassada, tal como já foi dito, em sessão de vinte e seis do 
passado mês de junho. ------------------------------------------------------------------  
Disse ao Senhor José Cavaco ter-se candidatado a esta Câmara, mais 
propriamente a este segundo mandato, para tentar resolver o problema do Vale 
da Telho. Estando em crer que, antes de ir-se embora, o mesmo é dizer antes do 
final deste mandato, este Executivo conseguirá resolver este problema. Solicitou 
ainda ao Senhor José Cavaco que, lhe pedisse critério, lhe perguntasse 
constantemente se ele estava a trabalhar para resolver a situação, o espicaçasse 
no bom sentido para resolver a questão, agora, que compreendesse que se trata 
de um processo muito complexo, que, pela primeira vez, está a ser testado com 
quem de direito antes de avançar, o que deveria ter sido feito já há muito tempo, 
para que não seja feito um trabalho que depois venha a ser reprovado, ao ser 
analisado pelas outras entidades envolvidas. Garantiu ainda que este Executivo 
está deveras empenhado em pôr um fim a este processo que tem mais de 
quarenta anos e que tem vindo a eternizar-se. Referiu que não se vai desculpar 
com o passado, pois qualquer um que se candidate a esta Câmara sabe que os 
problemas que já existirem, deixaram de ser dos autarcas anteriores e passam a 
ser deles próprios. Esclareceu ainda que, há cinco anos, que o assunto “Vale da 
Telha” passa diretamente pelas suas mãos. -------------------------------------------  
O Senhor José Maria da Luz disse ter consultado o seu velhinho dicionário, o 
qual lhe comprovou que “comparsa”, termo usado pelo Senhor José Cavaco, em 
teatro – é uma personagem muda, figurante; na vida real – é uma pessoa que em 
qualquer negócio tem um papel insignificante. Perante isto, pensa que a pessoa 
alvo de tal título, na Assembleia Municipal de Aljezur não é propriamente 
personagem de um teatro e que, na vida real, quem está a tratar do assunto 
“Vale da Telha”, não o estará a fazer como um negócio, nem tão pouco com um 
papel insignificante. --------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse ao Senhor José Cavaco para não 
avançar com a discussão, pedindo que houvesse um pouco de autocontrolo por 
parte de todos, que houvesse o discernimento de ver até onde se pode ir, sem 
deixar de dignificar os trabalhos desta Assembleia Municipal. ---------------------  
O Senhor Iládio Furtado abordou a questão do apoio domiciliário em Alfambras 
e Vales, que mais uma vez e, bem, regressou a esta Assembleia, lamentando no 
entanto o facto de se continuar neste impasse e, mais ainda, o facto de ninguém 
conseguir justificar convenientemente as causas desta situação, porque não 
existem estudos, não existem valores concretos. É inacreditável que após todo 
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este tempo, ainda ninguém saiba dizer quanto custa dar apoio domiciliário em 
Alfambras e Vales, por utente. Enquanto não existir um valor e existir alguém, 
neste caso, a autarquia, que se substitua e avance, como aconteceu em relação à 
Bordeira, este serviço nunca chega a existir. -----------------------------------------  
Reportando-se à Unidade de Cuidados Continuados e ao protocolo estabelecido, 
uma vez que não dispõe deste tipo de informação e tendo sido esta uma obra tão 
cara para o Município, disse que gostaria de saber qual o ponto de situação? Se 
o mesmo estava a ser cumprido? Qual a taxa de ocupação? -------------------------  
Relativamente aos passadiços na praia da Bordeira e ao estado em que se 
encontram, perguntou se já foram tomadas algumas diligências? Se, sim, se 
produziram frutos, ou não? ------------------------------------------------------------  
Em relação a um assunto que, já no ano passado, foi trazido a esta Assembleia 
pela CDU e que diz respeito às estruturas de amianto, disse que na altura houve 
o compromisso de ser feito um levantamento em relação à existência das mesmas 
no Município, perguntando se já foi feito algum trabalho nesse sentido, visto 
que a nível ambiental é um assunto que está sempre na ordem do dia? ------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse entender a posição do Senhor Iládio 
Furtado relativamente à questão do apoio domiciliário em Alfambras e Vales, no 
entanto, há uma série de variáveis que o Município não domina e que, 
eventualmente, o Senhor Iládio sabe como se tratam. A posição da Câmara 
Municipal tem sido sempre essa: onde o Governo não chega, chega-se ela. E os 
sucessivos Governos costumam chantagear as autarquias com isto, porque 
sabem que os autarcas não gostam de ter pessoas a bater-lhes à porta, para lhes 
dizer que não resolvem as situações. De alguma forma, a Câmara fez isso com a 
Bordeira, tal como foi dito pelo Senhor Iládio, ou seja “não fazem vocês, fazemos 
nós”. No caso em concreto, foi feito um protocolo tripartido entre a Câmara 
Municipal, a Santa Casa da Misericórdia e na altura, a Junta de Freguesia, mas 
obviamente que o dinheiro saía todo dos cofres da autarquia. Nessa altura, a 
legislação era diferente. Agora, a questão põe-se também ao nível das 
instalações, da receção das instalações e da função de fazer também o apoio 
domiciliário em casa dos utentes, etc., etc. Desse ponto de vista, as coisas estão 
mais apertadas. Se o Senhor Iládio lhe perguntar se tem medo de avançar com 
essa situação? Se de facto a necessidade for extrema, evidentemente que lhe 
responderá que não tem medo algum. Tem medo é que, posteriormente, venha 
uma fiscalização da Segurança Social e diga que a autarquia tem que suspender 
o serviço. Isso é que não gostava que acontecesse. Aquilo que, aparentemente, 
possam parecer pruídos em relação à continuidade deste processo, deve-se 
exclusivamente a uma série de procedimentos burocráticos que a autarquia não 
pode contornar e têm mesmo que ser cumpridos, da forma que são exigidos por 
lei. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Em relação à Unidade de Cuidados Continuados, disse que este é um bom 
exemplo do apoio social que a Câmara fomenta. Assim como, um exemplo 
acabado do péssimo trabalho que este Governo tem feito no âmbito da ação 
social, pois tem sido perfeitamente insensível em várias matérias. Em relação às 
Unidades de Cuidados Continuados, efetivamente, este Governo tem vindo a 
incentivar as IPSS a concorrer, porque depois são as Câmaras que suportam as 
partes não co-financiadas das obras. Exemplo disso foi o que aconteceu com a 
Câmara de Aljezur, que, religiosamente paga, mensalmente, a prestação do 
empréstimo contraído pela Casa da Criança, para ter a Unidade de Cuidados 
Continuados. O Governo não se compadece com essas situações, pois sabe que a 
Câmara está a suportar as despesas, com o dinheiro que é de todos nós. Ao 
mesmo tempo, também se mostra insensível por obrigar a Casa da Criança a ter 
uma série de serviços e uma série de técnicos, contra os quais nada tem a opor, 
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uma vez que isto leva à criação de uma série de posto de trabalho. No entanto, o 
mesmo Governo que faz todas estas exigências e que deveria estar mais atento 
ao apoio a dar a estas IPSS, está pura e simplesmente nas “tintas”. Só há pouco 
tempo é que a Casa da Criança teve autorização para ocupar as cinco camas que 
faltavam na Rede Nacional de Cuidados Continuados. Mas há cinco/seis meses, 
sucessivamente, que a Câmara tem andado a tapar um défice da Casa da 
Criança, na ordem dos cinco/seis/oito mil euros, porque senão a instituição não 
consegue pagar os ordenados dos profissionais que ali trabalham. Isto é tudo 
muito bonito, mas se não fossem os municípios a assegurar a retaguarda das 
IPSS, nomeadamente da Santa Casa da Misericórdia, elas já teriam afundado. 
Note-se porém que, a Câmara Municipal de Aljezur faz todo este esforço 
financeiro para apoiar as IPSS, mas fá-lo com muito gosto e com muita honra. 
Do ponto de vista da educação e da ação social, a autarquia tem um peso 
enorme em cima de si, para além disso a autarquia também atribui 
mensalmente quinze mil euros aos BVA, para que a associação possa continuar a 
servir a população. Disse querer deixar claro que estava a transmitir tudo isto, 
apenas para que algumas pessoas consigam compreender bem porque é que 
algumas coisas não acontecem. Pediu também que, quando refletirem acerca 
destas coisas, pensem que as IPSS no nosso concelho sobrevivem porque a 
Câmara Municipal lhes dá a mão, diariamente, para que possam fazer uma boa 
gestão e poderem andar da cabeça erguida. Mesmo assim, a Câmara Municipal 
de Aljezur que, tal como todas as Câmaras, tem que ser gerida com muito rigor, 
principalmente do ponto de vista financeiro, ainda consegue ter mais de meio 
milhão de euros no banco, para fazer face a alguma obra. -------------------------  
Relativamente à questão do amianto, informou que essa lista já estava feita, que 
as pessoas estão informadas, no entanto, a autarquia não pode obrigar ou 
convencer as pessoas a tirar as coberturas de amianto. A Câmara tem estado a 
substituir todas as coberturas das infraestruturas municipais, trabalho que 
ainda não se encontra concluído. Há também uma medida da Câmara e 
aprovada por esta Assembleia, com vista a apoiar em cinquenta por cento as 
despesas de substituição dos telhados de amianto no Bairro CAR. Temos também 
a questão do pavilhão desportivo, que apesar de a sua cobertura não ser 
propriamente de amianto, contém um tipo de composto, que obriga à remoção 
da mesma, ainda que não traga qualquer tipo de perigo para quem frequente 
aquela infraestrutura. ------------------------------------------------------------------   
Do ponto de vista da edificação dispersa, imagine-se o que é dizer às pessoas que 
têm que substituir os telhados, porque há uma lei que obriga a tirar o amianto. 
Perguntam logo quem é que lhes paga as despesas. Ora, a Câmara não pode 
abrir procedentes, pois se, eventualmente for pagar a um munícipe, tem que 
pagar a todos. Uma coisa é o Bairro CAR, que é propriedade municipal, outra 
coisa são os particulares. O que não falta no nosso concelho, são edifícios com 
cobertura com amianto. Compreende perfeitamente a preocupação que este 
assunto possa causar, nomeadamente ao Senhor Hermann que foi a primeira 
pessoa a trazer este assunto à Assembleia Municipal, porém, neste momento, a 
Câmara não tem verbas disponíveis para estar a suportar estes custos, com a 
retirada de amianto em imóveis particulares. Até porque, do ponto de vista legal, 
isso não seria viável. --------------------------------------------------------------------  
Aproveitou para informar que a Câmara vai começar a obra de requalificação do 
depósito de água do Vale da Telha, que, ainda durante este ano, vai ser lançada 
a obra de requalificação da subida do Vale da Maia, que engloba a 
repavimentação daquele troço e sinalização horizontal e vertical, tal como vai 
ser feito nas estradas para as praias do Monte Clérigo e da Arrifana e, que, no 
início do próximo ano, a Câmara quer também iniciar os trabalhos de 
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requalificação pontual da estrada das Alfambras incluindo sinalização 
horizontal e vertical. No entanto, apesar de se tratar de obras essenciais e 
determinantes, a Câmara não consegue incluir estas obras no atual Quadro 
Comunitário, porque ele não comporta as mesmas. O Estado entregou estas vias 
à autarquia, no entanto, nem o Governo nem este Quadro Comunitário dão 
qualquer ajuda, pelo que a Câmara tem que fazer todas estas obras através de 
empreitadas, com o esforço e com dinheiro da autarquia. Obviamente que, sendo 
necessário determinar prioridades, algumas coisas vão ter que ficar para trás, 
pois isso faz parte de uma gestão normal. --------------------------------------------   
O Senhor João Santos disse que a Junta de Freguesia de Bordeira ao longo de 
todo este tempo tem vindo a pressionar e a fazer tudo o que está ao seu alcance 
para que o apoio domiciliário seja uma realidade nas Alfambras. Disse ainda 
que, uma das ações previstas nas GOP daquela Junta de Freguesia, para o ano 
em curso, consistia no arranjo do telhado do edifício onde funciona o Centro de 
Dia da Bordeira, obra que já se encontra concluída. ---------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS 

TERCEIRA ADENDA AO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 
PROPOSTA – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR: – Pela Mesa foi lida a 
certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e 
cinco de agosto de dois mil e quinze, a qual fica arquivada em pasta própria. ----  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do assunto em epígrafe. --------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse querer felicitar o Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Aljezur, por finalmente ter sido feito o caminho do Parque de 
Campismo do Serrão, porque aquele parque tem um estatuto de utilidade 
pública e há muito tempo que estava abandonado. A estrada alcatroada que 
chega ao parque, já foi subsidiada pela própria firma e não fazia sentido que, 
quem quisesse deslocar-se até à praia, tivesse que vir pela estrada nacional, ou 
então, sujeitava-se a meter o carro naquele caminho de terra batida e em mau 
estado. -----------------------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a Terceira Adenda ao Contrato de Delegação de Competências com a 
Junta de Freguesia de Aljezur. --------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS 

SEGUNDA ADENDA AO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 
PROPOSTA – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Pela Mesa foi lida a 
certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e 
cinco de agosto de dois mil e quinze, a qual fica arquivada em pasta própria. ----  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do assunto em epígrafe. --------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco, referindo à estrada que liga os Malhadais à Praia de 
Odeceixe e os Malhadais a Maria Vinagre, tem as bermas muito rebaixadas e 
ratadas, sendo ainda extremamente estreita para permitir uma circulação 
segura nos dois sentidos, sugerindo ao Senhor Presidente da Junta de Odeceixe 
que encontre uma forma de conseguir verba para arranjar aquelas bermas, quer 
seja através da Câmara, quer seja através de fundos comunitários. ---------------  
O Senhor Carlos Vieira disse não considerar conveniente fazer arranjos nessas 
estradas, uma vez que estão a decorrer obras na zona. Essa também é uma 
preocupação da Junta, mas essa é uma intervenção que terá que aguardar pelo 
momento oportuno.-------------------------------------------------------------------- 
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
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aprovar a Segunda Adenda ao Contrato de Delegação de Competências com a 
Junta de Freguesia de Odeceixe.------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO 

PRIMEIRA ADENDA AO ACORDO DE EXECUÇÃO COM A JUNTA DE 
FREGUESIA DE ALJEZUR – PROPOSTA: – Pela Mesa foi lida a certidão da 
deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e cinco de agosto 
de dois mil e quinze, a qual fica arquivada em pasta própria. ----------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do assunto em epígrafe. --------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a Primeira Adenda ao Acordo de Execução com a Junta de Freguesia de 
Aljezur. ----------------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO 

JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA – SOLICITAÇÃO DE APOIO 
FINANCEIRO PARA SUPORTAR OS ENCARGOS JUNTO DA CAIXA GERAL DE 
APOSENTAÇÕES REFERENTE AO PROCESSO DE REMISSÃO DE PENSÃO POR 
ACIDENTE DE TRABALHO DA TRABALHADORA MARIA LOURENÇO RAMOS 
MARTINS LUCAS – PROPOSTA: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da 
Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e dois de setembro de dois mil e 
quinze, a qual fica arquivada em pasta própria. -------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do assunto em epígrafe. --------------------------------------------------------  
O Senhor João Santos usou da palavra fazendo uma breve explanação acerca do 
assunto em análise e fornecendo informação adicional julgada por conveniente.  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a solicitação de apoio financeiro à Junta de Freguesia de Bordeira para 
suportar os encargos junto da Caixa Geral de Aposentações referente ao 
processo de remissão de pensão por acidente de trabalho da trabalhadora Maria 
Lourenço Ramos Martins Lucas. -------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEEIISS 

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL – SOLICITAÇÃO DE REFORÇO DO APOIO 
FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE ARRECADAÇÃO – PROPOSTA: – Pela 
Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 
reunião de vinte e dois de setembro de dois mil e quinze, a qual fica arquivada 
em pasta própria. -----------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do assunto em epígrafe. --------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a solicitação de reforço do apoio financeiro à Junta de Freguesia de 
Rogil para construção de arrecadação. -----------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEETTEE 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO DA TAXA PARA O ANO DE 
DOIS MIL E DEZASSEIS – PROPOSTA: – Pela Mesa foi lida a certidão da 
deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e dois de 
setembro de dois mil e quinze, a qual fica arquivada em pasta própria. -----------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do assunto em epígrafe. --------------------------------------------------------  
A Senhora Anadá Gomes perguntou se os estudos que foram feitos para 
encontrar a fórmula usada para determinar os descontos para pessoas que têm 
filhos, ou não, foi feita de uma forma justa? De alguma maneira, parece que 
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deixa de haver a tal justiça que este imposto detém. Porque não baixar o imposto 
para todos de igual maneira? ----------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que foi isso mesmo que tinha dito. A 
Câmara está a aplicar a taxa mais reduzida face ao ano passado, uma vez que 
baixou três pontos percentuais para todos e, depois, está a fazer uma 
discriminação positiva, se assim quiser, às famílias com dependentes. Quanto ao 
exemplo dado pela Senhora Anadá, da velhinha com dificuldades, disse que, 
obviamente essa pessoa também beneficiará, uma vez que vê a taxa reduzida. Se 
tudo isto é justo? Pessoalmente não colocaria as coisas assim, diria sim que, 
neste momento, todos os aljezurenses proprietários de imóveis no concelho, vão 
ficar beneficiados com a redução que ocorreu na taxa, sendo dada uma 
discriminação positiva a famílias com maior número de dependentes a seu 
cargo. ------------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Marlene Carneiro perguntou se o Senhor Presidente da Câmara tinha 
os dados em relação à receita de dois mil e quinze, com a taxa dos quatro por 
cento? ------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara respondeu que sim e que esses dados apontam 
para uma receita de cerca de um milhão e oitocentos mil euros. -------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção do membro José Cavaco, aprovar a proposta apresentada pela 
Câmara Municipal, que: ----------------------------------------------------------------   
. Fixa o valor da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis em zero vírgula 
trezentos e setenta por cento, a taxa a aplicar sobre os prédios urbanos a que se 
refere a alínea c), do artigo cento e doze, do Código do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, taxa esta a cobrar em dois mil e dezasseis. ---------------------------------  
. Fixa nos termos nos termos do número treze, do artigo cento e doze do Código 
do Imposto Municipal sobre Imóveis, aditado pelo artigo duzentos e treze, da Lei 
oitenta e dois traço B barra dois mil e catorze, de trinta de dezembro (LOE dois 
mil e quinze), que no caso de imóvel destinado a habitação própria e permanente 
coincidente com o domicílio fiscal do proprietário no ano a que respeita o 
imposto atendendo, ao número de dependentes que, nos termos do previsto no 
artigo décimo-terceiro do Código do IRS, compõem o agregado familiar do 
proprietário a trinta e um de dezembro, a redução da taxa do Imposto Municipal 
sobre Imóveis, a redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis da 
seguinte forma: -------------------------------------------------------------------------  
- Redução de dez por cento, com um dependente a cargo; ---------------------------  
- Redução de quinze por cento, com dois dependentes a cargo; --------------------    
- Redução de vinte por cento, com três dependentes a cargo. -----------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  OOIITTOO 

LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – PROPOSTA: 
– Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 
reunião de vinte e dois de setembro de dois mil e quinze, a qual fica arquivada 
em pasta própria. -----------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do assunto em epígrafe. --------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta apresentada pela Câmara Municipal, sobre a participação 
variável do IRS, através da qual não prescinde, como receita municipal dos três 
porcento da participação variável do IRS, conforme previsto na Lei das Finanças 
Locais.------------------------------------------------------------------------------------  
 

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – De acordo com o disposto no número três, 
do artigo cinquenta e sete, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, 



 

 

 

Sessão de 30/09/2015 

 

 

19 

de doze de setembro, e depois de lida em voz alta na presença de todos, a 
Assembleia deliberou 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 e três horas e trinta e 
cinco minutos do dia trinta de setembro de dois mil e quinze, mandando que, de 
tudo para constar, se lavrasse a presente ata.----------------------------------------  
 
E eu, José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a 
redigi e subscrevo. ----------------------------------------------------------------------  
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