
1 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da quinta sessão ordinária de 2018 
 

 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 14 de dezembro de 2018  

INÍCIO: 20:40 horas 

ENCERRAMENTO: 23:20 horas 

 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 

Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  

José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  

José Maria da Luz, Segundo-Secretário 

 

MEMBROS PRESENTES: 

Mara Alexandra Lourenço Duarte, Anadá de Filipitsch Gomes, José Maria da 

Luz, Vítor Manuel da Encarnação Vicente, Maria Emília Campos Chaparro 

Rosendo, Johannes Alexander Schydlo, José Fernando Landeiro de Oliveira, 

Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, Mónica Vanessa Mendonça Poitevin, José 

António Duarte, José de Oliveira Cavaco, Henrique Manuel Ramos Henriques, 

José Francisco da Conceição Estevão e Eliezer João Candeias 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  

Maria de Lurdes Afonso Bento substituída por Licínia Mendes Rodrigues 

Carlos Manuel Rosa Vieira substituído por António Maria Caetano 

 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DOS SEGUINTES MEMBROS:  

José Hugo Tomás Ferreira e Anadá de Filipitsch Gomes                                                                 

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 

José Manuel Lucas Gonçalves – Presidente, Maria de Fátima Gomes Abreu Neto 

da Silva e Rogério Augusto Serrão de Oliveira Furtado – Vereadores 

 

 

ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da totalidade/maioria dos 

membros da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou 

aberta a sessão pelas 20:40 horas 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: ----------------------------------------------- 

Não compareceu à presente sessão o membro Maria de Lurdes Afonso Bento, a 

qual apresentou e-mail datado de dez de dezembro de dois mil e  dezoito, 

informado a devida ausência do concelho, por motivo de saúde, pelo que, nos 

termos dos artigos septuagésimo-oitavo  e septuagésimo-nono, da Lei cento e 

sessenta cinco barra noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada pela Lei 

cinco traço A barra dois mil e dois, de onze de janeiro, será substituído pelo 

elemento a seguir na lista de candidatos do Partido Socialista, Licínia Mendes 

Rodrigues, que depois de verificada a identidade e legitimidade da cidadã, a 

mesma tomou o seu lugar na assembleia. -------------------------------------------- 

Não compareceu à presente sessão o membro Carlos Manuel da Rosa Vieira, 

Presidente da Junta de Freguesia de Odeceixe, o qual apresentou e-mail datado 

de treze de novembro de dois mil e dezoito, informando a devida ausência do 

concelho, por motivos pessoais, sendo substituído pelo Senhor António Maria 

Caetano, Secretário da Junta de Freguesia de Odeceixe, que depois de verificada 

a identidade e legitimidade do cidadão, o mesmo tomou o seu lugar na 

assembleia. ----------------------------------------------------------------------------- 
 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

UM - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------- 

Um ponto um - Aprovação da ata da sessão anterior. ------------------------------ 

Um ponto dois - Leitura de expediente, informações e esclarecimentos. ----------- 

Um ponto Três- Outros pontos eventuais previstos no Regimento. ----------------- 

DOIS - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ----------------------------------- 

TRÊS - PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------- 

Três ponto um - Moções. -------------------------------------------------------------- 

Três ponto dois - Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da 

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------- 

Três ponto três - Proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento e Mapa de 

Pessoal para dois mil e atualização das taxas previstas o Regulamento Geral da 

Tabela de Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------- 

Três ponto quatro - Desafetação de uma parcela de terreno do domínio público 

municipal para o domínio privado municipal – Largo da Igreja – Carrapateira – 

Bordeira – Deliberação de dez de abril de dois mil e dezoito – Retificação. -------- 

Três ponto cinco - Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo – Suspensão 

do Regulamento em vigor no ano letivo dois mil e dezoito – dois mil e dezanove. -  

Três ponto seis – Apreciação da situação da geminação Aljezur-Kürnach. -------- 

 

 

UM - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

NNÚÚMMEERROO  UUMM  PPOONNTTOO  UUMM  
APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: ------------------------------------

Foi presente a ata da sessão ordinária realizada no dia vinte e oito de setembro 

de dois mil e dezoito, tendo sido dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma 

tinha sido oportunamente enviada aos membros. ----------------------------------- 

Submetida à votação, foi a ata aprovada por unanimidade, não tendo ao abrigo 

do número três do Artigo trigésimo-quarto do Código do Procedimento 

Administrativo participado na aprovação desta ata os membros Licínia Mendes 

Rodrigues, Vítor Manuel da Encarnação Vicente, Mónica Vanessa Mendonça 

Poitevin e António Maria Caetano, por não terem estado presentes na sessão. ---  
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NNÚÚMMEERROO  UUMM  PPOONNTTOO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: ------------

Foi enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência: ------- 

– de Associação Nacional das Assembleias Municipais, e-mail de quinze de 

outubro de dois mil e dezoito, sobre a Semana Europeia da Democracia Local. --- 

– de Associação Nacional das Assembleias Municipais, e-mail de dezoito de 

outubro de dois mil e dezoito, sobre a importância da participação dos jovens na 

Democracia Local. --------------------------------------------------------------------- 

– de Associação Nacional das Assembleias Municipais, e-mail de vinte e três de 

outubro de dois mil e dezoito, enviando newsletter da ANAM. --------------------- 

– de Assembleia Municipal de Monchique, e-mail de vinte e cinco de outubro de 

dois mil e dezoito, enviado parecer jurídico da ANAM sobre isenções de IMT e 

IMI. ------------------------------------------------------------------------------------- 

– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de sete de 

novembro de dois mil e dezoito, enviado pergunta efetuada ao Governo sobre a 

preservação do Ribãt da Arrifana, continuação dos trabalhos arqueológicos e 

musealização do espaço. --------------------------------------------------------------- 

– de Associação Nacional das Assembleias Municipais, e-mail de quinze de 

novembro de dois mil e dezoito, enviando decisão do Tribunal de Contas, no 

âmbito de fiscalização prévia. --------------------------------------------------------- 

– de Associação Nacional das Assembleias Municipais, e-mail de vinte e dois de 

novembro de dois mil e dezoito, enviando brochura sobre a qualidade da 

democracia. ---------------------------------------------------------------------------- 

– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número vinte e quatro mil, de vinte e 

nove de novembro de dois mil e dezoito, enviando parecer do auditor externo 

sobre a Informação Económica e Financeira Semestral – Primeiro Semestre. ----- 

O Senhor Presidente da Assembleia fez a seguinte intervenção: -------------------- 

“Confirmado o abandono por parte do Consórcio ENI/GALP, do que seria o 

primeiro furo em deep offshore para prospeção na Bacia do Alentejo, ao Largo 

de Aljezur, o Sudoeste Alentejano, a Costa Vicentina e todo o Algarve, ganham 

de novo a paz social, a normalidade e a tranquilidade no que a esta matéria diz 

respeito e que tão abalada foi e permanecia. ----------------------------------------  

É certo que se tratou de uma iniciativa do consórcio em causa e não de uma 

iniciativa do Governo, como se impunha e que sempre defendemos. --------------- 

É, todavia, uma boa e sensata decisão, com a qual nos congratulamos, mas que 

encerra em mesma uma “prova de vida e vitalidade” duma Região que se uniu em 

torno de uma causa para dizer não. -------------------------------------------------- 

Para o atual governo e para os futuros constitui-se também como fator de 

aprendizagem para memória futura. A vontade de um Estado não se pode impor 

à vontade de uma região, ignorando fundamentos legais, ambientais e 

científicos, mas acima de tudo a vontade legítima das sus populações. ------------ 

Registamos, por isso, em com muito agrado que o Senhor Ministro do Ambiente 

tenha já referido “que não será licenciado qualquer nova exploração ou 

prospeção de hidrocarbonetos”. ------------------------------------------------------- 

Estão de parabéns todos os que se empenharam e nunca desistiram desta luta! -- 

Uma palavra particular de agradecimento a todas as plataformas, associações, 

grupos informais, sociedade civil, empresários, autarcas, entre tantos outros que 

sempre acreditaram que tal desfecho seria possível. -------------------------------- 

A Assembleia Municipal, saúda e presta a devida homenagem, neste momento 

todas e todos os cidadãos de uma maneira anonima lutaram contra esta 

situação, e saúda todas as Autarquias, quer Câmaras, quer Juntas de Freguesia, 

assim como as entidades regionais, Associações empresarias e ambientais, assim 

como todos os movimentos cívicos. --------------------------------------------------- 
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A vitória do Algarve, mas também de Portugal! ------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia informou que a calendarização das sessões 

ordinárias a realizar no ano de dois mil e dezanove é a seguinte: ------------------ 

- Vinte e dois de fevereiro. ------------------------------------------------------------- 

- Vinte seis de abril. -------------------------------------------------------------------- 

- Vinte e oito de junho. ---------------------------------------------------------------- 

- Vinte e sete de setembro. ------------------------------------------------------------- 

- Treze de dezembro. ------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente perguntou ao Senhor Presidente a Câmara que tipo de 

obras estão previstas ou a decorrer no Largo da Carrapateira, constou-lhe que 

está previsto algum tipo de intervenção que mexe com o espaço público, inclusive 

estaria previsto de retirar alguns bancos, a ser fidedigna esta informação causa-

lhe alguma preocupação que se possa mexer naquele espaço público daquela 

forma com está organizado. ----------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que um comerciante tinha efetuado um 

pedido para fazer uma pequena intervenção para ter mais condições na 

esplanada do seu estabelecimento e que esse pedido irá ser apreciado, se tiver 

que ser deslocado algum banco o processo terá de correr dentro das questões 

legais de espaço público, não havendo ainda nada de concreto. ------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  UUMM  PPOONNTTOO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: --------------------  

Neste ponto não se registou qualquer intervenção. --------------------------------- 
 

DOIS - PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

Do público presente não se registou qualquer pedido de intervenção. -------------  
 

TRÊS - PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  UUMM  
MOÇÕES: ------------------------------------------------------------------------------- 

Foram apresentadas as seguintes moções, tendo sido dispensada a sua leitura, 

uma vez que as mesmas tinham sido oportunamente remetidas a todos os 

membros da Assembleia: --------------------------------------------------------------- 

Pelo Partido Socialista as moções: ---------------------------------------------------- 

“RIBÃT DA ARRIFANA ----------------------------------------------------------------- 

Descoberto em dois mil e um, na Ponta da Atalaia, a norte de praia da Arrifana 

no concelho de Aljezur, este complexo muçulmano, único no país, que ocupa uma 

área de aproximadamente dois virgula cinco hectares, foi objeto de campanhas 

arqueológicas que revelaram a existência de várias estruturas, entre as quais 

três mesquitas, uma madrassa, dependências dos monges-guerreiros e uma 

necrópole. ------------------------------------------------------------------------------ 

Achado este, elevado a outro patamar, após a publicação do decreto número 

vinte e cinco barra dois mil e treze, publicado no D.R., I Série número cento 

e quarenta e dois, de vinte e cinco de Julho, onde passou a ser Monumento 

Nacional. -------------------------------------------------------------------------------  

- Após vários anos de campanhas de escavações arqueológicas, onde foram 

investidos vários milhares de euros, em parcerias com a Câmara Municipal de 

Aljezur, a Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de 

Aljezur, a Universidade Nova de Lisboa, entre outras entidades. -------------------

- Inúmeras publicações, artigos, apresentações e uma exposição “Ribãt da 

Arrifana Cultura Material e Espiritualidade”, que esteve patente em vários locais 

do país, incluindo a Mesquita Central de Lisboa, na altura exposição visitado 

pelo Sr. Presidente da República; ----------------------------------------------------- 
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- A visita dos dois últimos Ministros da Cultura, Doutor João Soares e Doutor 

Luís Filipe Castro Mendes, sinal de importância e preocupação pelo monumento, 

contudo ainda sem soluções à vista. --------------------------------------------------  

- E das mais recentes iniciativas dos vários partidos, com visitas ao local e 

tomadas de posição sobre a matéria. ------------------------------------------------- 

Assim o Grupo do Partido Socialista, manifesta a sua grande preocupação, pelo 

futuro deste espaço de grande importância nacional, solicitando rápida 

resolução para que se possam encontrar soluções concretas, de maneira a 

preservar o monumento, a sua salvaguarda, a sua valoração e acima de tudo o 

respeito pela memória e pelo património. -------------------------------------------- 

Da presente Moção dar conhecimento ao Senhor Primeiro-Ministro, Senhor 

Presidente da República, Senhora Ministra da Cultura, a todos os Grupos 

Parlamentares, AMAL, ANAFRE e ANMP, bem como aos órgãos de Comunicação 

nacionais e regionais. ------------------------------------------------------------------ 

P’(s) membros da Assembleia Municipal de Aljezur do Partido Socialista. ---------- 

Aljezur, vinte e dois de novembro de dois mil e dezoito. ----------------------------- 

Mara Alexandra Lourenço Duarte.” -------------------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco pensa que também devia ser dado conhecimento desta 

moção ao Senhor Presidente da Câmara, como este monumento tão importante 

está sedeado no Concelho de Aljezur, faz parte da nossa memória coletiva, foram 

antepassados nossos que por lá andaram, aquilo atingiu um estado deplorável, a 

conservação daquele monumento, se não compete à câmara, compete pelo 

menos, angariar meios para que a conservação se verifique. Aquilo atingiu uma 

fama tão grande no mundo e especialmente na área da religião que não é a 

nossa agora, merecia muito mais respeito do que ao abandono que está votado. - 

O Senhor José Oliveira sugeriu que também se deveria dar conhecimento à 

Direção Regional de Cultura do Algarve. --------------------------------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo disse de deveria trocar para primeiro lugar o 

Presidente a República, porque este vem sempre em primeiro lugar, perguntado 

se o mesmo está em propriedade privada. -------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que se associam a esta preocupação da preservação 

e dinamização daquele espaço, da importância que tem como monumento 

nacional, foi muito agradável ter a visita de dois Ministros da Cultura, só é pena 

que tenham ambos cessado funções sem que lhes tenha sido possível fazer 

alguma coisa em termos de conservar, dinamizar, porque aquilo não pode estar 

escondido, temos que divulgar e percebe que não faz sentido estar a divulgar e 

levar pessoas lá quando está naquele estado deplorável de não conservação, 

dizendo que se não há encontro para a aquisição do terreno, que se possa 

utilizar a expropriação, mas que o Município não pode deixar de aproveitar uma 

mais valia tão grande como é este monumento e tem que fazer um esforço muito 

grande para que as entidades nacionais o conservem, preservem e divulguem 

para que possamos por essa via também trazer mais gente ao concelho. ---------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que o monumento começou a ser escavado 

com o apoio da ADPHA, Câmara Municipal e da Universidade Nova da de Lisboa. 

Todos os anos tinha um período de escavação com os jovens da Universidade, 

havia aqui uma parceria que funcionou, a verdade é que pela dimensão e pela 

importância do achado, na altura também se iniciaram algumas negociações 

com o proprietário do terreno que não chegou a bom porto e o tempo foi 

passando. Depois da classificação como monumento nacional, outros valores se 

levantavam e que era importante e fundamental que a questão da propriedade 

fosse esclarecida. Na primeira visita do doutor João Soares veio também a 
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Fundação Aga Kham dado ser um mecenas neste processo de aquisição daquele 

espaço, o proprietário falava em valores de cerca e um milhão e quinhentos mil 

euros, foi feita uma avaliação do terreno e está a ser feita a análise da situação e 

ainda não se chegou a uma solução para a aquisição daquele espaço e isso não 

será seguramente impeditivo de dar uma limpeza no espaço enquanto não se 

resolve esta situação, a câmara municipal, está disponível, agora é também uma 

chamada de atenção para quem de direito encontre uma solução e é isso que 

pretendem, temos que preservar aquelas vedações, a câmara municipal não está 

é disponível para continuar a investir numas escavações sem haver uma 

estratégia final, um projeto final de escavação, valorização e visitação, enquanto 

o Estado não fizer isso não estarão disponíveis para continuar a investir lá sem 

se saber a solução definitiva da propriedade daquele espaço. ---------------------- 

Não se verificando mais nenhuma intervenção, submetido à votação, a 

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a moção “Ribãt da 

Arrifana”. ------------------------------------------------------------------------------- 

“CAMPISMO E CARAVANISMO SELVAGEM – COSTA VICENTINA E SUDOESTE 

ALENTEJANO -------------------------------------------------------------------------- 

Face ao que se tem vindo a observar parques de estacionamento lotados de 

autocaravanas, carrinhas, tendas etc.; pernoitas ilegais; beleza natural da costa 

vicentina em causa devido à enorme quantidade de lixo; desrespeito total pela 

legislação; coimas que não são pagas; indignação das populações – propomos 

que a Assembleia, aprove o seguinte: ------------------------------------------------- 

Um – Solicitar ao governo que altere a Lei número cinquenta barra dois mil e 

seis de vinte e nove de Agosto, no sentido desta prever que as coimas seja 

efectivas, ou seja, que sejam pagas na hora, sob pena de apreensão dos 

documentos da viatura tal como as outras infrações automóveis, sendo 

necessários que seja definido um sinal apropriado para este tipo de veículos; ---- 

Dois – Exigimos, um plano estratégico e abrangente, de maneira a criar regras, 

colocação de paliçadas, colocação de pórticos, placaras e placas de informação, 

folhetos entre outros meios de sensibilização e informação; ------------------------ 

Três – Que sejam efetuadas mais ações de vigilância e fiscalização entre todas as 

forças com competência nesta matéria; ---------------------------------------------- 

Quatro – Para que as entidades com responsabilidades no ordenamento do 

território, nomeadamente CCDR, ICNF, Câmaras Municipais, desenvolvam todos 

os esforços para que equipamentos de oferta para parqueamento deste tipo de 

turismo, possam acontecer no território, cumprindo assim o projeto regional de 

autocaravanismo em rede; ------------------------------------------------------------ 

Cinco – Que sejam efetuadas mais acções concertadas entre as várias entidades, 

GNR, BF, ICNF, Autoridade Marítima, Câmaras Municipais, entre outros, de 

vigilância e fiscalização; --------------------------------------------------------------- 

Dar conhecimento desta moção às seguintes entidades: Presidente da República, 

Presidente e Grupos Parlamentares da Assembleia da República, Primeiro-

Ministro, Ministro do Ambiente, ICNF, Presidente da Assembleia Municipal de 

Odemira e Presidente da Câmara Municipal de Odemira. --------------------------- 

P’(s) membros da Assembleia Municipal de Aljezur do Partido Socialista. ---------- 

Aljezur, vinte e dois de novembro de dois mil e dezoito. ----------------------------- 

Mara Alexandra Lourenço Duarte.” -------------------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco disse que não saber se têm consciência do que é o 

autocaravanismo hoje na Europa, esta moção para si é uma vergonha, porque é 

uma realidade emergente no mundo. Na Europa calcula-se cerca de dois milhões 

de autocaravanas, na Espanha entram cerca de quatrocentos e cinquenta mil 
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correspondendo a um milhão de turistas, a grande maioria na época baixa, são 

pessoas com alta capacidade económica proveniente dos estados do norte da 

Europa e que resolvem passar no sul o inverno, este é um movimento de 

expansão europeia que devia ser aproveitado especialmente no inverno. Quando 

se fala em desordenamento e lixo é porque não deram condições de depositar 

esse lixo, isto dá a impressão que estamos a hostilizar um modo de turismo 

absolutamente legal e limpo. ---------------------------------------------------------- 

O Senhor Eliezer Candeias disse que isto é uma coisa que podem pensar que é 

complicado, um parque para o caravanismo deve ser privado com as respetivas 

condições para as pessoas pernoitarem, pensa e tem fé que o Senhor Presidente 

da Câmara vai conseguir isso neste mandato e perguntou-lhe se não foi 

abordado por uma pessoa do Rogil que pretende construir uma infraestrutura 

para apoio ao caravanismo. ----------------------------------------------------------- 

A Senhora Mónica Potevin disse concordar com a moção, mas alterava a ordem, 

colocava o ponto quatro em primeiro lugar, porque devemos começar por criar 

as condições para o parqueamento deste tipo de turismo, porque muitas vezes 

eles estão em infração porque não têm para onde ir, primeiro criar essas 

alternativas e depois aplicar a lei e que deve ser feita mais vigilância nesse 

sentido. --------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Duarte disse que da análise feita pela CDU há pontos em que 

estão de acordo, mas a situação da alteração da lei para eles não faz muito 

sentido, é mais uma medida de repressão, antes criarmos condições no Concelho 

para que as pessoas, digamos, não vão ser escorraçadas sem terem qualquer 

oportunidade e local para cá estarem. ----------------------------------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo respondendo ao Senhor José Cavaco, disse que no 

ponto quatro da moção está em explicito que as entidades regionais e nacionais 

deviam criar condições para isso acontecer, por isso esta moção para si está 

completamente boa e irá votar a favor, perguntando que é o projeto regional 

para o autocaravanismo em rede. ---------------------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco disse que para alteração da lei não apelem ao Governo, a 

Assembleia da República é que pode alterar leis. ------------------------------------ 

O Senhor José Francisco Estevão disse que este é um problema que aflige muito a 

Freguesia da Bordeira neste tipo de desordenamento que se verifica, estamos 

numa conjuntura que há uns tempos para cá há uma avalanche enorme de 

pessoas que utilizam esses meios porque tornam as suas viagens mais 

económicas, o problema é que há caravanas e caravanas, naquela zona andam 

uma grande parte de caravanas que se calhar não estão homologadas, são 

situação um bocado bizarras às vezes, para além do caravanismo, fazem 

campismo selvagem. Concorda inteiramente e é extremamente importante criar 

as tais condições ou parques ou locais onde as pessoas estacionem, se isso 

existisse as autoridades atuavam de outra forma. Na zona da praia do Amado há 

quem tenha caravanas para alugar, digamos cedências clandestinas, estas 

primeiras medidas podem não melhorar o problema, mas podem ajudar. --------- 

O Senhor Vítor Vicente que na primeira leitura havia ficado baralhado com a 

mesma, depois acabou por entender, embora lhe conste que câmara municipal 

também já tem um documento desta natureza mais percetível, concordando com 

o que o José Duarte já disse sobre esta matéria. O problema do caravanismo é 

uma realidade e é obvio que temos de estar atentos a ele e é uma realidade que 

temos que acolher criando condições para isso, não podemos dar-nos ao luxo de 

tentar escorraçar ou afugentar este tipo de turismo, não temos condições para 

acolher em condições, daí pensa que o ponto quatro é o fundamental, que é fazer 

crer às entidades oficiais que precisamos. Não chega proibir, temos é que criar 
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condições para que as coisas possam funcionar de forma ordenada para que os 

lixos, as descargas desordenadas e os abastecimentos clandestinos deixem de 

acontecer e nos perturbar o ambiente. Não pode estar contra este problema que 

aqui possamos discutir e queria dar um sinal de estar a contar em encontrar 

soluções para isto, mas quando se começa a ler esta moção fica-se com a ideia 

que o Senhor José Cavaco ficou de que estamos a afugentar esta gente de cá, 

porque começamos logo por dizer que vamos criar regras rígidas para multar 

para apreender os carros, os documentos, etc. e parece-lhe que não é por aí o 

caminho. Não diz que a legislação não precise de ser melhorada e de ser 

alterada, mas como a Senhora Mónica Poitevin disse, devíamos de começar a dar 

enfase à necessidade de criar estruturas para acolher este tipo de turismo e 

depois no fim dizer que se calhar também precisávamos de algumas melhorias 

legislativas, mas não gosta de estar aqui a transmitir aos caravanistas que o 

concelho de Aljezur não os quer cá, porque pensa que não é  o que nenhum de 

nós pensa, queremo-los cá é de uma forma pensada, organizada compatível com 

a qualidade ambiental que aqui temos, crendo que esta moção poderia ser 

melhorada, poderia ter um sentido diferente, ter um sentido de tentarmos exigir 

condições para que a câmara possa aprovar os parques que são necessários para 

trazer ordenamento a isto o que não é possível é continuarmos a ter 

caravanismo desta forma que temos e só o teremos organizado se tivermos 

infraestruturas para o acolher, haverá casos que não é caravanismo, será outra 

coisa diferente, a favor disso não podemos estar, mas na sua ótica ficar de 

acolher os turistas que gostam desta forma de conhecer o mundo e conhecer o 

nosso território. ------------------------------------------------------------------------ 

A Senhora Maria Emília Rosendo falando da realidade de Odeceixe que conhece 

melhor, admira-se que o Senhor José Cavaco que conhece a realidade tanto 

quanto ela e sabe que a dois quilómetros de Odeceixe há um parque de campismo 

de cinco estrelas com todas a condições e as caravanas não vão para lá, porque 

será? Não é no Concelho de Aljezur é no Concelho de Odemira, junto ao rio onde 

a GNR nem sequer lá vai como o Senhor José Cavaco sabe, quando as 

autocaravanas de lá saem aquilo está muito bom, belíssimo, até os caminhantes 

ao passarem por lá já alguns reclamaram em Odeceixe que aquilo é uma 

vergonha, só tem pena do Senhor José Cavaco e demais pessoas dizerem que esta 

moção é uma vergonha. Tem é vergonha de pessoas que vêm de outro país virem 

fazerem cá coisas no país deles não fazem, existem por vezes condições que as 

pessoas só não aproveitam porque têm que pagar. ---------------------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo disse que como a Vila do Bispo tem o mesmo 

problema, sugeriu que posse mandado ao Presidente da Assembleia Municipal e 

ao Presidente da Câmara de Vila do Bispo. ------------------------------------------- 

O Senhor Henrique Henriques disse que também o parque de campismo do 

Serrão recebe autocaravanas mas têm que pagar, pensa que na Freguesia da 

Bordeira já foi aprovado qualquer coisa que ainda não está em funcionamento. - 

O Senhor José Cavaco disse que devem compreender que aquele é um turismo 

que não é para se encafuar num parque de campismo, são pessoas que querem 

fotografar, filmar e divulgar lá fora as belezas que encontram por aqui, lá que 

vão passar uma noite no parque de campismo é natural, as carrinhas têm 

condições para estar quatro ou cinco dias autónomas, mas é preciso que 

arranjem maneira de fazer essas descargas, essas pessoas não podem ser 

multadas quando se aproximam de um supermercado para fazer compras, qual é 

perigo dessas pessoas  estacionarem lá  ao pé do rio,  incomoda muito,  talvez 

incomode  é  não haver lá condições para as pessoas deixarem o lixo. ------------- 

O  Senhor  Vítor Vicente  disse  que não  considerava esta  moção uma  vergonha, 
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disse que ela poderia ser melhorada e que lhe pareceria que até o Município já 

tinha aprovado um texto que eventualmente fosse mais claro do que este. -------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que a câmara municipal aprovou na sua 

última reunião uma posição sobre esta matéria, muito mais extensa, com mais 

algum pormenor sobre estas questões, dentro Parque Natural a lei já é clara, 

não pode haver pernoita, poderá haver pessoas mais ou menos sensatas, assiste-

se a tudo um pouco, a defesa da câmara foi unânime que têm que ser criadas 

condições. Foi aprovado na zona do Tramelo para o Espinhaço de Cão um 

parque para autocaravanas, não é muito grande, mas tem a certeza que se não 

houver uma boa ação de fiscalização dificilmente ele vai conseguir trabalhar. 

Têm que ser claros nesta matéria, porque poderá ser muito agradável estacionar 

junto à praia, junto à arriba sem pagar, com uma paisagem espetacular e esse 

efetivamente é um problema. Há alguns projetos que deram entrada na câmara 

municipal e seguiram os trâmites, havendo dois que o ICNF diz que enquanto 

não houver os critérios para apreciação desse tipo de equipamento não pode ser 

aprovado. O ICNF está com um problema sério dentro do Parque Natural, a 

verdade é que se está a passar alguns limites na questão das autocaravanas, por 

uns irão pagar outros, essa é a realidade, as autocaravanas estão mesmo junto à 

falésia, só não caem sabe-se lá porquê e as entidades policiais têm que atuar 

nestas matérias, sendo que há uma dificuldade acrescida na atuação da 

autoridade em termos da cobrança da coima e há uma diferença entre autuar 

uma caravana com matricula portuguesa e uma com matricula estrangeira, é 

uma realidade, o que tem que ser para uns tem que ser para outros. É preciso 

haver regras, é preciso atuar, é preciso haver condições, no Concelho de Aljezur 

a única estrutura que pode receber é o parque de campismo do Serrão, há várias 

intenções, e como o Senhor Eliezer Candeias referiu houve uma pessoa que falou 

ele. Se houver uma boa rede de autocaravanas e boa divulgação, se calhar as 

pessoas são tentadas a ira para lá, a autocaravana durante o dia pode circular, 

não pode depois é haver o que tem havido por aqui, o que trás uma imagem que 

não pode ser. Quem vai investir de uma forma legal também espera o seu 

retorno, de momento as regras são estas, pode-se concordar ou não, é essa a 

situação. -------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco disse que a Senhora engenheira Valentina Calisto não 

deve ser assim tão esquisita, no Espartal manda os esgotos para o rio, no verão o 

único caudal daquela ribeira é a ETAR de Aljezur, quando é posta a bandeira 

azul na Praia da Amoreira, então porque é que não se pode dormir no Parque 

Natural, não vê qual seja o inconveniente. ------------------------------------------- 

Não se verificando mais nenhuma intervenção, submetido à votação, a 

Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com os votos favor dos membros 

Manuel Cristo, Licínia Rodrigues, José Carlos Silva, Mara Duarte José Maria da 

Luz, Maria Emília Rosendo, Johannes Schydlo, Emanuel Marreiros, Henrique 

Henriques, José Francisco Estevão, António Caetano, Vítor Vicente Mónica 

Poitevin, Vítor Vicente, Mónica Poitevim e Eliezer Candeias, contra do membro 

José Cavaco e a abstenção dos membros José Oliveira e José Duarte, aprovar a 

moção “Campismo e caravanismo selvagem – Costa Vicentina e Sudoeste 

Alentejano”. ---------------------------------------------------------------------------- 
 

INTERVALO: – Pelo Senhor Presidente da Mesa foi proposto e aceite pela 

Assembleia, um intervalo de cinco minutos. ----------------------------------------- 

REINÍCIO DOS TRABALHOS: – Reiniciados os trabalhos, verificou-se a presença 

de todos os membros. ------------------------------------------------------------------ 
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NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  DDOOIISS  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA: ------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dispensada a leitura da Informação em causa, uma vez que a mesma tinha 

sido oportunamente remetida aos membros da Assembleia Municipal, a qual fica 

arquivada em pasta própria. ----------------------------------------------------------  

O Senhor Vítor Vicente referindo-se à reunião com as Águas do Algarve em que 

se diz que a solução encontrada para a ETAR de Rogil e Carrascalinho é fazer a 

ligação para Aljezur, perguntado se a ETAR de Aljezur tem capacidade e está 

estruturada para receber mais este volume de efluentes. --------------------------- 

Em relação à Santa Casa da Misericórdia é referido que “apesar de estarmos 

perante serviços de apoio aos mais idosos da população, que este dois centros 

estavam em risco de fechar, uma vez que o número de utentes está abaixo da 

capacidade contratualizada com a Segurança Social”, é um dado e não tem 

dados para contrariar, mas que lhe parece esquisito, vendo que não se consegue 

ir mais além do que se já tinha ido, havendo zonas do território sem estarem 

abrangidas por este tipo de serviço, nomeadamente, as Alfambras, zona dos 

Vales e Vale da Telha, conseguindo-se manter Odeceixe e Bordeira. --------------- 

Sobre a Unidade Móvel de Saúde regista com agrado que já esteja cá, mas com 

desagrado que esteja parada porque ainda não se assinou um protocolo, 

achando que isto é preocupante, porque o mais difícil deveria ser adquirir o 

equipamento. -------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Oliveira considera que no global a informação está bem feita e 

toca muito pontos, vê que vão ser investidos vinte e cinco mil e duzentos euros 

no cemitério de Aljezur, que acredita que precise, mas não pode deixar de 

salvaguardar que o de Odeceixe também precisa e muito, desde as portas da casa 

de banho que não fecham, a pintura do portão e algumas obras de melhoria, era 

tentar dar alguma dignidade aquém lá está algumas horas naquele espaço. –---- 

Deu os parabéns ao festival da batata doce, questionando se existe algum 

planeamento para este evento a cinco ou dez anos, porque muitas vezes vemos 

este evento como mais do mesmo, havia coisas que se poderiam fazer de maneira 

diferente. –------------------------------------------------------------------------------ 

Sobre os protocolos de cedência de instalações, gostaria de saber de que como 

são atribuídas estas sedes e com base no quê. –-------------------------------------- 

Perguntou se não podem consultar planos de atividades das associações do 

Concelho. –------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Henrique Henriques em relação ao plano de pormenor da Paisagem 

Oceano perguntou se apenas falta o parecer o ICNF, se este é um é parecer 

vinculativo ou não. –------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo agradeceu o envio das atas das reuniões da câmara, 

acha útil que os membros da assembleia tenham acesso direto às mesmas. –------ 

Perguntou sobre o que é o projeto regional do autocaravnismo em rede. –-------- 

O Senhor José Duarte disse que este documento está bem organizado, traz-nos 

uma série de assuntos diferentes e desta vez também diz alguma coisa sobre 

algumas situações futuras. –----------------------------------------------------------- 

Ficou satisfeito com a obra de recuperação do cemitério de Aljezur, que estava de 

facto a necessitar. –-------------------------------------------------------------------- 

Ficou igualmente satisfeito por estar a acontecer uma adenda à cedência para o 

terreno do posto da GNR de Aljezur, parece-lhe que vem ao encontro de algumas 

opiniões manifestadas nesta assembleia, nomeadamente a sua, porque aquele 

não era o local mais próprio onde se iria construir, fica feliz por ver que se está a 

encontrar  uma  outra  solução  que  parece  do  seu ponto  de  vista  ser  melhor 
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localizada, se não é a ideal é um pouco melhor. –------------------------------------ 

Verifica que nalgumas estradas municipais há um certo descuido, 

nomeadamente com a sinalização vertical caída há muito tempo, Vales, estrada 

de Marmelete, depois há uma certa inércia, talvez falta de tempo, que de alguma 

forma é vista como algum desleixo por as situações ficarem pendentes. –---------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que em relação às Águas do Algarve e da 

reunião havida, o contrato que havia com aquela entidade era encontrar 

soluções para uma série de locais, umas foram conseguidas, outras não, 

Carrascalinho é uma situação que se coloca há alguns anos e na ETAR do Rogil, 

inicialmente tinha sido previsto fazer uma nova ETAR com plantas, o que 

indicam é uma ligação à ETAR de Aljezur desde que esta responda às exigências 

no aumento substancial de caudal, que segundo as Águas do Algarve com uma 

pequena intervenção de melhoramentos corresponde perfeitamente à situação, 

tendo-se comprometido que este investimento estaria nas prioridades imediatas 

e que estaria resolvido em  finais de dois mil e dezanove/dois mil  e vinte, é esse o 

compromisso que os administradores fizeram com a câmara e é isso que têm 

como garantido. –---------------------------------------------------------------------- 

A câmara andava há cerca de dois anos com as juntas de freguesia de Bordeira e 

Aljezur a fazer uma tentativa para alargar o Serviço de Apoio Domiciliário à 

zona das Alfambras, porque há pessoas a precisarem desse apoio, quando tomou 

posse enquanto Presidente, promoveu um reunião na Bordeira com a Senhora 

Diretora Regional da Segurança Social, com a Santa Casa do Misericórdia, as 

duas Juntas de Freguesia e nesse dia ficou surpreendido de numa tentativa de 

compromisso que vinha a ser trabalhado do alargamento deste serviço à zona 

das Alfambras, a Santa Casa da Misericórdia vir dizer que não iriam fazer esse 

alargamento e possivelmente iram encerrar o serviço de Odeceixe e o de 

Bordeira, tendo ficado muito preocupados e que um momento para o outro uma 

coisa que supostamente iria alargar-se virem comunicar que iriam encerrar, 

após este conhecimento conjuntamente com a Senhora Vereadora foram falar 

com a  Senhora Diretora da Segurança Social e perguntaram qual era a solução 

que tinha para este problema, porque a primeira resposta é pela Segurança 

Social. O que se fez foi dar uma resposta imediata com um protocolo com a 

Santa Casa da Misericórdia, com um apoio financeiro mensal para manter este 

dois serviços e isso não os impede de continuar a trabalhar para uma solução 

que querem ver implementada principalmente na zona das Alfambras é para isso 

que vão começar a trabalhar. A questão que se coloca da capacidade de ainda 

não estar atingida neste dois apoios tem a ver com uma questão de 

sustentabilidade, a questão é que Segurança Social paga para um certo tipo de 

serviço, o contrato que a câmara tem com a Santa Casa da Misericórdia é que 

esse serviço seja prestado todos os dias e duas vezes por dia, o que a Segurança 

Social paga é cinco dias e uma vez por dia, e o que o Estado está a pagar para 

este tipo de serviço, nomeadamente nas questões sociais está a deixar uma série 

de IPSS e outros serviços na rotura. –------------------------------------------------- 

A Unidade Móvel de Saúde já chegou, não está ainda a funcionar, não está o 

protocolo assinado, há um problema em termos de equipamento que tem que ser 

resolvido para depois se a pôr a funcionar, o problema que se colocou ao 

protocolo que a Administração Regional de Saúde quer assinar, não concordam 

que seja tudo ARS e as câmaras tenham que pagar. –------------------------------- 

Quanto à informação do saldo financeiro não seguiu com a informação, seguiu 

depois, está a afinar essa questão que no futuro irás irá cumprida. –-------------- 

Quanto ao cemitério de Aljezur está a ser feita uma intervenção porque o mesmo 

se encontra em muito mau estado de conservação, em relação ao de Odeceixe irá 
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ser feito com a junta de freguesia, terá de haver uma outra intervenção que tem 

a ver com a possibilidade da sua ampliação. –---------------------------------------- 

Referiu a dificuldade que que tem sido em arranjar empreiteiros para as obras 

públicas, porque as empresas não têm vindo às mesmas, havendo câmaras que 

estão a lançar concursos com valores elevados e as empresas não concorrem. –--- 

No festival da batata doce há sempre questões a melhorar ao logo dos anos, este 

ano foi o vigésimo, o festival correu bem, para quem vá todos os anos pode ser 

rotineiro, há um grupo de trabalho que tem de encontrar algumas soluções, 

inovação e é isso que terá de ser feito. –---------------------------------------------- 

O protocolo de cedência de instalações a associações foi decido de uma maneira 

informal ao Pedal Ar Livre e há AMAZHO. –------------------------------------------ 

Sobre a consulta dos planos de atividade das associações, desde façam o pedido 

podem ter acesso aos mesmos. –------------------------------------------------------- 

Sobre o plano de pormenor da Paisagem Oceano, foi feita uma reunião de 

conferência de serviços onde estão uma série de entidades,  CCDR,  Direção 

Regional da Cultura, Direção-Geral do Território, ICNF e APA, todas deram 

parecer favorável com algumas anotações, o ICNF deu um parecer desfavorável, 

depois disso houve uma reunião do  ICNF com a câmara municipal e continua a 

dar um parecer desfavorável estranhíssimo, indo falar com a Senhora Diretora 

Regional sobre este parecer que é dado, é como que dizem que não têm tempo 

para o dar, o que é grave. –------------------------------------------------------------ 

O projeto do caravanismo em rede tem a ver com um grupo de trabalho que foi 

criado no âmbito da CCDR onde estavam várias entidades regionais, foi feito 

uma espécie de caderno de encargos que definia uma rede regional de 

equipamento para receber estas autocaravanas. –---------------------------------- 

Em relação ao quartel da GNR, também votou a sua localização, passados dois 

anos sobre a assinatura deste acordo, a Administração Interna tem vindo a 

trabalhar num projeto, a Senhora Secretária de Estado esteve cá há pouco 

tempo e parece que encontraram uma solução mais adequada, na altura como 

diz também achou que fosse ali, era preciso dar uma resposta, foi a solução 

encontrada, passados estes dois anos foi encontrada uma solução, que é onde 

existia o antigo parque radical, nas traseiras do Bairro Vinte e Cinco de Abril, 

porque há um terreno dentro da área urbana e falando com a Senhora 

Secretária de Estado que seria importante a possibilidade haver uma troca de 

local, o que permite recuperar os quinze lotes, tendo sido recentemente aprovada 

uma adenda para que esses terrenos sejam cedidos para esse fim, tendo 

posteriormente de ser aprovada a alteração ao loteamento. –---------------------- 

Sobre a questão dos sinais caídos, terão de rever essa situação e repô-los. –------- 

O Senhor Vítor Vicente felicitou o Senhor Presidente da Câmara pela evolução da 

localização do quartel da GNR, porque acha que se evoluiu no sentido positivo. - 

A preocupação do que acabou de dizer sobre a Segurança Social, do serviço só 

uma vez por dia e só cinco dias por semana, é um pouco estranho que os serviços 

da Segurança Social não percebam que as pessoas precisam mais do que isso, 

precisam das duas vezes por dia e dos sete dias por semana, se não estão 

ocupados todos os lugares, porque não alargar o seu preenchimento às pessoas 

residentes nas Alfambras. –----------------------------------------------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  TTRRÊÊSS 
PROPOSTA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO E MAPA DE 

PESSOAL PARA DOIS MIL E DEZANOVE E ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS 

PREVISTAS O REGULAMENTO GERAL DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS: –---  

Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de trinta e um de outubro de dois mil e dezoito, que acompanhada os 
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respetivos documentos, foi dispensada a sua leitura, uma vez que os mesmos 

tinham sido oportunamente remetidos a todos os membros da Assembleia, os 

quais ficam arquivada em pasta própria. -------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que não ia entrar pelos números, mas que nota 

alguma discrepância entre aquilo que é o documento de introdução ao plano de 

atividades e o orçamento, revêm muitas intenções com satisfação, mas nota que 

depois não há correspondência em muitas daquelas questões que ali são 

enunciadas, havendo aqui alguma discrepância entre um e outro documento. –-- 

Depois em termos gerais dizer que há algumas matérias que considera que na 

sua ótica, com todo o respeito pelas outras opiniões seriam prioritárias e que 

não estão expressas neste plano de atividades, como matérias de principal 

orientação, é obvio que continua a ter uma pequena percentagem em termos de 

investimento público, obras como mercado municipal cujo projeto ainda não 

conhecemos mas que necessita de obras, o retomar do parque ribeirinho, 

registando a inclusão da passagem pedonal, mas depois há aqui um conjunto de 

áreas que que acham que são fundamentais, nomeadamente as partes de apoio 

social, e as acessibilidades que não têm a expressão no plano de atividades e 

orçamento que gostariam que tivessem. -------------------------------------------–- 

O Senhor Johannes Schydlo agradeceu o envio muito cedo do orçamento, 

gostando de saber em que medida as energias alternativas são consideradas no 

mesmo e se está prevista a compra de veículos elétricos, no mercado já há 

veículos capazes a preço acessível e de certeza que deve haver meios financeiros 

do Estado para os Municípios serem os primeiros a incentivar esse tipo de 

mobilidade. –---------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco disse que onde se fala de atualização das taxas previstas 

no Regulamento Geral da Tabela de Taxas e Licenças, que taxas estão previstas e 

atualizações significam aumentos ou reduções. –------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse que este é o orçamento que foi aprovado 

na câmara com uma abstenção e um voto contra, este orçamento tem menos 

três vírgula vinte e cinco em relação ao do ano anterior. –-------------------------- 

Em relação ao que o Senhor Vítor Vicente havia referido em relação a rúbricas 

dotadas com mais verbas, disse que também gostava, de qualquer maneira irá 

ser possível dotá-las para abril aquando da incorporação do saldo de gerência. – 

O Município tem uma capacidade de endividamento considerável que também o 

podem fazer, havendo alguns projetos que estão aprovadas candidaturas e não 

sabem quando terão a disponibilidade financeira para elas, os fundos 

comunitários só avançam quando da parte de quem aprova as candidaturas, os 

projetos estiverem em condições, podiam dotar as verbas com mais dinheiro, 

mas depois não tinham uma correspondência exata. –------------------------------ 

Há uma intensão forte de se fazerem algumas obras, mas não estando dotadas, 

não quer dizer que não venham a ser feitas. –---------------------------------------- 

Há no orçamento para este ano há uma rúbrica que tem a ver com os recursos 

humanos, vai ser aumentado o quadro de pessoal em cerca de trinta e cinco 

pessoas e que isso vai obrigar a um esforço maior, repondo a capacidade dos 

recursos humanos. –--------------------------------------------------------------------  

A obra da Rua Vinte e Cinco de Abril encontra-se neste momento na fase de 

recebimento das propostas, que de acordo com o prazo estipulado estará pronta 

antes do verão, havendo financiamento para a mesma, tem de ser antes do verão 

quer pelos fundos comunitários, quer pela necessidade de terminá-la. –----------- 

O pontão pedonal só não foi lançado porque a Infraestruturas de Portugal exigiu 

um estudo de sondagens naquela zona, que foram efetuados recentemente e 

avançar  a  obra  de  imediato para  o  empreiteiro que  ganhe  uma  obra  possa 
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concorrer à outra. –-------------------------------------------------------------------- 

Nas acessibilidades foi lançada a empreitada para a reparação da estrada dos 

Monte Galegos até à zona dos Vales que se encontra em mau estado e a outra é a 

que vai da escola do Rogil até ao Carrascalinho, em que é utilizada uma nova 

técnica de asfaltamento que fica mais barata em termos de intervenção, 

havendo outras estradas (Praia da Amoreira, Bordeira, Carrascalinho) que 

também precisam de uma interação urgente, nestas duas obras irão ser gastos 

cerca de cento e cinquenta mil euros. –----------------------------------------------- 

Há algumas questões que os preocupam, ter também em atenção o apoio que é 

feito a três instituições do concelho que querem manter, Santa Casa da 

Misericórdia, Bombeiros e Casa da Criança, que são as que lhe consomem mais 

recursos financeiros, são também aquelas que dão garantia e segurança, serviço 

que é muito importante para o nosso Concelho. O quartel dos bombeiros está a 

terminar e apoiam também aquela obra. –------------------------------------------- 

Há a questão de alguns fundos comunitários de obras que estava programadas, 

mas que não estão dotadas, conforme a evolução dos fundos comunitários e as 

candidaturas decorrerem, vão ver como vão avançar com elas, sendo que no 

início do ano irão lançar o projeto para antiga escola C+S que é o tal centro de 

negócios que tem financiamento para uma parte do edifício, mas a intenção é 

estender a obra ao edifício de uma maneira mais global que é o esforço 

financeiro que irão fazer para conseguir que aquela obra seja uma realidade. 

Este é o orçamento possível e é nele que vão trabalhar –---------------------------- 

A POLIS for prolongada por mais um ano e é no seu âmbito que está feita a 

candidatura da obra do portinho da Arrifana, é obra de seiscentos mil euros que 

foi lançado agora, estando em cima da mesa possibilidade de haver uma 

candidatura conforme referido pelo Senhor Secretário das Pescas, mas não há 

ainda uma garantia total do financiamento da obra. ------------------------------- 

Na questão das energias alternativas e da compra de veículos elétricos, a seu 

tempo irão pensar nessa matéria, tal como têm vindo a tomar algumas medidas 

em termos de eficiência energética, já tendo sido adquirida uma varredora 

elétrica, é o sinal que querem dar, querem ver a possibilidade de adquirir alguns 

veículos ligeiros elétricos, estando também a aguardar a instalação de quatro 

pontos de carga elétricos no Concelho que é um processo que tem sido demorado.  

Em relação às taxas, a câmara decidiu manter as mesmas, estando contratada 

uma empresa que está a fazer um trabalho em que vai ser equacionado uma 

série de questões em relação às taxas, umas podem subir e outras podem descer, 

neste momento o que foi decidido foi manter as mesmas. –------------------------- 

O Senhor José Cavaco perguntou se os pontos de carga elétricos são por firmas 

exteriores à câmara. –------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse julgar que os pontos elétricos são no 

âmbito de uma candidatura feita pela AMAL para todos os Municípios do 

Algarve. –------------------------------------------------------------------------------- 

Não se verificando mais nenhuma intervenção, submetido à votação, a 

Assembleia Municipal deliberou, como a seguir se indica: -------------------------- 

➢ Aprovar por maioria, com os votos a favor dos membros Manuel Cristo, Licínia 

Rodrigues, José Carlos Silva, Mara Duarte José Maria da Luz, Maria Emília 

Rosendo, Johannes Schydlo, Emanuel Marreiros, Henrique Henriques, José 

Francisco Estevão, António Caetano e Eliezer Candeias, contra dos membros 

Vítor Vicente, Mónica Poitevim e José Cavaco, a abstenção dos  membros José 

Oliveira e José Duarte, a proposta apresentada pela Câmara Municipal das 

Grande Opções do Plano e Orçamento; ---------------------------------------------- 

DECLARAÇÃO DE VOTO DA COLIGAÇÃO JUNTOS POR ALJEZUR: --------------------- 



 

 

 
Sessão de 14/12/2018 

 
 

15 

“Os membros eleitos pela coligação PSD-CDS/PP-MPT, ao abrigo do ponto do 

artigo quadragésimo-terceiro do Regimento da Assembleia Municipal, vêm 

apresentar a Seguinte Declaração de Voto: ------------------------------------------ 

No nosso entender o Plano de Investimento proposto no Orçamento e Grandes 

Opções do Plano para dois mil e dezanove não apresenta soluções para questões 

que consideramos prioritárias para o município. ------------------------------------ 

No conjunto dessas questões salientamos o apoio à Terceira Idade e a realização 

de Obras destinadas a melhorar as acessibilidades e estacionamentos, obras 

estas que não só iriam melhorar as condições para os residentes como 

contribuiriam para o desenvolvimento da atividade turística no concelho. ------- 

As medidas que consideramos necessárias e urgentes no apoio à Terceira Idade 

são o aumento do número de camas no lar ou a construção de um novo lar e a 

ampliação dos Serviços de Apoio Domiciliário (SAD) a todos os idosos que 

residem no nosso concelho. ------------------------------------------------------------ 

Não se encontrando estas prioridades contempladas no Orçamento e Grandes 

Opções do Plano para dois mil e dezanove, o nosso voto é contra. ----------------- 

Aljezur, catorze de dezembro de dois mil e dezoito. ---------------------------------- 

Os eleitos pela coligação PSD-CDS/PP-MPT, ----------------------------------------- 

Vítor Manuel da Encarnação Vicente, José de Oliveira Cavaco e Mónica Vanessa 

Mendonça Poitevin.” ------------------------------------------------------------------ 

➢ Aprovar por maioria, com a abstenção dos membros José Oliveira e José 

Duarte, o Mapa de Pessoal para dois mil e dezanove; ------------------------------ 

➢ Aprovar por maioria, com a abstenção do membro José Oliveira, a atualização 

das taxas previstas o Regulamento Geral da Tabela de Taxas e Licenças. -------- 

 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  QQUUAATTRROO 
DESAFETAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO 

MUNICIPAL PARA O DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL – LARGO DA IGREJA – 

CARRAPATEIRA – BORDEIRA – DELIBERAÇÃO DE DEZ DE ABRIL DE DOIS 

MIL E DEZOITO – RETIFICAÇÃO: ---------------------------------------------------- 

Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de seis de novembro de dois mil e dezoito, foi dispensada a sua leitura, 

uma vez que a mesma tinha sido oportunamente remetida a todos os membros 

da Assembleia, a qual fica arquivada em pasta própria. ---------------------------- 

O Senhor Presidente a Assembleia disse já havia sido aprovada esta desanexação 

numa das sessões anteriores, tendo-se posteriormente verificado que houve um 

erro de identificação do nome da Rua, sendo que este pedido é para fazer essa 

correção. –------------------------------------------------------------------------------  

Não se verificando mais nenhuma intervenção, submetido à votação, a 

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a retificação da 

deliberação tomada por esta Assembleia Municipal em sessão de trinta de junho 

de dois mil e dezoito, com a nova proposta a desafetação do domínio público 

municipal, da área de doze metros quadrados, sita no Largo da Igreja - 

Carrapateira, Freguesia de Bordeira, com o fim de a integrar no domínio privado 

municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  CCIINNCCOO 
REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO – SUSPENSÃO 

DO REGULAMENTO NO ANO LETIVO DE DOIS MIL E DEZOITO – DOIS MIL E 

DEZANOVE: ----------------------------------------------------------------------------  

Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de seis de novembro de dois mil e dezoito, foi dispensada a sua leitura, 

uma vez que  a  mesma tinha sido oportunamente remetida  a  todos os membros 
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da Assembleia, a qual fica arquivada em pasta própria. ---------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente perguntou se suspende um até ao outro estar aprovado, 

como nos regemos até à aprovação do novo. –---------------------------------------

A Senhora Vereadora Fátima Neto disse que a questão é mesmo essa, depois de 

passadas todas as fases, irá à próxima reunião de câmara para posterior 

aprovação da assembleia municipal, era importante que todas as bolsas para 

este ano letivo já fossem aprovadas à luz do novo Regulamento, o que se está a 

pedir é a suspensão dum que está muito desadequado e todos os anos tem sido 

moroso e difícil fazer a análise à luz daquele Regulamento, o que se pede é que 

fique suspenso até à aprovação do próximo, não tendo havido candidaturas 

abertas, sê-lo-ão assim que o novo esteja em vigor, o que se pretende no início do 

próximo ano de dois mil e dezanove. –------------------------------------------------ 

Este Regulamento está desajusto ao que é hoje em dia à organização do ensino 

superior, do que são hoje os novos cursos, do que são hoje as bolsas nacionais, 

todos os anos há imensa dúvidas e faz o processo demorar muito tempo. --------- 

O Senhor Vítor Vicente sem pôr em causa o que acabou de ser dito pela Senhora 

Vereadora, pode depreender se não suspendêssemos teríamos de iniciar o 

processo com o antigo. –--------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que o que se quer é que este Regulamento 

possa ser mais justo, objetivo e claro, dando resposta ao que é hoje em dia a 

realidade, o atraso verificado teve a ver com a saída de nova legislação que 

indica como se faz os regulamentos, que obriga a alguma nova tramitação do 

que era até aqui, sendo que em termos do timing as bolsas serão atribuídas 

seguramente não andarão muito longe do tem sido até agora. –------------------- 

O Senhor José Duarte perguntou se suspender é a palavra correta, dá a ideia de 

que ele ainda vive mesmo depois de suspenso, talvez cancelá-lo ou eliminá-lo. –-- 

A Senhora Vereadora Fátima Neto disse não ver qual seja a outra terminologia, 

ou caduca ou está suspenso até entrar um novo em vigor, suspenso no sentido de 

que este ano não abrem as candidaturas com o atual. –----------------------------- 

Não se verificando mais nenhuma intervenção, submetido à votação, a 

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal de suspensão do Regulamento para 

Atribuição de Bolsas de Estudo no ano letivo de dois mil e dezoito – dois mil e 

dezanove. ------------------------------------------------------------------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  SSEEIISS 
APRECIAÇÃO DA SITUAÇÃO DA GEMINAÇÃO ALJEZUR/KÜRNACH: –----------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que uma geminação é mais do que um 

grupo de amigos que se visitam, a nível comunitário tem um potencial grande e 

temos que explorar isso, os nossos amigos do Partnerschaftskomitee Kürnach 

que foram recentemente eleitos, enviaram-nos uma carta a perguntar se 

queríamos continuar a trabalhar, as ideias que nós tínhamos e pôs esta questão 

ao executivo, sabe que o mesmo a curto prazo vai abordar este tema, a ideia de 

apresentar um apanhado do que foi a geminação Aljezur/Kürnach é para terem 

mais ou menos conhecimento e também alertar para a decisão que o executivo 

vai tomar do que vai ser o futuro desta geminação e pedir à comissão 

permanente, para saber de há disponibilidade de quando o executivo municipal 

estiver a analisar pudéssemos ter uma reunião com o mesmo para sermos 

ouvidos, sermos parceiros na decisão porque é uma decisão bastante importante 

para o Município. –--------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente começou por felicitar o Presidente da Assembleia e o 

funcionário da assembleia pelo trabalho que fizeram sobre a geminação, dizendo 
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que concorda em absoluto que a assembleia se tente fazer ouvir junto do 

executivo municipal antes deste tomar qualquer decisão sobre a matéria e da sua 

parte considera que a geminação não deve terminar, deve ser reativada, que a 

geminação é muito mais do que organizar umas visitas, uns almoços e uns 

jantares, é uma troca de civilizações, julga que a união europeia dá uma 

importância muito grande a estas matérias e que tem fundos próprios onde é 

possível fazer candidaturas para financiar este tipo de intercâmbio entre povos e 

apesar de tudo tem pena que nos últimos anos praticamente tem estado morta e 

sabemos que esta geminação nasceu muito em torno do Senhor Rudolf que 

importa enaltecer, sendo cidadão de Kürnach, também era cidadão de Aljezur e 

que quis de alguma forma enquanto viveu criar laços entre as suas duas terras, 

digamos assim, foi o grande impulsionador desta geminação. –-------------------- 

Aljezur não tendo nada a ver com Kürnach, não tendo nada a ver com Baviera, 

poderá ter muita coisa a aprender e crê que apesar de tudo, não está a defender 

que tudo o que foi feito para trás foi correto, mas poderia ter-se feito melhor, 

mas crê que apesar de tudo há alguns aspetos positivos  que para além de umas 

visitas dos alemães cá pouco tem sido feito, mas acha que foi positivo a banda 

dos bombeiros ter ido tocar à Alemanha, o rancho folclórico do Rogil ter ido 

dançar à Alemanha, os miúdos de Aljezur terem ido jogar futebol à Alemanha, 

crê que foi positivo tudo aquilo que se fez e crê que deveríamos manter e 

rejuvenescer, ativar e melhorar esta geminação e crê que ela trará aspetos 

positivos também na divulgação do nosso território junto de Kürnach, dos 

cidadãos de Kürnach, que é uma zona com bastantes recursos e julga que nós 

podemos também sair a beneficiar não só em termos ter culturais, de 

experiência, mas em termos económicos, sendo beneficiados por isso, porque a 

União Europeia ao que julga tem fundos disponíveis e é uma questão de fazer 

candidaturas, termos imaginação e vontade para trabalhar e que os aljezurenses 

podem no seu entender beneficiar com esta geminação ativa e funcional entre 

Aljezur e Kürnach. –-------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Duarte disse que se disponibiliza para quando necessário dar o 

seu contributo, também lhe parece que a geminação devia continuar, com mais 

atividades, não sendo só lanches e jantares, mas um intercâmbio como em 

tempos em que um grupo de  jovens, a banda, o rancho folclórico lá foram, foi 

muito interessante, é evidente que estas coisas são assim mesmo, têm uma certa 

dinâmica e pouco a pouco vão morrendo e nos últimos anos isso tem-se 

verificado. Ao cidadão comum de Aljezur isso nunca lhe disse nada, a conversa é 

que são sempre os mesmos, há aqui uma Associação de Geminação que também 

está resumida três ou quatro pessoas. ------------------------------------------------ 

Que quando a Associação de Geminação de Aljezur foi criada teve muito sócios, a 

ideia da Associação era trabalhar com o Município, esta podia ter um papel 

forte na geminação, como os tempos mudaram e as pessoas têm mais que fazer e 

hoje em dia as associações não estão muito viradas para aí. ----------------------- 

O Senhor José Francisco Estevão pensa que tudo o que é abrir é sempre bom, é 

natural que as coisas funcionem, as dinâmicas ou crescem ou param ou morrem, 

é preciso que as associações constituídas cá e lá tenham dinamismo há uma 

vertente cultural, social, histórica, desportiva, há aqui várias áreas que podem 

ser mexidas, achando muito bom a abertura destas iniciativas e este tipo de 

atividades de geminação entre instituições, às vezes também não funciona e há 

que fazer um esforço para que funcione. –-------------------------------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo concorda plenamente com as intervenções 

anteriores e isso para si também traz uma mais valia pedagógica, como uma 

abertura e numa Europa cada vez mais populista, cada vez mais de direita é bom 
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abrir as mentes para outras mentalidades, para outras maneiras de viver e neste 

sentido acha que esta geminação tem um papel importante no entendimento dos 

povos num entendimento de uma Europa comum e que todos nós pudemos dar o 

nosso contributo para ela crescer. –--------------------------------------------------- 
 

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, 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 vinte minutos do dia 

catorze de dezembro de dois mil e dezoito, 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. --------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

O Presidente 

_________________________________________ 

 

O Primeiro-Secretário 

_________________________________________ 


