
 
M U N I C Í P I O  D E  A L J E Z U R  

Câmara Municipal  
 

Ata nº 18/16 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 
Data:  28 de junho de 2016 
Inicio:  10.00 horas   
Encerramento:  11.45 horas  
Aprovada em:  12 de julho de 2016 
 

   
 

A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da Câmara 
Municipal de Aljezur 
 

Vereadores Presentes: 
 

José Manuel Lucas Gonçalves 
Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 
Hélder Manuel da Ponte Cabrita  
António José Monteiro de Carvalho  
Substituição de membro nos termos do artº 78, da Lei nº 169/99, de 18 
de setembro, alterada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de janeiro: – Não 
compareceu à presente reunião o Senhor Vereador Vítor Manuel da 
Encarnação Vicente, o qual apresentou email datado de vinte e sete de 
junho, a informar da sua impossibilidade de estar presente na reunião, 
devido a ausência do concelho, por motivos profissionais, pelo que, nos 
termos dos art.º 78º e 79º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, se fará 
substituir pelo elemento seguinte na lista candidata do Partido Social 
Democrata, Hélder Manuel da Ponte Cabrita. 
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A reunião foi secretariada pela Técnica Superior, Maria do Carmo 
Candeias Ferreira   
 

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade dos 
membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas 
10.00 horas. 
 
 

   
 

Período Antes da Ordem do Dia 
 

UM – ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO: – Não se verificou qualquer 
intervenção neste ponto da Ordem de Trabalhos. ------------------  
 

Ordem do Dia 
 

I – Administração Geral, Gestão Financeira e Gestão de Recursos Humanos 
 

UM – ADMINISTRAÇÃO GERAL: ---------------------------------   
UM PONTO UM – APROVAÇÃO DE ATAS: ----------------------------   
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CATORZE DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Depois de 
ter sido lida, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da 
reunião ordinária de catorze de junho de dois mil e dezasseis. --------  
Não participou na aprovação da ata, o Senhor Vereador Hélder Manuel da 
Ponte Cabrita, por não ter estado presente na referida reunião.--- 
UM PONTO DOIS – INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA: -------  
– Não foram prestadas quaisquer informações, neste ponto da Ordem de 
Trabalhos. ---------------------------------------------  
UM PONTO TRÊS – LEGISLAÇÃO: – Não foi apresentada qualquer legislação, 
neste ponto da Ordem de Trabalhos. --------------------------  
UM PONTO QUATRO – CORRESPONDÊNCIA: – Foi apresentada a correspondência 
a seguir discriminada, da qual a Câmara tomou conhecimento e deliberou 
como a seguir se indica: -----------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO UM – OBJEÇÕES À LICENÇA PARA UTILIZAÇÃO PRIVATIVA 
DO ESPAÇO MARITIMO NACIONAL PARA EFETUAR SONDAGEM DE PESQUISA – 
CONSÓRCIO ENI/GALP – OFICIO DIRIGIDO À DIREÇÃO GERAL DOS RECURSOS 
NATURAIS, SEGURANÇA E SERVIÇOS MARÍTIMOS: – A Câmara Tomou 
conhecimento do ofício dirigido à Direção Geral de Recursos Naturais, 
Segurança e Serviços Marítimos, relativamente às Objeções à Licença para 
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utilização privativa do Espaço Marítimo Nacional para efetuar Sondagem de 
Pesquisa – Consórcio ENI/GALP.------------------------------ 
UM PONTO QUATRO PONTO DOIS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
ALGARVE – DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LISBOA, REALIZADA 
NO DIA DEZ DE MAIO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – A Câmara tomou 
conhecimento da documentação enviada pela AMAL – Comunidade 
Intermunicipal do Algarve, com registo no dia três de junho do corrente 
ano, relativa às deliberações da Assembleia Municipal de Lisboa, realizada 
no dia dez de maio de dois mil e dezasseis.---------------------- 
UM PONTO QUATRO PONTO TRÊS – AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 
ALGARVE – LEI DE BASES GERAIS DA POLÍTICA DE SOLOS, DO ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO E DE URBANISMO – LEI NÚMERO TRINTA E UM BARRA DOIS MIL 
E CATORZE, DE TRINTA DE MAIO – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO: – Foi 
apresentado o email datado de dezassete de junho do corrente ano, 
enviando cópia do oficio enviado ao Ministro-Adjunto, Dr. Eduardo Cabrita 
sobre a Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento 
do Território e de Urbanismo (Lei número trinta e um barra dois mil e 
catorze, de trinta de maio) – pedido de prorrogação de prazo. ---------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO QUATRO – INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA – 
RESPOSTA À RECLAMAÇÃO SOBRE O ESTADO DO PAVIMENTO NO NÚCLEO 
URBANO DE ALJEZUR: – Foi apresentado o email datado de treze de junho 
do corrente ano, a informar que procederam à reparação de pequenas 
anomalias existentes no pavimento, encontrando-se a tomar as medidas 
necessárias para a resolução definitiva das situações reportadas, prevendo 
que aconteça o mais breve possível. ---------------------------  
Tomado conhecimento.------------------------------------ 
UM PONTO QUATRO PONTO CINCO – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO ECOLOGISTA 
“OS VERDES” – PROJETO DE RESOLUÇÃO – SUSPENSÃO DOS CONTRATOS PARA 
PROSPEÇÃO, PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E 
GÁS NO ALGARVE E NA COSTA ALENTEJANA: – Foi apresentado o email 
datado de vinte e um de junho do corrente ano, enviando cópia do Projeto 
de Resolução onde determina a suspensão dos contratos para prospeção, 
pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo e gás no Algarve e na 
Costa Alentejana. ----------------------------------------  
Tomado conhecimento. ------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SEIS – DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS – EUROPEAN 
LABEL OF GOVERNANCE EXCELLENCE (ELOGE) DO CONSELHO DA EUROPA – 
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE: – Foi apresentado o ofício registado em oito de 
junho do corrente ano, na aplicação informática MGD, informando que 
entre um e quinze de julho, encontra-se aberto um período para os 
Municípios procederem à manifestação de interesse com vista à adesão da 
Estratégia de Inovação e Boa Governação ao Nível Local e à subsequente 
obtenção da certificação “ELoGE”.---------------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar o interesse com vista à 
Adesão da Estratégia de Inovação e Boa Governação ao Nível Local e à 
consequente candidatura à distinção “ELoGE”.--------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE – ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE 
FREGUESIA: ---------------------------------------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE PONTO UM – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE – 
RELATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi 
apresentado o email datado de três de junho do corrente ano, enviando o 
relatório mensal (acordo de execução), referente ao passado mês de maio, 
ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 
Freguesia. ---------------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número quatro 
mil duzentos e oitenta e quatro, datada de treze de junho do corrente ano, 
da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do 
respetivo chefe de divisão que incidiu sobre a mesma. --------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE PONTO DOIS – JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA – 
RELATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi 
apresentado o email datado de oito de junho do corrente ano, enviando o 
relatório mensal (acordo de execução), referente ao passado mês de maio, 
ao abrigo do Acordo de Execução celebrado entre o Município e aquela 
Freguesia. ---------------------------------------------  
A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número quatro 
mil duzentos e noventa e nove, datada de treze de junho do corrente ano, 
da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do 
respetivo chefe de divisão que incidiu sobre a mesma. --------------  
UM PONTO QUATRO PONTO SETE PONTO TRÊS – JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR – 
RELATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO: – Foi apresentado o email datado 
de nove de junho do corrente ano, enviando o relatório mensal (acordo de 
execução), referente ao passado mês de maio, ao abrigo do Acordo de 
Execução celebrado entre o Município e aquela Freguesia. -----------  
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A Câmara tomou conhecimento do relatório, da informação número quatro 
mil trezentos e cinquenta e três, datada de catorze de junho do corrente 
ano, da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos e do parecer do 
respetivo chefe de divisão que incidiu sobre a mesma. --------------  
UM PONTO QUATRO PONTO OITO – APOIO FINANCEIRO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA: ----    
UM PONTO QUATRO PONTO OITO PONTO UM – FREGUESIA DE ALJEZUR – PROGRAMA 
PROTEL: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto 
da ordem de trabalhos.------------------------------------ 
DOIS – GESTÃO FINANCEIRA: ----------------------------------  
DOIS PONTO UM – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA DO VINTE E SETE DE JUNH DE 
DOIS MIL E DEZASSEIS: – Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria do 
dia vinte e sete de junho de dois mil e dezasseis, do qual a Câmara tomou 
conhecimento. ------------------------------------------  
 

II – Ordenamento do Território, Obras Municipais, Obras Particulares e 
Ambiente 

 

UM – OBRAS PARTICULARES ----------------------------------  
UM PONTO UM – ETNEVIC – URBANIZAÇÕES, SA E ERALMA, LIMITADA – PROJETO DE 
ARQUITETURA – CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO EM BACELOS - BORDEIRA: – No 
seguimento da deliberação de dez de maio do corrente ano, foi 
apresentada a exposição de ETNEVIC SA e ERAMA – Construções 
Unipessoal, Limitada, referente à intenção desta Autarquia de 
indeferimento do pedido de prorrogação do prazo, pelo período de um ano, 
para a emissão do alvará de construção de um condomínio de dez 
habitações, sitas em Bacelos, freguesia de Bordeira, concelho de Aljezur.  
No âmbito do teor constante no parecer do Advogado desta autarquia, Dr. 
José Mendes de Morais, a Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o 
pedido de prorrogação do prazo para o levantamento do alvará de 
licenciamento. ------------------------------------------  
Mais foi deliberado, por unanimidade, concordar que se estabeleça o 
contrato de urbanização proposto.----------------------------- 
UM PONTO DOIS – MANUEL JOÃO DE OLIVEIRA – PARECER SOBRE PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA AS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO EM GALEOTE – 
FREGUESIA DE ODECEIXE: – Foi apresentado o email do Instituto de 
Conservação da Natureza e Florestas, datado de seis de junho, do corrente 
ano, em que solicitam parecer relativamente ao projeto de arborização, 
requerido por Manuel João de Oliveira, para o prédio rústico, denominado 
“Galeote”, da freguesia de Bordeira e Município de Aljezur. ---------- 
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No âmbito do teor constante na informação número quatro mil trezentos e 
noventa e três, datada de quinze de junho do corrente ano, do 
Departamento Técnico de Obras e Urbanismo e com fundamento na sua 
conclusão, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer 
desfavorável à pretensão do requerente.------------------------ 
UM PONTO TRÊS – JOSÉ MARREIROS CRISTINO – PARECER SOBRE PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA AS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO EM BARRANCO DA 
VÁRZEA GRANDE - ALJEZUR: – Foi apresentado o email do Instituto de 
Conservação da Natureza e Florestas, datado de seis de junho, do corrente 
ano, em que solicitam parecer relativamente ao projeto de (re)arborização, 
requerido por José Marreiros Cristino, para o prédio situado em Barranco 
da Várzea Grande, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo sessenta 
e nove da secção BC, da freguesia e concelho de Aljezur. ----------- 
No âmbito do teor constante na informação número quatro mil seiscentos e 
oito, datada de vinte e três de junho, do Departamento Técnico de Obras e 
Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, comunicar que o pedido 
deverá ser sujeito a parecer por parte da Comissão Regional da RAN, nos 
termos do disposto no número um, do artigo vinte e três, do Decreto-Lei 
número setenta e três barra dois mil e nove. --------------------- 
UM PONTO QUATRO – MONTE DO DEVER – EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E 
IMOBILIÁRIOS, LIMITADA - PARECER SOBRE PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 
PARA AS AÇÕES DE (RE) ARBORIZAÇÃO EM BOAVISTA - BORDEIRA: – Foi 
apresentado o email do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, 
datado de seis de junho, do corrente ano, em que solicitam parecer 
relativamente ao projeto de (re)arborização, requerido por Monte do Dever 
– Empreendimentos Turísticos e Imobiliários, Limitada, para o prédio 
situado em Herdade da Boavista,  freguesia de Bordeira, concelho de 
Aljezur. ----------------------------------------------- 
No âmbito do teor constante na informação número quatro mil seiscentos e 
treze, datada de vinte e três de junho, do Departamento Técnico de Obras 
e Urbanismo, a Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer 
favorável, sujeito a parecer por parte da Comissão Regional da RAN e pela 
Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional. ------------ 
UM PONTO CINCO – PARECER SOBRE PLANO DE GESTÃO FLORESTAL “BREJO DAS 
CANCELAS”: – A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente 
assunto da Ordem de Trabalhos. -----------------------------  
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III – Desenvolvimento Económico, Habitação, Saúde, Ação Social, 
Cultura,  Educação, Desporto e Tempos Livres 

 

SAÍDA DA SENHORA VEREADORA FÁTIMA NETO: – A Senhora Vereadora 
Fátima Neto ausentou-se da sala, não participando na discussão do 
seguinte assunto. --------------------------------------- 
UM – AÇÃO SOCIAL ----------------------------------------  
UM PONTO UM – MARIA NAZARÉ DUARTE – ALJEZUR – APOIO À MELHORIA DAS 
CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO DE MUNICIPES CARENCIADOS – PEDIDO DE 
REANÁLISE DE CANDIDATURA: – No seguimento da deliberação de vinte e 
quatro de maio do corrente ano, foi apresentada a exposição de Maria 
Nazaré Duarte Costa, referente à intenção desta Autarquia de indeferir a 
Candidatura no âmbito da Melhoria das Condições de Habitação de 
Munícipes Carenciados.-------------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, considerar que não estão reunidas 
as condições regulamentares para atribuição do subsídio solicitado.-----
----------------------------------------- 
ENTRADA DA SENHORA VEREADORA FÁTIMA NETO: – A Senhora Vereadora 
Fátima Neto regressou à sala, passando de imediato a fazer parte dos 
trabalhos da reunião. ------------------------------------- 
DOIS – ASSOCIATIVISMO -------------------------------------  
DOIS PONTO UM – MINUTA DE PROTOCOLO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO 
ÂMBITO DO REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO 
CONCELHO DE ALJEZUR- ASSOCIAÇÃO DE MARISCADORES PROFISSIONAIS DO 
PARQUE NATURAL: – A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 
minuta de Protocolo a estabelecer com a Associação de Mariscadores 
profissionais do Parque Natural, no âmbito do Regulamento para Atribuição 
de Apoios ao Desenvolvimento Social, Desportivo, Cultural e Recreativo do 
Concelho de Aljezur, a qual depois de rubricada fica apensa à presente 
ata. --------------------------------------------------  
DOIS PONTO DOIS – AMOVATE – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO VALE 
DA TELHA – MELHORAMENTOS NO EDIFICIO SEDE – PEDIDO DE APOIO: – Foi 
apresentada a carta registada em catorze de junho do corrente ano, na 
aplicação informática MGD, datado de catorze de junho do corrente ano, 
solicitando a atribuição de apoio financeiro, no montante de três mil euros, 
para o projeto ora solicitado, de reparação do edifício da antiga escola dos 
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Vales, onde funciona a sede da Associação, que inclui a aquisição e 
colocação de janelas. -------------------------------------  
A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar a candidatura e remeter para 
a Comissão para apreciação.-------------------------------- 
DOIS PONTO TRÊS – MINUTA DE PROTOCOLO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NO 
ÂMBITO DO REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESPORTIVO, CULTURAL E RECREATIVO DO 
CONCELHO DE ALJEZUR:------------------------------------------   
DOIS PONTO TRÊS PONTO UM – ASSOCIAÇÃO DE PETANCA DO BARLAVENTO 

ALGARVIO E SUDOESTE ALENTEJANO: - – A Câmara deliberou, por 
unanimidade, aprova a minuta de Protocolo a estabelecer com a 
Associação de Petanca do Barlavento Algarvio e Sudoeste Alentejano, no 
âmbito do Regulamento para Atribuição de Apoios ao Desenvolvimento 
Social, Desportivo, Cultural e Recreativo do Concelho de Aljezur, a qual 
depois de rubricada fica apensa à presente ata. -------------------  
DOIS PONTO TRÊS PONTO DOIS – GRUPO DESPORTIVO ODECEIXENSE: – A Câmara 
deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de Protocolo a estabelecer 
com o Grupo Desportivo Odeceixense, no âmbito do Regulamento para 
Atribuição de Apoios ao Desenvolvimento Social, Desportivo, Cultural e 
Recreativo do Concelho de Aljezur, a qual depois de rubricada fica apensa 
à presente ata. ------------------------------------------  
TRÊS – CULTURA ------------------------------------------  
TRÊS PONTO UM – LIVRO MEMÓRIAS DE ALJEZUR - ORÇAMENTO: – Foi 
apresentado pela 1000Olhos, Imagem e comunicação, orçamento e 
caraterísticas técnicas para a produção do álbum de memórias do concelho 
de Aljezur.--------------------------------------------- 
A Câmara reconhece a importância do projeto apresentado, atesta do seu 
interesse, considerando todavia, remeter decisão final para o orçamento 
para dois mil e dezassete.----------------------------------  
QUATRO – TRÂNSITO ----------------------------------------  
QUATRO PONTO UM – SINALÉTICA E ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO – FREGUESIA DE 
ODECEIXE: – Pelo Senhor Vereador António Carvalho foi apresentada a 
Proposta que a seguir se transcreve: --------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------------  
Chegado o Período de Verão e tendo em consideração a forte apetência 
que a baixa de Odeceixe apresenta e é procurada para espaço de convívio 
no final do dia;------------------------------------------ 
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Tomando em consideração também que aquele espaço e mais em concreto 
o Largo 1º de maio é o local escolhido por esta Autarquia e pela Junta de 
Freguesia de Odeceixe, para realização de animações de rua e pequenos 
espetáculos.-------------------------------------------- 
Considerando ainda que esta zona essencialmente de serviços de 
restauração e de animação é muito procurada pelas famílias para ali 
passarem momentos descontraídos em segurança.----------------- 
Proponho que no período de um de Julho a quinze de Setembro seja 
condicionado o transito nas artérias de acesso ao largo 1º de Maio em 
Odeceixe entre as vinte horas e as oito horas.-------------------- 
Deverá ser comunicado ao Comando da GNR de Odeceixe o teor desta 
proposta bem como à Junta de Freguesia de Odeceixe.-------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.----- 
CINCO – TEMPOS LIVRES -------------------------------------  
CINCO PONTO UM – PROTEL VIDA ATIVA DOIS MIL E DEZASSEIS – PROPOSTA: - 
Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi apresentada a Proposta que a 
seguir se transcreve: -------------------------------------  
“PROPOSTA --------------------------------------------   
Tendo decorrido os períodos de inscrição para participação no Programa 
PROTEL – Vida Ativa dois mil e dezasseis, de desempregados não 
subsidiados, reformados e pensionistas e jovens estudantes, verificou-se 
que têm existido manifestações de interesse em participar.----------- 
Concretamente no caso de jovens estudantes, e porque o período previsto 
para as inscrições se revelou “curto”, uma vez que entre um e quinze de 
junho alguns jovens ainda estavam ocupados com as suas avaliações 
finais, continuam a chegar aos serviços da autarquia manifestação de 
vontade em participar.------------------------------------- 
Considerando que ainda há atividades previstas com capacidade para 
ocupar os tempos livres dos jovens, bem como de reformados e 
pensionistas;------------------------------------------- 
Considerando também que há entidades que pretendem ser parceiras do 
Município no desenvolvimento de programa em causa;--------------- 
Proponho que o prazo limite para as inscrições no PROTEL – Vida Ativa 
dois mil e dezasseis se prolongue até ao dia trinta de junho de dois mil e 
dezasseis.--------------------------------------------- 
A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta.----- 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Usou da palavra o senhor 
Ruben Menezes, que aproveitou para referir o facto de ter transmitido ao 
senhor Presidente da Câmara uma informação, permaneceu até final da 
reunião para se aperceber da dinâmica de funcionamento da reunião de 
Câmara. ----------------------------------------------  
Usaram da palavra os senhores José Alberto Lucas, João Costa, Nuno 
Barros, no sentido de verem esclarecida a posição que a Câmara Municipal 
de Aljezur defenderá em termos de consulta pública, no âmbito do POC 
Odeceixe/Vila Moura, muito particularmente no que às pré anunciadas 
demolições da praia do Monte Clérigo diz respeito. ---------------- 
Contextualizaram e enquadraram toda a evolução daquele aglomerado 
urbano, também ligado à cultura, tradição e à defesa de interesses e 
valores diversos, referiram ainda que foi já iniciada a constituição de uma 
Associação que visará entre múltiplos aspetos dar voz e luta ao que 
consideram ser um desrespeito, agressão, aquela praia aos seus 
residentes e proprietários. O senhor Presidente referiu que se revê 
integralmente na forma como decidiram empreender a defesa do assunto 
ora suscitado, tanto mais que a APA Algarve, segundo o senhor Presidente 
cometeu uma atitude de perfeita arbitrariedade, discriminatória e 
discricionária com todos os contornos de deslealdade institucional quando 
em sede de concertação apresentou um mapa que consagrava apenas três 
demolições, que segundo a APA se justificariam por questões de 
perigosidade, e que em sede de discussão publica a mesma entidade 
inexplicavelmente, apresenta agora um mapeamento de quarenta 
demolições. O senhor Presidente considera que se trata de um total 
desrespeito por parte da APA pelo trabalho que a Câmara vem 
desenvolvendo em sede de Plano de Pormenor daquele aglomerado 
urbano, constituindo por isso uma ingerência prepotente por parte daquela 
entidade. Mais, não se conhece, porque não existe, o grau de perigosidade 
que os imoveis assinalados oferecem, sabendo contudo que a APA 
Algarve, e aparentemente mais não quer do que destruir de forma gratuita 
um aglomerado urbano com mais de oitenta anos. O senhor Presidente 
referiu ainda que tudo fará para reverter o processo. O senhor vereador 
Hélder Cabrita referiu que só agora toma conhecimento deste conflito, mas 
que desde já manifesta toda a solidariedade e empenho na resolução do 
problema no âmbito dos quadros legais que se impõem e que sabe que 
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estão a ser percorridos pela Câmara Municipal, pelo que se revê também 
nas palavras do senhor presidente da Câmara.--------------------  
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 Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta.  
VOTAÇÃO: – Todas as votações foram tomadas nominalmente, à exceção da 
que foi tomada por voto secreto. -----------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo 
Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram onze horas e quarenta e 
cinco minutos, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente 
Ata que eu, Maria do Carmo Candeias Ferreira, Técnica Superior, a redigi 
e subscrevo. -------------------------------------------  
 
 

     
 

O Presidente, 
 

_____________________________ 
 
 

O Secretário, 
 

_____________________________ 
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