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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Acta da primeira sessão ordinária de 2011 
da Assembleia Municipal de Aljezur 

 
 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 28 de Fevereiro de 2011 

INÍCIO: 20:45 horas 

ENCERRAMENTO: 00:45 horas 

 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 
Manuel José de Jesus Marreiros, Presidente  
Licínia Mendes Rodrigues, Primeiro-Secretário  
José Carlos Pacheco Silva, Segundo-Secretário 
 

MEMBROS PRESENTES: 
Manuel António Custódio Rosendo, Henrique Manuel Ramos Henriques, Johannes 
Alexander Schydlo, Vítor Manuel da Encarnação Vicente, José Hugo Tomás Ferreira, 
José de Oliveira Cavaco, Manuel Alberto Santinho Cristo, Francisco António Baptista 
Ferreira, Ana Maria Ferreira Santos, Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, Iládio de 
Jesus Alves Furtado, José Manuel dos Santos Marreiros e Sérgio Manuel da Silva 
Santos  
 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  
António José Duarte de Oliveira Rosa, substituído por José Maria Fonseca 
 

ENTRARAM NO DECORRER DA SESSÃO OS SEGUINTES MEMBROS: 
Eliezer João Candeias e Fernando Manuel Costa Rosa 
 
 

 

 

ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da maioria dos membros 
da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão 
pelas 20:45 horas 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: - O Senhor José Maria Fonseca, portador do 
Bilhete de Identidade número quatro milhões seiscentos e oitenta e oito mil trezentos 
e sessenta e sete, emitido em trinta de Setembro de dois mil e cinco, pelos Serviços de 
Identificação de Faro, passou a fazer parte dos trabalhos em substituição do Senhor 
António José Duarte Oliveira Rosa, eleito nas listas da Coligação Democrática 
Unitária. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: – Foi presente a acta da 
sessão ordinária realizada no dia vinte sete de Dezembro de dois mil e dez. -------------  
Posta à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com as abstenções dos membros 
Johannes Schydlo e José Fonseca, por não terem estado presentes na sessão em 
causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: – 
Foi enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência: -------------  
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de catorze de Janeiro de dois mil  e onze, 
dois mil e onze, enviando cópia de ofício da Assembleia Municipal de Olhão enviando 
noção sobre a “introdução de portagens na Via do Infante”. -------------------------------  
– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número quatrocentos e noventa e nove, de 
dezassete de Janeiro de dois mil e onze, enviando cópia de ofícios da CCDR Algarve e  
Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur sobre a “EN 
cento e vinte – Variante de Aljezur”. ----------------------------------------------------------  
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de vinte e cinco de Janeiro de dois mil  e 
onze, dois mil e onze, enviando cópia de manifesto em defesa da não introdução de 
portagens na Via do Infante.--------------------------------------------------------------------  
– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número mil e onze, de dois de Fevereiro de 
dois mil  e onze, dois mil e onze, enviando cópia de tomada de posição conjunta dos 
Presidentes dos Municípios de Aljezur, Odemira, Sines e Vila do Bispo sobre o “Plano 
e Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina ----------  
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de três de Fevereiro de dois mil e onze, 
enviando cópia de ofício da Associação de Defesa do Património Histórico e 
Arqueológico de Aljezur, com informação do biólogo Udo Schwarzer sobre duas 
espécies de cágados existentes nas ribeiras de Aljezur, protegidas por leis 
comunitárias. -------------------------------------------------------------------------------------  
– de Junta de Freguesia de S. Salvador (Município de Odemira), ofício número vinte, 
de vinte e cinco de Janeiro de dois mil e onze, informando que está solidária com o 
documento aprovado pela Assembleia Municipal sobre a “Revisão do Plano de 
Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina”. ----------  
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de  onze de Fevereiro de 
dois mil  e onze, informando que se encontra disponível no site o “segundo 
Memorando de Entendimento entre o Governo e a ANMP”. -------------------------------  
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de onze de Fevereiro de dois mil e onze, 
enviando cópia de ofício do Turismo do Alentejo – ERT, manifestando apoio à 
tomada de posição conjunta dos Municípios de Aljezur, Odemira, Sines e Vila do 
Bispo e manifestando a solidariedade institucional.-----------------------------------------  
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– de Junta de Freguesia de Sines, e-mail de catorze de Fevereiro de dois mil e onze, 
informando que em reunião, deliberou estar solidária com a posição tomada pela 
Assembleia Municipal, sobre a revisão do Plano de Ordenamento do  
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. --------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – O Senhor 
José Cavaco usou da palavra para se referir ao mau estado em que se encontram as 
paliçadas da Praia de Odeceixe.  ---------------------------------------------------------------  
Referiu também que, depois de ter sido arranjada a estrada para a Praia de Odeceixe, 
desapareceram todos os sinais de trânsito que anteriormente ali se encontravam, e 
que, apesar dessas obras de melhoramento da estrada, as ruas não sofreram qualquer 
arranjo. --------------------------------------------------------------------------------------------   
O Senhor Presidente da Assembleia disse que o desaparecimento dos sinais de 
trânsito é uma situação recorrente, que se verifica essencialmente no Verão e não é só 
nessa estrada. -------------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Ana Santos disse que, novamente, queria chamar a atenção para o facto de 
que o espelho de sinalização que se encontrava junto ao Museu Municipal ainda não 
foi reposto.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente às piscinas municipais e na sequência daquilo que foi falado na última 
sessão, perguntou se já havia alguma resposta para a questão colocada acerca das 
aulas com orientação de professor? Se poderão vir a ser substituídas num outro 
horário dentro do mesmo mês?  ---------------------------------------------------------------  
Disse ainda ter reparado que nos últimos dias têm andado duas pessoas pelas ruas de 
Aljezur, possivelmente a inventariar ruas e eventualmente edifícios, pelo que 
perguntou se a Câmara tem conhecimento disso e, nesse caso, se essa acção está a 
decorrer no âmbito do circuito cultural e ambiental? ---------------------------------------  
Por último perguntou para quando a conclusão da obra de construção dos passeios da 
Rua Capitão Salgueiro Maia? -------------------------------------------------------------------    
O SENHOR ELIEZER JOÃO CANDEIAS PASSOU A FAZER PARTE DOS 
TRABALHOS ---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo perguntou para quando estava previsto o início dos 
trabalhos de reparação da estrada de Marmelete? -------------------------------------------  
O Senhor José Carlos Silva questionou acerca da transferência da farmácia de 
Odeceixe para Aljezur. ---------------------------------------------------------------------------   
O Senhor Presidente da Câmara começou por esclarecer a questão colocada pelo 
Senhor José Carlos Silva, referindo que após colocar a questão ao INFARMED, ficou 
esclarecido que a Câmara não tem qualquer poder de decisão relativamente a esta 
eventual deslocalização, tratando-se de uma situação de livre concorrência de 
mercado. No entanto, e apesar não poder questionar a situação, a Autarquia vai 
manter-se atenta ao decorrer do processo e manifestar-se solidária com a população 
de Odeceixe. --------------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente às paliçadas sitas na Praia de Odeceixe, disse que de facto aquela era 
uma obra do ICBN, no entanto, a empreitada foi executada pela Câmara, admitindo 
que a dinâmica das marés ainda vai ser muito grande este ano e que, possivelmente 
não foi levado em conta a questão da orientação para os ventos dominantes, no 
entanto, a Autarquia vai estar atenta à situação e no final do Inverno irá ser feita uma 
avaliação, uma vez que se encontram previstas acções POLIS para aquela zona.--------  
Quanto aos sinais de trânsito da estrada para a Praia de Odeceixe, disse que, tal como 
já foi referido pelo Senhor Presidente da Assembleia, verificam-se actos de 
vandalismo e os mesmos são usurpados por alguém.  --------------------------------------   
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Relativamente à questão dos arranjos na mesma praia, disse que aquela tinha sido 
uma obra executada em conjunto com a Junta de Freguesia de Odeceixe, em que 
foram feitos os passeios em calçada, o sistema da iluminação pública passou a ser 
enterrado e foi retirada alguma poluição visual. ---------------------------------------------  
Em relação às questões colocadas pela Senhora Ana Santos, esclareceu que os 
espelhos já foram encomendados e logo que cheguem irão ser colocados nos locais 
necessários.  --------------------------------------------------------------------------------------  
Quanto às aulas nas piscinas, esclareceu que todos os acertos serão feitos no final do 
ano, pois foi essa a forma que os serviços encontraram para trazer mais equidade a 
todo o processo.  ---------------------------------------------------------------------------------  
Quanto à inventariação das ruas, disse desconhecer a razão pela qual andam a fazer 
esse trabalho, pois a Câmara já fez todo esse trabalho quando foi feito todo o projecto 
do circuito histórico de património ambiental, no entanto, irá tentar saber o que se 
passa.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente à obra na Rua Capitão Salgueiro Maia, esclareceu que a obra foi 
prolongada e que a Autarquia está à espera que cheguem os novos postos de 
iluminação pública para poder acabar o que falta da empreitada.  ------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia prestou também alguns esclarecimentos acerca 
da deslocalização da farmácia de Odeceixe para Aljezur. -----------------------------------  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA: – A Senhora Ana Santos referiu-se à iniciativa para promover a 
utilização das piscinas municipais por parte dos alunos da EBI/JI, referindo ser uma 
óptima ideia, tal como a parceria entre o Museu do Mar e da Terra da Carrapateira e 
os empreendimentos turísticos, visto ser uma mais valia para o Concelho.--------------  
Também considera que o circuito cultural e ambiental de Aljezur é uma óptima 
iniciativa, mas espera que haja capacidade financeira para também virem a ser feitos 
circuitos a nível concelhio e não só na vila de Aljezur. --------------------------------------  
O Senhor José Fonseca referiu-se à estrada de Marmelete fazendo alguns 
considerandos.--------------------------------------------------------------------------  
Chamou ainda a atenção para a acumulação de lixo que se verifica na Praia do Amado 
durante a época balnear. ------------------------------------------------------------------------  
O SENHOR FERNANDO MANUEL COSTA ROSA PASSOU A FAZER 
PARTE DOS TRABALHOS -----------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as palavras da Senhora Ana Santos e 
referiu que a questão do curso de nadador-salvador foi acertada com a Câmara de 
Vila do Bispo, visto eles não terem estas infraestruturas e sendo também uma forma 
de dar resposta aos concessionários das praias, que têm sempre dificuldade em 
encontrar alguém capacitado durante a época balnear. -------------------------------------  
Relativamente à estrada de Marmelete, disse que o atraso que se verificou ao longo 
dos últimos anos teve sempre a ver com a falta de verbas para a execução da obra, 
cujo orçamento estima em mais de um milhão de euros. ------------------------------- 
Em relação à Praia do Amado, admitiu que de facto se verifica sempre uma grande 
acumulação de lixo, obviamente devido à grande afluência de turismo a que aquela 
praia é sujeita, no entanto, a Câmara já começou a negociar a hipótese de vir a ser 
colocada uma ilha ecológica por parte da ALGAR e reforçar a recolha, sendo que a 
mesma já é feita diariamente. ------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia referiu-se à estrada de Marmelete esclarecendo 
que este já é o segundo concurso que a Câmara faz para a mesma obra, pois aquando 



 

 

 

Sessão de 28/02/2011 

 

 

5 

do primeiro concurso o mesmo foi anulado e a Câmara ficou à espera da abertura de 
concurso para fazer as candidaturas, no âmbito do QREN. --------------------------------  
Relativamente à questão do campismo e caravanismo na Praia do Amado, disse que a 
mesma iria ser resolvida agora com o novo Plano de Ordenamento do PNSACV, que 
proíbe a existência de qualquer parque de campismo na zona do Parque Natural, 
nomeadamente, na Carrapateira. --------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
ANÁLISE DA SITUAÇÃO DO EDIFÍCIO DO POSTO DE TURISMO: – Pela 
Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 
vinte e cinco de Janeiro de dois mil e onze, a qual fica arquivada em pasta própria. ----  
O Senhor Presidente da Câmara prestou alguns esclarecimentos acerca do presente 
assunto, nomeadamente, justificando o facto de se verificar a necessidade de demolir 
aquele edifício. -----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse ter lido a comunicação da Associação de Defesa do 
Património, que no seu entender aquela não será uma obra assim tão emblemática, 
pelo que, se deveria aproveitar a oportunidade de demolir o edifício e deslocaliza-lo, 
inclusivé pelo facto da variante vir a passar por aquele local. ------------------------------  
O Senhor Vítor Vicente disse querer felicitar o Senhor Presidente da Câmara por ter 
trazido este assunto à Assembleia Municipal, pois considera importante discutir o 
assunto e tentar construir ideias. Referiu ainda que, com todo o respeito pela opinião 
da Associação de Defesa do Património, o mais importante seria aproveitar esta 
oportunidade para repensar toda aquela zona, independentemente de considerar que 
a Loja do Turismo deveria ficar naquela envolvência. ---------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo disse concordar com a opinião da Associação de Defesa 
do Património, por considerar que aquele é um edifício com tradição e com 
personalidade, tal como o edifício onde se situa a loja da ponte, pois quando os 
demolirem, Aljezur perde uma parte muito importante das suas características. -------  
A Senhora Ana Santos disse considerar que o essencial, caso fosse viável 
economicamente, seria reabilitar aquele edifício, independentemente da arquitectura 
ser característica de uma época, ou não. Pois inicialmente aquele era o edifício onde 
funcionava a praça de Aljezur, onde os seus pais iniciaram a sua actividade 
profissional quando aí instalaram o seu talho, pelo que, para si é muito importante 
dado o aspecto sentimental. Para além disso, considera que aquela é a localização por 
excelência para o tipo de actividade que hoje ali se desenvolve, visto que está 
centralizado unindo a parte velha com a parte nova da vila de Aljezur. -------------------  
O Senhor Fernando Rosa disse concordar com o que foi dito pelo Senhor Vitor 
Vicente. Que, aquando da construção do novo mercado municipal, deveria também 
ser agregado um novo posto de turismo. Disse ser um pouco apologista da ideia de 
tentar preservar aquilo que é antigo, no entanto, também reconhece que a realidade 
actual é diferente. Referiu ainda considerar que a dinâmica dos postos de turismo 
deveria ser mantida no Rogil, já que agora o de Aljezur ali está a funcionar, e que 
fosse acrescentadas novas instalações em Odeceixe e na Bordeira, pois considera 
importante que estes funcionem em todas as sedes de freguesia, contrariamente à 
opinião da Região de Turismo. -----------------------------------------------------------------  
O Senhor José Marreiros disse que na sua opinião aquele edifício não deveria deixar 
de existir pura e simplesmente, que o mesmo deveria ser deslocalizado para um sítio 
não muito longe daquele onde agora se encontra, mantendo uma traça semelhante à 
do actual edifício. --------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Manuel Cristo disse respeitar a opinião de todos, mas a sua opinião vai de 
encontro aquilo que foi dito pelos Senhores Vítor Vicente, Fernando Rosa e José 
Marreiros, pois considera que aquele edifício que ali está já não é nada. É um edifício 
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escuro e pouco agradável de se entrar lá dentro, que já cumpriu uma função, mas que 
os tempos mudaram, pelo que, considera que deve ser construído um novo edifício 
dentro da área envolvente. ----------------------------------------------------------------       
O Senhor Presidente da Assembleia referiu que, em sua opinião, se ali nunca tivesse 
estado os edifícios onde funcionam o posto de turismo e o mercado municipal a vila 
de Aljezur ficaria muito mais bonita. Mas o que é certo é que aquele espaço acabou 
por funcionar ao longo dos anos como o centro da parte velha da vila de Aljezur. Um 
centro de encontro, de convívio, de cruzamento de pessoas, tal como o largo da Igreja 
Nova. Esclareceu ainda que, quando há seis anos atrás aquele edifício foi reparado, já 
foram encontradas algumas dificuldades em fazer aquele telhado por parte de quem 
lá andou a trabalhar, e que, possivelmente o trabalho não ficou bem feito dando 
origem aos problemas verificados, nomeadamente, em termos de infiltrações. Não 
esquecendo que o mesmo resistiu ao terramoto de mil novecentos e sessenta e oito, à 
circulação diária de carros e autocarros junto ao edifício ao longo dos últimos trinta 
anos, assim como o facto do sismo que ocorreu há cerca de um ano atrás, certamente 
que de alguma forma serviu para agravar a situação. Referiu que, em termos 
arquitectónicos, também não defende que a sua imagem seja brilhante. Esclareceu 
ainda que aquele edifício encontra-se enquadrado no projecto de construção do novo 
mercado municipal, que se mesmo poder vir a ser reparado é uma situação, mas se 
tiver que ser construído de raiz, então aí é uma situação a ponderar pois não faz 
sentido construir uma réplica do existente e terá que ter outro tipo de funcionalidade 
diferente da que tem agora. A seu tempo, a Autarquia é que terá que avaliar a solução 
mais vantajosa a nível financeiro. --------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara agradeceu os contributos, pois essa era a situação 
esperada, no entanto, a Câmara queria dar conhecimento da sua posição, pois a 
situação não pode continuar assim por muito mais tempo. Mas uma coisa é 
previsível, assim que os trabalhos começarem, cujo início está previsto para meados 
do mês de Maio, o mais certo é que o edifício venha a ruir.  --------------------------------  
Informou ainda que a Câmara simultaneamente vai proceder à demolição dos 
tanques públicos, visto ser uma estrutura completamente obsoleta e nesse espaço 
permitirá aumentar a área de estacionamento. ----------------------------------------------   
 

INTERVALO: – Foi pelo Senhor Presidente da Mesa proposto e aceite pela 
Assembleia, um intervalo de dez minutos. ----------------------------------------------------  
REINÍCIO DOS TRABALHOS: – Reiniciados os trabalhos, verificou-se presença 
de todos os membros. ---------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
ESTUDO DE AVALIAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA NACIONAL NO 
LITORAL ALENTEJANO E ALGARVIO (IC QUATRO SINES/LAGOS): – Foi 
lido o ofício número mil cento e onze, de dois de Fevereiro de dois mil e onze, da 
Câmara Municipal de Aljezur, enviando cópia de comunicação do Instituto de Infra-
Estruturas Rodoviárias, IP e documentação em suporte informático sobre o “Estudo 
de Avaliação da Rede Rodoviária Nacional do Litoral Alentejano e Algarvio (IC quatro 
– Sines/Lagos) – Avaliação Ambiental Estratégica – Solicitação de parecer sobre o 
Relatório Ambiental e o Relatório de Proposta de Rede Rodoviária e Consulta 
pública”. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do presente assunto.---------------------------------------------------------------- 
O Senhor José Cavaco disse pensar que o atraso na construção do IC quatro causa 
alguns constrangimentos em relação ao acesso ao Hospital do Barlavento, visto 
termos de utilizar uma estrada antiga, que não possui uma terceira via de 
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ultrapassagem, principalmente no troço que vai até ao Espinhaço de Cão, já não 
falando no pagamento de portagens que passarão a ser cobradas na Via do Infante. 
Pelo que perguntou se a Câmara tenciona intervir relativamente a este assunto?------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse ser uma questão muito pertinente, porque há 
uma inevitabilidade relativamente à questão das portagens, pois vão ser uma 
realidade. Informou ainda das posições tomadas em sede da AMAL e referindo que, 
possivelmente o Municipio de Aljezur não irá ser ouvido relativamente a este assunto, 
uma vez que não faz parte do eixo central da A vinte e dois. Presentemente aquilo que 
ainda se encontra em discussão tem a ver com as excepcionalidades que irão existir 
em relação à cobrança de portagens. ----------------------------------------------------------  
O Senhor Vítor Vicente disse ter dificuldade em acreditar na requalificação da 
Estrada Nacional cento e vinte, pois há mais de um ano que assiste a um 
estrangulamento desta estrada a apenas uma faixa de rodagem, na zona do Pincho, e 
nem esse pequeno troço foram capazes de reparar, apesar dos inúmeros acidentes 
que já aconteceram no local, pelo que, pensa que o Município de Aljezur deveria 
intervir em relação a esta situação. Referiu ainda considerar que merecemos ter uma 
via de acesso em melhor estado, que não mereça apenas uns remendos, e que acredita 
que um dia mais tarde isso ainda venha a ser uma realidade. Pensa que um dia mais 
tarde ainda surjam alguns interesses económicos nesta zona, que levem a que isso 
possa vir a acontecer. ----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Marreiros referiu que os Senhores que fizeram este estudo esqueceram 
que os Municípios de Aljezur, Odemira e Vila do Bispo têm munícipes que são 
doentes oncológicos e doentes de hemodiálise, pessoas que já hoje têm dificuldades 
em pagar os transportes e que são confrontados com a necessidade de terem de 
deslocarem-se em veículo próprio. ------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia, relativamente ao IC quatro, disse que na sua 
opinião realista o Município de Aljezur não tem nada para oferecer em troca da sua 
construção. Pois estas obras são feitas mediante trocas, habitualmente por votos. 
Logo o Município de Aljezur não possui um número significativo de votos que possa 
oferecer em troca da construção do IC quatro. Para não falar que durante o período 
nocturno o trânsito que circula no troço entre Aljezur e Bensafrim é escasso. E, assim 
sendo, acredita que o IC quatro jamais virá a ser construído e, o estudo serve 
exactamente para dizer que essa obra nunca irá ser executada. ---------------------------  
Quanto ao facto de estar prevista a construção de uma variante ao Rogil, disse ser 
perfeitamente desnecessária, quanto muito que construíssem uma em Odeceixe, por 
razões de segurança. -----------------------------------------------------------------------------  
Disse que de facto o que é crucial é que a Estrada Nacional cento e vinte seja de facto 
bem requalificada até Lagos, pois é para lá que os munícipes de Aljezur têm 
necessidade de se deslocar quase que diariamente. Referiu ainda que não tem 
nenhuma esperança que venham a fazer alguma das coisas mencionadas no estudo 
nos próximos vinte anos. ------------------------------------------------------------------------  
Relativamente às portagens na Via do Infante disse que os munícipes vão pagar 
aquela via duas vezes, ou seja, muitas destas estradas e auto-estradas feitas neste 
País, ditas para desenvolver o interior, foram todas feitas em troca de votos. Ou seja, 
estas vias inicialmente são pagas com os votos e depois são pagas através do 
pagamento de portagens. Como é que se desenvolve o interior criando uma estrada, 
se depois os fundos comunitários são todos para o litoral, bem como todos os grandes 
projectos nacionais e esvazia-se completamente o interior com a construção destas 
auto-estradas. ------------------------------------------------------------------------------------  
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PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS QUE APROVA O PLANO 
DE ORDENAMENTO DO PARQUE NATURAL DO SUDOESTE 
ALENTEJANO E COSTA VICENTINA – PROPOSTA DE IMPUGNAÇÃO 
JUDICIAL: – Pelo Senhor Presidente da Assembleia foi apresentada a seguinte 
proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------  
“PLANO DE ORDENAMENTO DO PARQUE NATURAL DO SUDOESTE 
ALENTEJANO E COSTA VICENTINA --------------------------------------------------------  
Face às circunstâncias anormais que levaram à aprovação do PO do PNSACV, 
nomeadamente a inexistência de acta da última reunião da Comissão de 
Acompanhamento que aprovou o Parecer Final da Comissão, o não cumprimento da 
fase posterior à discussão pública através das respostas às reclamações apresentadas 
nem a publicação, em tempo, do Relatório de Ponderação da Discussão Pública, a 
violação abundante do PROT – Algarve, a violação do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial, a violação do Regime Jurídico da Urbanização e 
da Edificação e eventuais violações da Constituição e outros diplomas legais, 
conforme já foi ponderado nesta Assembleia Municipal, proponho que esta 
Assembleia Municipal delibere comunicar à Câmara Municipal que deverá impugnar 
judicialmente o referido Plano e averiguar da possibilidade de, como antecedente, 
instaurar um procedimento cautelar, tendo presente que as construções permitidas 
no Perímetro de Rega do Mira constituem uma clara violação do PROT – Algarve. ----  
Vinte e dois de Fevereiro de dois mil e onze. -------------------------------------------------  
O Presidente da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------  
Manuel José de Jesus Marreiros.” -------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara prestou alguns esclarecimentos acerca deste assunto, 
referindo nomeadamente que a Câmara já tomou uma posição relativamente a esta 
matéria, inclusivamente já solicitou ao Ministério do Ambiente e do Ordenamento do 
Território, nos termos da legislação em vigor, que dê alguns indicadores que são 
essenciais para a Câmara preparar a acção judicial, a qual já se encontra a ser 
trabalhada pelo Jurista da Autarquia. Disse ainda que o trabalho final vai ser um 
documento conjunto dos três Municípios. ----------------------------------------------------  
Esclareceu ainda que, pela primeira vez, este assunto sobe a uma Comissão 
Parlamentar de Ordenamento do Território e Ambiente, pelo que, dependendo dos 
resultados obtidos, essa análise por parte da Comissão pode ser um passo essencial e 
decisivo para que este assunto chegue à Assembleia da República. -----------------------  
O Senhor José Cavaco perguntou se esta acção iria interferir com o Plano de 
Pormenor do Vale da Telha? --------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara respondeu que não interferiria em nada. ---------------  
A Senhora Ana Santos pediu que lhe explicassem a que se refere o artigo vinte e dois 
da resolução que menciona a “área de equipamentos de uso turístico a norte de 
Aljezur”. -------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que supostamente isso era uma coisa muito 
simples, que tinha a ver com o facto de estar prevista a construção de um hotel em 
Aljezur, na zona das piscinas municipais, para a qual se tornava necessário a 
elaboração de um estudo de impacte ambiental. Sendo que agora, de acordo com o 
estipulado nesta resolução, impõem que a Câmara elabore um plano municipal de 
ordenamento do território, que se vai traduzir num Plano de Pormenor para um 
hectare de terreno, só para viabilizar a construção de um hotel. ---------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
proposta de impugnação judicial do Plano de Ordenamento do Plano de 
Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. -----------  
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PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO  
ARTIGO DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PUBLICADO 
NO JORNAL BARLAVENTO, NO DIA DEZASSETE DE FEVEREIRO DE 
DOIS MIL E ONZE: – Pelo Senhor Fernando Rosa, Presidente da Junta de 
Freguesia de Odeceixe, foi a presenteada a seguinte proposta: ----------------------------  
“Tendo presente o conteúdo do artigo do Senhor Presidente da Assembleia 
Municipal, publicado no Jornal Barlavento, no dia dezassete de Fevereiro de dois mil 
e onze, proponho que a Assembleia Municipal delibere remeter o mesmo aos Grupos 
Parlamentares. -----------------------------------------------------------------------------------  
Vinte e dois de Fevereiro de dois mil e onze. -------------------------------------------------  
Fernando Manuel Costa Rosa. -----------------------------------------------------------------  
Presidente da Junta de Freguesia de Odeceixe.” ---------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Assembleia foram prestados esclarecimentos convincentes 
a esta tomada de posição, designadamente referindo que sempre foi contra e sempre 
manifestou que o perímetro de rega do Mira não deveria ser considerado Parque 
Natural, visto ser um contra-senso completo e que esta Portaria vai arrasar por 
completo a agricultura que se pratica no concelho. Disse ainda que, que visto haver 
um investimento do Estado no Perímetro de Rega que foi feito para produzir 
produtos agrícolas. Que o que está em questão é que não se pode identificar um 
Parque Natural com este género de espaço, pois é um perfeito disparate querer meter 
este tipo de actividade dentro de um Parque Natural. --------------------------------------  
O Senhor José Cavaco referiu que, segundo consta, Portugal depende em cerca de 
oitenta por cento da importação de produtos alimentares, o que se torna uma 
situação insustentável. Relativamente ao nosso caso em concreto, pensa que 
deveriam ser feitos todos os esforços no sentido de tentar tornar o Perímetro de Rega 
do Mira sustentável e produtivo.  --------------------------------------------------------------  
Quanto a esta proposta, sugeriu que a mesma ao ser enviada para a Assembleia da 
República e se faça acompanhar de toda a informação existente acerca das 
incoerências verificadas na área do Parque Natural, para ajudar os Grupos 
Parlamentares a entenderem convenientemente esta tomada de posição. ---------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse ser sua intenção fazer uma recolha 
exaustiva de toda a informação acerca de desta matéria, não só de forma a ajudar a 
Câmara no processo de impugnação judicial, mas também para a fazer chegar ao 
conhecimento da Assembleia da Republica. --------------------------------------------------  
O Senhor Vítor Vicente disse pensar que o artigo com certeza que tem todos os 
fundamentos e quanto a isso nada tem em contrário, que o Senhor Presidente da 
Assembleia informou que posteriormente iria sair outro com mais matéria, no 
entanto, considera que a Assembleia Municipal não deverá andar de forma avulsa e 
que faria muito mais sentido que a Assembleia aprovasse uma moção elaborada pelo 
Senhor Presidente da Assembleia, que contivesse toda a informação existente acerca 
do assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Verificando-se a concordância da Assembleia, pelo Senhor Fernando Rosa foi a 
presente proposta retirada da ordem de trabalhos.------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEEIISS  
ANÁLISE DA SITUAÇÃO DA OCUPAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE ESTÁ 
INSTALADO O ICNB EM ALJEZUR: – Tendo presente que, em mil novecentos e 
noventa e oito, a Câmara Municipal facultou ao ICNB uma fracção de um edifício, sito 
na Rua João Dias Mendes, em Aljezur, cedência que implicava o pagamento de uma 
renda e considerando que o ICNB nunca se disponibilizou para regularizar a situação, 
não obstante as várias iniciativas da Câmara Municipal, sendo que a última tentativa 
do Município ocorreu em Março de dois mil e nove, a Assembleia Municipal de 
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Aljezur deliberou por unanimidade, recomendar à Câmara Municipal que conceda 
uma última oportunidade ao ICNB para que, no prazo de trinta dias, regularize a 
ocupação da dita fracção através da contratualização do respectivo arrendamento, 
promovendo o citado órgão municipal a desocupação do prédio, através dos 
mecanismos consensuais ou coercivos disponíveis, no caso do ICNB não aderir mais 
uma vez à regularização do arrendamento, bem como diligenciando no sentido do 
Município ser compensado, pelo citado Instituto, pela ocupação da fracção durante 
tantos anos. ---------------------------------------------------------------------------------------  
O SENHOR MANUEL ANTÓNIO CUSTÓDIO ROSENDO DEIXOU DE 
FAZER PARTE DOS TRABALHOS ------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEETTEE  
PEDIDO DE EMPRÉSTIMO – REPAVIMENTAÇÃO DA ER DUZENTOS E 
SESSENTA E SETE/LIMITE DO CONCELHO: – Pela Mesa foi lida a certidão da 
deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e dois de Fevereiro de 
dois mil e onze, a qual fica arquivada em pasta própria. ------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que as candidaturas só foram abertas no final 
do ano transacto, que a Câmara desenvolveu toda a tramitação e que, em 
concordância, teve que ir buscar todo o dinheiro que não tinha, daí a necessidade de 
recorrer a este empréstimo para a Repavimentação da ER duzentos e sessenta e 
sete/Limite do Concelho, empréstimo para o qual já foi superiormente pedida a sua 
excepção para a sua contracção, conforme determina o PEC e independentemente da 
Câmara ter capacidade de endividamento ----------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o 
pedido de empréstimo – repavimentação da ER duzentos e sessenta e sete/Limite do 
Concelho, no valor de setecentos e vinte e dois mil novecentos e sessenta e nove euros 
e vinte e um cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  OOIITTOO..  
POLIS LITORAL SUDOESTE – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS À 
SOCIEDADE POLIS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FINANCIAMENTOS 
COMUNITÁRIOS PARA A INICIATIVA POLIS: – A Assembleia Municipal de 
Aljezur deliberou por unanimidade, solicitar à Sociedade Polis Litoral Sudoeste que 
informe este órgão municipal acerca dos financiamentos da União Europeia que estão 
assegurados para a concretização dos projectos a desenvolver no âmbito do Programa 
Polis Litoral Sudoeste. ---------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  NNOOVVEE  
PEDIDO DE EMPRÉSTIMO – CAPITAL SOCIAL – SOCIEDADE POLIS 
LITORAL SUDOESTE – SOCIEDADE PARA A REQUALIFICAÇÃO DO 
LITORAL SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA: – Pela Mesa foi 
lida a certidão da tomada em reunião de vinte e dois de Fevereiro de dois mil e onze, 
a qual fica arquivada em pasta própria. -------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara prestou esclarecimentos acerca da disponibilização 
desta verba no capital da Sociedade Polis Sudoeste, bem como, informou ainda de 
alguns trabalhos que irão ser realizados no Concelho Aljezur. -----------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o 
pedido de Empréstimo – Capital Social – Sociedade Polis Litoral Sudoeste – 
Sociedade para a Requalificação do Litoral Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, no 
valor de um milhão cento e dezassete mil e duzentos euros.---------------------------- 
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PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDEEZZ  
APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO CPCJ ALJEZUR:  –  A Senhora Vereadora 
Fátima fez a apresentação do Relatório da Comissão de Protecção de Crianças e 
Jovens de Aljezur e explicou o seu conteúdo.------------------------------------------------ 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

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

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – Foi deliberado por unanimidade, 
aprovar a acta 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, pela Senhora Presidente da 
Assembleia foi declarada encerrada a sessão pelas zero horas e quarenta e cinco 
minutos do dia um de Março de dois mil e onze, mandando que, de tudo para constar, 
se lavrasse a presente acta. ---------------------------------------------------------------------  
 

E eu, Licínia Mendes Rodrigues, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a redigi 
e subscrevo.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

   
 
 

O PRESIDENTE 

_____________________ 

 

A PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

_____________________ 
 


