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José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  
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José Manuel Velhinho Amarelinho – Presidente, José Manuel Lucas Gonçalves, 
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ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da maioria dos membros da 
Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Assembleia, declarou aberta a 
sessão pelas 21:05 horas 
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PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO: – Foi presente carta datada de vinte e 
dois de fevereiro de dois mil e catorze, do membro Francisco dos Santos Sérgio, 
eleito pelas listas da CDU-Coligação Democrática Unitária, pedindo a suspensão 
de mandato pelo período nove meses. -------------------------------------------------  
A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aceitar o pedido de 
suspensão de mandato. -----------------------------------------------------------------  
TOMADA DE POSSE: – Foi empossado o Senhor Hermann Hans Janssen, 
portador do Título de Residência número quarenta e um mil novecentos e 
noventa e um, emitido em oito de março de dois mil e treze, pelo Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras, em substituição do Senhor Francisco dos Santos 
Sérgio, eleito pelas listas da CDU-Coligação Democrática Unitária, que pediu a 
suspensão de mandato. -----------------------------------------------------------------  
O SENHOR ILÁDIO DE JESUS ALVES FURTADO PASSOU A FAZER PARTE DOS 
TRABALHOS. -----------------------------------------------------------------------------  
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: – Foi presente a ata da sessão 
ordinária realizada no dia dezanove de dezembro de dois mil e treze, tendo sido 
dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente 
enviadas aos membros. -----------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia informou que na passassem da gravação da 
sessão para o computador, houve uma falha na ligação entre os dois 
equipamentos, que originou a perda de quase toda a gravação da sessão, daí não 
constar na ata a maioria das intervenções efetuadas e, tendo por base alguns 
apontamentos, inserido algumas intervenções. --------------------------------------  
Disse ter sido recebido do Senhor Johannes Schydlo o pedido de algumas 
correções à ata e solicitou aos membros que pretendessem que alguma das suas 
intervenções constassem na mesma, entregassem um resumo. ---------------------  
Posta à votação, foi a ata aprovada, por maioria, com as abstenções dos 
membros José Hugo Ferreira, Cândida Novais e José Cavaco, por não terem 
estado presentes na sessão. ------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: – Foi 
enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência: ------------  
– de Assembleia Municipal de Lagos, e-mail de trinta de dezembro de dois mil e 
treze, enviando moção pela reposição em treze por cento do IVA na restauração.  
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de sete de janeiro de dois mil e catorze, 
enviado pedido de informação apresentado pela Coligação Democrática Unitária 
sobre o Serviço de Apoio Domiciliário da Santa Casa da Misericórdia de Aljezur, 
bem como a respetiva resposta. --------------------------------------------------------  
– de Assembleia Municipal de Tavira, ofício número trinta e três, de dois de 
janeiro de dois mil e catorze, enviando voto de congratulação com a 
classificação da Dieta Mediterrânica como Património Cultural Imaterial da 
Humanidade da UNESCO. --------------------------------------------------------------  
– de Associação Vinte e Cinco de Abril, e-mail de vinte e um de janeiro de dois mil 
e catorze, solicitando apoio e empenho para a comemoração do quadragésimo 
aniversário do vinte e cinco de abril. --------------------------------------------------  
– de Centro Hospitalar do Algarve, ofício número mil duzentos e oitenta e dois, 
de vinte e três de janeiro de dois mil e catorze, informando que não existe 



 
 
 

Sessão de 28/02/2014 
 
 

3 
 

qualquer intenção de encerrar qualquer valência ou diminuir o apoios prestado 
por qualquer das unidades do Centro Hospitalar – Faro, Portimão ou Lagos. -----  
– de Câmara Municipal de Elvas, ofício número trezentos e setenta e um, de 
trinta de janeiro de dois mil e catorze, enviando moção em defesa do doente 
oncológicos, solicitando a aprovação do texto da moção. ---------------------------  
– do deputado Artur Rêgo, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, eleito pelo Círculo 
Eleitoral de Faro, agradecendo o envio de carta sobre o encerramento de serviços 
no Hospital do Barlavento Algarvio e envia cópia de duas perguntas ao Ministro 
da Saúde sobre a matéria em questão. ------------------------------------------------  
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de onze de 
fevereiro de dois mil e catorze, enviando pergunta ao Governo sobre a 
degradação dos cuidados de saúde primários no barlavento algarvio. -------------  
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de doze de 
fevereiro de dois mil e catorze, enviando pergunta ao Governo sobre a 
referenciação de utentes dos centros de saúde do barlavento para o Hospital do 
Algarve. ----------------------------------------------------------------------------------  
– de Administração Regional de Saúde do Algarve, oficio número mil novecentos 
e quarenta e três, de dez de fevereiro de dois mil e catorze, informando que não 
está previsto o encerramento de qualquer centro de saúde ou extensão de saúde 
na região. --------------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – O Senhor 
Hermann Janssen referiu ter enviado uma carta ao Senhor Presidente da 
Câmara, relativa ao mau estado em que se encontra o troço de estrada que vai 
da praia da Amoreira até à zona do Centro Histórico, à qual lhe foi dada a 
resposta que a autarquia sempre tem procedido às devidas reparações em todas 
as estradas do Concelho, sendo que a estrada em questão sempre foi um situação 
difícil de resolver visto se encontrar numa zona de cheias. Disse ainda ter 
chamado a atenção para o facto de nos últimos três anos não se ter verificado 
qualquer situação de cheias, pelo que não vê qualquer dificuldade que impeça a 
reparação da mesma, perguntando então por que razão esta reparação ainda 
não foi feita?------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor José Cavaco disse que de facto aquela estrada encontra-se em péssimo 
estado, que nada tem a ver com as cheias e, uma vez que está a decorrer o POLIS, 
perguntou se o mesmo prevê algumas obras na estrada para a Amoreira? 
Referiu-se ainda aos trabalhos que já estão a ser executados junto à praia, 
considerando ser esta uma oportunidade para ser feito um trabalho mais 
completo, visto que os lugares de estacionamento são insuficientes durante a 
época balnear.---------------------------------------------------------------------------  
Referiu ter conhecimento da situação de um casal espanhol que tem uma 
construção interrompida no lote setor L, lote cento e sete, sito no Vale da Telha, 
perguntando ao Senhor Presidente da Câmara qual a razão que motivou a 
paragem da obra, pedindo que a resposta a esta questão fique em ata.------------  
Igualmente questionou acerca da situação de uma pessoa conhecida, a qual tem 
uma obra parada, há cerca de oito anos, devido a uma questão relacionada com 
o Perímetro de Rega do Mira, perguntado ao Senhor Presidente da Câmara qual 
a entidade que poderá desbloquear este assunto, uma vez que, parece que o 
Perímetro de Rega do Mira não tem autonomia para o fazer. ----------------------  
A Senhora Licínia Rodrigues reportou o facto dos Senhores José Amarelinho e 
Manuel Marreiros terem sido constituídos arguidos em junho de dois mil e doze, 
e consequentes medidas preventivas quanto às obras de construção no Vale da 
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Telha, nomeadamente, o cancelamento da cedência de licenças de habitabilidade 
e paragem das construções.------------------------------------------------------------  
Relativamente aos Planos de Pormenor do Vale da Telha, perguntou se a sua 
conclusão está para breve? -------------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo referiu que o concelho de Aljezur está rodeado por 
natureza, sendo que cerca de oitenta por cento desse território consiste em área 
protegida, no entanto, dentro da própria vila não se encontram espaços verdes e 
há falta de árvores, vegetação, pelo que acha que deveriam ser plantadas 
árvores para embelezar Aljezur, nomeadamente, na zona da Escola EBI/JI e no 
local onde foi derrubada a casa junto à ponte de Aljezur. ---------------------------  
Disse ainda que numa das últimas sessões, propôs a colocação de um sinal de 
trânsito de sentido único, na rua onde se situa o supermercado SPAR, visto não 
estar bem definido se essa rua é de sentido único ou não. ---------------------------  
O Senhor José Cavaco disse que as árvores têm sido muito mal tratadas neste 
concelho, não só a escolha como também a respetiva poda, pelo que, sugeriu que 
a autarquia contratasse alguém especializado nessa área para que dê algumas 
instruções à pessoa que atualmente está a destruir as árvores, dando o exemplo 
das árvores que se encontravam na zona dos correios, as quais foram cortadas 
pela raiz na sequência da queda de alguns dos seus ramos. O que considera ter 
sido uma má medida e uma grande falta de sensibilidade relativamente àquilo 
que as árvores representam para todos nós em particular e para o planeta em 
geral, pelo que julga que esta situação deveria ser corrigida. -----------------------  
O Senhor Iládio Furtado perguntou se era possível ser-lhe dado conhecimento do 
ponto de situação relativamente à Unidade de Cuidados Continuados, uma vez 
que a autarquia tem sido o “garante” daquela infraestrutura? ---------------------  
A Senhora Anadá Gomes solicitou que a documentação referente aos assuntos da 
ordem de trabalhos, reconhecendo que apesar do tempo legal, esta passe a ser 
enviada com mais antecedência para que todos os membros desta Assembleia 
possam deliberar em consciência. -----------------------------------------------------  
Relativamente à Ludoteca de Odeceixe, disse que gostaria de saber como é que foi 
feita a cedência desse espaço público. -------------------------------------------------  
O Senhor Carlos Vieira referiu que o espaço sito na Ludoteca de Odeceixe foi 
cedido por um período de um ano, após negociação entre o executivo da Junta de 
Freguesia e a professora que dá as aulas de Yoga. O que chegou ao conhecimento 
da Junta de Freguesia é que não iria ser cobrado qualquer valor pelas aulas 
dadas, se não é isso que está a acontecer, então não sabe o que se está a passar. -  
O Senhor José Cavaco disse ser inaceitável o facto de residir na zona de Odeceixe 
e ter que vir buscar a sua correspondência a Aljezur, tal como outras pessoas. 
Uma vez que o Senhor Presidente da Câmara disse ter delegado nas Juntas de 
Freguesia a colocação de recetáculos de correio, distribuídos pelos núcleos de 
maior número de residentes, solicitou que os respetivos Presidentes cumpram 
essa delegação de competências e que suprimam essa lacuna, para que todos 
sejam tratados com igualdade uma vez que há zonas onde foram colocados esses 
equipamentos.---------------------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram dadas respostas às questões colocadas, 
conforme se indica: ---------------------------------------------------------------------  
�Relativamente ao arranjo da estrada da Amoreira, referiu que, tal como é do 
conhecimento de todos, aquele troço encontra-se em pleno leito de cheias e não é 
necessário acontecer uma cheia, para que aquela estrada encha de água visto 
ficar numa cova, basta que chova com uma intensidade média para que isso 
aconteça. Disse que, desde que se conhece, que essa é uma característica que se 
verifica ao longo de todos os anos, pois sempre que as invernias chegam aquela 
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estrada causa problemas. A estrada é reparada vezes sem conta e todos os 
invernos tem que se voltar lá. Logo, a resposta dada pelo Senhor Vice-Presidente, 
a qual é do seu conhecimento, consistia em agradecer a atenção do Senhor 
Hermann Janssen relativamente a essa matéria e informando que assim que se 
verificarem as condições para o fazer, particularmente as meteorológicas, a 
autarquia voltará a providenciar o arranjo daquela estrada. Quanto à questão 
da drenagem, ela também é tida em conta sempre que se promovem os trabalhos 
de reparação, no entanto, está a falar-se de uma estrada que se situa no meio de 
solos agrícolas. Obviamente que esta é uma situação desagradável, mas 
certamente a autarquia irá continuar a reparar esta estrada sempre que for 
necessário. De acordo com aquilo que lhe foi transmitido pelo Senhor Vice-
Presidente numa das últimas reuniões de coordenação, até ao momento ela 
ainda não foi reparada porque há prioridades e, tal como todos sabem o que não 
falta no concelho são caminhos municipais. Este troço poderá estar mais visível 
para quem anda nesta zona mais urbana mas, evidentemente que ao longo de 
todas as freguesias há várias situações que preocupam a autarquia, que às vezes 
tem que priorizar. Portanto, esta estrada será arranjada, logo que estejam 
reunidas as condições necessárias para o fazer. Mais uma vez agradeceu a 
atenção quanto a esta matéria, referindo que a autarquia tentará ser tão célere 
quanto possível quanto a estas questões, pois entende perfeitamente o mal-estar 
que isso provoca às pessoas. -----------------------------------------------------------  
�Quanto à estrada da Amoreira e à obra POLIS, esclareceu as estradas não 
estão contempladas nas obras POLIS, mas que os estacionamentos estão. Disse 
que vão ser criadas duas grandes bolsas de estacionamento, uma será feita do 
lado direito, antes de chegar à Amoreira, numa propriedade do Senhor Xavier de 
Lima através da assinatura de um contrato de comodato, a qual irá promover o 
estacionamento de cerca de uma centena de viaturas. A outra bolsa irá situar-se 
do lado esquerdo, a intervenção inicia-se na zona fluvial e vai até ao final da 
praia. Outra situação que será levada em conta tem a ver com a defesa do talude 
onde está situado o apoio de praia, apesar de aquela obra ter sido implementada 
pela extinta ARH, de acordo com o POOC.----------------------------------------- 
�Em relação à situação do casal espanhol que viu a sua construção 
interrompida, esclareceu que, no âmbito da sentença do processo que decorreu e 
que presentemente decorre no Tribunal de Évora, enquanto recurso, foi por ele 
próprio apresentada uma Proposta em reunião do Executivo de dez de julho de 
dois mil e doze, cuja deliberação se transcreve: --------------------------------------  
“PONTO TRÊS – SENTENÇA NO PROCESSO-CRIME NÚMERO NUIPC QUINHENTOS E 
NOVENTA E DOIS BARRA ZERO TRÊS PONTO DOIS – TAEVER: – No âmbito da 
comunicação dirigida ao Presidente da Câmara Municipal de Aljezur, pelo 
Advogado desta Autarquia, Dr. José Mendes de Morais, é apresentada proposta 
de minuta que se submete à apreciação da Câmara Municipal e que abaixo se 
transcreve: -------------------------------------------------------------------------------  
“PROPOSTA ------------------------------------------------------------------------------  
UM – Conforme é do conhecimento público, o Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal de Aljezur e o Sr. Presidente da Câmara de Aljezur foram condenados 
a penas de prisão, suspensas na sua execução e perda de mandato no processo-
crime que sob o número NUIPC quinhentos e noventa e dois barra zero três 
ponto dois – TAEVER, correu termos pelo Tribunal Judicial de Lagos, pela 
alegada prática de um crime de prevaricação, por terem licenciado obras nas 
parcelas de terreno que existem dentro do perímetro urbano de Vale da Telha. ---  
DOIS – Nenhum dos atos administrativos que nos últimos vinte anos, 
licenciaram obras naquelas parcelas, foi posto em causa pelo Ministério Público, 
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por qualquer órgão do Estado ou eventual interessado, sendo certo que os 
mesmos sempre foram do conhecimento público, como é certo, igualmente, que 
nenhum indeferimento de pedidos de licenciamento de obras no Vale da Telha 
foi impugnado judicialmente pelos interessados.------------------------------------- 
TRÊS – Desde que entrou em vigor o Plano Diretor Municipal de Aljezur (em vinte 
e um de novembro de mil novecentos e noventa e cinco), todos os atos praticados 
foram em obediência ao artigo trinta e quatro do Regulamento de tal Plano, 
sendo que o critério para deferir tais pedidos de licenciamento foi sempre o de 
que as parcelas onde se pretendia realizar a obra, fossem servidas por 
infraestruturas em condições de servir a obra em causa (rede viária e acesso às 
infraestruturas de fornecimento de água e luz), ou seja, para poder garantir a 
emissão da licença de utilização. ------------------------------------------------------  
QUATRO – Estes licenciamentos sempre foram do conhecimento do Estado, 
nomeadamente do ICNB/PNSACV, organismo, este, que emitiu pareceres 
favoráveis quanto aos pedidos, a partir do momento em que tais pareceres 
passaram a ser obrigatórios por lei (desde a entrada em vigor da Resolução do 
Conselho de Ministros número dezanove barra dois mil e oito, de quatro de 
fevereiro, prorrogada pela Resolução do Conselho de Ministros número treze 
barra dois mil e dez, de nove de fevereiro).--------------------------------------------  
CINCO – É pois, convicção desta Câmara Municipal, que todos os atos de 
licenciamento praticados pelos referidos autarcas são inatacáveis por serem 
legais. ------------------------------------------------------------------------------------  
SEIS – Contudo, face à sentença acima referida, que será objeto de recurso e até 
que a mesma transite em julgado, proponho que esta Autarquia não licencie 
qualquer obra de construção ou utilização de obras construídas e suspenda as 
licenças cujas obras estão em curso, (nomeadamente licenças especiais para 
acabamentos, extensões excecionais de prazo e faseamentos), por forma a que se 
não agravem os problemas que a sentença prenuncia. Ainda que legais, tais atos 
poderiam ser interpretados como desrespeitosos ou até provocatórios, 
relativamente ao Tribunal que proferiu a sentença em apreço.---------------------  
SETE – A Câmara Municipal de Aljezur também não assumirá qualquer 
responsabilidade patrimonial por esta deliberação, porquanto a mesma se 
radica na necessidade de respeitar tal sentença, sem prejuízo dos interessados 
que considerem os seus direitos lesados pela mesma, poderem assacar 
responsabilidades aos senhores juízes que a proferiram, nos termos e ao abrigo 
do disposto na Lei número sessenta e sete barra dois mil e sete, de trinta e um de 
Dezembro.--------------------------------------------------------------------------- 
OITO – Todos os interessados que se considerem prejudicados com esta 
deliberação, sejam notificados por esta Câmara Municipal para que possam 
impugná-la no prazo legal, junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, o 
qual é de três meses, a contar da receção de tal notificação, caso o queiram 
fazer. -------------------------------------------------------------------------------------  
NOVE – Que desta deliberação seja dado conhecimento público através de Edital 
e de publicação em órgão de comunicação social nacional e regional.------------ 
Analisada a proposta à votação, a Câmara Municipal de Aljezur deliberou, por 
unanimidade, aprovar o documento.” -------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram feitos os devidos considerandos acerca 
do documento atrás transcrito, referindo que o mesmo espelha bem a situação 
que sucedeu. E, o que sucedeu é que verifica-se que obras que estavam e estão 
perfeitamente legais, não conseguem obter a licença de utilização, viram 
suspensos os prazos excecionais, ou os faseamentos, que tinham pedido de 
acordo com a lei para a construção. Referiu que a situação que o Senhor José 
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Cavaco expôs é de facto paradigmática e, vai de acordo com aquilo que a ele 
próprio o deixa sensibilizado, pessoas que estão a pagar à banca aquilo que 
efetivamente não possuem. Esclareceu que o documento acima reproduzido 
torna bem claro que, essas pessoas que se sentissem lesadas deveriam colocar a 
Câmara em Tribunal, sendo que houve cerca de uma dezena de pessoas que o fez. 
Informou que, na última reunião do Executivo, já teve a oportunidade de dar a 
conhecer o primeiro Acórdão sobre esta situação, o qual refere que a Câmara 
procedeu no princípio da prudência e que procedeu bem, ao ter acautelado, 
através desta deliberação, a entrega das licenças de utilização. Assim sendo, 
pensa que o Acórdão deste primeiro caso, fará agora jurisprudência para todos 
os outros. Disse também querer referir que, por causa desta deliberação, ele e 
todos os outros membros do Executivo, assim como o Jurista da autarquia, 
Doutor Morais, tiveram que prestar declarações e foram inquiridos pela Polícia 
Judiciária, porque eventualmente alguém descortinou aqui um crime. 
Evidentemente que sabe quem fez isso, pois são pessoas que não satisfeitas com o 
mal que já tinham feito, entenderam que esta deliberação de Câmara perpetrava 
também um crime, ao ponto de a terem enviado para o Ministério Público, que 
por sua vez mandou investigar a situação e, obviamente que não foi 
descortinada nem foi deduzida nenhuma acusação.------------------------------- 
Assim sendo, julga ser perfeitamente entendível porque é que cerca de trinta 
pessoas, não conseguem obter as licenças de utilização, viram os alvarás 
suspensos ou, tiveram os faseamentos embargados e, não conseguem acabar as 
suas obras.-------------------------------------------------------------------------------  
Dirigindo-se ao Senhor José Cavaco disse que lamentavelmente é um facto, que 
neste momento há pessoas que estão a pagar ao banco uma casa, cuja obra não 
conseguem acabar. Agora e, face à complexidade de todo este processo, face à 
realidade que foi a primeira decisão do Tribunal de Primeira Instância de Lagos, 
como é evidente a Câmara não podia ter agido de outra forma.------------------- 
Apesar de não lhe ter sido perguntado, esclareceu que esta situação pode ser 
ultrapassada de duas formas. A primeira tem a ver com o facto de o processo 
transitar em julgado e os arguidos serem absolvidos, como acredita que vão ser. 
Não acontecendo isso, ela será ultrapassada através da aprovação dos Planos de 
Pormenor, sobre os quais falará mais à frente.------------------------------------- 
�Quanto à situação da Senhora Gudrum, tal como o Senhor José Cavaco sabe, 
informou ter conseguido inclusive uma reunião com a Presidente do ICNF para 
debater o assunto. Acontece que nessa reunião, o ICNF deu o dito por não dito. 
Esclareceu tratar-se de facto de um projeto para construção de duas moradias, 
na modalidade de turismo em espaço rural, que inicialmente obteve o parecer 
favorável do PNSACV à luz do antigo Plano de Ordenamento que permitia 
relocalizações de ruínas ou de implantações, coisa que o atual Plano não 
permite. O projeto decorreu, acabou por ser licenciado e foi iniciada a obra. 
Acontece que, numa das deslocalizações na implantação da obra, depararam-se 
com uma conduta da Associação de Regantes do Mira que passava no local. 
Desconhece como é que a referida Associação teve conhecimento do caso, mas o 
certo é que foi levantado um auto, o qual seguiu as devidas instâncias, 
posteriormente o Ministério da Agricultura envia uma carta pedindo 
esclarecimentos acerca do licenciamento daquela obra, visto que o mesmo 
poderia padecer de nulidade, porque não tinha sido acautelada a consulta de 
parecer que deveria ter sido efetuada à Associação de Regantes do Mira, uma vez 
que o prédio em causa situa-se na margem daquela Associação. Pessoalmente, 
disse acreditar tanto nos técnicos como na requerente, que lhe disseram 
desconhecer que a dita conduta passava naquele local. Inclusive, tem 
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conhecimento que na Associação de Regantes do Mira houve uma espécie de 
acordo entre a associação, a requerente e o construtor, no sentido do problema 
se revolver internamente. Como tal não aconteceu, o assunto percorreu a 
tramitação legal até que, por parte do Ministério da Agricultura, é dada a 
indicação que o Presidente da Câmara deve declarar nulos, tanto o 
licenciamento como a aprovação do projeto. Assim o fez, tal como promover 
novas consultas. Ao promover novas consultas, os trezentos e oito metros 
quadrados inicialmente aprovados pelo PNSACV, ganham agora a forma de 
cento e cinquenta metros quadrados. Isto porque o projeto foi agora analisado à 
luz do atual regulamento do Plano do PNSACV e, esta entidade não foi sensível 
ao facto de anteriormente ter dado um parecer favorável ao mesmo pedido.------ 
�Quanto aos Planos de Pormenor do Vale da Telha, o Senhor Presidente da 
Câmara fez uma exposição detalhada sobre o assunto, recordando 
nomeadamente, que o processo teve início no mandato do Senhor Manuel 
Marreiros, então Presidente da Câmara, tendo sido adjudicado à ParquExpo por 
ser considerada a empresa indicada para promover a elaboração dos Planos de 
Pormenor do Vale da Telha. Com a saída do Senhor Manuel Marreiros, em finais 
de dois mil e nove, foi aprovado o Plano de Pormenor do Espartal que só veio a 
ser publicado cerca de um ano depois, por questões relacionadas com 
dificuldades que surgiram ao promotor, Algarve Dois. Disse que, tal como é 
óbvio, continuou com as questões do Vale da Telha e que em novembro de dois 
mil e dez, já na sua presidência, são assinados os contratos de assessoria técnica 
para a elaboração dos Planos de Pormenor do Vale da Telha, cujo custo andava 
na ordem de meio milhão de euros. Em junho de dois mil e onze, a ParquExpo 
apresenta um trabalho em que previa: a demolição de cerca de quinhentas 
moradias no Vale da Telha, a indeminização a todos os proprietários, a 
impossibilidade de construção no local e, mais grave ainda, previa a eliminação 
de lotes já registados. -------------------------------------------------------------------  
Referiu que nada disto tinha sido dito à ParquExpo, a Câmara deu indicação que 
queria um Plano de Urbanização em que sejam defendidos e garantidos os 
direitos adquiridos de todos os proprietários, que legalmente tenham lá a sua 
parcela de terreno urbana e que sobre isso sempre têm pago os impostos devidos. 
Quanto aos que apenas ficaram pela assinatura de contratos de promessa de 
compra e venda, esses nunca conseguirão registar as suas parcelas e muito 
dificilmente essa situação poderá vir a ser resolvida, sendo que a autarquia quer 
o respeito integral e inequívoco para com essas pessoas. Mas quer também que, 
por impossibilidade e por bem, seja dada uma aptidão turística nesta zona do 
Vale da Telha, através destes Planos de Pormenor. Entretanto, como não foi 
nada disto que a ParquExpo fez, por sua iniciativa a Câmara tomou a iniciativa 
de rescindir o contrato com a referida empresa. -------------------------------------  
Em novembro de dois mil e onze, conheceu o Senhor Inácio Estácio dos Santos, 
que é o maior proprietário do Vale da Telha, possuindo mais de cinquenta por 
cento de toda aquela área. Entretanto, este Senhor propôs à Câmara Municipal 
fazer o contrato de planeamento de acordo com a lei. A Câmara deliberou 
assinar o contrato, o qual respeita as condições expressas e prevê que seja 
sempre da Câmara a responsabilidade de elaborar os Planos de Pormenor, que o 
Senhor Inácio Estácio dos Santos pagaria os Planos de Pormenor. Desde o fim do 
primeiro trimestre de dois mil e doze que a autarquia tem vindo a trabalhar com 
a Biodesign, empresa que está a fazer este trabalho, o qual se encontra bastante 
adiantado e que muito gostaria que se encontrasse concluído ao longo do ano 
em curso. Já existe uma proposta de Plano, embora muito preliminar, que ainda 
não está em condições de ser apresentada nesta Assembleia, mas já pode ser 
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mostrada à Câmara Municipal. Seguidamente, sucede o estabilizar da proposta 
final, por parte da Câmara, a consolidação com todas as entidades através de 
diversas reuniões setoriais, uma conferência de serviços que será feita na CCDR 
onde será dada a aprovação final no Plano, depois será aprovado na Câmara e 
segue para discussão pública, para finalmente vir a ser aprovado por esta 
Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------  
�Relativamente à plantação de árvores dentro da vila de Aljezur, disse também 
ter essa sensibilidade, pois gosta de passar nas ruas e ver o verde da natureza e 
gostar particularmente das árvores que se encontravam na Rua Vinte e Cinco de 
Abril, as quais têm que ser abatidas e serem substituídas por outras, de acordo 
com o Plano de Pormenor, à semelhança do que também irá acontecer com as 
árvores que foram plantadas no largo da Igreja Nova. Sendo certo que a 
autarquia não tem sido feliz na escolha das espécies, mas que obviamente irá 
estar atenta a isso.------------------------------------------------------------------ 
�Quanto à questão do sentido único na rua onde se situa a supermercado SPAR, 
vai acautelar para que a situação seja resolvida.----------------------------------- 
�Em relação aos correios, disse que quanto a si, as Freguesias têm trabalhado 
bem a questão dos apartados, independentemente, de o fazerem com maior ou 
menor intensidade. Sendo que, nomeadamente, em zonas não urbanas, também 
é muito desagradável ver a forma como alguns “delinquentes” tratam aquelas 
infraestruturas. Referiu que houve um tempo em que os CTT deixaram de 
atribuir apartados às Juntas de Freguesia, precisamente por os mesmos serem 
vandalizados constantemente, aliás, as próprias pessoas passaram a ter muita 
insegurança quanto à sua correspondência ir para os apartados. Isto é uma 
questão cívica e, obviamente que as Juntas de Freguesia à sua maneira 
retomarão este processo.------------------------------------------------------------ 
�Acerca da Unidade de Cuidados Continuados, assentiu que de facto a 
autarquia “anda de braço dado” com aquela instituição, referiu que, para além 
dos duzentos e cinquenta mil euros previstos para a obra, a Câmara concedeu 
por duas vezes cinquenta mil euros, para de alguma forma fazer face a despesas 
de tesouraria e garantir o funcionamento daquela valência, face à ausência do 
Estado em pagar os valores que já deveria ter pago, verba esta que será 
devolvida à Câmara logo que a Segurança Social pague aquilo que deve. 
Esclareceu que a Unidade de Cuidados Continuados está estabilizada, os quartos 
estão todos ocupados, sendo que vinte e cinco deles estão no Sistema Nacional de 
Saúde e os restantes quatro podem ser geridos pela valência administrada pela 
Casa da Criança. Disse ainda que, apesar da conjuntura financeira atual, a 
Unidade de Cuidados Continuados de Aljezur não foi alvo de grandes cortes nas 
verbas, à semelhança daquilo que aconteceu com outras Unidades de Cuidados 
Continuados pelo país fora.--------------------------------------------------------- 
�Finalmente e quanto à questão da Ludoteca, disse não ter muito para dizer, 
precisamente por aquela ser uma infraestrutura da Junta de Freguesia de 
Odeceixe e, como se pôde verificar o Senhor Presidente da Junta já se antecipou e 
bem. Inclusive desconhecia que, já no decorrer deste mandato, tivesse havido 
uma cedência de espaço pela Junta de Freguesia de Odeceixe. ----------------------  
A Senhora Anadá Gomes disse não ter rigorosamente nada contra projetos que 
apresentam mais-valias para Odeceixe, mas que continua sem entender porque é 
que um espaço público é cedido a uma “empresa” que cobra as aulas de Yoga. 
Referiu que há várias hipóteses de haver contrapartidas para a Junta de 
Freguesia, nomeadamente, aulas grátis para a população, mas que gostaria de 
saber quais são as contrapartidas que nós temos, uma vez que as aulas estão 
publicitadas na internet, estão a ser cobradas e ainda não conseguiu entender o 
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que se passa.-----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Carlos Vieira disse que já anteriormente tentou explicar que 
efetivamente a Junta não foi informada que as aulas iriam ser cobradas. 
Relativamente às contrapartidas a Senhora responsável pelo projeto informou a 
Junta de Freguesia que estava disposta a dar aulas às crianças num horário a 
ser definido pela Junta. Ainda não foi possível chegar a um consenso, talvez 
futuramente e após diálogo com a interessada, desde que as aulas não sejam 
cobradas pois isso não está previsto vir a acontecer.-------------------------------- 
O Senhor José Cavaco disse que a Misericórdia de Odemira estava a vender 
património para conseguir aguentar a sua Unidade de Cuidados Continuados, 
relativamente à nossa Unidade de Cuidados Continuados a Casa da Criança 
previa obter algum lucro, pelos números que tem conhecimento e contas feitas 
perguntou como é que esta valência poderá vir a dar lucro. ------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu ter sido feito um estudo económico 
quando a questão do empréstimo foi aprovada, que sustentava toda essa 
questão. Tanto assim que, foi por causa de existir esse estudo económico, a 
banca teve partir para o projeto com a garantia de que o Estado iria obviamente 
pagar por cada um dos utentes. Disse considerar que, para já, o importante é 
que a Casa da Criança consiga pagar os vencimentos dos funcionários e o 
empréstimo à banca, coisa que está a acontecer. Verificando-se isto podemos 
estar perfeitamente tranquilos, independentemente de ter-mos que continuar 
devidamente atentos ao decorrer do processo apesar da atitude de grande rigor 
que a Casa da Criança sempre nos habituou. -----------------------------------------  
O Senhor Hermann Janssen disse que a resposta do Senhor Presidente à sua 
questão foi muito fraca, porque assim todas as intervenções da oposição estão 
causa anuladas. Por palavras simples, significa “obrigada pela sua atenção, mas 
esta estrada tem sempre problemas e fica como está”. Isto para si não é uma 
resposta, uma resposta é: “nós vamos analisar a situação, podemos 
encontrarmo-nos no sítio e vamos resolver o problema”. Esta não é uma boa 
situação com a oposição, porque fizeram muito mais propostas e requerimentos 
e sobre poucos assuntos têm uma resposta. Por exemplo, acerca das casas e 
terrenos dos quais a Câmara é proprietária, sobre a Zona Industrial, sobre a 
proposta de instalação de cabo ou fibra na Zona Industrial e muito mais coisas. 
Assim não podem trabalhar.-------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse ao Senhor Hermann que só não 
trabalharão com ele ou com a bancada da CDU, se eles não quiserem. Referiu 
que é muito simples da sua parte ir a passear, verificar que está um sinal 
tombado ou uma pernada de árvore caída e, em vez de dar indicação disso a 
alguém ou escrever uma carta, como tanta gente o faz, o Senhor Hermann faz 
uma proposta e diz à Câmara Municipal para ir lá cortar a pernada ou diz à 
Câmara Municipal para ir lá levantar o sinal. Disse que tanto ele próprio, como 
a Câmara Municipal estão disponíveis para trabalhar com o Senhor Hermann e 
com quer que seja, agora dizer que a sua resposta não lhe serve é um pouco 
demais.------------------------------------------------------------------------------  
Uma vez que estão a falar das propostas fantásticas que a CDU faz, embora não 
tivesse qualquer intenção de trazer o assunto, o Senhor Presidente da Câmara 
informou que iria passar a ler uma carta remetida pelo Senhor Hermann acerca 
da Santa Casa da Misericórdia de Aljezur, tal como o fez. --------------------------  
Após a leitura da mesma, o Senhor Presidente da Câmara disse que o Senhor 
Hermann deve é perguntar à Santa Casa da Misericórdia. Não deve perguntar 
nem ao Presidente da Câmara, nem à Senhora Vereadora do Pelouro. Mas pior 
do que isso, o Senhor Hermann faz uma proposta, a proposta que o Senhor faz é: 
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“por isso, nós (imagino CDU) propomos, se a Câmara transfere tanto dinheiro 
dos contribuintes para o serviço da Santa Casa, a Câmara (vai ao ponto de dizer 
isto) precisa de dois votos na direção da Santa Casa da Misericórdia”. O Senhor 
Hermann quer que a Câmara tome a Santa Casa da Misericórdia de assalto. É o 
que está a dizer. Porque se nós ajudamos a Santa Casa da Misericórdia e 
patrocinamos a Santa Casa da Misericórdia na ação social, o Senhor está a 
sugerir que a Câmara tome a Santa Casa da Misericórdia de assalto, que é uma 
IPSS, constituída de uma forma legal, através de uma forma democrática e 
através de eleições. Isto só lembra numa ditadura, isto só lembra num país 
totalitário. É destas propostas que o Senhor Hermann está a falar? É que se é 
destas propostas que o Senhor Hermann está a falar, então estamos falados.- ---  
O Senhor José Cavaco chamou a atenção para o facto do sinal de STOP que está 
na rua da antiga Escola C+S, junto à Rua dos Bombeiros estar situado muito 
atrás não permitindo uma visibilidade adequada, dizendo já ter assistido a um 
episódio em que a GNR multou um automobilista que parou a viatura um pouco 
depois do sinal, para ver se poderia entrar na faixa de rodagem. Disse ainda que 
a GNR deveria avisar a Câmara que o sinal estava mal colocado, ao invés de 
estar à espreita da oportunidade de multar alguém e sugeriu que a autarquia 
analise a situação, de forma a evitar este tipo de armadilhas.---------------------- 
O Senhor Hermann Janssen disse não saber onde é que o Senhor Presidente da 
Câmara leu alguma coisa sobre árvores e troncos, que o Senhor Presidente faz 
um pouco de polémica e que não é verdade o que ele disse.--------------------------  
Quanto à ditadura, também não a querem, e que o Senhor Presidente da Câmara 
não leu bem a proposta sobre a Santa Casa da Misericórdia, o que escreveram 
foi que, quando a Câmara dá quase oitenta e quatro euros mil euros ou mais, 
para apoio domiciliário em Odeceixe, na Bordeira e agora talvez nas Alfambras e 
Vales, eles pensam quando damos tanto dinheiro dos contribuintes, nós temos de 
influenciar também o pouco do trabalho da Misericórdia e acha que isto é 
possível.----------------------------------------------------------------------------- 
Quanto à Santa Casa da Misericórdia, disse que, aquilo que eles pensam é que, 
uma vez que a Câmara dá tanto dinheiro dos contribuintes também têm que 
influenciar o trabalho feito pela Misericórdia e pensa que isso é possível. ---------  
O Senhor Presidente da Câmara disse não acreditar que o Senhor Hermann 
tenha sido capaz de repetir aquilo que disse outra vez. É que o Senhor insiste. O 
Senhor já alguma vez esteve num movimento associativo? --------------------------  
O Senhor Hermann Janssen disse: “isto é uma coisa de negócio, ou não?” ---------  
O Senhor Presidente da Câmara disse: “ai é um negócio?” Mas onde? Só se na 
Coreia do Norte. Então quer dizer, se dá à Santa Casa da Misericórdia é porque 
são do PS, mas não dá ao Juventude Clube Aljezurense é porque são do PSD. Se 
dá, então enquanto Presidente de Câmara tem que colocar a Vereadora do 
Pelouro e provavelmente o Vice-Presidente de Câmara dentro da Casa da 
Criança, dentro da Santa Casa da Misericórdia, dentro do Juventude Clube 
Aljezurense, dentro de outras associações, porque transfere para lá verbas. E o 
Senhor Hermann ainda repete isso outra vez? Está convencido que isso funciona 
assim? Mas não, não funciona. Do ponto de vista democrático não funciona 
assim. Senhor Hermann desculpe-lhe e lamenta dizer-lhe isto, mas foi o Senhor 
que começou a falar em propostas. É porque não sabe se tem a noção da 
gravidade do que escreveu e do que acabou de dizer. Mas quem somos nós, 
Câmara Municipal, num sistema democrático, num sistema plural, para 
fazermos ingerência num movimento associativo e nas IPSS’s locais? Quem é a 
Câmara para isso?-------------------------------------------------------------------
Quanto muito, a Câmara constata que os fundos que está a atribuir a uma IPSS 
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local, que os fundos que está a atribuir a uma associação ou que, os fundos que 
está a atribuir a uma coletividade, estão a ser mal geridos ou estão a ser 
desbaratados e, a Câmara corta. É isso que a Câmara faz. Agora, a Câmara não 
“toma de assalto” essas associações, coletividades ou instituições de solidariedade 
social, Senhor Hermann. Perceba isto, com o devido respeito obviamente. --------  
O Senhor Carlos Vieira, em relação aos CTT, disse que no dia trinta e um de 
janeiro do corrente ano o funcionário que estava naquele serviço em Odeceixe, 
resolveu encerrar o mesmo só avisando no próprio dia. Entretanto, no dia 
quatro de janeiro decorreu uma reunião entre a Junta de Freguesia e os CTT, na 
qual foi proposto por um representante da empresa que aqueles serviços 
deveriam passar a ser assegurados pela Junta de Freguesia, tendo-lhe sido 
comunicado que a situação era pouco viável uma vez que a Junta apenas tinha 
ao seu serviço uma funcionária administrativa. Entretanto procuraram 
encontrar alguém que pudesse desempenhar essas funções, foi feita nova 
reunião com essa pessoa e o representante dos CTT e ficou decidido que aquele 
serviço voltará a funcionar a partir do próximo dia três de março.----------------- 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: – Foi apresentada 
a proposta do Regimento da Assembleia Municipal para o presente mandato, 
elaborado pela comissão eventual criada na sessão extraordinária de oito de 
novembro de dois mil e treze. ----------------------------------------------------------  
A Senhora Anadá Gomes chamou a atenção para o facto dos Períodos Antes da 
Ordem do Dia estarem a ultrapassar o tempo previsto em Regimento de uma 
hora e trinta minutos. ------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia esclareceu que a Lei número setenta e cinco 
diz que esse período deverá ter uma duração máxima de sessenta minutos. -------  
O Senhor Iládio Furtado disse querer agradecer toda a disponibilidade 
manifestada pelo Senhor José Hugo, o qual conseguiu e muito bem espelhar a Lei 
na proposta de Regimento desta Assembleia Municipal, não houve ambição mas 
houve cumprimento de tudo aquilo que é a Lei. Lamenta não ter conseguido dar 
todo o apoio que desejaria na elaboração deste documento, por motivos de 
ordem profissional. No entanto, teve a possibilidade de ler várias vezes e 
cuidadosamente o diploma, chamando a atenção para vários pormenores. -------  
Pelo Senhor Presidente da Assembleia foram feitos alguns considerandos acerca 
do documento em análise. --------------------------------------------------------------  
O Senhor Iládio Furtado solicitou ainda que os documentos a serem debatidos 
nas sessões, reconhecendo o prazo legal do envio dos mesmos, se possível que o 
envio dos relevantes para o Município seja dentro do possível seja enviado com 
maior antecedência. --------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Hugo Ferreira disse querer congratular o Senhor Presidente da 
Assembleia pela iniciativa de elaborar o Regimento, com a parceria de todas as 
bancadas com assento nesta Assembleia Municipal. ---------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar o Regimento da Assembleia Municipal. --------------------------------------  
 

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 a presença 
de todos os membros. -------------------------------------------------------------------  
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PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: – O Senhor Hermann Janssen perguntou qual o ponto de situação do 
apoio domiciliário a ser desenvolvido nas Alfambras e nos Vales.------------------- 
Referiu-se também ao curso desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal 
de Aljezur e a Associação Vicentina, perguntando se as pessoas que o frequentam 
depois têm a possibilidade de trabalhar naquela área, ou se é um daqueles 
muitos cursos que há uns anos atrás foram promovidos com verbas da CEE, em 
que a maioria dos seus principiantes nunca conseguiu lugar no mercado de 
trabalho dentro da respetiva área. ----------------------------------------------------  
Questionou ainda acerca das obras do POLIS na Praia da Amoreira, 
nomeadamente, quanto aos lugares de estacionamento.--------------------------- 
Quanto ao Plano de Pormenor de Aljezur, pensa que este não é o mais adequado 
para a vila de Aljezur.------------------------------------------------------------------ 
O Senhor José Cavaco disse que os cascos urbanos antigos deveriam ser mais 
preservados. Que a Câmara deveria fazer uma intervenção naquilo que já existe, 
ao invés de fazer novas urbanizações, talvez adquirindo e recuperando casas 
para posteriormente as entregar e, provavelmente essa hipótese não seja mais 
onerosa. Odeceixe é um caso que salta há vista, não tem praticamente ninguém 
a viver na baixa da vila, pois a maioria foi viver para a urbanização dos 
Malhadais. E isso nota-se inclusive nos estabelecimentos que estão praticamente 
todos encerrados, o que é de lamentar.----------------------------------------------- 
Relativamente ao apoio domiciliário prestado pela Santa Casa da Misericórdia, 
nomeadamente nas Alfambras e nos Vales, o Senhor Presidente da Câmara 
referiu que este é um processo que já se iniciou, no caso concreto das Alfambras, 
o mesmo está a ser validado pelas respetivas Juntas de Freguesia tanto de 
Bordeira como de Aljezur. Inicialmente está a ser elaborado um estudo/inquérito 
uma vez que convém avaliar convenientemente o desenvolvimento desta 
valência. Pois como se sabe, muitas vezes a vontade de ter o serviço não 
corresponde na íntegra à sua real necessidade. Validados que sejam esses 
serviços, a Câmara terá que rever os apoios já concedidos, terá que ver se na 
Segurança Social há capacidade para fazerem novos acordos para a autarquia 
ficar de alguma forma mais “leve” do ponto de vista do apoio financeiro que irá 
dar. Todo este processo é moroso e não se pode pensar que irá estar concluído de 
um dia para o outro, como devem calcular. No caso concreto do Centro de Dia 
da Bordeira, na altura houve a necessidade de comprar uma carrinha e de 
contratar mais cinco pessoas, para que a valência pudesse ser uma realidade. E a 
Santa Casa não tinha essa disponibilidade financeira, por isso é que a autarquia 
transfere, mensalmente, uma verba no montante de dois mil euros para aquela 
instituição fazer face a essas despesas. Alargando o raio de ação, obviamente 
que os protocolos têm que ser revistos, mas pensa que tudo está a decorrer de 
forma a resolver esta necessidade.---------------------------------------------------- 
Em relação aos cursos promovidos pela Associação Vicentina, disse não poder 
estar mais de acordo, que gostaria que as pessoas saíssem desses cursos, os quais 
têm uma componente financeira e, pudessem vir a trabalhar no ramo ou, 
eventualmente conseguissem gerar o seu próprio negócio/empresa, no entanto, 
essa garantia não a pode dar, apesar de esse ser o espirito da promoção desses 
cursos. -----------------------------------------------------------------------------------  
Quanto ao estacionamento da Amoreira, salientou o facto de que em todas as 
zonas turísticas, durante a época alta todos os estacionamentos são poucos, 
particularmente junto às praias. Quanto ao facto de serem em menor número, 
não é essa a ideia que tem, o que acontecia até agora é que as pessoas 
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estacionavam por tudo quanto era lado indiscriminadamente, inclusive em cima 
das dunas. O que está a ser feito é no sentido de criar regras de estacionamento, 
para que o mesmo não ocorra de forma anárquica, para que não haja o pisoteio 
das dunas ou das espécies consideradas endógenas e que são autóctones do 
PNSACV, nomeadamente, do nosso Município. ---------------------------------------  
Relativamente ao Plano de Pormenor de Aljezur, disse discordar em toda a 
dimensão com aquilo que foi dito pelo Senhor Hermann, visto que o Plano de 
Pormenor de Aljezur é do mais conservador possível, nomeadamente, nas zonas 
do Castelo, do Degoladouro e das Cabeças, que respeita integralmente a 
tradição, o edificado urbano existente. Em possíveis casos, se a Câmara tivesse 
disponibilidade financeira adquiria alguns dos edifícios que ali estão, para os 
mandar demolir e para os colocar de acordo com o que o Senhor José Cavaco 
dizia, ou seja colocá-los ao nível daquele casco que é considerado o “presépio” de 
Aljezur. Essa tem sido sempre a preocupação da autarquia, tanto que o Plano de 
Pormenor de Aljezur já estava a ser elaborado antes da sua entrada na Câmara 
Municipal, tendo ao longo de todos estes anos sofrido inúmeras alterações. 
Outra coisa que não corresponde à verdade, é dizer-se que o Plano de Pormenor 
de Aljezur vai fazer a Variante. O que acontece é que no Plano de Pormenor, por 
um aspeto meramente indicativo, encontra-se desenhado o último estudo 
elaborado pela Estradas de Portugal e, que, a Câmara Municipal anuiu há mais 
de quatro anos, após várias sessões de discussão pública, com o qual também ele 
concorda no sentido de fazer a ligação entre a ponte de Aljezur e o términus da 
“Casa Cintra”. Sinceramente tem dúvidas quanto ao facto de alguma vez esse 
estudo vir a passar do papel para a obra, tanto é que a construção desta 
Variante vem sendo falada desde o tempo ao Salazar. Aqui o que estamos a falar 
é de uma solução, que mesmo não sendo boa, se algum dia viesse a ser feita, 
seria de facto a melhor solução para resolver o problema dos pesados da Rua 
Vinte e Cinco de Abril. Podemos sempre voltar à “estaca zero” e promover a 
discussão: é necessário, ou não, tirar os pesados Rua Vinte e Cinco de Abril? 
Referiu ainda o dele próprio ter sido criticado por, uma questão de segurança e 
de salubridade, ter mandado demolir o prédio onde estava a Mercearia da Ponte. 
Curiosamente, há pessoas que o criticaram e que hoje chegam e lhe dizem: “sim 
senhor, que ato de coragem que tu tiveste, é outra coisa completamente 
diferente”. “De facto, o que estava a “entalar” a vila era aquele prédio”. 
Pessoalmente, não considera que tenha tido qualquer tipo ato de coragem, 
apenas foi um ato de bom senso, visto que o edifício estava a ruir. Tal como se 
pode constar nos relatórios técnicos. O certo é que, hoje, as pessoas já olham e já 
questionam se será mesmo necessário a construção de uma variante, dada a 
atual amplitude daquela curva.------------------------------------------------------- 
Quanto à eventual criação de uma nova zona urbana naquela área, considera 
que isso faz sentido. Se, eventualmente, alguém lhe explicar porque é que isso 
não faz sentido, talvez ele possa a vir a entender. Caso contrário, é da opinião 
que, ao ser feito um projeto, ou no decorrer de um processo prospetivo de 
planeamento, não se pode pensar no dia de hoje, temos que pensar a médio e/ou 
longo prazo. Quem pensou em Aljezur, pensou que a área de expansão urbana 
poderia ocorrer na zona da Igreja Nova e foi isso que aconteceu, 
independentemente de todos os defeitos, ou feitios. O grande desafio do Poder 
Autárquico, e não só, pois este é também o grande desafio dos governantes, dos 
futuros governantes e dos cidadãos, consiste em reverter vida para os cascos 
urbanos das nossas cidades e das nossas vilas. Agora, estando nós em pleno 
PNSACV, tendo-mos conseguimos conquistar “a pulso” aquela zona, como zona 
de expansão urbana até ao cruzamento para o Vale da Telha. Ao ser elaborado 
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um Plano de Pormenor, como é que se pode deixar de ter o cuidado de prever que 
a médio/longo prazo possa vir a haver uma zona consolidada a sul de Aljezur? 
Como se pode deixar de revitalizar uma zona urbana com as características 
históricas que a nossa apresenta? -----------------------------------------------------  
O Senhor Hermann Janssen disse ser verdade que, na época balnear os 
estacionamentos nunca são suficientes, que é necessário criar regras, mas não se 
pode diminuir os lugares de estacionamento. Com a obra que está a ser feita na 
Amoreira, vão desaparecer cerca de sessenta lugares de estacionamento junto à 
praia e outros tantos na zona do rio. As pessoas vão estacionar os carros fora 
das zonas de estacionamento e vão ser multadas, o que dá uma má imagem do 
turismo em Aljezur. Na praia do Vale Figueiras acontece a mesma coisa. Disse 
saber que a Variante não tem nada a ver com o novo plano da vila, mas está 
tudo ligado. Que com o novo plano vai-se destruir a vista de Aljezur a 
médio/longo prazo, pois considera que não é necessário promover mais 
urbanização na vila de Aljezur, muito menos na zona histórica e que a mesma 
deveria ser feita na Igreja Nova ou onde mora o Senhor Presidente, na zona 
Barrada, onde ainda se encontram disponíveis trinta ou quarento lotes para 
construção.------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente da Câmara disse não entender onde é que o Senhor 
Hermann viu que está prevista uma nova urbanização no centro histórico de 
Aljezur, uma vez que a zona de expansão urbana fica ao lado da “Casa Cintra”, à 
saída de Aljezur no sentido norte/sul. Como é que isso poderá estragar a 
paisagem de Aljezur, se a zona do Castelo, do Degoladouro e das Cabeças 
continua a ser observada como um monobloco? Disse poder aceitar a visão do 
Senhor Hermann, mas considera-a uma visão muito redutora do ponto de vista 
do planeamento. Pessoalmente e, enquanto aljezurense, não deseja que Aljezur 
venha a ser uma grande urbe de cinquenta/sessenta mil habitantes, nem tão 
pouco de quinze ou vinte mil. Mas se, eventualmente, conseguirmos aumentar 
esse número dos cerca de seis mil atuais até aos dez mil, isso é muito bom. 
Quanto à zona onde mora, referiu que aquele é um loteamento de iniciativa 
privada e tanto quanto sabe, os lotes estão todos vendidos apesar de ainda não 
estarem todos construídos.------------------------------------------------------------- 
Quanto à questão do estacionamento, referiu que aquilo que se pretende com 
esta obra é ordenar a zona, é criar regras, para que se possa preservar toda 
aquela área que inclusive está integrada em pleno Parque Natural. Tal como se 
sabe, regrar também é constranger de alguma forma, nunca se consegue ter o 
melhor de dois mundos.---------------------------------------------------------------- 
O Senhor José Cavaco, à semelhança do Senhor Presidente, disse considerar a 
vila de Aljezur muito mais que um presépio, ao longo de alguns anos tem visto 
demolir casas e substituí-las por oliveiras e por um jardim, logo já pode ser 
considerada um quadro bíblico, o jardim das oliveiras. Acha que o mais perigoso 
em manter o trânsito de pesados na Rua Vinte e Cinco de Abril, tem a ver com o 
tráfego de matérias perigosas, as quais deveriam ser desviadas.-------------------  
Relativamente à obra da Amoreira, perguntou se iria ser feito algum balneário? 
Pois se isso não acontecer, o pisoteio das dunas continua a ser forçado. Se iria 
ser instalada energia elétrica? Se não o for, é recomendável que seja feita uma 
conduta técnica, para evitar que futuramente tenha que se abrir valas para os 
cabos subterrâneos, para além de também ficar mais barato. ----------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse concordar com a opinião do Senhor, tanto 
em relação ao trânsito de pesados na Rua Vinte e Cinco de Abril, como em 
relação à questão das infraestruturas elétricas na Amoreira, situação essa que 
também já foi acautelada junto do empreiteiro da obra. ----------------------------  
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PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE À EMPREITADA DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DA JUNTA DE FREGUESIA DE 
ALJEZUR – TRABALHOS A MAIS: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação 
da Câmara Municipal tomada em reunião de catorze de janeiro de dois mil e 
catorze, a qual fica arquivada em pasta própria. ------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara referiu com a publicação da lei setenta e 
cinco barra dois mil e treze, esta competência é da Assembleia Municipal.------ 
O Senhor José Cavaco referiu que a cobertura do edifício deveria de ter sido feita 
em telha.-------------------------------------------------------------------------------- 
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção do membro José Cavaco, aprovar a atribuição de apoio financeiro 
referente à empreitada de impermeabilização da cobertura da Junta de 
Freguesia de Aljezur – trabalhos a mais.---------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
PARA DOIS MIL E CATORZE: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da 
Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e cinco de fevereiro de dois mil e 
catorze, que acompanhava o respetivo documento, os quais ficam arquivadas em 
pasta própria.--------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Câmara disse que havia a possibilidade de virem a ser 
abertas candidaturas a fundos comunitários, foi incluído o desassoreamento das 
embocaduras das ribeiras, reparação de escadas e passadiços resultantes do 
último temporal e reparação de pontão do Carrascalinho, estas verbas têm de 
estar previstas em orçamento para se poder lançar as empreitadas para resolver 
estes problemas.------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor José Cavaco referiu que e recarga das areias deveria de ser feita com a 
colocação de arbustos para a retenção das areias.-----------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a primeira revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para 
dois mil e catorze.----------------------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO  
PROCEDIMENTOS CONCURSAIS ABERTOS PELO AVISO PUBLICADO NO 
DIÁRIO DA REPÚBLICA – II SÉRIE NÚMERO SESSENTA E OITO, DE OITO DE 
ABRIL DE DOIS MIL E TREZE – RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: – Pela Mesa foi 
lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de vinte 
e cinco de fevereiro de dois mil e catorze, a qual fica arquivada em pasta 
própria.---------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Câmara disse que este pedido tem a ver com avaliação 
psicotécnica de candidatos a concursos, as quais são realizadas pelo Instituto 
Nacional de Administração e estão levar demasiado tempo, sendo este pedido à 
Assembleia no sentido de evitar que se verifique a nulidade dos concursos que 
estão a decorrer.------------------------------------------------------------------------ 
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a ratificação de despacho referente a procedimentos concursais abertos 
pelo aviso publicado no diário da república – II série número sessenta e oito, de 
oito de abril de dois mil e treze. --------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEEIISS  
MOÇÃO APRESENTADA PELO PSD – DEFESA CONTRA A ACÇÃO DOS 
TEMPORAIS  E  INCREMENTO  DO TURISMO: – Pelo Partido Social Democrata 
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foi apresentada a seguinte moção: ----------------------------------------------------  
“DEFESA CONTRA A AÇÃO DOS TEMPORAIS E INCREMENTO DO TURISMO ------  
Os últimos temporais que devastaram a costa portuguesa, mostraram que é 
imperioso tomar medidas atempadas de prevenção que evitem, ou reduzam os 
seus efeitos preversos. Cada vez mais, portanto a gestão costeira não se 
compadece com o deixa andar, nem com soluções tomadas com fracos 
conhecimentos que, regra gerar, apenas têm empossado engrossado o 
despesismos sem que atinjam os resultados anunciados.---------------------------- 
Ao invés disto, a protecção costeira deve ser sempre abordada num contexto 
integrado visando vários benefícios, como o evitar a deriva das areias, o 
aumento da biodiversidade e a promoção dos desportos aquáticos tendo em 
conta o incremento do turismo.------------------------------------------------------- 
Este ano na feira de turismo de Madrid, uma das maiores feiras mundiais nesta 
área, Portugal apostou forte no surf a força das imagens das grandes ondas que 
correram o mundo. A Nazaré é o surf “estão a mostrar o que há de fabuloso em 
Portugal” – diziam, sem paralelo na Europa continuando a atrair cada vez mais 
visitantes. Tiago Pires que eliminou, no ano passado o norte-americano Kelly 
Slatter (oito vezes campeão do mundo) diz deste fenómeno que, que com a 
velocidade a que o surf cresce no nosso país, mais cedo ou mais tarde não vai 
haver ondas para todos. ----------------------------------------------------------------  
É portanto tempo de Aljezur “cavalgar a crista da onda” candidatando-se, a par 
das medidas tradicionais de consolidação, a reforçar o Algarve com mais esta 
valência, já que a sua costa tem a melhor aptidão para esta prática na região, 
investindo com um estudo sério e fundamentado num recife artificial 
multidisciplinar (RAM) como muitos que vão aparecendo por todo o mundo. Por 
exemplo, na Inglaterra, em Boscombe, começou a ser construído o primeiro 
destes recifes no hemisfério norte, cujas autoridades locais estimam que renda 
pelo menos dez milhões de libras/ano sé em termos de marca e imagem a nível 
nacional. Isto num local que tem apenas setenta e sete dias estimados de surf 
por ano. ----------------------------------------------------------------------------------  
Em Portugal irá nascer um destes recifes no Estoril, cuja viabilidade já foi 
confirmada num estudo que envolve o IST, o LNEC e a Faculdade de Ciências de 
Lisboa ao abrigo dum protocolo com a Câmara de Cascais e que tem em estudo 
alguns mais para promover a biodiversidade por colonização destas estruturas. 
A equipa envolve, entre outros investigadores e cientistas, alguns relacionados 
com a prática da modalidade como os professores Pedro Bicudo, do 
Departamento de Física do IST e líder do projecto e Pedro Monteiro do LNEC. ----  
Considerando que os tempos de crise também comportam oportunidades, é 
tempo do Município de Aljezur sair do cinzentismo que o tem condenado e tomar 
uma posição vanguardista, agora que o último pacote de milhões da Europa se 
aproxima, e assumir uma candidatura a estrutura deste tipo (RAM) que, 
lembramos, (um) evita a deriva das areias, (dois) promove o enchimento das 
praias, (três) incrementa a biodiversidade, (quatro) modela a onda tornando-a a 
ideal para o surf e, com tudo isto, implemente o turismo e grangeia prestígio. ---  
José de Oliveira Cavaco.” ---------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor José Cavaco foi feita uma breve explanação acerca do documento 
em análise. ------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Maria da Luz fez alguns comentários acerca do assunto.----------- 
O Senhor João Santos disse ter lido um artigo numa revista de surf, o qual 
considerava a Praia da Carrapateira uma das cinquenta melhores praias do 
mundo para a prática do surf, encontrando-se classificada em vigésimo primeiro 
lugar.------------------------------------------------------------------------------------ 
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O Senhor Carlos Vieira em nome da bancada do Partido Socialista, apresentou a 
seguinte declaração de voto:----------------------------------------------------------- 
“Sem prejuízo da “bondade” da moção apresentada pelo PSD; ----------------------  
Sem prejuízo das mais-valias inerentes `ação proposta, nomeadamente ao nível 
da biodiversidade, desassoreamento de areais, hipotética modelação da “onda”, 
tornando-a ideal para o surf, que na nossa opinião já o é; --------------------------  
Em suma, sem prejuízo do que aparentemente pode constituir uma boa prática, 
ais inda sem resultados práticos, (resumem-se a estudos apenas) até porque a 
ação cruza com uma série de fenómenos naturais relacionados com o mar, cada 
vez mais frequentes, difíceis de explicar, estudar e prever e que importa refletir; -  
Desconhecendo-se o custo deste tipo de intervenção, mas seguramente 
ascenderão a muitos milhões de euros; ------------------------------------------------  
Atendendo ao facto que do pouco que se conhece ainda acerca do próximo 
quadro comunitário, é certo que os “novos dos milhões da Europa”, não 
sustentarão seguramente este tipo de ações – Recife Artificial Multidisciplinar; --  
Considera a bancada do Partido Socialista desta Assembleia Municipal, que a 
moção sendo pertinente, poderá encerrar e ter tanto de vanguardista como de 
desprendimento da realidade, “quiçá” megalómana para os tempos que vivemos;-  
Face a todos os considerandos acima expostos, atendendo ao desconhecimento 
da previsão de tal ação, se é enquadrável ou não em termos de fundos 
comunitários, considerando que tal estudo deve fazer parte duma visão 
estratégica para uma política sustentável de exploração do nosso mar e por isso 
da responsabilidade do Governo, não merecerá da nossa parte o voto favorável 
por nos parecer inoportuna.----------------------------------------------------------- 
Finalmente relembramos que é o facto de muitos querem “cavalgar a crista da 
onda” sem olhar a custos e à sustentabilidade das ações a empreender que em 
muitos municípios do país, no sector público do estado, no próprio estado e 
mesmo no sector privado chegámos e fomos capazes de desbaratar dinheiro e 
constituir, erguer ou patrocinar verdadeiros “elefantes ora brancos, ora 
cinzentos”. -------------------------------------------------------------------------------  
Ainda assim, julgamos tratar-se de ação a ter “em carteira” por parte do 
executivo da autarquia.” ---------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco sugeriu que fosse convidado um entendido na matéria, 
para falar sobre o assunto, para posteriormente ser tomada uma decisão. Pois 
não se deve ter medo do futuro, nem tão pouco de tomar iniciativas arrojadas, 
desde que devidamente acautelados os possíveis imprevistos.----------------------- 
O Senhor Hermann Janssen disse não ter conhecimento sobre o assunto, 
sugerindo que esta moção seja enviada para a Universidade do Algarve 
juntamente com um pedido de esclarecimentos.-------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse saber que este é um assunto 
particularmente caro ao Senhor José Cavaco, no entanto e em abono da 
verdade, concorda com a posição de salvaguarda manifestada pela bancada do 
PS, nomeadamente no que diz respeito aos custos. Chamou a atenção para o 
facto de todos enchermos a boca para falar de estratégias para tudo e mais 
alguma coisa, fazendo recair em cima das autarquias aquilo que são 
competências claras e inequívocas do Estado. Não podemos esquecer que o 
Estado tem obrigações, nomeadamente quanto a refletir sobre uma política 
sustentável de exploração do mar.---------------------------------------------------- 
A Senhora Anadá Gomes disse que caso fosse necessário, conseguiria trazer um 
professor da Universidade do Algarve.------------------------------------------------ 
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 
os votos a favor dos membros Iládio Furtado, Cândida Novais e José Cavaco, 
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contra dos membros Manuel Cristo, Licínia Rodrigues, José Carlos Silva, José 
Hugo Ferreira, José Maria da Luz, Maria Emília Rosendo, Johannes Schydlo, José 
Almeida, Henrique Henriques, João Santos, Carlos Vieira e Rui Josué, abstenção 
dos membros Marlene Carneiro, Emanuel de Jesus, Anadá Gomes e Hermann 
Janssen, rejeitar a moção da defesa contra a acção dos temporais e incremento 
do turismo.------------------------------------------------------------------------------ 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

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

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 zero horas e vinte minutos do 
dia um de março de dois mil e catorze, mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente ata.---------------------------------------------------------------- 
 

E eu, José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a 
redigi e subscrevo. ----------------------------------------------------------------------  
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