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ASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPAL    DE ALJEZURDE ALJEZURDE ALJEZURDE ALJEZUR 
 
 

Ata da primeira sessão extraordinária de 2015 
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LOCAL: SALA de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 10 de Agosto de 2015 

INÍCIO: 20:45 horas 

ENCERRAMENTO: 22:30 horas 
 

� 

 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 
Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  

José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  
José Hugo Tomás Ferreira, Segundo-Secretário 
 

MEMBROS PRESENTES: 
Licínia Mendes Rodrigues, Marlene Cigarra Abrantes Carneiro, José Maria da 
Luz, Iládio de Jesus Alves Furtado, Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, 
Johannes Alexander Schydlo, Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, José Almeida 
da Silva, Francisco dos Santos Sérgio, Henrique Manuel Ramos Henriques, João 
Paulo da Encarnação dos Santos, Carlos Manuel Rosa Vieira e Rui Manuel Pires 
Josué Guerreiro 
 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  
José de Oliveira Cavaco, substituído por Fernando Jorge de Oliveira Duarte 
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO:  
Anadá de Filipitsch Gomes 
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MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 
José Manuel Velhinho Amarelinho – Presidente, José Manuel Lucas Gonçalves e 
António José Monteiro Carvalho – Vereadores 
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ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da totalidade/maioria dos 
membros da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou 
aberta a sessão pelas 20:40 horas 
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TOMADA DE POSSE: – O Senhor Américo Martins de Novais, portador do Bilhete 
de Identidade número um milhão vinte e três mil quatrocentos e noventa e três 
emitido em nove de janeiro de dois mil e oito, pelos Serviços de Identificação de 
Faro, em substituição da Senhora Cândida Margarida Coelho Marreiros de 
Novais, eleita nas listas do Partido Social Democrata, que pediu a suspensão de 
mandato até ao final do corrente ano. ------------------------------------------------  
 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: – O Senhor Fernando Jorge de Oliveira Duarte, 
portador do Bilhete de Identidade número sete milhões seiscentos e quarenta e 
dois mil trezentos e vinte, emitido em quinze de julho de dois mil e sete, pelos 
Serviços de Identificação de Faro, passou a fazer parte dos trabalhos em 
substituição do Senhor José de Oliveira Cavaco, eleito nas listas do Partido Social 
Democrata. ------------------------------------------------------------------------------  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
SPACECON – CONSULTADORIA IMOBILIÁRIA, LDA. – PEDIDO DE 
DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL – PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 
UM EMPREENDIMENTO TURÍSTICO EM ESPAÇO RURAL, SITO EM VALE 
PALHEIRO: – Pela Mesa foi lido o e-mail apresentado pela empresa SPACECON – 
Consultadoria Imobiliária, Lda, de quinze de julho de dois mil e quinze, 
solicitando que seja emitida pela Assembleia Municipal uma declaração de 
interesse municipal, referente ao projeto de construção de um Empreendimento 
Turístico em Espaço Rural, que está a construir em Vale Palheiro – Aljezur. -------  
O Senhor Presidente da Assembleia procedeu à introdução do presente assunto, 
passando de imediato o uso da palavra ao Senhor Presidente da Câmara. --------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi feita uma breve explanação sobre o 
presente assunto, prestados os devidos esclarecimentos acerca da necessidade do 
mesmo ser presente nesta Assembleia Municipal. ------------------------------------  
O Senhor Américo de Novais perguntou o que está previsto ser feito no Vale 
Palheiro? Pois, dando uma volta pelo local, ficou com a ideia de que ali estaria a 
ser feita uma zona de eventos, tendo dúvidas que isso seja de interesse 
municipal. Se, eventualmente, ali for construído um campo de golf, será a 
primeira pessoa a assinar. -------------------------------------------------------------    
O Senhor Johannes Schydlo disse que, pelo que sabe, só podem ser feitas 
construções com um andar em zonas rurais. Ali, concretamente, todas as 
construções têm dois andares, perguntando como isso é possível?  -----------------   
O Senhor Presidente da Câmara começou por responder à última questão 
colocada, esclarecendo que, naquele caso concreto, não são consideradas 
construções com dois andares, mas sim, construção composta por cave com 
áreas técnicas, mais um piso. No entanto, o atual regulamento do PNSACV já 
prevê a possibilidade de construção de dois pisos. -----------------------------------  
Relativamente à primeira questão, esclareceu que o que ali está a ser construído 
é precisamente um empreendimento destinado a turismo em espaço rural, 
constituído por vários pequenos apartamentos. Assegurou que ali não vai ser 
construído nenhum campo de golf, pois se isso viesse a acontecer, o Senhor 
Américo de Novais diz que seria a primeira pessoa a assinar, enquanto ele seria a 
primeira pessoa a opor-se a uma construção desse género naquela várzea. -------  
O Senhor Américo de Novais disse que junto da piscina encontram-se grandes 
salões, não vê lá apartamentos. -------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu mais uma vez que aquele é, 
inequivocamente, um projeto de turismo em espaço rural, se tem salões ou não, 
disse não fazer ideia. Apenas tem conhecimento que o projeto contempla um 
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SPA, um restaurante e unidades de hospedagem de hotelaria. Quanto ao 
construído a partir da pré-existência, vão ter que abdicar dessa área de 
construção e convertê-la numa espécie de jardim, porque não podem ter de facto 
toda aquela área de construção. -------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo disse ter tido conhecimento que durante a época de 
cheias, tiveram ali problemas, tendo inclusive que construir um dique para que a 
água não chegasse às casas. -----------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que aquele é também um projeto 
vocacionado para a implantação de núcleos de pequenas hortas. Aquilo que 
supostamente parece uma piscina, não o é, pois trata-se de um tanque de rega. 
No que se refere à época de cheias, obviamente que aquela várzea será inundada 
visto se encontrar em leito de cheias. Mas se o projeto obteve a aprovação da 
RAN e da REN, quem é a Câmara Municipal para dizer o contrário. ---------------  
O Senhor Presidente da Assembleia referiu que, não é competência da Assembleia 
Municipal, analisar projetos. O que aqui está em causa é emissão, ou não, de 
uma declaração de interesse municipal referente ao projeto, por parte da 
Assembleia Municipal, à semelhança do que foi feito pela Câmara Municipal. ---- 
O Senhor Fernando Duarte perguntou se esta empresa irá mudar a sede para 
Aljezur, ou mantê-la-á em Lisboa. Isto poderá parecer irrelevante, mas mais 
tarde, em termos estatísticos poderá vir a ser prejudicial, visto que a Autarquia 
poderá ver a verba proveniente dos impostos ir para outro lado.-------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que, presentemente, no Município de 
Aljezur não existem derrama sobre as empresas. Não quer dizer que um dia 
destes isso não venha a ser necessário, mas será uma decisão para os próximos 
executivos. -------------------------------------------------------------------------------  
A SPACECON é uma empresa de Consultadoria Imobiliária sediada em Lisboa, o 
projeto do Vale Palheiro tem nome próprio, o qual não se recorda agora na 
íntegra, esse sim é que terá a sua sede em Aljezur e pagará os impostos no 
Município de Aljezur, embora seja propriedade da SPACECON. ---------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar o reconhecimento de interesse municipal do projeto de construção de 
um Empreendimento Turístico em Espaço Rural, sito em Vale Palheiro – Aljezur, 
requerido por SPACECON – Consultadoria Imobiliária, Lda. ------------------------  
  

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
QUARTA ALTERAÇÃO SIMPLIFICADA DO PDM DE ALJEZUR: – Pela Mesa foi 
lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 
quatro de agosto de dois mil e quinze, que acompanhava o respetivo documento, 
os quais ficam arquivados em pasta própria. -------- --------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara referiu que toda a informação relativa à quarta 
alteração simplificada ao PDM de Aljezur foi sendo enviada atempadamente aos 
membros desta Assembleia Municipal. Informou que, agora, tendo-se chegado à 
sua versão final, a mesma obteve parecer favorável na totalidade por parte do 
Parque Natural, assim como, por parte da Reserva Agrícola Nacional, da 
Agência Portuguesa do Ambiente, da Direção Geral de Ordenamento do 
Território e da CCDR Algarve.  --------------------- ------------------------------------ 
Esclareceu que este foi um processo desenvolvido em tempo record, que se 
distingue pela forma como foi feito e como foi tratado, nomeadamente, nos 
serviços da Câmara Municipal na pessoa do Doutor Jorge Duarte, que hoje está 
presente para de uma forma sumária nos indicar aquilo que foi feito, numa 
parceria estreita e muito colaborante e ativa com a CCDR Algarve, 
nomeadamente, com o Doutor Nuno Marques, a quem não pode deixar de 
apresentar o seu agradecimento pela forma como tanto se empenhou, no sentido 
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de resolver esta situação.  --------------------------------------------------------------  
Relembrou que o que estava em causa desde o princípio, tem a ver com acertos 
cartográficos para exclusão, tanto da Reserva Agrícola Nacional como da 
Reserva Ecológica Nacional, dos aglomerados urbanos do Plano Diretor de 
Aljezur, fazendo de seguida uma breve explanação acerca da matéria em   
apreço.  ----------------------------------------------------------------------------------   
Pelo Senhor Jorge Duarte, técnico superior da Câmara Municipal de Aljezur, foi 
feita uma explanação detalhada do documento em análise, devidamente 
acompanhada de uma apresentação em power point, prestando esclarecimentos 
necessários às dúvidas colocadas pelos membros da Assembleia. -------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram feitas intervenções pontuais, as quais 
considerou por convenientes, no decorrer da intervenção do Senhor Jorge 
Duarte. -----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse querer agradeceu o contributo do 
Senhor Presidente da Câmara, assim como o do Senhor Jorge Duarte, ambos 
fundamentais para uma melhor elucidação dos membros desta Assembleia.  -----  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, 
aprovar a quarta alteração simplificada do PDM de Aljezur.  ----------------------  
 

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – De acordo com o disposto no número três, 
do artigo cinquenta e sete, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, 
de doze de setembro, e depois de lida em voz alta na presença de todos, a 
Assembleia deliberou por unanimidade, aprovar a ata em minuta.  ----------------   
 

FORMA DE VOTAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES TOMADAS: – Em todas as 
deliberações tomadas no decorrer da presente sessão, foi utilizada a forma de 
votação por braço no ar. ---------------------------------------------------------------  
 

ENCERRAMENTO: – E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da 
Assembleia foi declarada encerrada a sessão pelas vinte e duas horas e trinta 
minutos do dia dez de agosto de dois mil e quinze, mandando que, de tudo e 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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O PRESIDENTE 

_____________________ 

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

_____________________ 
 
 
 

 


