
1 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da quarta sessão ordinária de 2017 
 

 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 07 de setembro de 2017 

INÍCIO: 20:50 horas 

ENCERRAMENTO: 22:45 horas 

 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 

Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  

José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  

José Hugo Tomás Ferreira, Segundo-Secretário 

 

MEMBROS PRESENTES: 

José Maria da Luz, Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, Iládio de Jesus 

Alves Furtado, Anadá de Filipitsch Gomes, Johannes Alexander Schydlo, Emanuel 

Marreiros Amaro de Jesus, José Almeida da Silva, José de Oliveira Cavaco, 

António Manuel da Silva Bravo, Américo Martins de Novais, Carlos Manuel Rosa 

Vieira e Rui Manuel Pires Josué Guerreiro 

 

ENTRARAM NO DECORRER DA SESSÃO OS SEGUINTES MEMBROS: 

Licínia Mendes Rodrigues e Pedro Miguel Ferreira Silva 

 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO:  

Henrique Manuel Ramos Henriques 

 

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 

José Manuel Velhinho Amarelinho – Presidente, José Manuel Lucas Gonçalves e 

António José Monteiro Carvalho – Vereadores 

 

 

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

da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão 

pelas 20:50 horas 
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TOMADA DE POSSE: Foi empossado o Senhor José Francisco da Conceição 

Estevão, Presidente da Junta de Freguesia de Bordeira, portador do cartão de 

cidadão número dois milhões quarenta e sete mil cento e vinte trêsZZdois, válido 

até vinte de janeiro de dois mil e dezoito, devido ao falecimento na anterior 

Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Seromenho Marreiros. ----------------- 
 

O Senhor Presidente da Assembleia referiu-se ao falecimento do Presidente da 

Junta de Freguesia de Bordeira, Manuel Seromenho Marreiros, ocorrido no 

passado dia vinte seis de julho, tendo sido pela Assembleia Municipal efetuado 

um minuto de silêncio em sua memória. --------------------------------------------- 
 

A SENHORA LICÍNIA MENDES RODRIGUES E O SENHOR PEDRO MIGUEL FERREIRA 

SILVA PASSARAM A FAZER PARTE DOS TRABALHOS------------------------------ 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: – Foi presente a ata da sessão 

ordinária realizada no dia vinte e nove de junho de dois mil e dezasseis, tendo 

sido dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente 

enviada aos membros. ----------------------------------------------------------------- 

O Senhor Iládio Furtado referiu que ponto número dois da ordem do dia, a 

intervenção do Senhor José Marreiros em que refere estar de acordo com a 

intervenção do Senhor José Cavaco, a mesma deverá ser corrigida para uma 

melhor interpretação, mas se entenderem retirá-la não se opõe a isso. -----------  

Posta à votação, foi a ata aprovada por unanimidade, não tendo votado os 

membros José Hugo Tomás Ferreira, Henrique Manuel Ramos Henrique, José 

Francisco da Conceção Estevão e Carlos Manuel Rosa Vieira, 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, ofício de vinte e oito de junho de dois mil e 

dezassete, enviando moção “Não podemos desistir de lutar pela relocalização do 

Hospital de Lagos”. --------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo disse concordar com a intervenção da Assembleia 

Municipal de Lagos sobre o Hospital de Lagos e acha que esta Assembleia 

também devia pronunciar-se sobre este tema. --------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que se não vissem inconveniente e 

sendo esta a última sessão que poderia uma recomendação para a próxima 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

de julho de dois mil e dezassete, enviando pergunta ao Governo sobre a 

continuação dos trabalhos arqueológicos no Ribat da Arrifana e musealização 

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

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

de julho de dois mil e dezassete, enviado pergunta ao Governo sobre a 

valorização do Castelo de Aljezur. ----------------------------------------------------  

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

agosto de dois mil e dezassete, enviado resposta do Governo à pergunta sobre 

problemas nos Serviços de Finanças de Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, 

Monchique, São Brás de Alportel e Vila do Bispo. ------------------------------------ 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: –  O  Senhor José 
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Hugo Ferreira disse que gostava que ficasse registado o valoroso empenho da 

equipa dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, Lagoa, Portimão conjuntamente 

com a proteção civil e a autarquia, num incêndio que começou muito rápido 

ontem na zona do Barrando da Vaca, acha foram extremamente rápidos dentro 

do panorama que a gente viu na comunicação social, foi parado rapidamente, 

pelo que gostaria de deixar este pequeno reparo e enaltecer o plano de ação da 

autarquia, dos bombeiros e da proteção civil sobre este assunto.------------------- 

Aplausos dos membros. ---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Iládio Furtado agradeceu ter sido levantada esta questão, este plenário 

tem-se manifestado sempre em prol das atividades que são exercidas com bravia 

pela nossa proteção civil e de facto não é quando corre mal que devemos 

levantar, mas também quando corre bem e são muito mais as vezes que corre 

bem dos que as que corre mal. -------------------------------------------------------- 

Num passado recente descolou-se ao centro do país que foi fustigado por aqueles 

incêndios, estamos a falar de Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra e Figueiró 

dos Vinhos e de facto só vendo é que que ficamos a ideia, estão lá carros, estão lá 

habitações, quando olhamos com aquele olhar de desolação, temos de olhar 

também para aquilo que ficou, o que ficou foi inúmeras aldeias e casas dispersas 

protegidas, foi por essas pessoas que abandonaram tudo para dar vida em prol 

dos outros, é que isto existe, é um facto, é real, existe. ------------------------------ 

Só quando vamos lá em cima e vemos o que aquelas pessoas fizeram, que é um 

trabalho meritório que todos nós nos devíamos orgulhar, porque mesmo nestas 

questões de impotência, nós conseguimos sempre chegar lá e não conseguimos 

chegar a todos infelizmente, mas salvamos o suficiente para conseguir daqui a 

uns anos recuperar aquilo que ficou lá perdido e só olhar e ver a força daquela 

gente faz-nos perceber isto, que nós não podemos desvalorizar o que as pessoas 

fazem.-----------------------------------------------------------------------------------  

Nós defendemos aquilo que é nosso, mas estas pessoas defendem aquilo que é 

nosso, que é delas e que é de todos, em todas as iniciativas acha que todos nós 

comungamos com isso e somos poucos para elogiar o que essas pessoas fazem 

por nós. --------------------------------------------------------------------------------- 

Aplausos dos membros. ---------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco congratulou-se com as palavras dos Senhores José Hugo 

Ferreira e Iládio Furtado, mas o que aconteceu é consequência de muitos erros 

também e que não podem continuar, é a má arborização do país que tem que ser 

corrigida, o falhanço de muitos sistemas como o SIRESP que depois de queimado 

estava a ser reconstruído tal como na versão anterior e é preciso muito cuidado 

porque governar é prever. -------------------------------------------------------------  

Porque governar é prever, ontem ficou muito mal impressionado porque os 

postos de enfermagem que funcionavam na Praia do Monte Clérigo e Odeceixe 

fecharam no dia um de setembro, com as praias completamente cheias, tendo 

passado muita gente à sua procura e aquilo estava fechado, é preciso mais 

atenção, as medidas têm que ser tomadas com antecedência e aquilo não podia 

ter fechado, tinha que ser prolongado por quinze dias, um mês. ------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Do público presente não se registou 

qualquer pedido de intervenção. ------------------------------------------------------  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA: – O Senhor Iládio Furtado disse que do que leu da informação 
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considerou todas a linhas importantes, contudo existe uma vertente que se 

prende com sinalização horizontal e vertical da estrada duzentos e sessenta e 

oito, que vai das Alfambras do limite sul do concelho e que segundo o que está 

aqui informado existe essa obra com valor de quarenta e sete mil cento e 

quarenta e dois euros, que era necessário requalificar aquela estrada com ou 

sem fundos comunitários, era uma obra de algum vulto que era importante 

resolver, é um problema, mas o problema que temos não é a sinalização vertical 

e horizontal, é a qualidade do pavimento.--------------------------------------------  

Perguntou se existe vontade da autarquia em requalificar toda aquela estrada 

por questões de segurança, se fará sentido investir verbas para colocação da 

sinalética vertical e horizontal, se existe ideia do Município em requalificar, 

porventura seria de equacionar a curto prazo essa questão, se pudermos à 

partida ponderar esta questão tanto melhor. ---------------------------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo disse que no âmbito dos fogos e visto que oitenta por 

cento do concelho estar inserido áreas protegidas de quaisquer tipos, não 

consegue compreender a destruição do coberto vegetal autóctone sem mais nem 

menos com novas plantações de eucaliptos, gostava de saber como é em termos 

de legislação, gostava de saber como é o ordenamento do território neste aspeto.  

O Senhor Presidente da Câmara disse que por esta ser a última sessão da 

Assembleia Municipal deste mandato e não tem que ser a mais importante, ela 

marca mesmo que seja simbolicamente o fim de um ciclo autárquico, que 

durante estes quatro anos foi fantástico ter trabalhado, ter estado aqui 

convosco a aprender, a ser questionado, a ser criticado de uma forma muito 

elevada, de uma forma muito educada tivemos a oportunidade de estar em 

desacordo, tivemos a oportunidade de estar em acordo, mas acima de tudo 

estivemos sempre unidos e sempre de acordo e assertivos no conteúdo, isso para 

si é que mais importa, obviamente que na forma de executar e fazer, pois é 

questionável e ainda bem que nunca estivemos sempre de acordo, os 

unanimismos é a pior coisa que pode haver em democracia e ainda bem que é 

assim.----------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão do Senhor Johannes disse desde que há democracia o 

problema dos consensos tem de ser levado a sério, há muito que se fala dos 

acordos de regime, qualquer coisa que já há muito tempo deveriam estar 

instituídos na política nacional, porque se o estivessem, não aconteceriam 

situações como é o caso da florestação ou reflorestação dos incêndios, etc. Em 

relação à questão dos eucaliptos, veja-se que num espaço de quatro anos tivemos 

um Governo que incentivou e liberalizou a sua plantação que o foi o Governo do 

PSD/CDS-PP, agora um Governo que corta a plantação ou que quer acabar com a 

liberalização do eucalipto, mas todos nós sabemos dos fortes lóbis que existem 

em torno da pasta de papel, em torno da plantação de eucalipto. ----------------- 

Quanto à questão do Senhor José Cavaco, porque é que este postos têm que 

encerrar a trinta e um de agosto, nós sabemos cada vez mais que se calhar 

deviam de estar abertos o ano inteiro, talvez seja um exagero, mas sabemos que 

setembro é ainda um mês muito forte, nomeadamente, na Costa Vicentina, 

encerraram em todas praias onde estavam, a verdade é essa, não deviam ter 

encerrado aqui e nem em lado algum, o ideal deveria de ser até ao fim de 

setembro, mas pelo menos até quinze de setembro, porque agora há novo 

turismo, os avós que estivem com os netos nas suas férias, um turismo mais 

sénior. Não foi possível apesar de nós já termos chamado a atenção também 

para isso. ------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à questão que o Senhor Iládio Furtado coloca no caso concreto da 

requalificação, requalificação propriamente dita do tapete, esta é mais uma 

daqueles questões que podem ter vários tipos de respostas, mas não deixa de 
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contextualizar as questões, Portugal foi o país da Europa que nos dois últimos 

quadros comunitários mais dinheiro consumiu em vias e rodovias, que o anterior 

Governo que negociou o quadro comunitário que está agora em vigor (vinte 

vinte) não tem um cêntimo que seja  para vias, rodovias ou seja para aquilo que 

for.----------------------------------------------------------------------------------  

A estrada duzentos e sessenta e oito não vai ser requalificada, ela vai ser 

requalificada pontualmente por nós, nomeadamente, na zona onde aparece com 

mais raiz de pinheiro junto à estrada e já está ser pontualmente requalificada e 

obviamente é criticável o que vai dizer e o Senhor Iládio pode não concordar, 

mas entre não requalificar o tapete como dever ser que segundo as nossas 

contas, poderá custar entre os cinco e os seis milhões de euros, se pensarem que 

o orçamento da Câmara é de onze milhões, estão a ver o esforço que seria esse 

valor, é a capacidade de endividamento que a Câmara tem, requalificar essa 

estrada seria praticamente esse dinheiro porque não teria nenhum co-

finaciamento comunitário, nem aqui nem em lado algum. ------------------------- 

Quanto à pergunta se está fora de equação, não pode estar nunca fora da 

equação, obviamente tem de estar sempre equacionado, se houver algum volte 

face no quadro comunitário, nomeadamente, para as baixas densidades que é 

algo que nós estamos sempre atentos, se houver essa discriminação positiva, 

nomeadamente, para as áreas de baixa densidade estaremos atentos e 

obviamente candidataremos a estrada até porque temos toda a condição para o 

fazer. ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor José Cavaco disse que o excesso de rodovias que se construiu no país, 

aquilo não foi uma coisa ingénua, o Engenheiro Sócrates sabia onde se metia e 

depois o amigo Jorge Coelho ainda foi para uma empresa construtora de 

estradas, tudo isso não é ingénuo, quanto a nós foi uma desgraça, toda a gente 

boicotou o IC quatro durante anos, a Câmara de Odemira, a Câmara de Aljezur, 

depois a Câmara de Aljezur boicotou a variante e hoje o que se assiste é que 

estamos mal servidos, a cento e vinte não consegue servir eficientemente estes 

concelhos, há transito a mais na cento e vinte, não se atravessa Aljezur sem uma 

bicha e isso é muito perigoso em termos de saúde, porque quem tiver um 

problema grave, do foro cardíaco ou cerebral em Odeceixe não chega ao Hospital 

do Barlavento em menos de uma hora ou hora e meia, o que é muito, parece que 

com o IC quatro fazia-se em pouco mais de vinte minutos, isso foi uma garotice 

autêntica, mas chegamos a este ponto assim e agora nunca mais, nem sequer 

umas umas faixas de ultrapassagem no Espinhaço de Cão que facilitaria a vida, 

porque  se começamos a apanhar carros  lentos, aquilo não anda, é impossível de 

ultrapassar, não sabe como nos safar daquele criancice de boicotou isto tudo. ---  

O Senhor Johannes Schydlo disse que de uma maneira sentiu-se esclarecido de 

outra não, o que é que autarquia pode fazer, um plano intermunicipal de 

ordenamento do território ou qualquer ação de não sei quê, porque na Rede 

Natura as pessoas não podem construir como querem, mas há outras pessoas 

que podem construir como querem e não compreende que na Rede Natura não 

haja legislação para evitar o abate de árvores autóctones e destruição total da 

vegetação. ------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara voltado à questão que o Senhor José Cavaco 

referiu, acha que quando se estava referir à questão criancice estava a referir-se 

aos Governos, aos sucessivos Governos, gosta de falar do passado, quando o 

passado nos ajuda a perceber e a entender e a perspetivar o futuro e esse não é 

propriamente um passado, é um passado recente, é um passado contemporâneo, 

tendo sido excluída a construção IC quatro, tinha que haver um tratamento na 

cento e vinte a partir de Bensafrim, onde terminava a Via do Infante, havia de 

haver um cuidado especial nesta via, acabado de cair o IC no programa das 
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rodovias nacionais, duvidando que alguma vez ele se faça e de facto o que 

interessava fazer era corrigindo e alargando as faixas de rodagem onde elas são 

necessárias, cortando curvas como são as de Odeceixe e Espinhaço de Cão, 

fazendo a variante de Aljezur, obviamente teríamos todos a ganhar, portanto 

estamos a falar de há muitas décadas atrás. ----------------------------------------- 

Sobre todo o outro processo sabe que o Senhor José Cavaco é bastante crítico ao 

mesmo, da última vez que tratou do processo da variante esse processo tinha 

sido encurtado e houve um estudo feito pelas Estradas de Portugal, mesmo assim 

a obra ascendia a cerca de três milhões de euros, que era aquilo que ficou 

designado pelo célebre viaduto que chocou muita gente, que agarrava uma 

grande rotunda na zona frente ao mercado municipal e que sairia junto à 

rotunda do Vale da Telha ou numa versão mais curta sairia junto à Casa Cintra, 

isso foi muito discutido, analisado, avaliado, é certo e quando o Estado não tem 

sequer dinheiro para resolver a questão do pontão pedonal que provavelmente 

vai ter que ser a próxima Câmara a fazê-lo, achando que está tudo dito sobre 

esta matéria, obviamente que nós não podemos deixar de ser reivindicativos 

como a questão que tem a ver com as acessibilidades, obviamente que sim, caiu o 

IC quatro, mas há forma barata de fazer e há forma correta de o fazer, temos de 

cingir ao dinheiro que temos. --------------------------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco pode dizer que já nos prometeram e podiam ter resolvido, 

devíamos de ter a dívida saldada, quando disse que as autarquias meteram 

pedras na engrenagem do IC quatro, sobre o qual não tem argumentos para 

discutir porque não tem conhecimento de causa, mas mais uma vez voltamos a 

estar em sintonia e é muito importante que o Governo se entenda com os 

maiores partidos da oposição para fazer o que é essencial em termos de 

infraesturação pública.----------------------------------------------------------------  

Relativamente ao que o Senhor Johannes Schydlo havia referido disse que a 

Direção Regional de Agricultura recebe pedidos de empresas e de particulares 

para florestação ou reflorestação com eucaliptos, a reflorestação por si só não 

precisa de pareceres, mas há reflorestações que caducam e precisam de ser 

renovadas, o pedido de florestação com eucaliptos é enviada para apreciação  da 

Câmara e é emitido um parecer de acordo com o PDM, o qual é negativo,  nesse 

sentido a Direção Regional de Agricultura do Algarve também emitia parecer 

negativo, o nosso parecer é meramente consultivo não é vinculativo, mas se 

havia uma inocoação no PDM da Câmara, a Reserva Agrícola era consequente 

com o parecer que emitíamos e enviava o mesmo para o Ministério da 

Agricultura em Lisboa, que dizia que não, porque de aquilo era essencial do 

ponto de vista económico e do ponto de vista da atividade empresarial  era 

essencial. ------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação ao ordenamento do território o que temos andado a dizer e todos os 

Presidentes de Câmara dizem, é que deve haver uma bíblia ordenamento do 

território e que  essa bíblia dever ser o Plano Diretor Municipal e para que isso 

aconteça, todos outros planos de ordenamento especial dever ser vertidos no 

todo no Plano Diretor Municipal, mas para que isso aconteça tem que haver 

uma avaliação rigorosa por parte das Câmaras, por parte das entidades e 

obviamente que as entidades vão deixar de controlar aquilo que controlavam e 

esse é o grande problema, que o grande problema das administrações públicas, 

são os feudos que existem nos patamares intermédios da administração pública 

que não querem perder poder, porque têm poder, porque de alguma forma 

acabaram por ser endeusados e porque as transposições das diretivas europeias 

relativamente à Rede Natura dois mil, Reserva Ecológica Nacional, Parques 

Naturais, Parques Nacionais foi sempre uma grande trapalhada, é por isso que o 

urbanismo é nas câmaras uma coisa terrível e complexa. --------------------------- 
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O Senhor Américo Novais disse que a plantação dos eucaliptos é feita desta 

maneira porque ninguém planeou e isto é o exemplo de tudo o que vem 

acontecendo, não há plano, não há diretrizes, para que serve o plano municipal, 

para algumas coisas só, para a outras vêm uma série de entidades e é só 

entraves, criaram-se uma série de lóbis e criaram-se uma série de travões e a 

única hipótese é lutarmos contra isso. ----------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que já no outro dia o Secretário de Estado 

dizia que ter de haver uma barreira na floresta e tem que haver descontinuidade 

com espécies ricas em água, porque elas ajudam a retardar em caso de incêndio, 

toda gente sabe como é que isso se faz, porque é que não se implementa, isso é 

que faz sentido. ------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Américo Novais disse que o que acontece é desenvolver as populações 

nada, no caso das ligações rodoviárias é um escândalo, vem o IC quatro que é 

um projeto com muito dinheiro é há um organsino lóbi que vem dizer que não há 

dinheiro, depois vem uma variante, não é a variante económica é a variante de 

gastar dinheiro, quanto é que custa até à Casa Cintra, é para que venha o do 

lóbi fazer a obra, agora aqui até a Câmara se tiver qualquer coisa faz a variante, 

porque é que isto não acontece, não é Câmara é lá em cima porque é uma obra 

que não interessa.---------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco disse que o arquiteto Ribeiro Teles há vinte anos anda a 

dizer o que é que se deve fazer, limpar e depois queimar é que não pode ser, os 

franceses usam os rebanhos, nós fomos para os eucaliptos e estamos a concorrer 

com a Austrália, atualmente o preço da madeira é muito baixo, depois quem 

paga isso é o Estado. ------------------------------------------------------------------- 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS 
APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – Pela Mesa foi 

lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de vinte 

e cinco de julho de dois mil e dezassete, a qual fica arquivada em pasta própria. - 

O Senhor Iládio Furtado disse que relativamente à sinalética e merchandasing 

podemos falar de muita coisa, era importante que nos pudessem concretizar um 

pouco mais. ----------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Francisco Estevão disse que é sinalética direcional para indicar os 

pontos mais importantes das aldeias da Carrapateira e da Bordeira, entre os 

quais os monumentos, incluindo também a colocação de alguns painéis com 

resenhas históricas de várias locais, são colocados à entrada da aldeia 

direcionados para vários pontos importantes das aldeias, é essencialmente isso. - 

Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, o 

apoio financeiro à Junta de Freguesia de Bordeira. --------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS 
FIXAÇÃO DA TAXA PARA CONCESSÃO DE GAVETÕES NO CEMITÉRIO DE 

ROGIL: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal 

tomada em reunião de vinte e cinco de julho de dois mil e dezassete, a qual fica 

arquivada em pasta própria. ---------------------------------------------------------- 
O Senhor Iládio Furtado disse que na última sessão este assunto já havia 

abordado para outro cemitério no que respeita à fixação de valores, tendo as 

contas sido feitas de acordo com o preceito legal, contudo não nos é fácil 

perceber que cada cemitério tenha o seu preço, embora com pequenos euros de 

diferença, nós podemos se de alguma forma não ferindo aquilo que é de alguma 

forma a parte legal, aproximar aqueles valores daquilo que nós podemos 

defender tanto melhor, de acordo com aquilo que falamos na última sessão. ----- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que acha que não é em princípio em 

desacordo ao conteúdo, quanto muito será um desacordo em relação à forma, a 
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variação de preço não parece que é muito significativa, perguntado ao Senhor 

Iládio Furtado se concorda que se as Juntas fizessem este tipo de procedimento e 

possibilitassem esta infraestrutura, claro que concorda. --------------------------- 

O Senhor José Cavaco disse que acerca deste preço, está a ver que em Aljezur a 

igualdade esgota-se na igualdade de género, a partir daí pode ser tudo diferente, 

não há problema, com preços diferentes, tendo criticado isso na declaração de 

voto feita na última sessão. ---------------------------------------------------------- 

A Constituição fala em igualdade de várias coisas, mas aqui fazem um 

regulamento próprio e a igualdade de género é assim, depois nem sequer a AMAL 

consegue tratar da igualdade, e fala do preço do limpa fossas, tem debatido 

muito isso, a igualdade devia de ser praticada em todos os aspetos. --------------- 

O Senhor Iládio Furtado disse que quando olhamos para a contas que são feitas, 

se se iria encontrar um valor mais próximo do que temos agora, estamos a falar 

em várias variáveis que são apresentadas para encontrar o valor final. ----------- 

Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com a 

abstenção dos membros Iládio Furtado e José Cavaco, a provar a fixação das 

taxas para concessão de gavetões no Cemitério de Rogil. --------------------------- 
 

A Senhora Maria Emília Rosendo no seguimento da informação do Senhor 

Presidente da Câmara apresentada à Assembleia Municipal deu os parabéns ao 

Vereador da Cultura, ao Senhor Presidente e às pessoas que estiveram à volta da 

festa do feriado municipal que foi muito bonita e trouxe muitas pessoas a 

Aljezur. ---------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Iládio Furtado disse que no encerramento deste novo ciclo, para si é a 

última sessão por não estar cá no próximo mandato, contudo foi um prazer e um 

orgulho ser uma das vozes deste município, por vezes sendo vozes que gritam 

mudo, não se ouvem infelizmente para todos, mais para eles,  de facto toda esta 

experiência, esta envolvente que nós temos uns com os outros aqui, que não é 

brincadeira nenhuma é um lugar com elevada responsabilidade, sobre nós recai 

as decisões mais importantes do Município e temos que ter essa noção, por vezes 

parece que não temos, mas temos que ter essa noção e para si é privilégio fazer 

parte desse grupo de pessoas nestes últimos quatro anos. --------------------------  

Em relação ao trabalho que fizeram aqui a nível de bancada (PSD), tentaram da 

melhor forma mostrar qual era sua posição, o seu entendimento, o seu 

entendimento em alguns casos é diferente, mas no computo geral é muito 

semelhante e em alguns casos é igual, é daquilo que os norteia é daquilo os 

preocupa, daquilo que é o melhor para as nossas populações, nisso temos de 

estar sempre do mesmo lado que é bom que isso aconteça, garante que vai 

acontecer da mesma forma, contudo não podia deixar neste momento de 

agradecer a todos a pachorra que tiveram de o aturar, porque sabe que quando 

chega à parte das contas, nem de perto nem de longe acertou em tudo, houve 

vezes que não esteve aqui, não fez o seu trabalho, muitas das vezes não 

apresentou parte das coisas porque sabia que estava a ser cansativo e não era 

esse o seu trabalho, tentava ser mais objetivo, pelo seu conhecimento e pela sua 

experiência aquilo que é o seu trabalho tinha essa obrigação perante todos,  

tentou fazer o seu melhor, tentaram fazer o seu melhor, agora as pessoas que 

estão aqui connosco e que vão continuar nós desejamos o melhor, que façam o 

melhor possível, sabe que é o melhor certamente, mas que possível é aquilo que 

vão fazer, mas decidem da melhor forma o nosso futuro, porque todos lá fora 

contamos com os que estão aqui dentro. --------------------------------------------- 

Aplausos dos membros. ---------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Hugo Ferreira disse que sendo este o seu segundo mandato 

agradeceu às bancadas do PS, PSD e CDU pelo seu esforço e pelas suas ideias, 
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acreditem que também deste lado se ouvem e também se aceitam, não é só por 

ser uma maioria que nós não nos ouvimos e não aceitamos aquilo que vocês 

dizem, por outro lado, gostaria de enaltecer o trabalho que foi desenvolvido 

nestes quatro anos sobretudo com sessões a durarem até à uma da manhã com 

todos nós a discutirmos ideias e às vezes a gente pensa, estamos aqui tanto 

tempo e estamos a trabalhar para bem do Concelho, e contar-lhes apenas uma 

pequena história, aquela história que referiu no início e sente que é sua foi-lhe 

transmitida ontem quando passaram pela estrada e viram o incêndio pela sua 

esposa, a professora Sandra Barbosa, ela queria estar aqui hoje que por motivos 

laborais não pode, aquilo que disse e antes de o dizer o sentiu, foi dito por ela e 

pediu-lhe que todos deputados que aceitassem e por infelizmente não puder 

estar aqui simplesmente aceitassem as palavras que foram transmitidas por si, 

porque acha que aquilo foi bem feito para o Concelho pelos deputados 

municipais. ----------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que não ia repetir havia dito 

anteriormente, mas para ficar registado em ata, que gosta muito de todos vós, 

particularmente de cada um de vós. -------------------------------------------------- 

Aplausos dos membros. ---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia transmitiu a todos que foi uma honra ter 

sido o Presidente da Assembleia Municipal, foi uma honra ter trabalhado com 

pessoas dignas que estavam aqui de uma forma voluntariosa no sentido de 

trabalharmos e resolvermos os problemas do nosso concelho, foi um privilégio 

porque lhe deram também a oportunidade participar e partilhar convosco na 

obtenção e no alcance dos objetivos a que fomos propostos. É verdade que tentou 

sempre de uma maneira concisa e permanente manter-se aqui imparcial quando 

ouviu algumas críticas em que as pessoas da oposição falavam mais tempo que o 

regulamento o permitia e que às vezes se tornavam cansativas, quer dizer que 

nunca se cansou com a intervenção da oposição, antes pelo contrário, sempre 

achou que qualquer tipo de crítica que viesse por parte dos partidos da oposição, 

o nosso interesse é comum, o nosso interesse na defesa dos interesses de Aljezur.   

É com opiniões diferentes das suas que também aprende, com as quais tenta ter 

uma oportunidade para melhorar aquilo que faz, por isso muitas vezes lhes 

agradeceu e pediu que dessem a vossa opinião e foi isso que tentou dirigir os 

trabalhos da Assembleia no sentido comum e que é de todos nós que é solução e 

fortalecimento do bem-estar e o desenvolvimento do concelho de Aljezur. -------- 

Aplausos dos membros. ---------------------------------------------------------------- 
 

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 quarenta 

e cinco minutos do dia sete de setembro de dois mil e dezassete, 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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O Presidente 

_________________________________________ 

 

O Primeiro-Secretário 

_________________________________________ 

 

 


