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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da primeira sessão ordinária de 2019 
 

 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 22 de fevereiro de 2019 

INÍCIO: 20:55 horas 

ENCERRAMENTO: 22:50 horas 

 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 

Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  

José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  

José Almeida da Silva, Segundo-Secretário 

 

MEMBROS PRESENTES: 

Maria de Lurdes Afonso Bento, Mara Alexandra Lourenço Duarte, Anadá de 

Filipitsch Gomes, José Maria da Luz, Vítor Manuel da Encarnação Vicente, Maria 

Emília Campos Chaparro Rosendo, Johannes Alexander Schydlo, José Fernando 

Landeiro de Oliveira, Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, Mónica Vanessa 

Mendonça Poitevin, José António Duarte, José de Oliveira Cavaco, José Francisco 

da Conceição Estevão, Carlos Manuel Rosa Vieira e Eliezer João Candeias 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  

José Hugo Tomás Ferreira, substituído por José Almeida da Silva 

Henrique Manuel Ramos Henriques, substituído por José Manuel dos Santos 

Marreiros 

 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO:  

Anadá de Filipitsch Gomes                                                              

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 

José Manuel Lucas Gonçalves – Presidente, Maria de Fátima Gomes Abreu Neto 

da Silva, António José Monteiro Carvalho, Rogério Augusto Serrão de Oliveira 

Furtado e Hélder Manuel da Ponte Cabrita – 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 20:55 horas 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: ----------------------------------------------- 

Não compareceu à presente sessão o membro José Hugo Tomás Ferreira, o qual 

apresentou e-mail datado de dezoito de fevereiro de dois mil e dezanove, 

informado a devida ausência do concelho, por motivos profissionais, pelo que, 

nos termos dos artigos septuagésimo-oitavo  e septuagésimo-nono, da Lei cento 

e sessenta cinco barra noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada pela Lei 

cinco traço A barra dois mil e dois, de onze de janeiro, será substituído pelo 

elemento a seguir na lista de candidatos do Partido Socialista, José Almeida da 

Silva, que depois de verificada a identidade e legitimidade do cidadão, o mesmo 

tomou o seu lugar na assembleia. ----------------------------------------------------- 

Não compareceu à presente sessão o membro Henrique Manuel Ramos 

Henriques, Presidente da Junta de Freguesia de Aljezur, o qual apresentou e-mail 

datado de vinte de fevereiro de dois mil e dezanove, informando a devida 

ausência do concelho, por motivo de formação, sendo substituído nos termos do 

artigo septuagésimo-oitavo, da Lei cento e sessenta cinco barra noventa e nove, 

de dezoito de setembro, alterada pela Lei cinco traço A barra dois mil e dois, de 

onze de janeiro, pelo Senhor José Manuel dos Santos Marreiros, Secretário da 

Junta de Freguesia de Aljezur, que depois de verificada a identidade e 

legitimidade do cidadão, o mesmo tomou o seu lugar na assembleia. -------------- 

 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: ----------------------------------------------------

Tendo sido apresentada por escrito a respetiva justificação, apreciada a mesma, 

foi pela Mesa considerada justificada a falta dada pela Senhora Anadá de 

Filipitsch Gomes, à sessão de catorze de dezembro de dois mil e dezoito. ---------- 

 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

UM - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------- 

Um ponto um - Aprovação das atas das sessões anteriores. ------------------------ 

Um ponto dois - Leitura de expediente, informações e esclarecimentos. ----------- 

Um ponto Três- Outros pontos eventuais previstos no Regimento. ----------------- 

DOIS - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ----------------------------------- 

TRÊS - PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------- 

Três ponto um - Apreciação do Relatório de Atividade de dois mil e dezoito da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Aljezur. ----------------------------- 

Três ponto dois - Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da 

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------- 

Três ponto três – Moções. -------------------------------------------------------------- 

 

 

UM - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

NNÚÚMMEERROO  UUMM  PPOONNTTOO  UUMM  
APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS SESSÕES ANTERIORES: --------------------------- 

➢ Foi presente a ata da sessão ordinária realizada no dia catorze de dezembro de 

dois mil e dezoito, tendo sido dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma 

tinha sido oportunamente enviada aos membros. --------------------------------- 

Submetida à votação, foi a ata aprovada por unanimidade, não tendo ao 

abrigo do número três do Artigo trigésimo-quarto do Código do Procedimento 

Administrativo participado na aprovação desta ata os membros Maria de 

Lurdes Afonso Bento, José Almeida da Silva, José Manuel dos Santos Marreiros 

e Carlos Manuel Rosa Vieira, por não terem estado presentes na sessão. -------- 
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➢ Foi presente a ata da sessão extraordinária realizada no dia vinte e nove de 

janeiro de dois mil e dezanove, tendo sido dispensada a sua leitura, uma vez 

que a mesma tinha sido oportunamente enviada aos membros. ------------------ 

Submetida à votação, foi a ata aprovada por unanimidade, não tendo ao 

abrigo do número três do Artigo trigésimo-quarto do Código do Procedimento 

Administrativo participado na aprovação desta ata os membros José Almeida 

da Silva, José de Oliveira Cavaco e José Manuel dos Santos Marreiros, por não 

terem estado presente na sessão. ---------------------------------------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  UUMM  PPOONNTTOO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: ------------

Foi enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência: -------

– de Associação Nacional de Assembleias Municipais, e-mail de três de dezembro 

de dois mil e dezoito, enviando para conhecimento protocolo assinado com o 

Instituto de Políticas Públicas Thomas Jeferson - Correia da Serra. ---------------

– de Associação Nacional de Assembleias Municipais, e-mail de seis de dezembro 

de dois mil e dezoito, apresentando resultados de inquérito sobre a qualidade da 

democracia local. ----------------------------------------------------------------------

– de Associação Nacional de Assembleias Municipais, e-mail de dez de dezembro 

de dois mil e dezoito, convidando a aderir à Associação. ----------------------------

– de Instituto Nacional de Estatística, e-mail de catorze de dezembro de dois mil 

e dezoito, enviando Informação Personalizada sobre o Município de Aljezur. -----

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

dezembro de dois mil e dezoito, enviando resposta do Governo à pergunta sobre 

a preservação do Ribat da Arrifana, continuação dos trabalhos arqueológicos e 

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

– de Associação Nacional de Assembleias Municipais, e-mail de nove de janeiro 

de dois mil e dezanove, enviando os pareceres: IRS-competências da CM e AM e 

Incompatibilidades - AM e AF. -----------------------------------------------------------

– de Gabinete do Primeiro-Ministro, oficio número cinquenta e seis barra dois 

mil e dezoito, de quatro de janeiro de dois mil e dezanove, acusando a receção da 

moção “Ribat da Arrifana” e informado que a mesmo foi encaminhada para o Gabinete 

do Ministro do Ambiente e da Transição Energética. -------------------------------------

– de Gabinete do Primeiro-Ministro, oficio número sessenta e cinco barra dois 

mil dezoito, de quatro de janeiro de dois mil e dezanove, acusando a receção da 

moção “Campismo e Caravanismo Selvagem - Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano” e 

informando que a mesma foi remetida para o Gabinete do Ministro do Ambiente e da 

Transição Energética. --------------------------------------------------------------------

– de Gabinete do Presidente da Assembleia da República, ofício sete de janeiro de 

dois mil e dezanove, acusando a receção da moção “Campismo e Caravanismo 

Selvagem - Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano” e informado que a mesma foi levada 

ao conhecimento dos Deputados da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, 

Descentralização, Poder Local e Habitação. ----------------------------------------------

– de Associação Nacional de Freguesias, ofício número cento e sete, de dez de 

janeiro de dois mil e dezanove, acusando a receção da moção “Ribat da 

Arrifana”. -------------------------------------------------------------------------------

– de Associação Nacional de Assembleias Municipais, e-mail de dezasseis de 

janeiro de dois mil e dezanove, enviando os pareceres: Câmara Municipal-Renúncia-

Eleição Intercalar, Incompatibilidade-Impedimento-Membro da Assembleia Municipal e 

IRS-Participação variável do Município. ------------------------------------------------- 

– de Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e-mail de dezasseis de janeiro de 

dois mil e dezanove, acusando a receção das moções: “Ribat da Arrifana” e 

“Campismo e Caravanismo Selvagem - Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano”. –
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– de Casa Civil do Presidente da República, ofício número seiscentos e cinquenta 

e um, de dezassete de janeiro de dois mil e dezanove, acusando receção de 

moção. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

dezembro de dois mil e dezanove, enviando pergunta ao Governo sobre a 

manutenção da Estação de Correios de Aljezur. ------------------------------------- 

 – de Gabinete da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da 

Conservação da Natureza, ofício número oitocentos e noventa e um, de vinte e 

um de janeiro de dois mil e dezanove, acusando a receção da moção “Campismo e 

Caravanismo Selvagem - Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano” e informando 

sobre medidas com vista ao ordenamento destas atividades. ----------------------- 

– de Administração Regional de Saúde do Algarve, e-mail de vinte e cinco de 

janeiro de dois mil e dezanove, enviado enviando atas das reuniões de dezassete de 

setembro e dezassete de dezembro de dois mil e dezoito referentes ao Plano Local de 

Saúde do Barlavento Algarvio. ----------------------------------------------------------- 

– de Grupo Parlamentar “Os Verdes”, e-mail de vinte e oito de janeiro de dois mil 

e de dezoito, acusado receção das moções: “Campismo e Caravanismo Selvagem - 

Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano” e “Ribat da Arrifana”. --------------------- 

– de Casa Civil do Presidente da República, ofício número mil e três, de vinte e 

oito de janeiro de dois mil e dezanove, acusando receção de moção. --------------- 

– de Junta de Freguesia de Odeceixe, e-mail de vinte nove de janeiro de dois mil e 

dezanove, enviando a moção “Campismo e Caravanismo na costa vicentina”. ---- 

– de Câmara Municipal de Aljezur, Informação Interna número setecentos e 

oitenta e sete, de vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezanove, sobre 
compromissos plurianuais assumidos pela Câmara municipal ao abrigo da 

autorização prévia genérica de compromissos plurianuais para o ano de dois mil 

e dezoito, conforme deliberação da assembleia municipal de vinte e um de 

dezembro de dois mil e dezassete.  

– de Junta de Freguesia de Bordeira, e-mail de trinta de janeiro de dois mil e 

dezanove, enviando a moção “Campismo e Caravanismo Selvagem - Costa 

Vicentina e Sudoeste Alentejano”. ----------------------------------------------------- 

– de Assembleia Municipal de Odemira, ofício número seis, de seis de fevereiro de 

dois mil e dezanove, enviando tomada de posição conjunta sobre toda a 

problemática associada à “Atividade Agrícola na área de Perímetro de Rega do 

Mira (PRM) e no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

PNSACV)”. ------------------------------------------------------------------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  UUMM  PPOONNTTOO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: --------------------  

O Senhor José Cavaco disse que tomou conhecimento que já haviam sido 

tomadas decisões sobre o Vale da Telha pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Loulé e na assembleia ainda não se falou nisso e é da máxima importância que se 

faça, parece que há qualquer coisa aí por fora, mas as reuniões não são fora, são 

aqui dentro. ---------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Lurdes Bento questionou sobre a reabertura das piscinas municipais 

por ter sido abordada por várias pessoas se tinha conhecimento sobre essa 

reabertura. ----------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Mónica Poitevin em relação às piscinas municipais disse ter verificado 

que não foram abertos os concursos para nadador salvador, nem para professor 

de natação, quando somos um Concelho com muitas carências em termos de 

oferta desportiva, temos muitos jovens e muitas crianças que é importante 

praticarem desporto, perguntado porque é que ainda não foram abertos os 
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concursos se já passou tanto tempo, e quando é que a câmara está a pensar 

resolver esta situação e reabrir as piscinas. ------------------------------------------ 

O Senhor Vítor Vicente perguntou em que ponto está o retomar das obras da 

zona ribeirinha de Aljezur e que medidas de ordenamento de trânsito na Vila que 

possam eventualmente estar previstas quer no desenrolar das obras, quer depois 

no período do verão esperando que possamos continuar a ter muita gente a nos 

visitar. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Na Praia do Amado onde durante o verão julga que são lá colocados sanitários 

amovíveis, mas que durante o inverno não têm e sendo aquela uma praia que é 

frequentada durante todo o ano até pelas condições naturais que tem para a 

prática do surf, não ter uma oferta de sanitários, pensa que é um pouco 

degradante para a imagem do Município, a necessidade daquela praia, tal como 

outras, estarem dotadas de sanitários para que possamos dar uma boa imagem 

de civilização e desenvolvimento. ----------------------------------------------------- 

Perguntar sobre o quiosque da Bordeira que nunca funcionou, se há alguma 

perspetiva, bem sabe que aquilo provavelmente será património da junta e não 

da câmara, mas se há alguma perspetiva daquela estrutura já antiga e 

degradada de alguma vez funcionar. ------------------------------------------------- 

Saber se o Senhor Presidente da Câmara tal como informa na informação e sabe 

que não é competência da câmara, mas tendo a Bordeira uma igreja que tem 

algum património de grande significado e sendo naturalmente mais uma oferta 

para visita dos turistas e sabendo que ela está encerrada há muitos anos por 

falta de obras de recuperação que lhe deem condições de poder ser visitada, se 

sabe de alguma perspetiva para reverter também a situação deste património do 

Município. ------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara sobre a questão que o Senhor José Cavaco 

coloca sobre o Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, se há algum 

conhecimento ou alguma decisão sobre o Vale da Telha, disse que já deu 

conhecimento disso em reunião de câmara, há várias decisões do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Loulé e para responder tinha que perguntar qual é a 

situação que o Senhor José Cavaco refere, dizendo o que está neste momento em 

termos do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé são várias situações. Que 

quando começou a questão em tribunal dos autarcas, da deliberação de câmara 

em dois mil e doze sobre a suspensão de todo o processo quer licenças de 

construção, quer de licenças de utilização, a câmara em dois mil e doze 

determinou que suspendia  tudo o que era licenças no Vale da Telha, houve 

vários proprietários, sete, oito, nove, dez que puseram processos conta a câmara 

municipal defendendo os seus interesses, e a verdade é que o Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Loulé nesses processo disse que à cautela que a 

câmara tinha agido bem, no final do ano passado, num dos casos  decidiu: 

“anule-se a deliberação de câmara de dois mil e doze”, aquela que suspendia 

todas as licenças quer de construção, quer de habitação, e tinha havia na altura 

um despacho do Presidente da Câmara e também manda anular esse despacho e 

manda reapreciar todos os processos, não diz efetivamente emitir licenças, 

emitir novas licenças,  obriga é a câmara a apreciar outra vez os processos que 

estavam naquele despacho ou naquela tomada da câmara municipal para voltar 

a apreciar os mesmos. -----------------------------------------------------------------  

O que a câmara está a fazer neste momento? A câmara também decidiu e 

deliberou na sua reunião com alguns pareceres e com alguma cautela iniciar 

esse processo, era obrigada a fazê-lo, está numa questão de prioridade, dando 

prioridade na medida dos possíveis àqueles processos que faltava só autorizar a 

emissão licença de utilização e irá apreciar todos eles e está a apreciar e a ver 
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todos os processos um a um na medida do possível todos os que foram suspensos, 

se efetivamente vai emitir, vão aguardar, de qualquer maneira havendo alguns 

que já existe parecer favorável para emitir a licença de utilização, sendo que os 

proprietários estão ainda obrigados à apresentação de alguma documentação 

que faltava no processo e é isso que se está a fazer neste momento em termos de 

processo do Tribunal. ------------------------------------------------------------------  

Paralelamente a esta situação, o Ministério Público está a pedir ao Tribunal a 

demolição de uma casa, que na altura também a proprietária colocou um 

processo contra a câmara à semelhança do que outros fizeram, a argumentação 

dessa proprietária não foi exatamente igual aos outros e o Ministério Público 

está a pedir ao Tribunal que sejam anulados todos os atos praticados na altura 

pela câmara ou pelo Presidente da Câmara em termos do que foi o licenciamento 

dessa casa e pede também a sua demolição, não sabe o que o Tribunal irá fazer, 

a câmara já fez a contestação desse processo e estão a aguardar qual será a 

decisão do Tribunal e é isso que está, sendo que, quando tiver este trabalho feito 

o fará chegar à assembleia municipal. ----------------------------------------------- 

No outro dia foi feita uma sessão pública, porque começou-se a dizer que se iria 

demolir casas e mais casas, começou-se a dizer uma série de coisas, que é natural 

que isso aconteça, na sessão de esclarecimento explicou-se o que se estava a 

passa e também para clarificar algumas coisas, veio o arquiteto responsável pela 

equipa da Biodesign que está a fazer o projeto, estava ele, o engenheiro Carreiro 

e o advogado da câmara, doutor Mendes de Morais, numa sessão que poderão 

dizer que se deveria ter feito há mais tempo, é bem possível que sim, fez-se nesta 

altura, fez-se em boa hora e o arquiteto que veio cá explicar o ponto de situação 

do plano foi claro, foi transparente, não foi ao pormenor, é verdade, haverá 

tempo de ir ao pormenor, mas de alguma maneira não sabe se tranquilizou 

todas as pessoas, mas veio falar e explicar o que é que foi feito até agora nestes 

sete anos que se está a trabalhar no plano de pormenor com esta equipa, porque 

há mais trabalho feito antes com outras equipas, e como é que chegou e qual era 

o ponto de situação e como é que se chegou até ali. --------------------------------- 

O plano está numa fase crucial porque está-se a discutir a questão financeira do 

plano, a questão financeira é na sua perspetiva pelo menos, aquela que não 

sendo a mais importante, mas é daquelas que são determinantes, porque 

poderão estar a falar de valores entre trinta e cinco a quarenta milhões de euros 

para infraestruturar e dar condições ao Vale da Telha, isto tem que ser bem 

visto, bem amadurecido, bem explicado, a equipa contratou um especialista na 

matéria para fazer este estudo financeiro e tem havido alguma troca de 

informação para podermos amadurecer a situação e possamos decidir qual é o 

investimento que a câmara terá que fazer, qual é o investimento e se houver essa 

situação, se em termos formais e legais dos proprietários,  quer dos lotes com 

construção, quer das parcelas que não estão construídas, etc., etc., se 

efetivamente vão ter que pagar alguma coisa e esse é um assunto complexo, isso 

tudo tem que ser verificado porque esse é um plano que vai obrigar que o 

Presidente da Câmara ou a câmara municipal vá bater à porta do Senhor 

Ministro do Ambiente, para que efetivamente o Estado tenha que entrar com 

dinheiro nesta situação, pelo menos no fundo ambiental, é um investimento 

para um ano ou dois, é um investimento que tem um cronograma temporal que 

aponta para cerca de dez anos que tem o seu faseamento, o plano tem que 

apontar essas fases todas e é isso que está a acontecer. ----------------------------- 

O Ministério Público não dá sossego à câmara municipal e o Tribunal também 

não, se calhar não todas a semanas, mas todos os meses e às vezes mais que uma 

vez por mês, o Ministério Público está a perguntar questões sobre o Vale da 
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Telha. Está previsto pedir uma reunião com a Senhora Procuradora-Geral da 

República para explicar o que é que é o Vale da Telha, qual é o ponto de situação, 

não esta a dizer que a Senhora Procuradora-Geral da República o vá receber, 

mas esperará que sim, não está a dizer que vá resolver o problema do Vale da 

Telha, mas há uma coisa que sabe, para se pode dar passos concretos também é 

preciso que os serviços da câmara tenham algum período de tranquilidade, 

porque senão há parte dos serviços que estão a trabalhar para as questões do 

Tribunal e  do Ministério Público,  é uma pressão. Sendo que na reunião havida 

no Espaço + o arquiteto apontou da sua responsabilidade um cronograma que 

ainda falta percorrer, aliás, foi posto em evidência um cronograma que ele 

aponta ainda um ou dois anos para a conclusão do plano. Sendo que só pode ir 

bater à porta do Senhor Ministro do Ambiente quando estiver um documento 

consolidado e há ali algumas diferenças que da perspetiva da câmara são 

precisas esclarecer e para que não haja enganos nem erros que nos possam 

onerar, porque entenderão que uma câmara com doze milhões de euros de 

orçamento perante uma fatura que são cerca de trinta e cinco a quarenta 

milhões de euros é preciso todo o cuidado. Se é urgente fazer a provar o plano, 

não tem dúvida nenhuma disso, mas é preciso não hipotecar o futuro deste 

Concelho porque se não for uma boa decisão, podemos estar a pagar uma fatura 

ainda mais alta do que se calhar temos pago, é esta a questão do Vale da Telha, 

é esta a questão dos processos em tribunal. ------------------------------------------ 

Quanto à demolição de casas elas poderão vir a acontecer como em qualquer 

lado deste País, a experiência dos advogados que os acompanham e da 

experiência que têm a demolição é a última coisa a acontecer. A pessoa em causa 

está desesperada, é natural que assim seja, a câmara depois verificar todo o 

processo, verificou que sempre acompanhou e sempre fez toda a oposição em 

termos formais junto do Tribunal em relação a esta casa, todos os passos que 

tinha que dar não falhou nem um, que o Tribunal seja sensato nesta situação, 

seguramente o que pensam  é que vai chamar o Presidente da Câmara e 

perguntar qual é fase do plano, quanto tempo falta, etc., etc., é isso que por 

norma noutras situações semelhantes tem acontecido. ----------------------------- 

Em relação à questão das piscinas, a Senhora Vereadora Fátima Neto promoveu 

uma reunião no pavilhão desportivo porque havia a necessidade de explicar toda 

a situação, estão em duas frentes de contratação de técnicos habilitados para 

dar ginástica nas piscinas e não só, têm os concursos para admissão de pessoal a 

decorrer e ainda não foi possível terminar e um outro processo para contratar a 

avulso, serviço de professores de educação física, é moroso, a lei hoje em dia 

também impõe algumas restrições, porque tínham técnicos superiores que 

estavam contratados, não do quadro, que os valores se estavam a praticar eles 

não queriam recebê-los, queriam mais e estão no direito de o fazer, mas por lei 

estão impedidos de aumentar o valor que estavam a pagar em relação ao ano 

passado se o objeto fosse o mesmo, outra questão tem a ver com os nadadores 

salvadores, o concurso decorreu, houve jovens escolhidos, ouve que um tinham 

esperança que ficasse e desistiu, o outro na altura de assinar o contrato disse 

que já não queria ser nadador salvador, mesmo que tivessem professores, sem 

nadadores salvadores não pode haver atividade nas piscinas. ---------------------- 

A Senhora Vereadora Fátima Neto disse que para as atividades físicas em termos 

do pavilhão e de meio aquático está a organizar-se o concurso para a aquisição 

de serviços externos, relativamente aos nadadores salvadores não foi possível 

através de concurso, abriram uma contratação de serviços com uma associação 

que é a Mares do Infante, porque os nadadores ou fazem parte dos quadros de 

pessoal ou então têm de ser prestados através de associações de nadadores 
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salvadores ou então o ISN, fizeram essa contratação através da Mares do 

Infante, só faltando assinar o contrato, após o qual a natação livre irá começar.  

O Senhor Presidente da Câmara disse que a situação em termos de contratação 

pública tem levado algum tempo, o concurso dos nadadores salvadores levou 

apenas quatro meses, enquanto há outros concursos que têm demorado muito 

mais, a administração pública está pesada, não é justificação obviamente para 

nada, mas essa é que é a verdade, esperam recuperar como têm vindo a 

recuperar uma série de técnicos e mais pessoal para o quadro da câmara, a 

verdade é que nesta questão dos nadadores salvadores os vencimentos que são 

pagos são muito baixos e a questão de ser apelativo ser nadador salvador numa 

câmara municipal se calhar não é isso, vão ver se com esta Associação põem a 

coisa a andar e a seguir os serviços preparar se se pode contratar nadadores 

salvadores numa categoria diferente daquela que estava para ver se se consegue 

pagar mais alguma coisa para ser mais apelativo, não querem ter as piscinas 

fechadas e sabem que isso não é nada agradável e com prejuízos para as pessoas, 

têm a perfeita noção disso. ------------------------------------------------------------ 

Sobre a questão da obra do Parque Verde Ribeirinho disse que a posse 

administrativa não foi fácil, foi morosa, foi lançado um novo concurso, as duas 

empresas que concorreram foram excluídas, uma pelo valor e a outra pela falta 

de apresentação de documentação. Foi decido fazer um ajuste direto e vão em 

breve assinar o auto de consignação, todos desejam que a obra seja retomada no 

princípio do mês que vem e espera que seja desta vez que se consiga resolver esta 

obra a bem de todos. ------------------------------------------------------------------- 

Na questão do trânsito terão de ver como é que vão fazer, estão a tentar 

adquirir um terreno junto às Finanças para ver se conseguem aumentar o 

estacionamento que ainda vai levar o seu tempo, esperando que a obra esteja 

pronta muito antes dessa possibilidade de terem mais estacionamento. ----------- 

Em relação às questões da Praia do Amado, dos sanitários, etc., etc., o Senhor 

Vicente sabe também quanto ele que o POOC-Plano de Ordenamento da Orla 

Costeira está parado, também sabe quanto ele que o POOC não permite na Praia 

do Amado, entre noutras praias, ter nenhum apoio, ao longo dos anos têm tido 

casas de banho que é daqueles contentores contratados e também com a boa 

vontade de algumas pessoas que exploram algumas coisas na praia, têm posto lá 

uma casa de banho, que de uma vez por todas tinham que ter umas casas de 

banho, é verdade que deviam de ter uma casa de banho em condições. Teve a 

oportunidade de transmitir à Senhora engenheira Valentina toda esta 

problemática que têm os vários Planos de Ordenamento, quer o do POOC, quer o 

do Parque Natural, nunca mais passam a uma figura que é passar a Planos 

Especiais para que os PDM os possam absorver, não perdeu ainda a esperança 

disso vir a acontecer. O POOC começou a discutir a sua revisão, em dois mil e 

cinco a câmara municipal de Aljezur recebeu um inquérito da parte da APA-

Agência Portuguesa do Ambiente que era o início da revisão do Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira e passado três ano foram chamados a Faro para 

discutir essa questão, houve duas ou três reuniões e depois houve a questão das 

demolições do Monte Clérigo. O doutor Sebastião, que liderava a Agência 

Portuguesa do Ambiente no Algarve saiu, há um novo Diretor, já tentou saber 

por duas ou três vezes saber qual era o ponto de situação, mas vai ter que 

marcar uma reunião o novo Diretor para saber qual o ponto de situação, 

também tive a oportunidade de transmitir ao Secretário de Estado, Miguel 

Freitas, essa situação e essa preocupação. Estãos na disposição de olhar para a 

Praia do Amado e voltar lá a pôr casas de banho amovíveis, há vontade de 

algumas pessoas que têm negócios em colaborar com isso, não gosta de ver o que 
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está na Praia do Amado, é das coisas mais deprimentes, é uma vergonha, essa é 

que é a verdade, não nos dignifica nada, tem plena consciência disso, mas era  

importante que pudesse ter uma requalificação, coisa que os vários Presidentes 

da Junta reclamam muita vezes e com toda a razão da necessidade de revisão do 

Plano para as pequenas infraestruturas que são necessárias e importantíssimas 

criar, é essa a situação. ---------------------------------------------------------------- 

Em relação quiosque da Bordeira acha que nunca chegou a funcionar, foi um 

projeto que vem do tempo do Presidente José Maria e de facto já passaram 

vários Presidentes  de Junta, vão ver se conseguem resolver alguma coisa, sabe 

que efetivamente o Presidente José Francisco tem umas ideias para lá, houveram 

algumas pessoas que manifestaram o interesse de agarrar naquilo porque a 

Bordeira está com movimento, está interessante, a Rota Vicentina passa ali e era 

importante dar ali um sinal positivo naquela situação. ----------------------------- 

Sobre a questão da igreja da Bordeira, o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia pode explicar, mas se há coisa que este tem incidido é com a 

recuperação da igreja, já houve várias reuniões, a igreja tem dono, há uma 

entidade que é responsável pelo património e pelas igrejas, a câmara municipal 

esta disponível como sempre esteve, mas não pode ultrapassar essas entidades e 

sabe que o Presidente da Junta de Freguesia tem uma proposta muito concreta 

para uma próxima reunião com o Senhor Padre para tentar dar alguns passos 

concretos, não está a dizer com isto que o Senhor Padre não tem vontade de 

recuperar aquela igreja, também sabe o espólio valiosíssimo que está lá, estão 

preocupados, vão ver o que se consegue fazer, a junta de freguesia está 

empenhada e a câmara municipal seguramente também está empenhada em 

resolver esta situação, como têm também apoiado outras situações, porque 

aquele é dos espólios mais valiosos que temos neste Concelho. --------------------- 

O Senhor José Cavaco disse o Decreto trinta e quatro barra noventa e sete é 

muito objetivo naquilo que deve ser feito, faz referência ao Decreto-Lei 

setecentos e noventa e quatro barra noventa  e seis de cinco de Novembro e há 

alínea g) do artigo duzentos e setenta e dois da Constituição, e diz que é criada a 

“Área critica de recuperação e reconversão urbanística da zona do Vale da Telha 

no município de Aljezur, delimitada na planta anexa ao presente diploma, que 

dele faz parte integrante” e não exclui área nenhuma do Vale da Telha, é a sua 

totalidade e diz que “Compete à Câmara Municipal de Aljezur e à administração 

central, através da Comissão de Coordenação da Região do Algarve e do 

Instituto de Conservação da Natureza, promover as acções e o processo de 

recuperação e reconversão urbanística”, isto é uma ordem objetiva, porque é que 

isto não andou para a frente, não se compreende, não é por falta de leis. --------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse ao Senhor José Cavaco que o plano está a 

ser feito, aliás o Vale da Telha tem mais que vinte e dois anos, é essa a situação. - 

O Senhor José Cavaco disse o Vale da Telha desde há quarenta e quatro anos que 

está a pagar impostos à câmara municipal, não foi posto à parte o dinheiro, mas 

foi gasto noutras coisas, não é um favor que a câmara faça depois de ter 

recebido tantos anos impostos daquela gente toda. --------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que a câmara não estava a fazer um favor 

ao Vale da Telha, tem que fazer o que tem que fazer, a responsabilidade dos 

planos de pormenor do Vale da Telha são da responsabilidade da câmara 

municipal, não há dúvida nenhuma sobre isso, portanto é essa a situação. ------- 

O Senhor José Francisco Estevão disse que a junta da Bordeira em articulação 

com a câmara e com o pároco tem vindo a fazer um esforço desde o mandato 

anterior no sentido de fazer o restauro daquela talha dourada que é de um valor 
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inestimável, assim como existem uns paramentos e livros, etc., etc. Já no tempo 

do anterior Presidente, Sérgio Santos, tinham sido pedidos orçamentos a 

empresas que faziam restauro de talha e que já estavam desatualizados, é um 

edifício da paróquia, é difícil às vezes lidar com as coisas quando os 

proprietários são outras entidades. No mandato anterior pediram a essas 

empresas a atualização dos orçamentos, foi feita uma reunião entre o pároco, a 

junta e a câmara na Bordeira no sentido de avançar, entretanto as coisas não 

avançaram, implica ter o arquiteto que faça um projeto, existe uma parte de 

construção civil, uma parte de carpintaria, a talha dourada e a restauração do 

restante equipamento, não tem sido possível encontrar esse arquiteto para fazer 

esse o projeto, a junta ficou incumbida de arranjar os orçamentos e fê-lo. 

Falando com o padre perguntou-lhe se  poderia encontrar um arquiteto que 

fizesse um estudo e ele disse que sim. Quem deveria dirigir deveria ser a comissão 

fabriqueira, mas essa comissão não existe, é com o pároco que se trata as coisas, 

têm continuado a pressionar. Há pouco tempo a junta de freguesia contatou o 

arquiteto que fez a recuperação de algumas igrejas de Lagos, ele deslocou-se às 

duas igrejas (Bordeira e Carrapateira), onde fez um diagnostico da situação, 

apontou o que se devia fazer e neste momento estão na fase de pegar nesse 

trabalho e com a paróquia, câmara, junta e eventualmente a ADPHA avançar 

com um processo, carece uma candidatura porque os valores a investir são 

bastante elevados, para cima dos cem mil euros, já esteve prevista uma 

candidatura, mas como o projeto não foi feito não avançaram. Pensa que todos 

estão com boa vontade que vá para a frente, não está parado, é um diamante da 

Freguesia, só que não tem sido possível avançar como gostariam. ----------------- 

Relativamente ao quiosque, o mesmo foi feito numa altura em que houve uma 

delegação de competências e essa delegação cessou com o fim do mandatado, o 

edifício está num espaço público e o espaço público não compete à junta, aquilo 

não está registado em nome da junta, não pode ser a junta a assumir o ónus da 

questão. --------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Duarte referindo-se ao património imobiliário de Aljezur disse 

que foi referido o ano passado que em relação aos imóveis propriedade da 

câmara que estão degradados, qual a fim a lhes dar, se é para recuperar ou para 

vender e o Senhor Presidente da Câmara na altura referiu talvez tivesse de ser 

feita uma reflexão, debate sobre essa situação e o fim a dar a esses imóveis, a sua 

pergunta é de já há alguma coisa em concreto, se já foi decidido alguma coisa. -- 

Sobre o edifício da antiga escola C+S a sua breve recuperação para albergar 

mais serviços, ou eventualmente até os serviços do edifício sede, se se avançou 

mais alguma situação sobre isso. ----------------------------------------------------- 

Em relação mercado Municipal se há alguma intensão de melhorá-lo, de 

recuperá-lo, se há alguma novidade sobre isso. -------------------------------------- 

Sobre um imóvel que se situa da Urbanização da Arrifana que pensa que é 

propriedade da câmara municipal e que tem estado a ser ocupado por uma 

imobiliária, a sua pergunta é se esse imóvel irá ser entregue ao Município. ------  

 O Senhor Vítor Vicente agradeceu aos Senhores Presidente da Câmara e da 

Junta os comentários sobre a questão que colocou, não era sua intensão colocá-

la de uma forma crítica, mas sim de uma forma construtiva e fizeram o favor de 

fundamentar melhor a pergunta que ele fez e por isso tem que lhes agradecer, 

mas também dizer-lhes que também é importante para eles, quer para um, quer 

para outro, também saberem que está aqui um chato que chateia sobre essas 

coisas para não poderem dormir muito descansados sobre elas, cabe-lhe a si 

também esse papel que não queria deixar de fazer. Tal como ambos disseram a 

igreja da Bordeira é um património extraordinário e é uma pena que esteja 
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fechado e tem um valor que não podemos continuar a desperdiçar em termos de 

valorização daquele território, daí que considere que é mesmo mesmo muito 

urgente encontrarmos uma solução, sabendo e não discordando daquilo que 

disseram que tem a ver com terceiros, por vezes as coisas são mais complicadas 

como nós desejaríamos, mas que é importante de cada um de nós possa fazer um 

pressing no sentido destas coisas se ultrapassarem. ---------------------------------  

Sobre o quiosque da Bordeira o Senhor Presidente da Junta e Senhor Presidente 

da Câmara devem entender-se sobre quem manda e o ponham a funcionar, o 

Senhor Presidente da Junta tem razão quando diz que as delegações cessam no 

fim do mandato, o Senhor Presidente da Câmara ou delega no Senhor Presidente 

da Junta, assuma ou tem de encontrar uma solução para o quiosque. ------------ 

O Senhor Presidente da Câmara sobre o quiosque da Bordeira disse que o 

importante é resolver. ----------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao património imobiliário foi feita com os elementos da câmara 

uma reunião de trabalho proveitosa sobre o património onde o Presidente da 

Câmara explanou qual era em termos de loteamentos, o que estava disponível, o 

que se pensava ou perspetivava fazer, inclusive daquelas casas, dizer que as 

casas que estão daquele lado algumas estão recuperadas e a ser utilizadas, há 

outras que não, estão em ruínas, tiveram há cerca de um mês uma reunião no 

IRHU-Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana para perceber quais 

eram os instrumentos financeiros e outros que pudessem ajudar a ir para a 

frente em termos de perspetiva e quais os passos a dar, vão ter uma reunião com 

uma Fundação ligada ao Estado que tem a ver com a questão do património 

imobiliário, casas, etc., vão ver o que têm para dizer, muito especificamente na 

parte antiga de Aljezur para ver soluções possíveis para poder recuperar, dizer 

que há alguns anos houve uma tentativa de levar a hasta pública de alguns 

daqueles edifícios, nomeadamente na Rua João Dias Mendes que na altura 

ficaram desertos, nestes últimos meses uma série de pessoas manifestaram o 

interesse em poder adquirir alguns daqueles edifícios, está tudo em aberto, é 

urgente recuperar e dar condições se for essa intensão, pode ser outra, pode 

haver outra decisão, até vender, não está a dizer que é isso. ----------------------- 

Em relação ao edifício da antiga C+S há uma candidatura aprovada que é o 

centro de negócios, que é a possibilidade de ir buscar algum dinheiro em termos 

de fundos comunitários dando uma remodelação não no edifício todo mas em 

parte do edifício, sendo que foi tomada a decisão de fazer um projeto para todo 

o edifício, parte será suportada por essa candidatura que é uma coisa menor, 

mas a ideia é desenvolver para ali o projeto, ainda não foi lançado o concurso, 

temos o caderno de encargos preparado, mas tentar lançá-lo a toda a hora, que 

é muito importante. ------------------------------------------------------------------- 

Quanto ao mercado municipal foi aprovado o projeto na câmara municipal há 

relativamente pouco tempo, terá de ver o ponto dos projetos de especialidade. ---  

Em relação à Imobiliária Pedra da Agulha é daquelas coisas que já funciona lá 

seguramente há trinta anos atrás, nessa altura as coisa eram mais fáceis, 

permitia-se fazer investimentos públicos em terrenos privados, há pessoas que 

vêm ter com o Presidente da Câmara porque querem ver as questões resolvidas, 

isto dá que pensar e é importante refletirmos, ao dia de hoje já não é possível 

fazer isso. Quer resolver a questão da Pedra da Agulha, porque é importante e é 

urgente, o esforço que tem sido feito agora para  demolições e estas questões têm 

a ver com dois organismos, o Ministério Público e o IGAMAOT, têm duas ou três 

coisas no âmbito da orla costeira que não estão no domínio público marítimo, 

que têm de desencadear os processos para demolir pequenas coisas que têm de 

ser demolidas e o IGAMAOT também é muito moroso até se resolver e o esforço 
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dos serviços e a indicação do Presidente da Câmara tem sido nesse sentido, a 

Pedra da Agulha vai chegar o seu dia porque é uma questão que têm que 

resolver. --------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Maria da Luz disse que aquele edifício da Imobiliária Pedra da 

Agulha era em tempos a sede do Clube de Surf da Praia da Arrifana. -------------- 
 

DOIS - PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Do público presente não se registou qualquer pedido de intervenção. -------------  
 

TRÊS - PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  UUMM  
APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DA ATIVIDADE DE DOIS MIL E DEZOITO DA 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE ALJEZUR: –------------  

Presente à reunião o Relatório de Atividade de dois mil e dezoito da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Aljezur, foi dispensada a sua leitura, uma vez 

que a mesma tinha sido oportunamente remetida a todos os membros da 

Assembleia, a qual fica arquivada em pasta própria. ------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que nos anos anteriores a presidente ou 

o secretário que é membro da assembleia têm explicado a atividade e o relatório 

da CPCJ, desta vez nenhum dos dois por questões profissionais pode estar 

presente na reunião, esta alteração só foi colocada recentemente, se acharem 

que é importante um deles vir aqui como têm feito até agora, estão disponíveis 

para virem na próxima assembleia, se acharem que é interessante colocávamos 

isto na próxima assembleia, porque já tinha entregue as convocatórias quando 

recebeu essa informação. -------------------------------------------------------------- 

O assunto foi retirado da ordem de trabalhos. --------------------------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  DDOOIISS 
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA: ------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dispensada a leitura da Informação em causa, uma vez que a mesma tinha 

sido oportunamente remetida aos membros da Assembleia Municipal, a qual fica 

arquivada em pasta própria. ----------------------------------------------------------  

O Senhor Carlos Vieira disse que ao ler a informação achou estranho um abaixo 

assinado por parte da CDU em relação à ETAR do Rogil, estranhou-o o timing 

desse abaixo assinado, já previamente sido comunicado na assembleia, em 

reunião do executivo já sido falado que já existia uma solução para essa ETAR, 

estranha um pouco que se esteja a fazer política barata desta maneira, porque 

acha que não é leal da parte de quem o fez, acha não é correto a maneira como 

foi feita, estar a apontar para um problema sabendo que já existe uma solução 

para tal para depois se vir tirar dividendos disso, acha que isso é desonesto e que 

não deve ser feito e se existe mais alguma coisa que o Senhor Presidente possa 

acrescentar e relação à ETAR. --------------------------------------------------------- 

O Senhora Lurdes Bento disse que se apercebeu que houve vários pedidos de 

restituição de valores de água por vários moradores do Vale da Telha, 

perguntando se estes valores têm a ver com casas com ou sem piscina, se tem 

conhecimento dessa situação. --------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que a situação da ETAR do Rogil e do 

Carrascalinho não é nova, o abaixo assinado é da concelhia do PCP, recebeu dois 

membros do PCP que se apresentaram como tal e vieram-lhe entregar o abaixo 

assinado, não é um abaixo assinado, é uma recolha de assinaturas, da conversa 

que teve com essas duas pessoas, explicou a situação como diz na própria 
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informação e que tinha dado essa informação na reunião de câmara e na da 

assembleia municipal, é uma questão que preocupa a todos e até porque havia 

duas preocupações que se levantavam na recolha de assinaturas sobre a ETAR do 

Rogil e que um desses membros do PCP falava com certeza absoluta do tipo e da 

qualidade dos efluentes que essa ETAR descarrega na vala, a qual está 

autorizada pela Agência Portuguesa do Ambiente, pode-se sempre discutir se a 

descarga cumpre os parâmetros legais, etc., etc. e que ao longo do tempo que 

tem falado com a Águas do Algarve sobre alguns equipamentos que servem 

algumas localidades no nosso Concelho e o Rogil é dos sistemas mais antigos, o 

contrato assinado com a Águas do Algarve falava na solução para uma ETAR, a 

solução apontada ao longo do anos era a construção de uma ETAR e das 

reuniões havidas antes do final do ano com a administração da Águas do 

Algarve, a solução que apontam é uma ligação à ETAR de Aljezur e anulam o 

Rogil, tendo pedido que oficiassem por escrito com provas de quais o resultados 

das descargas feitas na ETAR do Rogil e a resposta foi que cumprem os 

parâmetros que estão estipulados na lei, cheira mal às vezes, é incómodo, é 

verdade, também querem uma solução, e é isso que está em cima da mesa, o 

compromisso da Águas do Algarve de lançaram a execução dos projetos e 

escreveram que a execução é entre 2019/2020, com um valor estimado em um 

milhão e duzentos mil euros, quer para ETAR do Rogil, quer para a solução do 

Carrascalinho que é mais grave não pela dimensão mais pelo tratamento que é 

feito praticamente não existe, as duas soluções que aponta, é fazer a ligação 

através de elevatórias à ETAR de Aljezur. -------------------------------------------- 

Em relação à questão da restituição de verbas, não é com muita frequência como 

já foi há uns anos atrás, há restituições de verbas que têm a ver com roturas de 

água, a câmara municipal há uns anos atrás, numa altura em que houve a crise 

da água e no Vale da Telha regava-se jardins havia contas de mais de cinco mil  

euros, poderia haver algumas situações que eram roturas, sabiam que sim e 

outras não, na altura a câmara decidiu que os últimos escalões deveriam ser 

bem pagos para desincentivar o consumo da água, esses escalões mantêm-se e é 

preciso também rever essa situação, a câmara decidiu como comprovada a 

situação de rotura para que pessoa pagasse a água porque ela também é paga 

pelo Município, a pagasse por um custo mais baixo, quando os serviços fazem a 

leitura e quando há uma contagem anormal tentam contatar o consumidor, não 

acontece com a frequência de acontecia há uns anos porque foram instaladas 

um série de ventosas de ar e a situação melhorou. ---------------------------------- 

A Senhora Lurdes Bento disse que o seu contributo era para que se verificasse se 

são casas que estão registadas como alojamento local e se as mesmas têm 

piscina, porque algumas roturas coincidiram com o verão ou poderia ser 

enchimento de piscinas ou regas excessivas, que houvesse algum controlo nesse 

sentido se as casas são alojamento, se gastam deviam pagar. ---------------------- 

O Senhor Vítor Vicente referiu-se não sobre aquilo que o Senhor Presidente 

informa, mas no que não informa, crendo que não tem nenhuma informação 

sobre reparação e conservação de estradas municipais, o que acha estranho 

porque não duvida que têm muito trabalho a fazer nessa área e a sua questão é 

sobre o que se tem feito e o que está previsto fazer em termos de conservação e 

melhoria da rede viária municipal. --------------------------------------------------- 

O Senhor José Oliveira disse que tem o valor que tem o cometário do Senhor 

Presidente da Junta de Odeceixe fez, mas ele não o desvalorizando, gostaria que 

questionar o Senhor Presidente da Junta de Odeceixe no passado a Praia de 

Odeceixe ter duas bandeiras azuis, uma no mar e outra no rio e de alguns anos 
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para cá não tem, se calhar devíamos de ter alguma preocupação em relação à 

ribeira de Odeceixe. -------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo acha bem as melhorias em termos de eficiência 

energética feitas pelo Concelho, mas reparou que a iluminação pública também 

funcionou durante o dia nesta semana e por isso o desperdício talvez compense.  

O Senhor José Maria da Luz disse que na recolha de assinaturas feitas sobre a 

ETAR do Rogil o que mais lhe impressiona de facto é existirem tantas caligrafias 

iguais. ----------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que a questão da eletricidade de que o 

Senhor Johannes coloca teve a ver com a verificação de trabalhos na rede 

elétrica, porque houve situações em que eletricidade não estava a ser fornecida 

com potência legal. -------------------------------------------------------------------- 

Nas estradas municipais já se começaram a fazer trabalhos, começaram pela 

zona da serra e estão a decorrer dois procedimentos que já foram adjudicados, 

na estrada de Montes Galegos para a Arrifana até ao Vales e na estrada que liga 

a escola do Rogil à zona do Carrascalinho em que vão fazer duas experiências, 

fazer uma camada específica de alcatrão, é um tipo de material que está a ser 

feito por uma série de câmaras e que fica muito mais barato do que as massas a 

quente, têm dito que tem resultado e vão fazer essa experiência, é o que agora 

está previsto, têm outras intervenções a fazer, a estrada para a praia da 

Amoreira é das mais complexas mas não sabe se o tipo de trabalho que se vai 

fazer vai resultar na praia da Amoreira, irão com a equipa da câmara municipal 

fazer algumas reparações, estas duas empreitadas são cerca de cento e 

cinquenta a duzentos mil euros. ------------------------------------------------------ 

A Senhora Lurdes Bento perguntou se havia a previsão de haver uma a ligação 

de esgotos da zona de Mariares por não ser muito longe até à ETAR de Aljezur, 

porque é uma zona que está bastante habitada a tempo inteiro, acha que seria 

uma questão a estudar, porque o ambiente agradecia. ----------------------------- 

O Senhor José Duarte em relação às vias municipais crê que para além da 

necessidade de reparar algumas de fundo, há a questão das valetas, porque estas 

estão tapadas de erva e os taludes não estão propícios a alguém se deslocar a pé.  
 

 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  TTRRÊÊSS 
MOÇÕES: ------------------------------------------------------------------------------- 

Foi apresentada Pelo Partido Socialista a moção “Partido Socialista de Aljezur – 

Manifesta repúdio contra o encerramento dos CTT em Aljezur, em Lagos, Vila do 

Bispo e Lagoa”, tendo sido dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma tinha 

sido oportunamente remetida a todos os membros da Assembleia: - 

A Senhora Lurdes Bento complementando a moção disse que esta preocupação 

será comum a todos que  é a previsão de encerrar a estação dos correios, o 

motivo que a administração dos CTT diz é que tem poucas pessoas, pouca 

afluência, vamos aos correios e está sempre cheio, os correios de Aljezur não será 

uma das estações com pouca afluência, não se trata apenas de mera entrega de 

correspondência, são entregas de dinheiro para o estrangeiro, encomendas, 

pagamentos de serviço, realmente não se compreende a atitude da 

administração em relação à estação de correios de Aljezur. É meramente dizer 

que querem fechar e pronto, nos Municípios pequenos, realmente é 

incompreensível. ----------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse ser frontal e inequivocamente contra qualquer 

intensão de encerramento da estação dos correios de Aljezur, diria também que 

concorda com a apresentação verbal da moção que acabou de ser feita pela 
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Senhora Lurdes Bento com toda a argumentação, que tem clientes, que está 

cheia e que não se percebe, concorda em absoluto com isso. Contudo não pode 

deixar de fazer algumas referências ao conteúdo do texto desta mesma moção, 

para si não é claro que tenha sido um grande erro privatizar os serviços de 

correios, tal como não considera que seja urgente e obrigatório reverter a 

privatização, recordando que no tempo que os correios eram públicos, também 

encerram estações, nomeadamente na Vila de Odeceixe. Portanto fazermos aqui 

um paralelo que todos os males que veem ao mundo é porque ter havido um 

governo que aceitou fazer a privatização, para si isso não é licito e não é claro, e 

como tal em não pode concordar com algumas das passagens do texto desta 

moção, contudo quer dizer saber separar o essencial do acessório e que para si o 

essencial é preservação da estação dos correios de Aljezur. E como tal, entende 

que a assembleia deve ter uma palavra clara e inequívoca nisto, mas tem que 

necessariamente que demarcar-se e dizer que não concorda e nem tão pouco 

estar a atribuir isto a um governo que já lá vai há quatro anos, mas que 

continua a ser o culpado por todos os males que ainda vão acontecendo, não é 

por isso, porque também não sabe qual era o governo que estava quando 

encerraram a Vila de Odeceixe, não sabe nem se preocupa, só tem pena que 

tenha encerrado, acredita também que o atual governo está com certeza a fazer 

tudo o que está ao seu alcance para que os termos da privatização sejam 

cumpridos e em defesa dos correios de Aljezur, não pode pensar outra coisa que 

não seja isso, que esteja a ser posto em causa o poder local democrático do 

espirito do vinte e cinco de abril por uma estação de correios. Vai votar 

favoravelmente esta moção, para si o essencial é preservar a estação dos correios 

de Aljezur, mas faze-o demarcando-se completo destas certezas que a 

privatização foi um grave erro e demarcando-se da necessidade urgente e 

obrigatória da reversão desta mesma privatização. --------------------------------- 

O Senhor José Duarte disse que relativamente a esta moção, está de acordo e irá 

votá-la favoravelmente, mas queria lembrar que na assembleia municipal do 

ano passado, dezoito de fevereiro, a CDU apresentou nesta assembleia uma 

moção contra a destruição do serviço postal e já previa de alguma forma que 

mais tarde ou mais cedo isto viesse a atingir em Aljezur, acha que na altura foi 

aprovada por maioria e houve pessoas que votaram contra porque alguma vez 

isto não chegaria a Aljezur, era de alguma forma recordar esse passado recente, 

que foi há um ano trás. --------------------------------------------------------------- 

A Senhora Lurdes Bento disse houve também a perda de alguns serviços que 

estiveram ainda a ser usados nos correios, nomeadamente a alteração de 

morada ou renovação da carta de condução, tiveram alguns serviços associados 

como loja de cidadão e esses serviços perderam-se e eram úteis. ------------------- 

O Senhor José Cavaco disse que está de acordo que não devem fechar os correios 

de Aljezur, mas não tolera os termos oportunistas, parece que estamos com 

eleições à porta e estar a aproveitar, vai votar contra por causa disso. ----------- 

O Senhor José Francisco Estevão relativamente a este problema disse que vai 

votar favoravelmente a moção, mas este problema dos correios é um problema 

com alguma complexidade, porque está a haver uma certa pressão e sabe isso 

através da ANAFRE, fecham-se os correios e mandam-se para as Juntas, dizendo 

saber que a Junta de Freguesia de Budens recebe vinte euros por mês para fazer 

esse trabalho. O volume de encerramento de postos quando os CTT eram 

públicos pensa que não era o que está a acontecer neste momento, neste 

momento estão-se a fechar, digamos estações de dimensões como a de Aljezur e  

outras, e há uma tentativa de os enviar para as Juntas de Freguesia, chegou-se 

ao ponto de dizer que era obrigatório as Juntas assumirem esse serviço, havia 



 

 
Assembleia Municipal de Aljezur 

Sessão ordinária de 22/02/2019 

 
 

16 

um contrato que obrigava as Juntas a assumir isso, o Vice-Presidente da 

ANAFRE disse que isso não era assim, que era incorreto. Acha que o setor 

privado deve desenvolver-se, deve crescer, deve ser forte, agora com os CTT cria-

se um banco, tem um determinado compromisso com o Estado de continuar a 

assumir os compromissos dos CTT. Quando se ouve dizer que em Aljezur há 

apenas um funcionário e há lá filas, porque é que os CTT não põem dois 

funcionários, quando há um contrato deve-se respeitá-lo, não é andar a 

pressionar, porque anda muito a pressionar as Freguesias para assumirem o 

trabalho que os espaços dos CTT, lojas ou postos faziam, privatizou-se mas 

assegure-se o serviço como dever ser com regras, mas agora é uma pressão para 

fechar postos com localidade com determinadas dimensões, há aqui qualquer 

coisa, e pressionar brutalmente as Freguesias para assumirem isso, pensa que há 

aqui qualquer coisa que não está jogar muito bem. --------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse sem assumir o compromisso que disse há pouco, 

concorda com a intervenção do Senhor José Francisco e que a gestão dos CTT 

poderá ser questionada e devemos defender os serviços, muito embora, isso da 

carta de condução já veio depois da privatização e é pena ter acabado. ----------- 

O Senhor José Cavaco disse que um serviço não é bom por ser público ou 

privado, há privados bons e públicos maus. ------------------------------------------ 

A Senhora Maria Emília Rosendo disse estar no posto dos correios e graças à 

Junta de Freguesia que já lá tinha um espaço criado depois do encerramento do 

posto de Odeceixe para que este continuasse a funcionar, como já não havia 

funcionário e ficavam sem correios, aceitou ficar com serviço para que 

população não ficasse privada desse serviço e que quando deixar de assumir 

esses serviços, a loja dos CTT encerrará ou então o Presidente da Junta que 

estiver nessa altura fará esse trabalho, se quiserem que Odeceixe tenha algum 

posto do correios. Eles vão fechar a estação, mas alguém vai tomar conta 

daquilo. --------------------------------------------------------------------------------- 

Está contra o fecho da estação em Aljezur como esteve contra o encerramento 

em Odeceixe, antes de fecharem o espaço de Odeceixe, alguém irá ficar com esse 

serviço, porque ouviu dizer que alguém está interessado naquilo, pensando que 

aquilo dá milhões. ---------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Carlos Vieira disse que é muito difícil alguém ficar com aquele serviço 

em Odeceixe, porque o valor que conseguem tirar não é o suficiente que permita 

que uma pessoa consiga sobreviver sem ter outra coisa extra. Se a Senhora 

Maria Emília não tivesse ficado com o serviço a Junta tinha de assumir aquilo 

porque o serviço faz falta à população, enquanto o atual executivo se mantiver 

em funções e se esse serviço for perdido, a Junta irá absorvê-lo, o que irá 

implicar outro tipo de infraestruturas na sede da junta de freguesia para ter 

condições para absorver. -------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que todos temos razão, é um serviço 

público que todos nós queremos mantê-lo e que é importante para o nosso 

Concelho, das informações que nós temos a reversão da privatização é quase 

impossível porque seria uma coisa caríssima e alguém tinha que pagar e 

seriamos todos nós e como diz o Senhor Vítor Vicente é o regulador fazer uma 

fiscalização e exigir o cumprimento do serviço público, se a Senhora Lurdes 

Bentes estiver de acordo era acrescentar também o seu envio para o Senhor 

Presidente da República. --------------------------------------------------------------- 

A moção ficou com a seguinte redação: ---------------------------------------------- 

“PARTIDO SOCIALISTA DE ALJEZUR – MANIFESTA REPÚDIO CONTRA O 

ENCERRAMENTO DOS CTT EM ALJEZUR, EM LAGOS, VILA DO BISPO E LAGOA -- 
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- A administração dos CTT, tem a intensão de encerrar o balcão dos CTT, na Vila 

de Aljezur, em Praia da Luz, Sagres e Carvoeiro. ------------------------------------ 

- Nesse sentido, Partido Socialista de Aljezur, manifesta o mais veemente 

repudio, por tal intenção, que vem ao arrepio das necessidades da população 

residente e dos turistas, que ocorrem a esta região, que são muitos milhares, o 

que já foi serviço público deixou de o ser, num dos grandes erros, do anterior 

governo, e que agora com as consequências desastrosas para estas populações; -- 

- Considerando que tal desiderato constitui um enorme “retrocesso democrático”, 

no respeito elementar e básico pelas populações, à sua qualidade de vida, bem 

como um novo ataque ao Poder Local Democrático saído do vinte e cinco de 

Abril; ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Assim, é urgente a reversão da privatização deste “serviço público”, os CTT. 

Esta reversão é de caráter obrigatório, de modo a se salvaguardar os interesses 

dos portugueses, de forma a não serem estes os lesados de toda esta situação. 

Graças do anterior Governo, entregou-se responsabilidades públicas a entidades 

privadas de forma imponderada, causando assim o caos em diversos serviços 

prioritários para as populações; ------------------------------------------------------ 

- Manifestamos ainda o total apoio, pela tomada de posição dos Municípios de 

Aljezur, Lagos, Vila do Bispo e Lagoa, de avançarem com uma previdência 

acautelar, para tentarem impedir esta situação, que prejudica enormemente 

estas populações; ----------------------------------------------------------------------- 

- Exige-se que o Governo tome, medidas de imediato, para impedir esta situação, 

numa altura, que os concelhos de interior, baixa densidade, necessitam de 

políticas, no sentido de alterarem a desertificação nessas mesmas zonas. --------- 

Da presente Moção dar conhecimento ao Senhor Presidente da República, 

Senhor Primeiro-Ministro, a todos os Grupos Parlamentares, AMAL, ANAFRE e 

ANMP, bem como aos órgãos de Comunicação Social nacionais e regionais. ------ 

P’(s) membros da Assembleia Municipal de Aljezur do Partido Socialista. ---------- 

Maria de Lurdes Afonso Bento.” ------------------------------------------------------- 

Não se verificando mais nenhuma intervenção, submetido à votação, a 

Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com o voto contra do membro José 

Cavaco, aprovar a Partido Socialista de Aljezur – Manifesta repúdio contra o 

encerramento dos CTT em Aljezur, em Lagos, Vila do Bispo e Lagoa. -------------- 

DECLARAÇÃO DE VOTO DA COLIGAÇÃO JUNTOS POR ALJEZUR: ----------------------- 

“Voto a favor porque considero que esta Assembleia deve estar unida na defesa 

da Estação dos Correios de Aljezur, demonstrando de forma frontal a sua total 

oposição a qualquer intensão de encerramento, mas não posso deixar de 

manifestar discordância sobre algumas das afirmações proferidas no texto da 

Moção, nomeadamente quando se considera um grande erro do Governo a 

privatização, concluindo pela urgente e obrigatória reversão. ----------------------- 

Quero recordar, com desagrado, que quando serviço era público, também 

encerraram Estações de Correios, como por exemplo o da Vila de Odeceixe no 

nosso Município. ------------------------------------------------------------------------------ 

Vítor Manuel das Encarnação Vicente, Mónica Vanessa Mendonça Poitevin.” ----- 
 

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: -------------------------- 
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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 dias horas cinquenta minutos do dia 

vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezanove, 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. --------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

O Presidente 

_________________________________________ 

 

O Primeiro-Secretário 

_________________________________________ 


