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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da terceira sessão extraordinária de 2019 
 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 29 de julho de 2019 

INÍCIO: 21:17 horas 

ENCERRAMENTO: 22:45 horas 

 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 

Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  

José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  

Mara Alexandra Lourenço Duarte, Segundo-Secretário 

 

MEMBROS PRESENTES: 

José Almeida da Silva, José Maria da Luz, Maria Emília Campos Chaparro 

Rosendo, José Fernando Landeiro de Oliveira, Emanuel Marreiros Amaro de 

Jesus, José António Duarte, José de Oliveira Cavaco, Henrique Manuel Ramos 

Henriques, José Francisco da Conceição Estevão, Carlos Manuel Rosa Vieira e 

Eliezer João Candeias 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  

Johannes Alexander Schydlo, substituído por Licínia Mendes Rodrigues 

Vítor Manuel da Encarnação Vicente, substituído por Américo Martins de Novais 

Mónica Vanessa Mendonça Poitevin, substituída por Eva Loureiro Cardoso Neto 

 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO:  

José Hugo Tomás Ferreira 

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva – Vice-Presidente, 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 21:17 horas 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: ----------------------------------------------- 

Não compareceu à presente sessão o membro Johannes Alexander Schydlo, o 

qual apresentou e-mail datado de vinte e quatro de julho de dois mil e dezanove, 

informado a devida ausência do concelho, por se encontrar no estrangeiro, 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, Licínia 

Mendes Rodrigues, que depois de verificada a identidade e legitimidade da 

cidadã, a mesma tomou o seu lugar na assembleia. --------------------------------- 
 

Não compareceu à presente sessão o membro Mónica Vanessa Mendonça 

Poitevin, o qual apresentou e-mail datado de vinte  e nove de julho de dois mil e 

dezoito, informado a devida ausência, por motivo de saúde, 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 da lista de Juntos por Aljezur 

(PPD/PSD.CDS/PP.MPT), Eva Loureiro Cardoso Neto, que depois de verificada a 

identidade e legitimidade da cidadã, a mesma tomou o seu lugar na assembleia.  
 

 

 

RENÚNCIA AO MANDATO: ---------------------------------------------------- 

Foi presente o e-mail do membro Anadá de Filipistch Gomes, eleita pela lista da 

CDU - Coligação Democrática Unitária, datado de vinte e nove de julho de dois 

mil e dezanove, comunicando a renúncia ao mandato de membro da assembleia 

municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

TOMADA DE POSSE: ----------------------------------------------------------- 

Foi empossado o Senhor Francisco José Pacheco de Oliveira, portador do Cartão 

de Cidadão número seis milhões cento e dezanove mil seiscentos e  vinte e sete 

quatroZZum, válido até dezasseis de outubro de dois mil e dezanove, em 

substituição do membro Anadá de Filipistch Gomes, eleita pela lista da CDU - 

Coligação Democrática Unitária, que renunciou ao mandato, que depois de 

verificada a identidade e legitimidade do cidadão, o mesmo tomou o seu lugar na 

assembleia. -----------------------------------------------------------------------  
 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

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

Um - Prestação de informação da Assembleia Municipal de Lagos sobre a 

construção do novo Hospital de Lagos. ----------------------------------------------- 

Dois - Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal sobre a 

transferência de competências para os órgãos municipais – Decreto-Lei número 

setenta e dois barra dois mil e dezanove, de vinte e oito de maio. ------------------ 

Três - Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal de apoio 

financeiro à Junta de Freguesia de Aljezur para o “Projeto à extirpação de ervas 

em baldios situados na zona antiga da Vila de Aljezur”. ----------------------------  

Quatro - Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal sobre 

pedido de declaração de interesse municipal apresentado por Lusoleaves - 

Unipessoal, Lda. para construção de uma ESA – Estação Serviço de 

Autocaravanas no Rogil. -------------------------------------------------------------- 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

NNÚÚMMEERROO  UUMM  
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LAGOS 

SOBRE A CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DE LAGOS: ------------------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que havia sido contado 

pela assembleia municipal de Lagos, através do Senhor José Jácome - Segundo-

Secretário da Mesa, acerca da possibilidade de alguns dos membros da Comissão 

de Saúde poderem estar presentes numa sessão desta assembleia municipal para 

fazer uma exposição sobre a construção do novo Hospital de Lagos, e que esta 

assembleia está sempre aberta à realização deste tipo de iniciativas. -------------- 

Estiveram presentes alguns dos membros que compõem a Comissão de Saúde da 

assembleia municipal de Lagos, José Jácome (Segundo-Secretário da Mesa da 

Assembleia - PS), José Manuel Freire (Coordenador do Grupo Municipal da CDU), 

Rui Araújo  (Coordenador do Grupo Municipal do PSD) e Margarida Maurício  

(Coordenadora do Grupo Municipal do PAN), que fizeram as seguintes 

intervenções: --------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Jácome: nós somos parte da assembleia municipal de Lagos e 

nesse sentido, como a iniciativa, digamos, foi tomada pela assembleia, 

resolvemos vir, portanto, vir juntos das câmaras municipais e das assembleias 

municipais das Terras do Infante, dos três Municípios, dando ponto da situação.  

Uma petição pública que teve quatro mil quinhentas e oitenta assinaturas, foi 

entregue por nós na Assembleia da República no dia vinte e seis de março deste 

ano, posteriormente já este mês, no dia dezasseis fomos chamados a uma 

audiência prévia na Comissão de Saúde, estivemos presentes, estão aqui todos os 

lá estivemos presentes e fundamentalmente é dar contas do que se passou. ------  

Também há outra data que é importante, que dia doze de julho de dois mil e 

dezoito uma Resolução da Assembleia da República, a número duzentos e 

sessenta e sete de dois mil e dezoito, recomenda ao Governo a construção célere 

do novo Hospital de Lagos: “A Assembleia da República resolve, nos termos do 

número cinco do artigo centésimo-sexagésimo-sexto da Constituição, 

recomendar ao Governo que desencadeie os procedimentos necessários para 

iniciar, em dois mil dezoito, as obras para o Hospital de Lagos, construindo 

instalações novas, modernas e adequadas e salvaguardando o modelo 

integralmente público na construção e a gestão do novo hospital.”, foi aprovado 

em doze de julho de dois mil e dezoito, assinada por Eduardo Ferro Rodrigues, 

Presidente da Assembleia da República e publicada em Diário da República no 

dia treze de agosto de dois mil e dezoito. ---------------------------------------------  

Portanto, posteriormente foi a entrega da petição e posteriormente foi a 

audiência prévia. ----------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Manuel Freire: o que vínhamos contar era essencialmente um 

processo que dura há décadas e que envolve os três Concelhos, portanto na sua 

reivindicação que é a construção de um novo hospital para Lagos, o hospital 

comos todos têm conhecimento é um hospital que nasceu há seiscentos anos ali 

naquela zona onde está, alargou-se um pouco depois após o terremoto de mil 

setecentos e cinquenta e cinco do Castelo dos Governadores e isso permitiu que o 

hospital portante se alargasse. -------------------------------------------------------- 

Mas aquele hospital não tem qualquer solução para aumentar, tem quarenta 

camas que continuam há décadas camas mesmas quarenta camas e, portanto, 

ali não tem qualquer tipo de condições, os acessos são maus e, portanto, há 

muito que reivindica a construção de um novo hospital. ----------------------------

O que acontece é que depois do vinte e cinco de abril e da integração do Hospital 
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de Lagos no Serviço Nacional de Saúde melhorou durante uns anos, mas e depois 

houve alguns problemas que levaram a que fosse anulada a maternidade que ali 

existia, mais tarde uma complicação com uns doentes em relação ao bloco 

operatório, portanto faleceram duas pessoas, portanto bloco operatório em vez 

de ser reparado aquilo que estava mal no bloco operatório, foi encerrado o bloco 

operatório e o bloco operatório do Hospital de Lagos na altura tinha uma 

importância muito grande na recuperação de operações, vinha pessoas para 

além da Terras do Infante, de Odemira até Vila Real de Santo António vinham 

ali para ser operadas e, portanto teve um papel nessa altura importantíssimo, 

isso foi, digamos o tempo em que o hospital andou para trás. ----------------------  

Mais recentemente, ouve, digamos, algumas tomadas de posição dos três órgãos 

e com o aparecimento em dois mil e dezassete da petição, a petição criou, 

digamos, um envolvimento das pessoas, com já foi dito pelo José Jácome, quatro 

mil quinhentas e oitenta assinaturas e permitiu começar novamente, digamos, a 

reivindicar esta aspiração de décadas dos três Concelhos. -------------------------- 

O que aconteceu recentemente foram duas questões, pelo menos, positivas, foi a 

apresentação da petição, foi a aprovação de uma Resolução na Assembleia da 

República e agora estamos perante uma situação em que a Comissão de Saúde 

da Assembleia da República aprovou, por unanimidade, o relatório que foi feito 

pelo relator e passou para as mãos do Presidente da Assembleia que portanto 

será agendada na abertura da próxima sessão legislativa, entre as quinze  a 

vinte petições que lá estão presentes, portanto pensamos que por altura do final 

do ano, por essa altura deverá chegar a vez de subir a plenário a discussão da 

petição do novo hospital, e uma das coisas que nos trás também aqui é a 

sensibilização para que os autarcas e as populações dos três Concelhos possam 

estar representados nas galerias da Assembleia da República no dia em quer for 

discutido a questão da petição do novo Hospital de Lagos. ------------------------- 

A petição digamos, não é votada, é discutida, mas quando aparece uma petição, 

qualquer partido pode apresentar uma iniciativa legislativa, um projeto de lei, 

um projeto de resolução que contemple a reivindicação feita por aqueles 

peticionários e portanto nessa altura provavelmente isso irá acontecer e isso irá 

dar mais força, portanto, há iniciativa que se lá vai ter. ---------------------------- 

Era isto resumidamente, neste momento estamos numa altura em que era 

importante unirmos cada vez mais os esforços ao longo dos anos, este é, 

digamos, um assunto que une todos os autarcas, não há, digamos, divergências 

porque ao longo das décadas tem sido aprovado por unanimidade esta 

reivindicação, e portanto, era digamos,  um passo importante e uma 

oportunidade que não deveríamos de deixar agora escapar novamente de 

reivindicar a construção de um novo hospital. -------------------------------------- 

O Senhor Rui Araújo: eu penso que o José Manuel já fez o ponto da situação 

principal, só queria acrescentar uma pequena coisa que eu acho que é 

importante, nós estamos a fazer força para que esta petição seja discutida o 

mais cedo possível na Assembleia da República, o nosso objetivo é que apareça já 

alguma verba no Orçamento de Estado para que se iniciem os estudos, portanto 

nós queremos é que se dê o pontapé de saída, nós já temos um local, temos na 

zona da chamada tecnopolis de Lagos o local para ser construído, o que é falta? 

Falta o dinheiro. Não sabemos até que ponto as autarquias poderão estar 

envolvidas ou não financeiramente, não será de descartar essa hipótese no nosso 

entendimento, há quem tenha outro entendimento, mas neste momento o nosso 

principal objetivo é que se iniciem os estudos, depois dos estudos estarem 

concluídos então vamos tentar que se passe para a fase seguinte que é a 

principal e que interessa a nós todos que é a construção do próprio hospital. ---- 
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A Senhora Margarida Maurício: realmente este hospital, volto a referir, faz 

muita falta para o nosso Algarve, para Lagos, porque o de Lagos não tem 

condições e o novo não irá servir apenas os residente em Lagos, mas também as 

pessoas que nos visitam e já são muitas que escolhem esta zona do Algarve para 

passar as suas férias, acrescentar ainda que Lagos em tempos teve maternidade 

e essa também é a nossa pretensão, que Lagos volte a ter a maternidade para as 

nossas mulheres, essa valência de forma a permitir que as nossas mulheres das 

Terras do Infante tenham os seus filhos com a assistência que merecem sem 

terem que andar imensos quilómetros para serem assistidas, precisamos pois do 

vosso apoio e que se juntem à nossa luta pela relocalização do Hospital de Lagos 

que servirá todas as populações das Terras do Infante, não só Lagos, mas os três 

Concelhos, Lagos, Aljezur e Vila do Bispo. -------------------------------------------- 

O Senhor José Jácome: permitam-me então encerrar, portanto, o que é 

importante percebermos e o José Manuel Freire disse muito bem, o nosso 

Hospital de Lagos das Terras do Infante, que é o hospital das Terras do Infante 

tem seiscentos anos, não tem sessenta, nem seis anos, tem seiscentos anos e nós 

pretendemos é relocalizar o hospital, não estamos a falar de construir um 

hospital de raiz, temos terreno, temos meios humanos, temos equipamentos, 

temos é de realmente dar condições para chegar aqui e ter acessibilidade e no 

fundo a vida é feita de histórias e eu não posso deixar de referir que em mil 

setecentos e cinquenta  e cinco quando foi o terramoto, por coincidência, o então 

Governador e a esposa tinham saído de manhã cedo de Lagos, mas o filho e 

todos os criados morreram todos quando veio marmoto, além do terramoto, o 

marmoto. Todos conhecem aquela entrada, aquela acessibilidade que não é 

nenhuma em relação ao hospital, nós temos uma acessibilidade que cheguem da 

cento e vinte, cheguem da Via do Infante, que haja hipóteses de aterrar um 

helicóptero, que haja um parque de estacionamento e é uma questão de 

proximidade. --------------------------------------------------------------------------- 

Eu sei que as pessoas de Aljezur, de Odeceixe, de Sagres, de Vila do Bispo sentem-

se de algum modo em casa se vão ver os familiares e acompanhar os familiares 

ao Hospital de Lagos, é diferente de ir a Portimão ou Faro, todos nós sabemos 

isso, um hospital de proximidade não vai concorrer. --------------------------------  

Depois como já foi referido isto é um processo para cinco anos, ultrapassa uma 

legislatura, nós temos o estudo, temos o projeto, temos a adjudicação, temos a 

construção, temos equipamentos, é preciso dar um impulso e nesse sentido 

também sou da opinião e o doutor Rui Araújo disse e muito bem, talvez as 

autarquias possam das Terras do Infante chegar à frente para aquilo que se 

chama em inglês o sid money, portanto a semente, fazer o arranque e depois 

dizer então como é que é, já demos o nosso contributo, agora é preciso continuar 

e penso que nesse aspeto é importante daqui para a frente, não é Lagos, são 

Terras do Infante que têm e que precisam. ------------------------------------------- 

Indo um bocadinho mais longe e recentemente houve aqui um acidente com 

quatro vítimas mortais, aqui na Freguesia de São Teotónio, indianos se não 

estou em erro, a VMER e os médicos vieram de Portimão, se calhar se fosse aqui 

de Lagos tinham assistido melhor e realmente os doentes não são os Alentejo, a 

fronteira não é nada, na ribeira de Odeceixe  não é, não se pode estar doente de 

um lado ou de outro e nós temos que ver que a sede do Concelho de Odemira está 

setenta quilómetros de Lagos, e está a cem de Beja, São Teotónio e a Zambujeira 

estão mais perto de Lagos, obviamente do que estão, portanto é uma questão que 

também podemos eventualmente verificar que o novo hospital relocalizado vem 

de facto servir. -------------------------------------------------------------------------

E depois, ainda temos mais uma cereja em cimo do bolo, como eu costumo dizer, 



 

 
Assembleia Municipal de Aljezur 

Sessão extraordinária de 29/07/2019 

 
 

6 

o atual hospital é da Misericórdia, se relocalizar o hospital a Misericórdia de 

Lagos fica com condições para ter cuidados continuados e paliativos com outras 

condições, mais que duplicar se calhar a capacidade, porque nós sabemos que os 

hospitais têm camas ocupadas com doentes, sobretudo idosos que às quatro da 

manhã não os podem por na rua, mas que as família não vão buscar. ------------ 

Um hospital de retaguarda como Lagos vem ajudar o hospital de Portimão, vem 

ajudar o hospital central que é outra realidade que tem que ser construída não 

temos dúvidas, mas não concorre, digamos não é impeditivo e, portanto, 

precisamos de todos juntos para tornar realidade relocalizar e dar dignidade e 

condições de trabalho e de saúde ao novo hospital das Terras do Infante. -------- 

O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu em nome da assembleia municipal 

a presença dos membros da Comissão de Saúde da assembleia municipal de 

Lagos e mostrar a disponibilidade para estar ao seu lado, este é um assunto que 

não é de Lagos, como dizem e muito bem é das Terras do Infante à qual temos 

muito orgulho em fazer parte, contem com esta assembleia municipal naquilo 

que pudermos ajudar, estarão cá e estarão disponíveis, se um dia qualquer 

precisarem de irmos a Lagos, ou de virem cá mais vezes, disponham. -------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS 

MUNICIPAIS – DECRETO-LEI NÚMERO SETENTA E DOIS BARRA DOIS MIL E 

DEZANOVE, DE VINTE E OITO DE MAIO: ------------------------------------------ 

Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de nove de julho de dois mil e dezanove, 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. ---------------------------- 

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

Municipal deliberou, aprovar por unanimidade, não aceitar a transferência de 

competências da Administração Central para o Município de Aljezur, previstas 

na Lei número cinquenta barra dois mil e dezoito, de dezasseis de agosto, 

concretizada no Decreto-Lei número setenta e dois barra dois mil e dezanove, de 

vinte e oito de maio, relativa ao domínio das áreas portuário-marítimas de 

desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária. ---------------- 
  

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR PARA O “PROJETO 

À EXTIRPAÇÃO DE ERVAS EM BALDIOS SITUADOS NA ZONA ANTIGA DA 

VILA DE ALJEZUR”: ------------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de vinte três de julho de dois mil e dezanove, 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 Henrique Henriques disse que é que a junta de freguesia tem efetuado, 

faziam com um programa que tinham que era o PROTEL, como não há pessoas 

inscritas no programa, têm que contratar pessoas exteriores para fazer este 

trabalho. -------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Duarte disse que é um trabalho meritório que dever ser feito 

porque quem conhece aquela zona histórica da Vila sabe que existem muitas 

zonas de baldios que estão infestados não só de ervas e outros elementos 

vegetais como silvas, é pena não ter sido possível fazer isto naquele prazo que o 

Governo estipulou, não até quinze de março, mas pelo menos até quinze de maio, 
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mas como diz o velho ditado “mais tarde do que nunca” e oxalá que esse trabalho 

seja uma realidade e que melhore aquela zona. -------------------------------------  

A Senhora Eva Neto disse que quando se fala em extirpação de ervas, gostaria de 

saber qual o método que se vai usar, se vai usar-se produtos fitofarmacêuticos e 

se têm glifosato na sua composição. -------------------------------------------------- 

O Senhor Henrique Henriques disse que é um processo mecânico com a utilização 

roçadouras. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal de apoio financeiro à Freguesia de Aljezur 

para o “Projeto à extirpação de ervas em baldios situados na zona antiga da Vila 

de Aljezur”. ----------------------------------------------------------------------------- 
 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: ----------------------------------------------- 

Não compareceu à presente sessão o membro Vítor Manuel da Encarnação 

Vicente, o qual apresentou e-mail datado de vinte oito de junho de dois mil e 

dezanove, informado a devida ausência do concelho, por motivos pessoais, 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 da lista de Juntos por Aljezur 

(PPD/PSD.CDS/PP.MPT), Américo Martins de Novais, que depois de verificada a 

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

NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

SOBRE PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL APRESENTADO 

POR LUSOLEAVES - UNIPESSOAL, LDA. PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESA – 

ESTAÇÃO SERVIÇO DE AUTOCARAVANAS NO ROGIL: ---------------------------- 

Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de vinte três de Julho de dois mil e dezanove, 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. ----------------- 

A Senhora Eva Neto disse que a sua questão prende-se com o saber de qual é a 

localização deste suposto empreendimento de campismo e caravanismo, o 

porquê de se fazer uma declaração de interesse público estando o referido 

terreno inserido na RAN e perguntar-se também até que ponto os aljezurenses 

que tenham terrenos inseridos na RAN não estarão a ser “um bocadinho 

prejudicados” com o facto de não estarem em igualdade de circunstâncias de 

acesso, pode-se dizer que não apresentaram uma proposta, talvez pudesse haver 

uma forma diferente de tratarmos este problema, talvez uma alteração no PDM, 

uma deslocalização deste projeto que não se pode dizer que não seja 

interessante. mas crê que colocar uma infraestrutura desta envergadura numa 

zona de RAN não é mais adequada. --------------------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco disse crer que a câmara não terá poder para autorizar 

uma instalação destas da Reserva Agrícola Nacional. ------------------------------

O Senhor Presidente da Assembleia disse que todos sabemos que não tem, é uma 

opinião pessoal, a Senhora Vice-Presidente poderá dar a informação. -------------

A Senhora Vice-Presidente da Câmara disse não saber que documentação chegou 

aos membros da assembleia, de acordo com a informação que esteve na câmara, 

este empreendimento não é um projeto público, é num terreno de um privado, 

não vê como é que a câmara através do PDM transpor um projeto de um 
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particular que não seja em RAN, não pode ser a câmara a fazer transitar um 

projeto individual e privado. Não é pelo facto de estar em RAN que não possa ter 

um parecer e não possa ser autorizado. Isto é um requisito que lhe é exigido a ele 

para apresentar o projeto ao Turismo de Portugal, porque esta é uma das 

entidades que tem que dar um parecer obrigatório acerca do projeto e exige-lhe 

que apresente essa declaração de interesse público de interesse municipal e é por 

isso que ele o vem pedir, naturalmente à câmara e subsequentemente à 

assembleia, sendo um requisito do Turismo é para ele instruir o processo, não é a 

câmara que vai autorizar, nem a câmara ou a assembleia por emitir uma 

declaração de interesse está a autorizar seja o que for. -----------------------------  

O Senhor Eliezer Candeias concordou com o que a Senhora Vice-Presidente havia 

referido, que a junta de freguesia do Rogil também vai fazer um documento 

dizendo que é de interesse público para o Concelho e é o requerente que vai pedir 

os pareceres do Turismo de Portugal e à RAN e se tiver os pareceres positivos dos 

órgãos necessários, é bom para o Concelho e é bom para uma Freguesia. --------- 

O Senhor Carlos Vieira disse que para dar o seu parecer, gostava de ter mais 

elementos na sua posse para poder decidir em consciência com aquilo que vai 

aprovar ou não. Ressalva que fez uma proposta na junta e assembleia de 

Odeceixe em relação a esta matéria, porque é uma problemática que temos não 

só no nosso Concelho, mas em todos os da Costa Vicentina que é o das 

autocaravanas e do campismo selvagem, crê que têm que ser criadas estas ASA, 

mas não tem elementos suficientes para que possa decidir de livre vontade e com 

consciência em relação esta matéria. ------------------------------------------------- 

A Senhora Vice-Presidente da Câmara disse que instruíram o pedido com aquilo 

que devem enviar, o extrato da planta de condicionantes do PDM de Aljezur 

onde isto se vai situar e será nessa propriedade, fazendo uma informação do 

resumo do investimento, vão utilizar cerca de quatro mil metros quadrados de 

terreno de uma área total quatro virgula oitenta e dois hectares, prevê 

cinquenta e sete lugares, com oitenta e dois metros quadrados por local de 

estacionamento, uma estação de serviços com as condições de descargas e 

abastecimento, bem como para os despejos de wc químicos, preveem criar um 

posto e meio de trabalho para funcionamento da estação e da pernoita, não é 

sobre este resumo que temos que nos pronunciar, quem tem que se pronunciar 

sobre este modelo de investimento são as entidades que o vão deferir ou 

indeferir, os órgãos municipais apenas têm de considerar se é ou não de 

interesse ter este investimento. ------------------------------------------------------- 

A Senhora Eva Neto disse concordar inteiramente com o exposto com o Senhor 

Carlos Vieira, é-nos pedida uma tomada de decisão sobre uma situação concreta, 

da pesquisa que fez, a Lusoleaves é uma empresa de estufas que fica nas 

Carapuças, no Rogil, perguntando se é mesma empresa? Vai substituir as 

estufas? Qual é a localização? Vão agarrar nas estufas, tirar e pôr lá o parque de 

caravanas. Foi ver o objetivo social da atividade da empresa, diz lá culturas de 

flores e plantas ornamentais, perguntando é a mesma empresa? Em relação 

criação de emprego viu o relatório breve que fala realmente no aumento do 

volume de negócios e um decréscimo acentuado de quase cinquenta por cento no 

número de funcionários entre dois mil e dezasseis e dois mil e dezoito, não lhe 

pareceu nada apelativo quando se fala em criação de emprego e tem de 

concordar a cem por cento com a intervenção do Senhor Carlos Vieira, que é 

assim, estamos a dizer se estamos de acordo ou não com uma coisa muito 

específica que é criação de um parque, que supostamente vai ser num 

determinado sítio que aqui não sabemos qual é. -------------------------------------

É uma ambição de todos ter um parque de autocaravanas no Concelho de 
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Aljezur, mas não a qualquer preço, é preciso que ele exista numa localização 

devidamente planeada tendo em atenção o impacto que estas coisas têm porque 

temos um Concelho que ainda é visto quase como uma jóia em termos de 

natureza e se começamos a cometer erros destes, vamos ter um impacto negativo 

que já está existir nos outros lados, as pessoas não escolhem passar férias nos 

locais em que existem coisas iguais em todo o lado, cada vez se preconiza mais o 

turismo de natureza e teremos que zelar por esta mais valia e bênção que temos 

no Concelho que é a natureza. -------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse partilhar as preocupações da Senhora 

Eva Neto, só que não é isso que pedem, o que estão a perguntar é se a atividade 

de autocaravanismo é de interesse municipal ou não. ------------------------------ 

O Senhor Carlos Vieira discordou com o Senhor Presidente da Assembleia, o que 

o estão a pedir é uma declaração de interesse público para a criação de uma ASA 

para este local específico que desconhece qual é, é o que está aqui em causa, ou 

seja no Rogil, não estamos a falar em termos génicos no nosso Concelho, isso é 

uma coisa diferente, é a criação neste espaço específico, não é em termos 

genéricos. ------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Duarte disse que também comunga da opinião do Senhor 

Presidente a Assembleia e da Senhora Vice-Presidente a Câmara não vê qual é o 

problema de estarmos agora preocupados com uma localização que não sabemos 

se irá ser legalizada alguma vez, porque certamente até chegar lá deve ser 

chumbado e depois a câmara municipal é que licencia as obras e dar agora um 

parecer viável de existir um parque de caravanas e depois pode chumbar a 

construção. Pensa que os elementos que têm são suficientes para dizerem que 

sim ou não, ele vai dizer que sim. ----------------------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco disse tratar-se de um empreendimento já localizado, 

naquela zona até há regadio, não sabe se está contemplado ou se fica numa 

zona próximo de regadio, mas há que ter atenção que precisa de esgotos de 

abastecimento de água, se o local está exatamente servido por isso, há o 

problema que esses esgotos acabam por ir para Aljezur daquela zona do Rogil e 

isso tudo tem que ser considerado, a câmara não pode dizer que está de acordo 

com aquele lugar se não considerou todos aqueles elementos, o pedido é para 

uma localização. ----------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Francisco Estevão disse para si o assunto está explicito, esta etapa 

é se é de interesse público para o Concelho, parece-lhe que é um parecer nesse 

sentido, a seguir haverá outras etapas, outras entidades se irão pronunciar, a 

câmara irá tomar posição sobre isso numa outra etapa se vier a concretizar-se, 

neste momento é ou não de interesse público para o Concelho e neste caso, na 

zona do Rogil. -------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Eva Neto disse que não estava a reiterar que não estava a tirar a 

parte do interesse do facto ser importante para o Município ter autocaravanas, 

acha que a interpretação é subjetiva e a sua ao ler os documentos dados tem 

uma declaração que é explicito que de acordo com a com conjuntura económica 

reconhece que o plano  negócios, etc., etc., que empresa Lusoleaves quer 

construir o parque de caravanas, se ela quer construir, nós temos que saber 

onde. ------------------------------------------------------------------------------------ 

A Senhora Vice-Presidente da Câmara esclarecendo a Senhora Eva Neto, disse 

que a entidade não apresentou um projeto, não pode apresentar um projeto 

ainda, perguntando quais eram os elementos que dispunham para este assunto, 

houve o Senhor José Cavaco que disse que era a estufa na zona das Carapuças 

no Rogil. -------------------------------------------------------------------------------- 
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A Senhora Eva Neto disse que a empresa tem sede na Quinta das Carapuças e 

não diz em lado nenhum que aquela empresa vai fazer ali. ------------------------- 

A Senhora Vice-Presidente da Câmara disse que aquilo que apresentou aqui não 

tem propriamente umas coordenadas que eu não lhe consiga dizer onde fica, 

apresentou uma candidatura entregue ao Turismo de Portugal acompanhada 

com a planta de condicionantes onde está delimitada a zona e indicou onde fica 

a empresa. ------------------------------------------------------------------------------ 

A Senhora Eva Neto disse que para tomar uma decisão em consciência teria de 

ter acesso a esse documento, nem sequer o deveríamos pedir ele deveria fazer 

parte dos documentos base de análise para quando virmos aqui podermos ter 

uma opinião minimamente fundamentada, ela por acaso deu-se ao trabalho de 

ir ver onde era esta localização. ------------------------------------------------------ 

O Senhor José Maria da Luz disse que talvez pudesse responder concretamente 

qual era o seu pensamento sobre este tema, porque possivelmente daqui a dias 

terá à porta, a trezentos metros uma coisa destas, no Francelho que está em fase 

de acabamento com 29 lugares. Também lhe parece que aqui devíamos saber um 

pouco mais sobre a localização desta ESA, porque quando eles dizem que é uma 

propriedade com quatro vírgula oito hectares e o projeto tem quatro mil metros 

quadrados, se for uma propriedade com quatro ou cinco hectares, se a sua 

largura for mínima, pode ficar junto à estrada do Rogil ou lá na outra ponta, é 

um bocado isso, não sabemos onde ela vai ser implantada, devia-se de ter mais 

cuida sobre isso. Acha que são necessárias infraestruturas desse género. Tal 

como diz o Senhor José Duarte acha que não vai ser aprovada, embora pense 

que é necessário a sua construção e não uma no Rogil, na Bordeira certamente, 

na zona da Carrapateira será necessário algo também assim. --------------------- 

A Senhora Eva Neto disse que si parece-lhe que a declaração emitida e assinada 

pelo Senhor Presidente da Câmara fala de uma declaração de interesse público 

relativo a uma situação concreta, e a situação é esta, a da Lusoleaves, não é 

dizer que o parque de autocaravanas é de interesse público, é uma declaração 

que fala especificamente deste projeto. ----------------------------------------------- 

A Senhora Vice-Presidente da Câmara disse que o pedido como vários membros 

da assembleia têm posto aqui é sobre esta questão em concreto, a certidão pode 

ter vindo incompleta da câmara, este pedido de reconhecimento de ação 

relevante que o Turismo de Portugal põe, a pessoa pôs a aqui a marcação 

declaração emitida pela assembleia municipal do concelho onde se pretende 

realizar a ação comprovando que é considerado interesse público municipal. ---- 

Está correto na ordem de trabalhos, porque foi sobre isto que a câmara 

deliberou. ------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Américo de Novais disse que tem-se falado em várias assembleias o 

interesse que há num parque deste tipo no Concelho, está de acordo que eles não 

especificam, Rogil é uma freguesia grande, pensa que sabe onde é que é, no 

Cabeço de Águia em frente ao JV Plantas, não está especificado onde é 

propriamente dito, isto é uma suposição, porque é que não se adia esta votação e 

pede-se à câmara ou através da câmara nos indiquem uma localização 

concreta.-------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que eles estão a pedir à assembleia que 

é de interesse público municipal a ESA, não pode estar a pensar aquilo que eles 

querem estar a pensar, agora pudemos dizer que não temos documentação, 

temos competência para devolver à câmara municipal e dizer que queremos que 

viesse mais fundamentada. ------------------------------------------------------------

O Senhor José Francisco Estevão disse que neste momento concorda que isto seja 
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analisado, digamos, de novo e venha a uma próxima assembleia e não seja 

votado, é a sua opinião e a sua posição, estava só a inclinar-se no sentido de ser 

de interesse público municipal. ------------------------------------------------------- 

A Senhora Vice-Presidente da Câmara perguntou em concreto o que é que 

precisam de saber acerca da localização, se é ou não das estufas das Carapuças, 

na morada que o Senhor coloca. ------------------------------------------------------ 

O Senhor José Oliveira disse que pelos menos a planta camarária que apresentou 

aí, nós não tivemos acesso a ela. ------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia face às intervenções efetuadas propôs que se 

solicite à câmara mais informações, nomeadamente a localização e que a 

certidão venha nesses termos, que a certidão é para a empresa tal, o que dizem 

aqui é em termos genéricos. ----------------------------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco disse que tem que perguntar se a câmara tem capacidade 

para esgotos, se tem água potável. --------------------------------------------------- 

A câmara sabe que tem um problema de esgotos naquela zona que vai desaguar 

à ribeira de Aljezur que está sem água e vai agravar esses problemas e devia ter 

considerado antes. --------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Vice-Presidente da Câmara disse que não podem considerar porque 

não há nenhuma planta, não há nenhum projeto de construção, nem de 

pormenores a esse nível, ainda não é neste momento, se for autorizado ou 

viabilizado o projeto de instalação, a empresa só precisa de apresentar o projeto 

ao Turismo de Portugal e à RAN, porque o Turismo  de Portugal tem que dar um 

parecer para que a RAN autorize ou não o estabelecimento deste 

empreendimento naquela área de RAN. Se for autorizado isto em terreno de RAN 

a empresa tem de fazer todo o caminho de apresentar tudo o que é necessário. -- 

O Senhor Eliezer Candeias disse que embora já fosse respondido pela Senhor Vice 

-Presidente, isto simplesmente é um parecer de interesse, mas é como a Senhora 

Vice-Presidente diz, vai haver um projeto em que os esgotos têm que estar 

compatíveis com o escoamento e se tem contras para a população e para o 

ambiente, pensa que há algumas perguntas que não fazem muito sentido uma 

vez que isto é um início. --------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que como os membros se sentem mal 

informadas, uma das propostas faria era solicitar à câmara municipal que o 

documento venha melhor fundamentado, com o acompanhamento da planta de 

localização e com a certidão a dizer aquilo que realmente pretendem. ------------   

Não se verificando mais nenhuma intervenção, a Assembleia Municipal 

deliberou, por maioria, com os votos a favor dos membros José Almeida, José 

Carlos Silva, Maria Emília Rosendo, Emanuel de Jesus, José Francisco Estevão, 

Carlos Vieira, José Oliveira, Francisco Oliveira, Américo Novais e Eva Neto, 

contra dos membros Manuel Cristo, Henrique Henriques, José Duarte e José 

Cavaco e abstenção dos membros Mara Duarte, José Maria da Luz, Licínia 

Rodrigues e Eliezer Candeias, aprovar a proposta para solicitar à câmara 

municipal para que seja mencionado na deliberação o local, e que a certidão 

venha acompanhada com a respetiva planta de localização. -----------------------  
 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENHOR ELIEZER CANDEIAS: --------------------------------- 

“Abstive-me porque isto é só uma votação de interesse ou não interesse para o 

Concelho, se houver aprovação daqui ou dali ou de renome para o turismo, as 

coisas também podem ser revogadas um dia. Isto não traz qualquer 

compromisso e além disso, temos que confiar nos nossos técnicos portugueses, 

nos arquitetos, nos engenheiros, na câmara municipal, em tudo. ------------------

Há anos que se anda a falar em parques de caravanismo neste Concelho e agora 
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aparece um privado com uma iniciativa privada, levantam-se todos estes 

problemas. Tantos anos a debater nesta assembleia municipal que era preciso 

estas infraestruturas.” ----------------------------------------------------------------- 
 

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 quarenta e cinco minutos 

do dia vinte e nove de julho 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 

_________________________________________ 

 


