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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da quarta sessão ordinária de 2021 
 

 

 

LOCAL: Espaço +, Rua da Escola - Aljezur 

DATA: 03 de setembro de 2021 

INÍCIO: 19:10 horas 

ENCERRAMENTO: 20:13 horas 

 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 

Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  

José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  

José Almeida da Silva, Segundo-Secretário 

 

MEMBROS PRESENTES: 

José António Duarte, Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, Vítor Manuel da 

Encarnação Vicente, Johannes Alexander Schydlo, Emanuel Marreiros Amaro de 

Jesus, Francisco Pacheco de Oliveira, Mónica Vanessa Mendonça Poitevin, 

António Manuel da Silva Bravo, José de Oliveira Cavaco, Henrique Manuel 

Ramos Henriques, Carlos Manuel Rosa Vieira e Eliezer João Candeias 

 

ENTRARAM NO DECORRER DA SESSÃO OS SEGUINTES MEMBROS, no 

momento indicado nesta Ata: 

José Francisco da Conceição Estevão, José Maria da Luz e Licínia Mendes 

Rodrigues 
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO:  

Mara Alexandra Lourenço Duarte                                                                 

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 

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

da Silva, Rogério Augusto Serrão de Oliveira Furtado e Hélder Manuel da Ponte 

Cabrita – Vereadores 

 

 

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

membros da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou 

aberta a sessão pelas 19:10 horas 
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: ---------------------------------------------------

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

foi pela Mesa considerada justificada a falta dada pela Senhora Mara Alexandra 

Lourenço Duarte, à presente sessão. -------------------------------------------------- 

 

 

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 da informação escrita do Senhor Presidente da 

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

Três ponto dois - Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, 

de apoio financeiro à Junta de Freguesia de Odeceixe para fazer face à isenção 

da cobrança de rendas de quiosques sitos na Praia de Odeceixe, no âmbito das 

Medidas relacionadas com a Pandemia Covid-dezanove. --------------------------- 

Três ponto três - PSD – Recomendação à Câmara Municipal. ---------------------- 

 

 

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 vinte e cinco de junho 

de dois mil e vinte e um, tendo sido dispensada a sua leitura, uma vez que a 

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

O Senhor Joahhanes Schydlo disse que não consta a sua pergunta se a Câmara 

Municipal tem apoios para, sejam eles administrativos ou financeiros, para a 

construção de pequenas barragens de particulares e a resposta foi que esses 

apoios não existem, gostava que a mesma ficasse na ata. ------------------------- 

Submetida à votação, foi a ata aprovada por unanimidade, com a correção 

solicitada a ser efetuada na referida ata, não tendo ao abrigo do número três 

do Artigo trigésimo-quarto do Código do Procedimento Administrativo 

participado na aprovação desta ata os membros José Carlos Pacheco Silva, 

Mónica Vanessa Mendonça Poitevin, José Almeida da Silva, Francisco Pacheco 

de Oliveira e Carlos Manuel Rosa Vieira, por não terem estado presentes na 

sessão. --------------------------------------------------------------------------------- 
 

O SENHOR JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO ESTEVÃO PASSOU A FAZER PARTE DOS 

TRABALHOS ------------------------------------------------------------------------------ 
 

➢ Foi presente a ata da sessão extraordinária realizada no dia seis de agosto de 

dois mil e vinte e um, 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 o membro Mónica Vanessa 

Mendonça Poitevin, por não ter estado presente na sessão. ----------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  UUMM  PPOONNTTOO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: ------------ 
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Foi enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência: ------- 

- de Assembleia Municipal de Odemira, ofício número duzentos e dezanove, de 

vinte e oito de junho de dois mil e vinte e um, enviando moção sobre “Gestão da 

água da albufeira de Santa Clara-A-Velha”. ----------------------------------------- 

- de Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, e-mail de 

doze de julho de dois mil e vinte e um, enviando informação da execução do 

Programa Operacional do Algarve a trinta de junho de dois mil e vinte e um. ---- 

- de Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e 

Jovens, e-mail de catorze e julho de dois mil e vinte e um, enviando 

recomendação sobre o cumprimento dos mandatos pelos membros das Comissões 

de Proteção de Crianças e Jovens indicados autarquias. ---------------------------- 

- de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, email de dezanove de 

julho de dois mil e vinte e um, enviando resposta à pergunta sobre a situação e 

futuro dos CTT, os resultados e as ameaças da gestão privada. -------------------- 

- de Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, e-mail de 

enviando informação da execução do Programa Operacional do Algarve 

referente a julho de dois mil e vinte e um. -------------------------------------------- 
 

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

O Senhor Joahanes Schydlo referindo-se acerca do aproveitamento de águas 

pluviais disse que foi com muita alegria que verificou na página da Câmara que 

existe um programa para a construção de charcas. --------------------------------- 
 

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 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. ----------------------------------------------------------  

Não se registou qualquer intervenção sobre este ponto. ----------------------------  
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  DDOOIISS 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DE 

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE PARA FAZER 

FACE À ISENÇÃO DA COBRANÇA DE RENDAS DE QUIOSQUES SITOS NA 

PRAIA DE ODECEIXE, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS RELACIONADAS COM A 

PANDEMIA COVID-DEZANOVE: -----------------------------------------------------  

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

reunião de vinte e quatro de agosto de dois mil e vinte e um, 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, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela 

Câmara Municipal, de apoio financeiro à Junta de Freguesia de Odeceixe para 

fazer face à isenção da cobrança de rendas de quiosques sitos na Praia de 

Odeceixe, no âmbito das Medidas relacionadas com a Pandemia Covid-dezanove.  
 

O SENHOR JOSÉ MARIA DA LUZ E A SENHORA LICÍNIA MENDES RODRIGUES PASSARAM A 

FAZER PARTE DOS TRABALHOS ----------------------------------------------------------------------- 
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NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  TTRRÊÊSS 
PSD – RECOMENDAÇÃO À CÂMARA MUNICIPAL: --------------------------------- 

Pelo Partido Social Democrata foi apresentada a seguinte recomendação: -------- 

“Prestes findar o décimo-segundo mandato desta câmara depois do vinte e cinco 

de abril, é uma boa altura para fazer um balanço dos episódios que conduziram 

o concelho de Aljezur à atual situação, dos quais o PSD apresenta um pequeno 

resumo demonstrativo de como tudo poderia e devia ser diferente: ---------------- 

- Urbanização do Vale da Telha num impasse desde mil novecentos e setenta sete 

com graves prejuízos para grande parte de quem, confiadamente aí investiu, 

cujas irregularidades levaram à condenação de todos os presidentes de câmara 

anteriores ao atual. -------------------------------------------------------------------- 

- Recusa incompreensível obstrução da construção do IC quatro e da Variante de 

Aljezur, pelo então presidente Manuel Marreiros, com as negativas 

consequências que hoje se observam nos constantes estrangulamentos no 

trânsito desta região, nomeadamente no grave estrangulamento do trânsito na 

travessia de Aljezur. -------------------------------------------------------------------  

- Incompreensível ausência de saneamento na urbanização do Vale da Telha e 

Espartal, esta última a despejar esgotos não tratados para a Ribeira de Aljezur 

junto à Praia da Amoreira, a que se juntam os esgotos provenientes da ETAR de 

Aljezur, constituindo estes dois afluentes, atualmente, todo o caudal desta 

ribeira. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Inaceitável e incompreensível desperdício de água no final do sistema de rega 

do Mira que despeja para o barranco do Falcato e daí para o mar, desde o final 

dos anos 60, sem qualquer aproveitamento, milhares de metros cúbicos diários 

que podiam e deveriam ser conduzidos a montante da ETAR de Aljezur de 

Aljezur, minimizando a atual e grave situação desta ribeira e sem que, até hoje, 

esta câmara tenha tentado qualquer aproveitamento. ------------------------------ 

Termos em que vimos chamar a atenção desta assembleia para uma tomada de 

posição no sentido do executivo agilizar a resolução destes graves problemas que 

já se vêm arrastando ao longo de demasiados anos. -------------------------------- 

José de Oliveira Cavaco.” -------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco disse que como estamos em fim de mandato e a principiar 

outro, andou por cá muitos anos e decidiu lembrar o que ficou por fazer, ficou 

por fazer porque não houve vontade de fazer, outros assuntos por puro boicote, 

é o caso do IC quatro, da variante de Aljezur, temos ainda a ponte Salazar onde 

não cabem dois pesados ao mesmo tempo e enquanto as autarquias forem 

socialistas e o Governo da mesma cor não há força suficiente para fazer mudar 

este sistema. ---------------------------------------------------------------------------- 

Há muito mais coisas, há por exemplo, coisas incompreensíveis, não temos 

saneamento no Vale da Telha, no Espartal, mas a água da ribeira não chega à 

ponte da pedra, daí para baixo são só efluentes da ETAR, mas a Praia da 

Amoreira/Rio teve um prémio de como praia de ouro, o que é extraordinário. ---- 

O que tem notado também é a falta de um provedor do munícipe, há assuntos 

em que há violação séria da lei que a Câmara não reconhece e se coisa corre 

para o advogado que defende os assuntos do Município, normalmente ele manda 

para tribunal, quando devia esclarecer e clarificar qualquer dúvida 

relativamente à lei. E que no caso do parque de campismo do Vale da Telha, 

houve um empréstimo do indivíduo que o explorava, foi uma estupidez a Câmara 

permitir que fosse o parque o cobrir esse empréstimo e na altura a sua opinião 

foi que não deixassem o individuo que estava a tomar conta daquilo continuar e 

pelo contrário, a Câmara resolveu meter em tribunal. O que acontece é que o 
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empréstimo concedido a esse indivíduo foi pago pela Câmara, salvo erro, 700 mil 

euros. São coisas mal defendidas e que se perpetuam no tempo. ------------------- 

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

Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção da Senhora 

Licínia Rodrigues, aprovar o envio da recomendação apresentada pelo Partido 

Social Democrata à Câmara Municipal. ---------------------------------------------- 
 

 

O Senhor Presidente da Assembleia como estando-se em final de mandado 

agradeceu a presença permanente dos Vereadores Hélder Cabrita, Rogério 

Furtado, Fátima Neto e António Carvalho, sendo o Senhor Presidente da Câmara 

por lei obrigado a estar nas reuniões ou ter alguém que o substitua, em nome da 

Assembleia Municipal agradecer aos Vereadores da Câmara Municipal de Aljezur 

a sua presença e a disponibilidade que tiveram em estar à disposição da 

Assembleia Municipal, convidando-os a fazer alguma intervenção. ---------------  

O Senhor Vereador Hélder Cabrita cumprimentou todos os presentes e agradeceu 

o convite para se dirigir à Assembleia, reconhecendo e agradecendo o trabalho 

aqui desenvolvido ao longo destes quatro anos, um trabalho meritório, muito 

importante, é um trabalho que costuma pensar no seguinte: a primeira ideia é 

que hoje em dia as redes sociais têm um papel muito importante na nossa 

sociedade, mas acaba-se por decidir e por debater e ter o peso de decidir sobre 

aos assuntos difíceis da nossa comunidade nestes órgãos autárquicos, nas Juntas 

de Freguesia, na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal. -------------------  

É de reconhecer o esforço e a dedicação porque muitos dos membros tal como ele 

fizeram este trabalho em cima daquilo que é a vida profissional de cada um e da 

vida pessoal e por vezes nem sempre há espaço, nem sempre há tempo, nem 

sempre têm disponibilidade para dedicar toda a atenção a estes assuntos que são 

cada vez mais complexos e importantes merecem. ----------------------------------- 

De realçar, que durante estes quatro anos gostou de ver a forma como aqui 

intervieram sem questões pessoais, sem grandes problemas, mas principalmente 

a debater os assuntos, a debater as situações e a tomada de decisões. ------------- 

De agradecer também ao seu grupo parlamentar, do PSD, por toda a ajuda e 

suporte e pelo apoio, também tentou fazer passar o máximo possível de 

informação daquilo que foi aprendendo, observando e acompanhando na 

Câmara Municipal, acha que foi um bom trabalho e que alguns assuntos 

mereceriam talvez um debate mais aprofundado, mas isto em cima das suas 

vidas profissionais por vezes é difícil. ------------------------------------------------- 

Há membros que aqui estão e todos estamos a habilitarmo-nos para continuar a 

dar este nosso contributo à nossa comunidade e para eles o desejo de boa sorte e 

que nos próximos quatro anos sejamos todos capazes de encontrar as melhores 

soluções, esperam que o Governo e o nosso País consiga fazer uma boa utilização 

do vinte vinte que está só utlizado para aí em cinquenta por cento até agora, 

mais a famosa bazuca e mais o vinte trinta e, veremos se daí sobra alguma 

coisinha aqui para este cantinho, porque nós temos que se calhar cada vez mais 

e independentemente das suas posições e de discutir aqui e várias opções sobre a 

melhor maneira de resolver estes problemas e é bom que o façamos aqui, mais 

uma vez realça, se calhar para aqueles assuntos que se arrastam há muito 

tempo se calhar tem que se tomar aqui uma posição supra partidária e passar 

um bocadinho a lógica da política, passar um bocadinho a lógica que é nos irem 

às distritais e até às nacionais e dizerem “caros amigos, caros companheiros, 

caros camaradas” temos aqui um problema que queremos ver resolvido”, 

exemplos do Vale da Telha, das acessibilidades em que isto já não faz sentido, é 
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um bocadinho inadmissível como há autoestradas lado a lado por este país fora 

como todos sabem e a nós aqui temos que andar aos ziguezagues uma hora e 

meia para irmos à capital, este é um exemplo e há outros por resolver como aqui 

já foi dito e como todos têm consciência disso, como pode testemunhar também 

da Câmara Municipal, apesar das divergências, apesar do trabalho que fez de 

oposição criteriosa, ainda assim, a preocupação é comum a toda a gente. -------- 

Para queles que vão acabar a sua contribuição nesta missão da vida autárquica 

também desejar boa sorte e dizer que aconteça o que acontecer no dia vinte e 

seis, ele continuará a ser a pessoa simples, o Hélder Cabrita, que toda a gente 

conhece e que estará sempre disponível e acessível para qualquer assunto que 

queiram falar ele e desejar boa sorte a todos e até uma próxima. ------------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu as palavras do Senhor Vereador 

Hélder Cabrita e a Assembleia retribuí, digamos, a amabilidade que teve para 

com ela. --------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Rogério Furtado cumprimentou todos os presentes, e disse 

que para si a Assembleia Municipal é um órgão de uma extrema importância, é 

um órgão legislativo, a Câmara é um órgão executivo e nesse aspeto a sua 

opinião é que devia ser mais interventiva. -------------------------------------------  

A Assembleia Municipal devia intervir mais, deveria discutir mais, devia ter 

reuniões mais assíduas de forma a que na realidade a participação da cidadania 

fosse muito mais efetiva do que aquela que foi, isto não quer dizer que a vossa 

participação ao longo destes quatro anos não tenha sido positiva, é 

simplesmente achar que o sistema ao longo dos anos foi-se modificando e a 

intervenção dos cidadãos passou a ser menos eficaz, digamos assim, o facto de 

cada um de nós, neste caso, também foi Vereador não permanente, termos a 

nossa vida profissional não implica que ao termos decidido enveredar por uma 

cidadania ativa que nós não participemos e não percamos algumas horas do 

nosso descanso para de alguma forma intervirmos mais e pensarmos mais nos 

problemas do nosso concelho e contribuirmos para soluções realmente mais 

eficazes. --------------------------------------------------------------------------------- 

Porque tal como já foi dito, há muita coisa que temos para fazer e que de alguma 

maneira, foram quatro anos que passaram, tivemos os primeiros dois anos e 

agora temos dois anos praticamente, que não chega a dois anos o problema que 

tivemos, com certeza, mas há a necessidade de produzir mais, vamos chegar a 

final do ano e todos devem pensar assim: e o que que nós contribuímos para 

modificar a qualidade de vida do nosso concelho? Será que aquilo que fizemos foi 

suficiente? Poderíamos ter feito mais? É isso que às vezes pensa, daí que são se 

sei se voltará a frequentar esta casa. -------------------------------------------------   

De alguma maneira, pretende manter a sua cidadania ativa num outro âmbito, 

no âmbito da Freguesia, não sabe aquilo que irá acontecer, mas de alguma 

maneira, o seu espírito crítico é simplesmente isso mesmo, um espírito crítico 

sempre pela positiva e de alguma maneira, tem que celebrar a ética com que 

sempre se discutiu aqui todos os problemas, mas de alguma maneira sempre de 

uma forma educada, de uma forma bonita e de uma forma simpática e é isso que 

deseja que continue e de alguma maneira sabe que tem aqui conhecidos e 

amigos, uns já conhecia de um certo tempo, outros conhece agora e de alguma 

maneira podem sempre contar consigo e com sua amizade. ------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara começou por referir que a moção apresentada 

anteriormente irá chegar à Câmara e a Câmara seguramente não esta Câmara, 

mas a próxima irá debater-se sobre este assunto até por há assuntos que não 

estão resolvidos. ------------------------------------------------------------------------

Gostava que o Senhor José Cavaco tivesse referido que o Plano de Pormenor do 
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Vale da Telha chegou à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

pela primeira vez, ao fim de cinquenta anos, foi um passo de gigante, não é 

suficiente, não está resolvido, mas é o caminho. Espera que a próxima Câmara 

tenha força suficiente para o fazer e haja também vontade política em termos 

nacionais. Não se resolve o Vale Telha só com vontade local, resolve-se com 

vontade nacional, se estiver o PS caberá a todos nós lutar por isso, se estiver o 

PSD ou outra força política no Governo caberá também todos nós lutar por isso 

para resolver a questão do Vale da Telha. O Vale da Telha daria e dará 

seguramente um livro muito grande um dia e também fará parte dessa história 

comos os aqui presentes farão parte dessa história, uns mais do que outros, mas 

essa será a verdade. -------------------------------------------------------------------- 

Em relação ao que é dito sobre o IC quatro, é verdade, é uma pena não haver o 

IC quatro, é pena não haver uma variante, mas há aqui uma coisa que não quer 

deixar passar em relação ao Espartal. ------------------------------------------------ 

O Espartal tem tratamento, tem umas fossas, deveria quando foi aprovado ter 

sido construída uma ETAR, entraram os projetos na Câmara à cerca de três 

semanas para a ligação dos esgotos do Espartal à ETAR dos Vales, são cerca de 

dois milhões de investimento, o projeto foi feito há cerca de um ano e meio pelas 

Águas do Algarve, a Algarve Dois agora tem o projeto e remodelou algumas 

questões, alguns pormenores de projeto e ele está neste momento em apreciação 

nas Águas do Algarve para que a Algarve Dois cumpra o que tem que cumprir 

que é fazer a ligação dos esgotos do Espartal à ETAR dos Vales. De qualquer 

maneira na última reunião havida com a Câmara Municipal e com o loteador, 

neste caso o Algarve Dois e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve, a discussão gerou em torno da necessidade de apresentar 

uma Avaliação de Impacto Ambiental que ainda falta fazer, mas também disse 

ao loteador para resolver a questão dos esgotos ou o Presidente da Câmara 

manda parar tudo no Espartal, e o loteador assim está a fazer. As fossas 

existentes estão a ser monitorizadas e até à data não deram nenhum problema. 

A Câmara na altura deveria de ter acautelado isto de outra maneira e não 

acautelou, resolve esta que está ou aproxima que estiver, é assim que está a 

acontecer nesta e noutra série de coisas. --------------------------------------------- 

Agradeceu ao Senhor Presidente da Assembleia a oportunidade de lhe ser dada a 

palavra e dirigir-se à sua pessoa da maneira como dirigiu durante estes quatro 

anos a Assembleia, com elevação, respeito mútuo, em democracia é assim que se 

faz, agradece-lhe e agradece a todos os membros de uma forma sempre cordial, 

sempre nos valores da democracia e no respeito mútuo que é assim que deve ser 

a vida e a intervenção autárquica. Àqueles que continuam ou vão continuar nos 

próximos projetos políticos, quer seja partidários ou de movimentos 

independentes uma palavra de apreço e de coragem, porque hoje em dia quem 

dá a cara seja numa Assembleia, numa Câmara, numa Junta é preciso coragem, 

vontade e acima de tudo, há coisa que é a verticalidade e quem anda há muito 

tempo sabe o que é, é preciso manter a postura porque a vida política não é fácil, 

não está fácil e nunca foi, mas espera que saibam todos elevar a política neste 

concelho a bem nossa democracia, acima de tudo, a bem dos aljezurenses. ------- 

O Senhor Carlos Vieira deixou algumas palavras em nome do executivo da Junta 

de Freguesia de Odeceixe que o acompanhou ao longo destes oitos anos, não só a 

parte do executivo, mas também a parte da Assembleia de Freguesia, deixar um 

agradecimento à Câmara Municipal, aos Senhores Vereadores, aos Vereadores 

não permanentes, que sempre votaram aquilo que foram os pedidos de apoio 

para a Freguesia, porque ao fim e ao cabo foram sempre capazes de verificar  as 

propostas e aquilo que se propunham e aquilo que requisitavam ao Município  e 
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que era importante para a Freguesia e que ajudaram de boa vontade todos eles a 

levar a bom porto o que era o seu projeto para a sua Freguesia. Deixar uma 

palavra de agradecimento por tudo o que fizeram pela Freguesia de Odeceixe. --- 

O Senhor José Duarte cumprimentou os presentes, dizendo não ser um balanço 

de final de mandato, mas crê que será a sua despedida enquanto autarca por 

não estar a pensar integrar novas listas. Agradecer aos colegas da assembleia 

que aqui estão agora e aos que passaram por cá, alguns que já não estiveram até 

ao fim. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Uma palavra de reconhecimento ao Presidente José Gonçalves e também ao ex-

presidente José Amarelinho que iniciou este mandado, ao Senhor Presidente da 

Assembleia, Manuel Cristo, felicitá-lo e reconhecer a forma como conduziu os 

trabalhos ao longo destes quatro anos, uma pessoa tolerante e que contribuiu 

muito para que esta casa da democracia tenha sido inovada, espera que, e 

aguarda que no próximo, as pessoas que aqui estão  e algumas certamente irão 

estar que tenham os maiores sucessos, lutem sempre como foi agora pelo bem 

melhor para o concelho, nem sempre estiverem de acordo como é evidente, 

certamente aqui nunca ninguém atingiu pessoas, mas sim ideias, fica feliz e 

sente-se orgulhoso por ter participado. ---------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente cumprimentou a todos e disse que o Senhor José Duarte 

com a sua despedida chamou a atenção para isto e dizer que foi um prazer 

nestes anos que tiveram a oportunidade sempre de lados opostos de debater 

ideias. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Pensa que a Assembleia para além de terem ideias diferentes, de representarem 

forças diferentes, que pode servir também a assembleia e todos os órgãos 

autárquicos para estabelecer laços de amizade. Da sua parte sente e crê que 

todos sentem também isso, que vieram aqui confrontar ideias, todos envolvidos 

de aqui darem o melhor de si em torno daquilo que pensam para o nosso 

município e que por vezes importa discordar e é da discordância também que 

conseguiram encontrar algumas soluções e algumas ideias. Dizer que quando 

aqui confronta e defende por vezes de forma mais aguerrida, nunca veio para 

ser contra ninguém, mas sim, para ser a favor daquilo que pensa que é melhor, 

pode não ser, podem-lhe vir demonstrar que não é e algumas vezes com certeza 

que estava enganado, mas foi sempre com a convicção e será com essa convicção 

sempre de tentar defender o melhor. ------------------------------------------------- 

Uma palavra de agradecimento pela compreensão de todos e voltar a dizer que 

quando do Senhor Presidente da Câmara e membros da Assembleia discordou, se 

alguma vez possa ter sido mais ríspido nunca em momento algum foi sua 

preocupação atingir a pessoa em si, mas sim debater ideias para melhorar no 

nosso concelho. ------------------------------------------------------------------------- 

Dizer ao Senhor Presidente da Assembleia o quanto apreciou o seu esforço de 

imparcialidade, de oportunidade para todos, tem pena que nalgumas matérias 

não possam ter-se modernizado mais durante esta mandato, aliás o Senhor 

Presidente da Assembleia crê que de alguma forma indiretamente já referiu isso.  

Há alguns documentos que são demasiadamente importantes e que por vezes 

passam aqui pela rama, estão a fazer o balanço que passou para trás. Não estão 

a perspetivar aquilo que será o próximo mandato, mas gostava que no próximo 

mandato para as pessoas que cá estiverem, não se aprovem planos de atividades 

assim sem quase os ver, que possam aproveitar a novas tecnologias e aqui os 

projetar, o Senhor Presidente, da Câmara os Senhores Vereados e os técnicos da 

Câmara aqui os explicarem para que todos quando estão votar, sim ou não ou 

abstenção, sejam bem informados e bem conscientes daquilo que estão a fazer, 

pode-se dar o exemplo do plano de atividades, do relatório e contas ou um 
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conjunto de outros documentos que são importantes e que aqui os debatem com 

a nossa boa vontade, com certeza que os leem nas suas horas que por vezes não 

muitas para virem para aqui minimamente preparados, mas se calhar algumas 

coisas podem-lhes escapar e se aqui os técnicos e os políticos que os fizeram os 

apresentaram de uma forma mais incisiva saíam daqui de uma forma mais 

esclarecidos e os resultados das suas votações serão com certeza mais objetivos. - 

O Senhor Presidente da Assembleia disse estar de acordo com o que disseram 

aqui, quer o Senhor Vítor Vicente, quer o Senhor José Duarte, tem a certeza que 

as pessoas que fizeram parte desta Assembleia deram o seu melhor, fizeram 

aquilo que conseguiram fazer, podiam ter feito melhor, talvez pudessem, as 

coisas têm que evoluir pouco e pouco, na parte que lhe toca quer dizer que se 

sente mais valorizado do que quando começou este mandato, aprendeu com 

todos, aprendeu também mais a escutar, a fazer pontes entre todos para a 

resolução dos problemas que são comuns, isso foi uma boa valorização, foi um 

bom ensino que agradece a todos, porque como disse no início sozinho não era 

capaz de fazer nada, profissionalmente sempre trabalhou em equipa e aqui 

também tentou fazer isso. -------------------------------------------------------------  

Resta dizer que muitos ou alguns irão ser candidatos e voltarão estar aqui, dizer 

que aqueles que vão continuar independentemente da função que venham a ter 

podem contar com a sua colaboração e empenho como tem tido até agora no 

sentido de melhorar, vão ter que fazer alterações porque a vida política e as 

responsabilidade políticas das Assembleia Municipais estão a mudar muito, é 

inegável que o poder local nos últimos quarenta anos teve um grande papel no 

desenvolvimento da nossa sociedade, mas vai ter agora muito mais com as 

transferências de competências, com a saúde, com a educação, com o 

desenvolvimento regional, com o relacionamento que vai ter com as Comissões 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional. As Assembleias Municipais vão ter 

que se adaptar a isso e vão ter que ter mais, mais para isso precisa de mais 

meios, mais dinheiro, de ter um orçamento próprio. -------------------------------- 
 

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 horas e treze minutos do dia três de 

setembro de dois mil e vinte e um, 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 

_________________________________________ 
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O Primeiro-Secretário 

_________________________________________ 

 


