
 
 

 

 ------------------------------------------------------ ATA Nº 22  -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA ------  
 ---------- --------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---  
 ------------------------------------------------------ NO DIA 4 DE JUNHO DE 2014  --------------------------  
 ---------- Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e catorze, nesta Cidade de 
Silves, Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas dez horas, a Câmara 
Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da mesma 
Câmara.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, 
Eng.ª Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de 
Madeira Neto, Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ----------   
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Secretariou, a Sra. Dra. Dina Paula Correia Baiona, Técnica Superior Jurista da 
Câmara Municipal de Silves.  -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- BALANCETE: Foi presente o balancete de fundos de Tesouraria Municipal relativo 
ao dia de ontem, através do qual a Câmara tomou conhecimento de que o saldo de 
operações orçamentais nele acusado é de 5.858.908,82 € (cinco milhões, oitocentos e 
cinquenta e oito mil, novecentos e oito euros, oitenta e dois cêntimos), e o de operações não 
orçamentais é de 478.858,52 € (quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e 
oito mil, cinquenta e dois cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. APROVAÇÃO DA ACTA  ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi aprovada a acta Nº 20 da reunião ordinária de Câmara realizada a 21 de maio de 
2014.  --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. INFORMAÇÕES  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Exma. Sra. Presidente iniciou a sua intervenção, neste ponto, referindo que “temos 
hoje a presença, na Câmara Municipal, de um grupo de trabalho constituído pelo Auditor 
Chefe Dr. Júlio Ferreira, pela Auditora Dra. Teresa Estrela e pela Técnica Dra. Ana Isabel 
Silva, membros do Tribunal de Contas, e pela Eng.ª Helena Cavaco e pela Eng.ª Carla Viana 
da CCDRAlgarve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em relação ao espólio do Museu da Cortiça, tal como notificado pela comunicação 
social, foi adquirido pelo Grupo Nogueira, SGPS, S.A.. No entanto, nós já avançámos e fiz um 
despacho na passada segunda feira para classificar aquele espólio como de interesse 
concelhio. Aguardamos que haja da parte do Grupo Nogueira, SGPS, S.A., um entendimento 
connosco no valor pelo qual licitou. -----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Acompanhou-nos no leilão, um representante do Grupo Américo Amorim, SGPS, 
S.A., o Dr. Pedro Duarte, que nos questionou se tínhamos em orçamento o valor, para nos 
tranquilizar, porque não queriam que aquilo fosse para alguém que não desse continuidade 
ao museu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Sabíamos também que a Caixa Geral de Depósitos não iria avançar com nenhum 
lance. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A base de licitação a que acresce o IVA de 10% começou em €30.600,00 (trinta mil e 
seiscentos euros). Depois, um senhor da Escola Internacional do Algarve fez um lance de 
€31.000,00 (trinta e um mil euros). ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- De seguida, a Câmara Municipal fez um lance de €32.000,00 (trinta e dois mil euros); 
seguiu-se o Grupo Nogueira, SGPS, S.A. com um lance de €33.000,00 (trinta e três mil euros) 
e a Câmara Municipal licitou o valor de €34.000,00 (trinta e quatro mil euros). A seguir o 
Grupo Nogueira, SGPS, S.A. licitou com €36.000,00 (trinta e seis mil euros) e ficou com o 
espólio. A arrematação ficou mais ou menos em €50.000,00 (cinquenta mil euros) com IVA 
incluído. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Como era um leilão público, estava muita gente. Questionei o Grupo Nogueira, 
SGPS, S.A., sobre o porquê do interesse, apesar da nossa reunião havida na Câmara 
Municipal há algum tempo atrás, e o representante do Grupo disse-me que desconhecia o 
nosso interesse. Aliás a comunicação social tem feito uso disso. ---------------------------------------  
 ---------- E esse representante do Grupo Nogueira, SGPS, S.A. disse também que queria o 
espólio para abrir o museu ao que eu lhe disse que desconhecia essa intenção de introduzir 
isso no seu negócio. Mas transmiti-lhe que pretendíamos entrar em conjunto com eles, 
porque, para ter um museu, são necessários vários requisitos. Referiu o Grupo Nogueira, 
SGPS, S.A. que a Caixa Geral de Depósitos estaria com o propósito de vender a um grupo 
comercial e, como tal, a compra do espólio correspondia a uma estratégia. -------------------------  
 ---------- Transmiti-lhe que ficaríamos a aguardar o seu contacto para adquirir o espólio pelo 
mesmo valor que eles o fizeram. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Contactámos entretanto alguns museus no Algarve, e o Sr. José Gameiro mostrou-se 
também preocupado e disse que iria estar do nosso lado. Também o Grupo Américo Amorim, 
SGPS, S.A., através do Dr. Pedro Duarte, fez-nos chegar um email transmitindo que estão 
disponíveis para ajudar a que o espólio venha para a Câmara Municipal de Silves”. --------------  
 ---------- Interpelada a Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos desta 
Câmara, presente nesta reunião disse que “retomando o ponto da questão colocada pela Sra. 
Presidente ao Grupo Nogueira, SGPS, S.A., em que foi respondido que desconhecia o 
interesse da Câmara Municipal no espólio, nessa altura, o representante do Grupo Américo 
Amorim, SGPS, S.A. sugeriu que se assim era, então deveria permitir ao Município a 
aquisição do espólio pelo valor que tinha licitado e arrematado. O Sr. Nogueira disse, 
peremptoriamente que não, que a decisão pertencia ao grupo e que fazia parte de uma 
estratégia do mesmo.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Posto isto, o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa iniciou a sua intervenção dizendo que 
“vejo este assunto com a máxima preocupação. O executivo permanente da CDU – Coligação 
Democrática Unitária não conseguiu ganhar o Museu da Cortiça por irresponsabilidade e 
negligência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Queria com a máxima das urgências, e por escrito, resposta às seguintes questões: 
quando é que a Câmara Municipal foi notificada da venda, em que data e por que meio. 
Acrescento que, na passada reunião de Câmara, a vereação não permanente, foi informada 
da mesma através de um prospecto de venda e nada mais. ---------------------------------------------  
 ---------- Em várias reuniões de câmara havidas em 29/01/2014, 19/02/2014 e 26/02/2014, 
para não invocar outras reuniões onde o assunto foi tratado, questionei a Sra. Presidente 
sobre a situação do Museu da Cortiça, e as respostas que foram dadas naquelas reuniões 
foram estas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Na reunião de Câmara realizada em 29 de junho de 2014, na parte dos 
esclarecimentos solicitados pela Vereação não permanente, foi informado que “ (…) 1. 
Relativamente à Fábrica do Inglês e Museu da Cortiça foi informado que a autarquia está 
empenhada em salvar o espólio do museu, estando no momento a avaliá-lo por forma a poder 
ser adquirido bem como mantê-lo “in situ”, existindo no Orçamento para 2014 dotação 
orçamental para o efeito; quanto à Fábrica do Inglês e não tendo a Autarquia capacidade 
financeira para adquirir o edifício classificado como imóvel de interesse municipal, foi dito que 
estarão atentos ao desenrolar das negociações, não deixando de defender o interesse público 
em toda a sua extensão; -------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- (…) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente continuou dizendo que “tive uma reunião com a CGD – Caixa Geral 
de Depósitos, S.A. onde me transmitiram que existe uma empresa, a RATISBONA 
Promoções e Construções, interessada no prédio urbano correspondente ao local onde se 
situava a tenda da Fábrica do Inglês para abrirem um supermercado “ALDI”. -----------------------  
 ---------- Não apresentaram qualquer projeto arquitetónico mas disseram que iriam manter o 
muro com pórticos para acesso. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Também transmiti-lhes que na próxima reunião de Câmara auscultaria todo o 
executivo sobre a ideia apresentada.” --------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo que “a questão tem que 
ser colocada ao contrário, ou seja, o executivo permanente é que tem que avançar com uma 
proposta e, tem sido prática desde sempre, que a Junta de Freguesia emita um parecer, por 
exemplo, como foi o caso do Lidl, do Marrachinho e do Pingo Doce.” ---------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “o executivo permanente não vem com nenhuma 
proposta, porque não existe nada de concreto para apresentar. O que me foi pedido foi para, 
junto do executivo camarário, auscultar a vossa opinião sobre a ideia de abrir um ALDI. Não 
existe ainda nada de concreto.” ----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu perguntando “qual é a vossa ideia 
sobre isto?” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “na minha ideia particular, tal como transmiti nessa 
reunião e sem discutir com os restantes membros do executivo permanente, referi que não 
era muito favorável à construção do Aldi. Não só pelo aspeto, cujo tipo de construção desse 
supermercado não se coaduna com o espaço envolvente, mas também pelos transtornos que 
poderia vir a causar no comércio local. Transmiti-lhes que apresentassem algo mais concreto 
pois, atendendo ao local em questão, aquele património deve ser mantido com as suas 
características culturais permitindo a gerações futuras que possam respeitar a nossa história.   
 ---------- Questionei a Ratisbona, Promoções e Construções se havia alguma obrigação em 
termos de comercialização de produtos da zona assim como os empregos que poderiam 
surgir. --  
 ---------- Reforcei sempre a ideia de que ficaria à espera de algo mais concreto da parte deles, 
no sentido de ver explanada na arquitetónica apresentada a sua adequação ao espaço onde 
pretendem instalar-se.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo “tratar-se de um espaço muito 
nobre para colocar um supermercado. A Fábrica do Inglês representa um todo e é assim que 
eu vejo aquele espaço. Ele merece outro tratamento tanto mais que existem outros locais, em 
Silves, que podem contemplar este equipamento. O Aldi terá o interesse das autocaravanas. -  
 ---------- A minha opinião é contrária à grande superfície, mas favorável sim a outras 
estratégias de apoio ao comércio local. (…) ” ----------------------------------------------------------------  
 ---------- Na Reunião de 19 de fevereiro de 2014, foi dado a saber que “ (…) c) Quanto ao 
acervo do Museu da Cortiça, o mesmo já foi inventariado, e a Câmara Municipal de Silves tem 
rubrica orçamental com verba adequada, para adquirir o espólio, e a aquisição será feita logo 
que a comissão de credores decidir alienar o dito espólio. ------------------------------------------------   
---------- d) A pedido do Administrador de Insolvência, o acervo documental, o qual integra o 
espólio do Museu da Cortiça, encontra-se no Arquivo Distrital de Faro, evitando assim o seu 
abandono e deterioração, até à realização da alienação do espólio, sendo então nessa altura 
devolvido ao Museu.” ------------------------------------------------------------------------------------------------    
 ---------- Na Reunião de 26/02/2014, na intervenção do Dr. Fernando Serpa, foi falado que -----   
 ----------  “ (…) Em relação ao acervo do Museu da Cortiça, na resposta dada é dito que (…) já 
foi informado que o mesmo já foi inventariado, e a Câmara Municipal de Silves, tem rubrica 
orçamental com verba adequada, para adquirir o espólio, e a aquisição será feita logo que a 
comissão de credores decidir alienar o dito espólio (…), pelo que gostava que me fosse 
facultado uma cópia desse trabalho. O que me preocupa é o acervo que está dentro do 
perímetro da Fábrica do Inglês, mas fora do Museu da Cortiça. Isto é muito urgente.”------------  
  --------- Este assunto não é virgem para este executivo que tinha a obrigação perante os 
silvenses de o ter preparado, com a competência exigível ao acto e não da forma como o fez.   
 ---------- Assim colocamos as seguintes perguntas: ---------------------------------------------------------  
 ---------- Primeira – Considerando todas as chamadas de atenção feitas pela Vereação 
Socialista em anteriores reuniões da Câmara sobre a Fábrica do Inglês, o que fez a CDU 
(actual executivo) desde então? Que reuniões teve com o maior accionista do 
empreendimento Fábrica do Inglês? ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais do que uma vez, em reuniões de Câmara no curso de 2013, chamei a atenção 
que era importante contactar o maior accionista da Fábrica do Inglês que adquiriu essa 



 
 

 

posição através da aquisição do Grupo Alicoop/Alisuper para que todas as questões relativas 
ao empreendimento fossem vistas antecipadamente. ------------------------------------------------------  
 ---------- Logo, a expressão da Sra. Presidente “de conhecer a intenção do Sr. Nogueira no dia 
da audiência parece-me infeliz”, pois esse trabalho devia ter sido feito antes, solicitando 
previamente ao accionista reuniões para o efeito. -----------------------------------------------------------  
 ---------- Segunda – A Sra. Presidente foi legalmente mandatada para estar no leilão e tinha 
conhecimento do valor máximo que podia licitar em nome do Município? ----------------------------  
 ---------- É que, na última reunião de Câmara nada deste aspecto foi aflorado e, segundo o 
que a Sra. Presidente acabou de informar, o valor base de licitação já excedia o que estava 
orçamentado. E mesmo que assim fosse, quero que os serviços respondam, se essa verba foi 
cabimentada para o efeito e se é necessário ou não a cabimentação de uma verba para este 
tipo de iniciativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Claro que, se a Sra. Presidente nos tivesse solicitado um valor superior ao 
orçamentado, qualquer que ele fosse, teria o nosso apoio mas preferiu não o fazer.--------------  
 ---------- Pretendemos saber se a Sra. Presidente considera que foram cumpridos todos os 
trâmites legais relativos ao leilão, nomeadamente as questões que acima referi: se a Sra. 
Presidente estava ou não mandatada e se a quantia estava ou não cabimentada. ----------------  
 ---------- Bastava um telefonema seu ou qualquer atitude sua para que viéssemos a concordar 
com os lances que viessem a ser feitos. Logo, não podemos aceitar que tenha parado a 
licitação nos termos em que o fez. -------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Terceira – Finalmente, e por escrito, quero saber se existe inventário do material não 
exposto no Museu da Cortiça, actualmente armazenado em outros armazéns. Se sim, faz 
parte do lote leiloado? -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Numa pergunta que fiz à Sra. Presidente para que se fizesse acompanhar de um 
técnico (mandatário forense) em 19 de fevereiro de 2014, relativamente ao processo de 
insolvência da Fábrica do Inglês, ela respondeu que “não era preciso constituir mandatário 
forense, mas que o GAP – Gabinete de Apoio à Presidente mantém contacto permanente e 
directo com o administrador de insolvência, acompanhando o desenrolar do processo e 
marcando presença nas diligências que sejam relevantes”. ----------------------------------------------  
 ---------- Ora, é precisamente sobre esta situação que pretendemos um esclarecimento na 
pergunta atrás feita. Ou seja, quais as demarches feitas por este executivo permanente? ------  
 ---------- É essencial para a cidade de Silves, para a memória dos silvenses, recuperar o 
espólio do Museu da Cortiça, e que a situação entretanto criada veio complicar mas não 
tornar impossível. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Caso a Sra. Presidente e o executivo permanente achem por bem a colaboração da 
vereação socialista, quero dizer que poderá contar connosco. ------------------------------------------  
 ---------- Razão tivemos nós, na passada reunião de Câmara, a propósito da apresentação da 
intenção de construir uma superfície comercial de iniciativa da cadeia de Supermercados Aldi, 
no espaço nascente do que em tempos foi o empreendimento da Fábrica do Inglês, de não 
nos pronunciarmos até 30 de maio de 2014, altura em que se ia desenrolar esta audiência 
com os resultados prejudiciais para o concelho de Silves. ------------------------------------------------  
 ---------- Neste caso, com carácter urgente e porque o assunto é fundamental que conheça um 
esclarecimento cabal de todos os seus contornos, solicitamos o agendamento deste assunto 
para a próxima reunião em que, além das respostas às perguntas ora apresentadas, a Sra. 
Presidente e a Vereadora da Cultura nos responda das diligências que entenda fazer no 
sentido de reparar o grave erro de estratégia, para nós, que se passou no Leilão. ----------------  
 ---------- Pretendemos também que a Sra. Presidente e a Vereadora da Cultura nos informe se 
têm conhecimento da existência ou não da doação, por particulares, dos bens pertencentes 
ao espólio do Museu e em que termos foi feita. Para o efeito, sugerimos que sejam 
contactadas as pessoas que, na altura, dinamizaram a constituição e a implementação do 
Museu, para esclarecimento deste aspecto. ------------------------------------------------------------------  
 ---------- Pretendemos também que a Sra. Presidente, a Vereadora da Cultura e restantes 
membros da vereação nos digam, por escrito, se todo o património está inventariado, ou seja: 



 
 

 

o que se encontra no Museu da Cortiça, o que seguiu para o Arquivo Distrital de Faro e o que 
se encontra fora do Museu da Cortiça, tal como foi dito pelo seu então Director. -------------------  
 ---------- Questiono ainda se o executivo permanente tem a certeza de que o espólio pode ser 
retirado ou não do Museu, em que termos e se, partindo do princípio de que o espólio 
existente no Museu está catalogado, ainda lá se encontra. Queremos uma relação actual, 
solicitando os bons auspícios do arrematante Grupo Nogueira, que permita o acesso para 
essa identificação no presente. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ouvi com muita atenção a Sra. Presidente dizer e entregar um despacho para a 
classificação do espólio do Museu como de interesse municipal, despacho esse, que 
gentilmente, deu cópia, datado de 06 de junho de 2014. --------------------------------------------------  
 ---------- Pedia a reprodução na íntegra deste despacho”, pelo que se passa a transcrever o 
seu teor: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “ Analisado o Relatório elaborado pelo Gabinete de Apoio à Presidência, em 02 de Junho de 
2014, e absorvendo integralmente os fundamentos de facto e de direito nele feitos constar, em virtude 
de concordar com os mesmos, e considerando ainda que: -----------------------------------------------------------  
 ----------- a) O Município de Silves, através da sua Câmara Municipal, detém atribuições e 
competências em matéria de classificação de bens culturais de interesse municipal (cfr. art. 94.°, n.° 1, 
da Lei n.° 107/2001, de 08 de Setembro, e art, 33.°, n.° 1, alínea t), da Lei n.° 75/2013, de 12 de 
Setembro);--------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------  
 ----------- b)O espólio do Museu da Cortiça de Silves, que integra documentação, maquinaria e objectos 
ligados à transformação da cortiça, com valor histórico, documental e industrial, pode consubstanciar, 
caso a Câmara Municipal de Silves assim o entenda, um acervo de bens culturais móveis de interesse 
municipal, nos termos dos arts. 2.°, n.°s 1 e 3, 14.°, n.° 1, 15.°, n.°s 2 e 6, e 55.0, n.'s 1 e 2, da Lei n.° 
107/2001, de 08 de Setembro); e que,----------------------- ---------------------------------------------------------------  
 ----------- c) É através do procedimento de classificação (cfr. arts. 16.°, n.° 1, 17,°, 18.°, n.° 1, e 25.°, 
n.ºs 1 e 2 da Lei n.° 107/2001, de 08 de Setembro) que um espólio de bens culturais móveis 
musealizado, objecto de propriedade privada, pode assumir o estatuto jurídico de bem cultural imóvel, 
com interesse municipal, ficando, assim, sujeito ao regime publicístico da Lei n.° 107/2001, de 08 de 
Setembro, que prevê uma panóplia de restrições, proibições ou condicionamentos à utilização e 
disposição de bens culturais, de modo a garantir a sua protecção, valorização e fruição (cfr. arts. 31.°, 
n.° 4, e 60.°, n.° 2, da Lei n.° 107/2001, de 08 de Setembro); --------------------------------------------------------  
 ----------- Determino que a antiga Divisão de Património Histórico-Arqueológico e Museus 
(actualmente integrada na Divisão de Cultura, Turismo e Património) emita um parecer sobre a 
classificação do espólio do Museu da Cortiça de Silves - recentemente adquirido por pessoa 
colectiva particular - como património cultural móvel digno de interesse municipal, com vista à 
abertura do competente procedimento administrativo que venha a permitir essa mesma classificação. -  
 ----------- O parecer em questão, contendo a avaliação do pendor cultural de interesse municipal do 
espólio do Museu da Cortiça de Silves, deverá ser emitido com a máxima urgência, e no prazo 
máximo de 3 dias úteis, de modo a que o assunto objecto do mesmo seja apreciado, no mais breve 
possível, em reunião da Câmara Municipal de Silves, com o propósito de deliberar a eventual abertura 
de procedimento classificatório de património cultural com interesse municipal. --------------------------------  
 ----------- Sendo certo que a classificação do espolio do Museu da Cortiça de Silves como bem cultural 
móvel de interesse municipal, nos termos dos arts, 15.°, n.°s 2 e 6, e 55.° e seguintes da Lei n.° 
107/2001, de 08 de Setembro, dependerá sempre do consentimento do actual proprietário dos bens, 
por imposição do art. 18.°, n.° 4, da citada Lei.” --------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Sendo assim, pergunto a razão da Sra. Presidente, que durante os últimos quatro 
anos foi vereadora não permanente e tinha conhecimento do problema, porque é que não 
desencadeou esse processo de classificação do espólio? ------------------------------------------------  
 ---------- Aguardo as respostas que virão na próxima reunião de Câmara com o agendamento 
do processo.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente voltou a intervir esclarecendo que “em primeiro lugar, relativamente 
ao que eu disse enquanto vereadora não permanente, como bem se recorda, deve-se a uma 
proposta da CDU, considerar o espólio do Museu da Cortiça à parte do edifício da Fábrica do 
Inglês. Essa proposta da CDU foi votada por unanimidade e, foi aí, que começaram os 
processos de inventariação, à parte do edifício da Fábrica do Inglês, de todo o espólio que 
existe no Museu da Cortiça. ---------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Aquando da tomada de posse, o executivo permanente da CDU deu continuidade ao 
seu compromisso, e pediu que fosse feito o cálculo do valor desse espólio. Para isso, entrou 
em contacto com o BCP – Banco Comercial Português e a CGD – Caixa Geral de Depósitos 
para que autorizassem que fosse “retirado” do Museu esse espólio para esse efeito e assim 
foi, chegando-se a um valor base de 30.000,00 € (trinta mil euros). ------------------------------------  
 ---------- Aquando do leilão, a empresa leiloeira, e uma vez que se tratava de 19 lotes, 
resolveu juntá-los, e nós não concordamos, e sugerimos que se juntasse o lote do espólio 
com o lote do material de escritório, o que perfazia o valor base de licitação de 30.600, 00 € 
(trinta mil e seiscentos euros). O arranque foi nesse sentido, porque queríamos defender o 
que estava no Museu da Cortiça. --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Se não fosse uma proposta da CDU, não estávamos a fazer uma licitação de 
36.000,00 € (trinta e seis mil euros), mas sim, estaríamos a fazer uma com base em 
2.300.000,00 € (dois milhões e trezentos mil euros), valor que seria totalmente impensável. ---  
 ----------  Os contactos que estabelecemos com o Grupo Nogueira foram feitos e, em nenhum 
momento, foi demonstrado o interesse por parte do mesmo em adquirir o espólio, 
nomeadamente aquando do contacto com a Câmara Municipal e com o anterior director do 
Museu da Cortiça. Daí que, no dia da licitação, eu tenha ficado surpresa. Aliás, não fui a 
única. E tanto que o Sr. Nogueira argumentou que tinha uma estratégia. Não sei como 
poderia adivinhar a intenção do senhor e, até quando estava a licitar, fiz uma expressão no 
rosto se seria mesmo assim. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Refiro também que quando licitava, não havia pausa e apercebi-me que, qualquer 
valor que jogasse, ele automaticamente licitava em cima.  -----------------------------------------------  
 ---------- Ora, tratando-se de uma compra, é claro que a Presidente tem competência para tal, 
atendendo à Lei n.º 75/2013, e fui eu a mandatária do município. --------------------------------------  
 ---------- Claro que este valor estava cabimentado e agradeço a confiança de permitir que, 
caso fosse necessário, se fizesse uma alteração orçamental e se reforçasse a rúbrica 
orçamentada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Atendendo a que estávamos a dispor do erário público e ao que presenciei no leilão, 
deu-me a sensação que o Sr. Nogueira iria sempre sobrepor, porque ele pretendia adquirir o 
espólio de acordo com a estratégia que tem, mas que não me esclareceu. Atendendo a isso e 
a que, mesmo assim, ultrapassamos aquilo que estava na rúbrica, entendi que não 
deveríamos continuar a licitação. --------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Uma vez que este ponto vai ser agendado não me alongo, mas refiro que este 
executivo CDU, e na qualidade de Presidente, porque os adjetivos foram direcionados para a 
minha pessoa, não vejo qual o fundamento do Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa ao dizer que 
tive uma atitude “negligente e irresponsável”. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- Provavelmente são palavras que foram impensadas e proferidas na sequência das 
emoções que sentimos numa situação deste género, ou seja, numa disputa pelo espólio do 
Museu da Cortiça.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Ao que o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra respondendo que “fiquei 
ainda mais preocupado com o que a Exma. Sra. Presidente disse. É claro que a Sra. 
Presidente tem competências para comprar e gostava que os serviços se pronunciassem.-----  
 ---------- Gostava também que me esclarecesse qual foi a posição da CGD: quanto é que 
arrematou, o que arrematou e se ela depositou ou vai depositar o valor dos lotes que 
arrematou e porque é que não vai. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Também na próxima reunião de Câmara, quero que me esclareça porque é que, 
perante a boa vontade da CGD transmitida na última reunião de Câmara, não foi encetada 
uma estratégia para, no limite, evitar que este espólio fosse licitado por um terceiro, e não se 
entenda por terceiros nem a CGD nem a Câmara Municipal. Quando digo que houve falta de 
preparação é no sentido de que era importante que a Câmara Municipal tivesse mandatado 
um advogado para o processo, salvaguardando contudo a importância dos nossos técnicos 
juristas.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  A Exma. Sra. Presidente prosseguiu retorquindo que “relativamente à CGD, colocou-
nos completamente à vontade, tal como o Grupo Amorim, tendo-nos dito que não iriam licitar 



 
 

 

e que, se houvesse qualquer licitação, o valor reduzia a metade da base da licitação. E 
tranquilizaram-nos nesse sentido. Era total o desconhecimento da intenção do Grupo 
Nogueira, pelo que não vejo a minha irresponsabilidade e falta de preparação. --------------------  
 ---------- O despacho relativo ao espólio para sua classificação de interesse municipal, surge 
na sequência do desenlace do final do mês de maio e foi elaborado no primeiro dia útil de 
junho, no sentido de permitir à Câmara Municipal o direito de preferência. “ -------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa prosseguiu repostando que “naturalmente que 
não se adivinha, mas o decisor político tem o dever de se precaver na pluralidade de 
situações que poderiam haver: ou alguém licitava ou não. E a Câmara Municipal tinha que ter 
uma posição antes do início do leilão, quer para uma situação de licitação, quer para uma 
situação de não licitação, e foi isso que não vi refletido. ---------------------------------------------------  
 ---------- E quando digo que a Sra. Presidente falhou, e digo-o com os meus conhecimentos 
profissionais, foi no facto de que, para uma licitação de terceiros, a Câmara Municipal deveria 
ter-se precavido junto da CGD porque é um dos principais credores.” --------------------------------  
 ---------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça Neto tomou a palavra questionando “qual foi 
assunto que levou a que o Grupo Nogueira marcasse uma reunião com a Câmara Municipal, 
já que não era intenção do mesmo adquirir o espólio?” ao que a Sra. Presidente respondeu 
que “foi demonstrado ao Grupo Nogueira que tínhamos interesse na aquisição do espólio.” ---  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto fazendo uso da palavra disse que “ estamos tristes 
e lamentamos o desfecho deste espólio que deveria estar nas mãos da Câmara Municipal, e 
não nas mãos de um particular, em prol do concelho de Silves. ----------------------------------------  
 ---------- Ficamos a aguardar as respostas que serão dadas às questões que foram 
formuladas pelo PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Câmara Municipal sabia que havia a própria, a CGD, o Grupo Nogueira e o Grupo 
Amorim, como principais interessados na aquisição deste espólio. O que está em causa não 
foi o que se passou durante o leilão, mas o que se deveria ter passado antes, ou seja, a 
preparação para o leilão. A Câmara Municipal deveria ter convidado estas instituições para 
uma reunião de trabalho em que o assunto fosse devidamente tratado e ter-se-iam arranjado 
estratégias para que, no dia do leilão, a Câmara Municipal ficasse com a propriedade do 
espólio.”  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “eu disse que tive uma reunião com essas 
entidades.” Ao que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto questionou “todas ao mesmo tempo?”----  
 ---------- A Sra. Presidente respondeu que “não. Tivemos uma reunião em particular, com cada 
uma das entidades. Questiono qual a vantagem de ter uma reunião com todos ao mesmo 
tempo?”  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto prosseguiu dizendo que “já tínhamos dito numa 
reunião de Câmara há alguns meses atrás, que a Câmara Municipal deveria adquirir a 
Fábrica do Inglês. Face a que neste momento o complexo é propriedade da CGD, 
consideramos que a Câmara Municipal deveria preparar uma proposta de aquisição da 
Fábrica do Inglês, com um plano de pagamentos a longo prazo, e, com certeza, que toda a 
vereação irá concordar com ela. Sabemos que não é possível disponibilizar fundos para 
pagamento imediato da aquisição; no entanto consideramos que a CGD estaria em condições 
de assumir esta venda, em benefício do município, de acordo com regras pré-definidas e um 
pagamento a longo prazo.” ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente interveio respondendo que “recordo ao Sr. Vereador Dr. Rogério 
Pinto que o valor do imóvel é de 2.300.000,00 € (dois milhões e trezentos mil euros) e digo-
lhe mais, em reuniões que tivemos com a CGD, sugerimos a possibilidade da aquisição do 
imóvel com um período de carência que fosse possível. Os responsáveis da CGD 
responderam que não tinham interesse nisso, porque pretendiam ser compensados 
monetariamente e daí a aquisição do imóvel. ----------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais refiro que já estamos a pagar em prestações, as dívidas que nos deixaram 
relativamente à Viga d`Ouro que ronda os 6.500.000,00 € (seis milhões e quinhentos mil 
euros). -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Para além disso, também pretendemos, porque os munícipes não são responsáveis 
pelas opções políticas feitas anteriormente, dar resposta a necessidades que consideramos 
elementares para o concelho de Silves.” -----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio dizendo que “vejo com bons olhos uma 
possível aquisição da Fábrica do Inglês, devendo esta proposta ser estudada em função da 
disponibilidade financeira da autarquia. E porque, nas semanas e meses vindouros, a Câmara 
Municipal tem que encetar negociações com a CGD relativas ao processo que recentemente 
deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Silves, reclamando o pagamento do valor de 
3.200.000,00 € (três milhões e duzentos mil euros) parece-me que seria pertinente, nas 
negociações a haver, que fosse aferida a pertinência da proposta apresentada pelo Dr. 
Rogério Pinto.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “estaremos disponíveis para 
participar nas reuniões a haver com a CGD para a discussão da eventual aquisição da 
Fábrica do Inglês.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em seguida, a Sra. Presidente, apresentou informações quanto aos esclarecimentos 
solicitados pela vereação não permanente: -------------------------------------------------------------------  
 ---------- 1. Relativamente à Citação do Tribunal, quanto à Caixa Geral de Depósitos, no que 
se refere ao Processo Viga D`Ouro, foi remetida via email, no dia 2 de junho de 2014, cópia 
da citação referida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 2. No que concerne à listagem dos técnicos com grau superior e com remuneração 
fora da categoria, o executivo permanente junta listagem em anexo. ----------------------------------  
 ---------- 3. Em relação à listagem com pedidos de acumulação de funções, o executivo 
permanente junta listagem em anexo. --------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4. No que diz respeito ao processo de aquisição de duas viaturas de recolha de RSU 
– Resíduos Sólidos Urbanos, encontra-se a decorrer o procedimento concursal (concurso 
internacional público) encontrando-se na fase de receção das propostas (prestação de 
esclarecimentos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 5. No que se refere às empresas prestadoras de serviços de manutenção de viaturas 
e ao valor dos contratos, encontra-se listagem em anexo. ------------------------------------------------  
 ---------- 6. Relativamente ao relatório de aplicação de produtos fitofarmacêuticos, em 
Armação de Pêra, o executivo permanente junta relatório em anexo. ---------------------------------  
 ---------- 7. Em relação ao ICOM – Portugal (Museu da Cortiça), a autarquia junta comunicado 
em anexo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 8. Quanto ao despacho sobre o espólio do Museu da Cortiça, este executivo junta 
documentos em anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 9. No que concerne à pretensão a desenvolver em parte da Fábrica do Inglês 
apresentada pela Ratisbona e pela Caixa Geral de Depósitos, o executivo permanente junta 
documento em anexo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais foi informado que à data de 03/06/2014 o valor dos Fundos Disponíveis é de 
€2.594.034,79 (dois milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, trinta e quatro euros, setenta 
e nove cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto deu início à sua intervenção, dizendo que 
“apresentámos há três meses, uma proposta de atribuição de um subsídio ao Clube de 
Futebol “Os Armacenenses” para o pagamento do gasóleo, que não foi votada no dia e, a 
Sra. Presidente disse que ia solicitar à DAJ – Divisão de Assuntos Jurídicos o enquadramento 
legal da proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O que percebemos é que a proposta tem fundamentos legais, porque, se não tivesse, 
o executivo permanente não teria agendado o Ponto 6.7, em que os serviços propõem que 
deverá haver reembolso ao Clube de Futebol “Os Armacenenses”. ------------------------------------  
 ---------- Neste sentido, não compreendemos o porquê de uma proposta que foi apresentada a 
este órgão, foi solicitado um parecer jurídico e não ter vindo a reunião de Câmara. ---------------  



 
 

 

 ---------- Questiono a Dra. Isabel Cabrita se esta proposta tem que vir ou não para 
deliberação? A Dra. Isabel Cabrita pode responder?” ------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente interveio dizendo que “virá numa próxima reunião a resposta a 
essa pergunta, tal como já tinha sido solicitado pela Sra. Vereadora Dra. Graça Neto.” ----------  
 ---------- Ao que a Sra. Vereadora Dra. Graça Neto confirmou que “já tinha feito a mesma 
pergunta, ou seja, se as propostas apresentadas pela vereação não permanente têm que ser 
ou não votadas.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A seguir o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa colocou várias questões, a saber: “qual a 
política do município relativamente à implementação de grandes superfícies comerciais, mais 
propriamente supermercados, no concelho de Silves? ----------------------------------------------------  
 ---------- Qual a posição da CDU – Coligação Democrática Unitária, sobre a intenção da 
instalação de uma superfície comercial de média dimensão em parte do empreendimento, 
que pertenceu em tempos à Fábrica do Inglês? Se concorda com a pretensão apresentada 
pelo Aldi Portugal, Supermercados, Lda.? ---------------------------------------------------------------------   
 ---------- Quero alertar o Sr. Vereador Mário Godinho para a avaria e inactividade do limpa 
fossas. Tenho conhecimento pessoal e de outras pessoas. ----------------------------------------------  
 ---------- Pretendo também um relatório do trabalho desenvolvido pelos trabalhadores Luís 
Simões e Manuel Viana desde que deixaram o Parque de Máquinas. ---------------------------------  
 ---------- Em virtude de comentários, nomeadamente nas redes sociais, sobre a limpeza do Rio 
Arade em Silves e perante as informações que nos foram dadas pelo executivo permanente 
na passada reunião, solicito cópia do ofício da APA – Agência Portuguesa do Ambiente a 
autorizar esse serviço e qual o destino que foi dado às lamas e aos detritos.” ----------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ----------------------------------------------------  
 ---------- A Câmara atendeu os seguintes munícipes que apresentaram os seus assuntos: 
 ---------- Munícipe: Sabine Schleich. ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Venda Ambulante junto à Sé de Silves. -----------------------------------------------  
 ---------- A munícipe mencionou que pretende que lhe seja renovado o título de vendedora 
ambulante.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente esclareceu que “o nosso regulamento não prevê venda ambulante 
no nosso concelho pelo que não compreende como foi possível no passado ter sido 
autorizada.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  --------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto explicou que “na altura das obras do Polis foi 
permitido temporariamente a esta senhora e a outras pessoas, a venda ambulante, junto à 
Sé.” -----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente fez o reparo “mas as obras do Polis já terminaram em 2009!” --------  
 ---------- Ao que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto esclareceu que “pretendia-se também 
arranjar um espaço para venda ambulante junto à Sé de Silves.” --------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente voltou a questionou“como é que a senhora foi autorizada desde 
2009 a 2013?” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Tendo respondido, em seguida, o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto que “haviam 
situações e atendendo ao comportamento correcto da senhora, foi-lhe dada a permissão 
como o seria para outro em idênticas situações. Quando se ocupam determinados lugares, há 
que ser flexível e, se eu assinei o despacho autorizador, fi-lo. A Sra. Presidente fará como 
entender.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A seguir a Sra. Presidente continuou com a sua intervenção dizendo que “as obras do 
Silves Polis devem ter terminado em 2009 e se havia essa previsão de venda ambulante, 
porque é que não se regulamentou para que essas pessoas, que estavam à margem da lei, o 
deixassem de estar? ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Pretendemos que haja um regulamento de venda ambulante efectivo para que as 
pessoas se sintam em segurança.” ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto aproveitou para esclarecer que “na minha gestão, a 
Câmara Municipal não tinha muitos regulamentos, mas houve outros que tiveram prioridade. 



 
 

 

Se virem o número de regulamentos que foram elaborados durante a gestão em que estive 
cá, confirmarão o que digo. O caso desta senhora, não nos causava problemas.” -----------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa lembrou em seguida que “o presente é que 
assume as responsabilidades das suas decisões”. ---------------------------------------------------------  
 ---------- A seguir usou da palavra o Sr. Vereador Mário Godinho para questionar o Sr. 
Vereador Rogério Pinto acerca de “o porquê de balizar a actividade de venda ambulante da 
senhora até ao final das obras da Silves Polis?”. ------------------------------------------------------------   
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto respondeu relembrando que “há anos, havia uma 
feira de artesanato dentro do Castelo e, quando começaram as obras da Silves Polis, 
permitiu-se, dessa forma, a venda por aquela senhora. Houve uma decisão que foi assumida 
por mim e pelos restantes vereadores.” ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Para terminar a Sra. Presidente, disse que “ligarei para verificar de que forma 
poderemos encaixar a sua actividade”. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- Munícipe: Maria Ermelinda Rodrigues da Encarnação Fantasia de Sousa. --------------  
 ---------- Assunto: Abastecimento de Água ao Sítio do Odelouca. --------------------------------------  
 ---------- A Munícipe relembrou alguns contactos estabelecidos, por escrito, com a Câmara 
Municipal e não compreende que o Sítio do Odelouca não tenha água canalizada, quando 
dista apenas 3km do Sítio do Falacho que tem água. ------------------------------------------------------   
 ---------- Mais referiu que lhe foi transmitido pela Câmara Municipal de Silves, por escrito, e por 
duas vezes, que os trabalhos estavam suspensos por causa do empreiteiro. A Munícipe 
solicita que, na primeira oportunidade que haja, olhem para o Sítio do Odelouca. E adiantou 
ainda que também lhe disseram que houve um contacto com as Estradas de Portugal EPE, e, 
posteriormente com as Rotas do Algarve Litoral, S.A., para darem a devida autorização. Em 
Setembro de 2011 o processo foi deferido pelas Estradas de Portugal EPE, mas foi fechado 
em 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra para dizer que “é um assunto 
preocupante. Seria uma obra fácil à partida quando se ponderou até quando as Estradas de 
Portugal nos solicitaram o projecto, mas depois o próprio empreiteiro enfrentou dificuldades e 
a Lei 12/2012 de 21 de fevereiro veio impedir muitos projectos. Reconheço que não consegui 
lá chegar, e que se trata de uma situação preocupante e é necessário o abastecimento de 
água àquele local.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente interveio para explicar que “o presente é que interessa e foi logo 
um cuidado que tivemos no Orçamento para 2014 ao prever a rubrica, ”As ligações do 
Odelouca”, prevendo assim essa obra. Entendemos que era uma coisa muito simples e por 
isso incluímos o valor no Orçamento, mas verificámos depois que o projecto da ligação não 
estava feito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Temos a intenção de executar essa obra e iremos transmitindo-lhe o decorrer do 
processo.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Por fim, o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto disse que “tive um caminho a percorrer e 
quem está no lugar de Presidente de Câmara deverá ser sempre para beneficiar as 
populações e com certeza, que não deve haver nenhum que o não queira, Sra. Presidente.” --  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Munícipe: Isabel Maria Nunes Martins. -------------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Habitação em Franqueira.-----------------------------------------------------------------  
 ---------- A Munícipe transmitiu que herdou uma casa no sítio da Franqueira que foi sendo 
beneficiada pelos seus pais ao longo dos noventa anos de existência: água, luz e telhado. Há 
um ano esta senhora solicitou uma certidão que atestasse que a casa era anterior a 1951, 
mas os Serviços de Fiscalização da Câmara não considerou o como tal. ----------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente disse que iria “verificar a situação com os Serviços de Fiscalização 
e o Arq.º Matias e após consulta do processo.” --------------------------------------------------------------  
 ---------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, interveio para perguntar “qual o nome do 
requerente do processo?” ao que a Munícipe disse que deve ter entrado em seu nome. --------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Munícipe: Miguel Coelho. ------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Parque de Autocaravanas, em Silves. -------------------------------------------------  
 ---------- O Munícipe solicitou esclarecimentos sobre a evolução do processo do parque 
público de autocaravanismo, e que ele decorra o mais rapidamente possível. ----------------------  
 ---------- Este disse que “da parte dos nossos clientes foi-nos transmitido que têm vindo a 
surgir alguns locais no concelho que acolhem autocaravanismo e não vimos qualquer placa 
de licenciamento.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente esclareceu que “no Algoz existe um projecto recente da área de 
autocaravanismo que possui licenciamento para tal. -------------------------------------------------------  
 ---------- A CCDRAlg – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 
tem estado muito preocupada com a situação, tendo convocado há duas semanas uma 
reunião com todas a Câmaras Municipais e técnicos pretendendo criar uma rede de 
autocaravanas. De acordo com uma sondagem que eles fizeram, verificaram que existe um 
aumento da procura no Algarve, sobretudo na época baixa. Também pretendem que tudo 
esteja regulamentado de forma uniforme. ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- Na próxima época irá estar pronto o nosso parque público que se acha em curso na 
plataforma.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Munícipe: José António Rocha Silvestre. ----------------------------------------------------------  
 ---------- Assunto: Permuta de terrenos ocupados pelo Complexo Desportivo de Armação de 
Pêra. ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- O Munícipe questionou para quando a permuta dos terrenos ocupados pelo 
Complexo Desportivo de Armação de Pêra, e também a sul deste, têm retirado terras junto a 
um terreno também de sua propriedade. ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- A Sra. Presidente esclareceu que “aquando da tomada de posse, pensámos que o 
processo do loteamento para as permutas de terreno, estaria mais adiantado, mas não 
estava. Está a agora a ser feito pelos nossos serviços de arquitectura que me transmitiram 
que viria na próxima reunião de Câmara. ----------------------------------------------------------------------  
 ---------- Desde já agradeço o facto de o senhor ter autorizado a utilização do seu terreno.” ----  
 ---------- Chamada a intervir sobre o assunto, a Dra. Isabel Alexandra Lopes Cavaco Cabrita, 
Chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos desta Câmara, disse que “são situações que não 
dependem só de nós, porque está dependente da Conservatória do Registo Predial e do 
Serviço de Finanças e também de outros proprietários envolvidos que têm que ser resolvidos 
em conjunto.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em seguida a Sra. Presidente usou da palavra para dizer que “quanto à situação da 
terra que é retirada e reposta, passo a palavra ao Sr. Vereador Mário Godinho.” ------------------  
 ---------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Mário Godinho que esclareceu que “atrasou-se um 
bocado porque houve um vendaval que determinou que as máquinas fossem direccionadas 
para a praia mas, logo que seja possível, penso que dentro de uma semana, o problema 
esteja resolvido.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Em seguida, pegou na palavra o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto para dizer que 
“reconhece todo o apoio que este Munícipe deu. Todo este processo é um historial e, nunca 
houve da minha parte um desinteresse para resolver o assunto. O loteamento também 
resultou de um longo processo que não foi fácil e, daí este problema se ter arrastado tanto 
tempo, tendo as pessoas sido tão beneméritas ao permitirem a utilização dos seus terrenos.--    
 ---------- E a terra que é referida, não está lá há tantos anos como a Sra. Presidente disse. A 
retirada daquela terra é urgente ser feita.” ---------------------------------------------------------------------  
 ---------- Por fim, interveio o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, e disse que “é urgente a 
conclusão deste processo respeitando todos os contornos legais, porque as pessoas já estão 
penalizadas, porque o “boom” da construção já passou. Daí a urgência para termos a certeza 
de que, juridicamente, o terreno é vosso.” ---------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES --------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO PARA 
GARAGEM, TINHOSAS, FREGUESIA E CONCELHO DE SILVES. -----------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: João Vitorino Alves -----------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, aprovar o projecto de arquitectura nos termos da 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE ALVARÁ DE OBRAS DE 
EDIFICAÇÃO, NO SÍTIO FILIPES, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES-----------------------  
 ---------- REQUERENTE: Stewart Smith ------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, conceder a licença de construção, nos termos da 
informação, condicionando a licença de utilização à apresentação de licença de descarga de 
águas residuais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.3 - ASSUNTO – MERA COMUNICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
ALOJAMENTO LOCAL. QUINTA DO ROGEL, LOTE 57, ALCANTARILHA--------------------------  
 ---------- REQUERENTE: José António Ferreira --------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação de 
estabelecimento de alojamento local de acordo com a informação. O vereador Dr. Fernando 
Serpa declarou-se impedido. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE LEGALIZAÇÃO DE MORADIA, SITA NA SAPEIRA, 
SÃO MARCOS DA SERRA  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Anna Maria Kessel -----------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente parecer emitido pelo Dr. João Aires de Goes e informação da Divisão de 
Gestão Urbanística, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar ao sector de Património a 
situação matricial e registal da escola da Sapeira. ----------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA, EM PINHEIRO E 
GARRADO, SILVES -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTES: João Sequeira, Eduardo José da Costa Santos; Isilda Maria Santos    
 ---------- Presente parecer jurídico emitido pelo Dr. João Aires de Goes e informação da 
Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ---------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licença de 
acordo com o parecer jurídico, procedendo-se a audiência prévia da requerente. -----------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.6 - ASSUNTO – MERA COMUNICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
ALOJAMENTO LOCAL. CERRO DA VENDA, VALE FUZEIROS, SÃO BARTOLOMEU DE 
MESSINES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Sérgio Manuel Martins dos Santos ---------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação de 
estabelecimento de alojamento local de acordo com a informação. ------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE ENCERRAMENTO DE TERRAÇO --------------------  
 ---------- REQUERENTE: Manuel Henrique Costa Silva ----------------------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder o prazo de 90 dias para 
apresentar a documentação em falta e relativos aos elementos julgados por conveniente e de 
modo a regularizar a situação nos termos da informação. ------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE APOIO AGRÍCOLA NOS 
AIVADOS, ALGOZ, SILVES ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Lídia da Conceição Cabrita ------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura nos 
termos da informação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.9 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA CONSTITUIÇÃO 
DO REGIME DE PROPRIEDADE HORIZONTAL, DE PRÉDIO SITO NA TORRE, ARMAÇÃO 
DE PÊRA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Rubafer Construções, Lda. -------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, considerar o prédio em regime de propriedade horizontal, 
de acordo com a informação e certificar nos termos da mesma. ----------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO 
SITO EM RUA DA LIBERDADE, N.º 100, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES -------------------  
 ---------- REQUERENTE: António José da Silva Gomes e João Manuel Guerreiro Simões ------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar o uso das fracções 
destinando-as a comércio e serviços de acordo com a informação técnica. -------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 4.11 - ASSUNTO – MERA COMUNICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE 
ALOJAMENTO LOCAL, PARA A FRAÇÃO G, 3º DT.º, RUA DR. MANUEL DE ARRIAGA, 109, 
ARMAÇÃO DE PÊRA -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Paulo Alexandre Miranda Simões ----------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, de que se anexa fotocópia e 
se dá por transcrita.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a mera comunicação de 
estabelecimento de alojamento local de acordo com a informação. ------------------------------------  
 
 ---------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DA FRACÇÃO “D” DO EDIFÍCIO POMBALINO, SITO NA TORRE, EM 
ARMAÇÃO DE PÊRA -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Carlos Alberto Valério Fernandes ----------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão de Gestão Urbanística, e parecer jurídico do Dr. João 
Aires de Goes, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. -------------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura nos 
termos da informação técnica e do parecer jurídico. --------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ----------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.1 - ASSUNTO – PROPOSTA DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA 
COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SILVES. -----------------------------  
 ---------- Presente proposta, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ---------------------   



 
 

 

 ---------- A Sra. Presidente referiu neste ponto que “é entendimento do executivo permanente 
que a pessoa proposta, Dra. Vanda Tavares Carvalho de Almeida Teixeira, é a que reúne as 
características necessárias para estar a desempenhar um papel que represente o município 
na CPCJ – Comissão de Protecção de Jovens e Crianças. Refiro que o executivo permanente 
também teve em mãos a proposta do Dr. Luís Santos mas, atendendo à funcionalidade da 
DAJ – Divisão de Assuntos Jurídicos, considerámos que a mesma seria de abandonar. No 
entanto, não se opõe que ele seja o representante jurídico da Câmara Municipal nessa 
Comissão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Convém referir que o que estamos a votar aqui é meramente o representante do 
município. Cabe à Comissão Alargada eleger o Presidente da mesma.” -----------------------------  
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, mediante escrutínio secreto, rejeitar a 
proposta apresentada com 4 votos contra e 3 votos a favor em cumprimento do disposto no 
n.º 3 do art.º 55 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. --------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE ---------------------  
 ---------- REQUERENTE: Adelino Ferreira Ruivo e Renato Jorge de Andrade Martins ------------  
 ---------- Presente requerimento e parecer jurídico, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável de acordo com a 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE ---------------------  
 ---------- REQUERENTE: Nuno Miguel da Silva Guerreiro e Susana Isabel Ramos Ladeira de 
Matos --  
 ---------- Presente requerimento e parecer jurídico, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável de acordo com a 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.4 - ASSUNTO – PEDIDO DE CERTIDÃO DE COMPROPRIEDADE ---------------------  
 ---------- REQUERENTE: José Gregório Martins -------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente requerimento e parecer jurídico, de que se anexam fotocópias e se dão por 
transcritos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favorável de acordo com a 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.5 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
OS DIAS 31 DE MAIO E 1 DE JUNHO, ENTRE AS 19H E AS 2H DA MANHÃ ---------------------  
 ---------- REQUERENTE: União de Freguesias de Algoz e Tunes ---------------------------------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.------------ 
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. 
Presidente de 27/05/2014. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.6 - ASSUNTO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 
IMPROVISADO, NO LARGO JUNTO AO PARQUE INFANTIL DO BAIRRO CHE – ENXERIM, 
PARA OS DIAS 13, 20 E 27 DE JUNHO DE 2014 ----------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Associação Amigos do Enxerim ------------------------------------------------  
 ---------- Presente requerimento, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer à Junta de Freguesia de 
Silves. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.7 - ASSUNTO – PEDIDO DE REEMBOLSO DE VERBAS ----------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Clube de Futebol “Os Armacenenses” ----------------------------------------  



 
 

 

 ---------- Presente informação da Divisão de Desporto e Juventude, de que se anexa fotocópia 
e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, autorizar o reembolso de acordo com a 
informação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.8 - ASSUNTO – PEDIDO PARA ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLO COM O 
MUNICÍPIO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Escola Profissional de Alte, CIPRL. --------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Administrativa, de que se anexa fotocópia e se dá 
por transcrita.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com a minuta de acordo de 
colaboração e conceder poderes à Exma. Sra. Presidente para outorgar. ---------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DA 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA E 
DA RECEITA E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE 2014 --------------------------  
 ---------- Presente proposta de que se anexa fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------    
 ---------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta e remetê-la à 
Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.10 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 11 -----------  
 ---------- Presente informação da Divisão Financeira de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar alteração da proposta. Os vereadores 
do PSD e do PS abstiveram-se. ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.11 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO N.º 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Presente informação da Divisão Financeira, de que se anexa fotocópia e se dá por 
transcrita.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar a proposta de alteração. Os 
vereadores do PSD e do PS abstiveram-se. ------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- 6.12 - ASSUNTO - PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TERRENO, SÍTIO CRUZ GRANDE – 
SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES.  -------------------------------------------------------------------------  
 ---------- REQUERENTE: Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines ----------------------------  
 ---------- Presente parecer jurídico da Divisão de Assuntos Jurídicos, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrito.  ---------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da minuta do 
acordo de cooperação nos termos da informação e conceder poderes à Exma. Sra. 
Presidente para outorgar. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ---------- Mais foi deliberado aprovar em minuta no final da reunião, as deliberações tomadas, 
nos termos do disposto no n.º 3 e para os efeitos do preceituado no n.º 4, do artigo 57.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de Setembro.  --------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------E sendo treze horas e vinte minutos e nada mais havendo a tratar foi, pela Sra. 
Presidente da Câmara, declarada encerrada a reunião da qual e para constar se lavrou a 
presente acta que foi aprovada e assinada em minuta no final da reunião por todos os 
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ---------- E eu 
 ---------- Técnica Superior Jurista da Câmara Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e 
assino. -   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


