
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA N.º 20  ------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA-------------  
 ----------- ------------------------------------------------ CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ---------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 03 DE JUNHO DE 2015  -------------------------------  
 ----------- Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, nesta Cidade de Silves, Edifício 
da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas dez horas e quinze minutos, a Câmara Municipal, 
sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da mesma Câmara.  -----------------  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Mário José do Carmo Godinho, Maria Luiza 
Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Eng.ª Maria da Graça de Madeira Neto, Dr. Paulo 
Joaquim Guerreiro Pina e Eng.º Domingos João Calado Matias. ----------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Faltas justificadas: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aberta a reunião, a Câmara deliberou justificar a ausência do Sr. Vereador Dr. Fernando 
Serpa conforme havia comunicado na reunião de Câmara anterior, e que se fez substituir pelo Sr. 
Vereador Eng.º Domingos João Calado Matias, uma vez que a Sra. Vereadora Prof.ª Ana Cristina de 
Sousa Ferreira Santos, que lhe seguia sucessivamente na lista, também não pôde estar presente. ------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra. Alzira Guilhermina Azevedo Carvalho, Assistente Operacional 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 6.015.348,34 € (seis milhões, quinze mil, trezentos e quarenta e oito euros e trinta e 
quatro cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 474.422,52 € (quatrocentos e setenta e 
quatro mil, quatrocentos e vinte e dois euros e cinquenta e dois cêntimos). --------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Não foram aprovadas quaisquer atas. --------------------------------------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente informou que agora há uma gravação das reuniões de Câmara, para 
facilitar a transcrição da ata. Servirá como elemento de auxílio para, se houver alguma dúvida, no que 
aqui se diz, ser esclarecida na gravação. A gravação será apagada após a aprovação da ata. ------------   

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente fez a entrega das respostas aos esclarecimentos solicitados pela 
vereação não permanente, conforme se passam a indicar: -----------------------------------------------------------  
 ----------- 1 - Intervenção das máquinas da Câmara Municipal de Silves, no período de Março e Abril de 
2015 - Relatório da Unidade de Máquinas e Viaturas em anexo. ----------------------------------------------------  
 ----------- 2 - Parecer Jurídico sobre a atribuição de subsídios - Vide parecer da Divisão Jurídica e 
Administrativa em anexo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3 - Relatório de Intervenção do Setor de Ação Social, relativo aos anos de 2014 e 2015 - Vide 
relatório em anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 02 de junho de 2015, o valor 
dos fundos disponíveis é de 1.397.718,33 € (um milhão, trezentos e noventa e sete mil, setecentos e 
dezoito euros e trinta e três cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente continuou informando que “na reunião de Câmara do dia 27 de maio, foi 
votada a aprovação de um empréstimo. Eu fui verificar os empréstimos que foram votados no passado 
e nunca, com que executivo fosse, nunca houve uma votação contra. Houve sempre o apoio das três 
ou quatro forças políticas. Verificou-se realmente uma abstenção, mas não consigo precisar quando 
foi. Em termos percentuais, fui ver para onde é que se direcionavam os valores do empréstimo e em 
que percentagens, sendo que essas foram distribuídas de forma diferente, havendo freguesias como 
as de São Marcos da Serra e de Alcantarilha com 0%.-----------------------------------------------------------------   
 ----------- Chamo a atenção para o facto de existirem obras que são orçamentadas e suportadas pelo 
próprio orçamento da Câmara, sendo que há vontade de as realizar e também com o apoio das Juntas 
de Freguesia por considerarem ser necessidades básicas, estas estão explanadas no orçamento. Ora, 



 
 

 

 

 

em termos percentuais, aquilo que foi suportado pela Câmara e não tem a ver com os 15 milhões para 
pagar despesas correntes (dívidas), que foi feito em 2009, tem a ver sim com o empréstimo de 2002, 
que teve o apoio de todas as forças politicas e percentualmente mais de 50% dos valores estavam 
direcionados para Armação de Pera, 30% para Silves e depois temos Freguesias como Tunes e São 
Marcos da Serra que são penalizadas e tiveram 0% de verbas direccionadas. Temos ainda outras com 
0,7% e 0,8%. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 -----------  Ora havia uma disparidade na distribuição. Não quero ser injusta e fui ver o que foi suportado 
pela Câmara. E a percentagem manteve-se mais ou menos igual, só o caso de Tunes é que teve um 
melhoramento, mas São Marcos da Serra continuou a zero. Neste empréstimo actual, ainda teremos a 
oportunidade de tomar uma posição em sede de Assembleia Municipal. Volto a salientar que, o que 
está explanado no empréstimo são investimentos de extrema necessidade, a outra parte dos 
investimentos são suportados pelo orçamento da Câmara Municipal. Mais uma vez digo e reforço o 
fato de nunca ter havido votos contra.  --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Outra situação que gostaria de informar é a seguinte: na quinta-feira, dia 28 de maio, houve 
uma reunião entre a CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional), Segurança 
Social, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, Câmara Municipal de Silves e Comissão 
Distrital de Proteção Civil, em que foi discutida a terminologia que vai sair com o Programa 
Operacional CRESC Algarve 2020, Programa este que está virado para o desenvolvimento das 
empresas locais e colectividades, para ver como essas se podem candidatar a este programa de 
investimento. Vamos, através disto, ajudar as empresas locais a candidatarem-se a este fundo. Ao 
envolvermos todas as entidades, conseguimos ir buscar os fundos para isso. As normas ainda não 
saíram, só as diretrizes. Quando saírem irá haver uma reunião e faremos uma apresentação às 
coletividades e empresas.”  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho iniciou a sua intervenção informando que “em São Marcos da 
Serra, o betuminoso encontra-se numa situação para resolução urgente. Informo ainda que 
actualmente temos pedreiros e calceteiros em Armação de Pera e São Marcos da Serra, alguns 
calceteiros em Silves, bem como alguns pintores e carpinteiros que iniciaram a recuperação do barco 
de Armação de Pera. O corta bermas está a fazer a estrada entre São Bartolomeu de Messines/Algoz.   
 ----------- Relativamente à empreitada da estrada de Corte Morão em São Marcos da Serra, no que 
respeita ao betuminoso, o empreiteiro começou a executá-la.  ------------------------------------------------------  
 ----------- Informo também que se iniciou a lavagem dos moloks e contentores e está a decorrer 
essencialmente em Armação de Pera. Este ano vai ser ativado um lava pés ao longo da Avenida 
Marginal (Frente de Mar). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Gostaria de reforçar aqui, e uma vez que a Sra. Presidente já falou nas votações e nos 
empréstimos, é o facto de já ter feito parte destas votações, na altura enquanto Presidente da Junta de 
Freguesia de Silves. Todos os empréstimos que esta Câmara contraiu, foram aprovados, inclusive um 
em que houve uma polémica com a aquisição da Fábrica do Tomate e, até ai houve uma compreensão 
por parte da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tudo o que tem a ver com apoio a investimentos que nós apoiamos. ---------------------------------  
 ----------- Desde 2001, as Freguesias de Alcantarilha e São Marcos da Serra tiveram investimento zero, 
não aparecendo as mesmas contempladas nos empréstimos e, mesmo assim, foram os Presidentes 
dessas mesmas Juntas de freguesias que, tanto na altura como actualmente, têm votado logo 
favoravelmente. Houve uma votação com 26 votos a favor e uma abstenção em 25 de Set 2002 que 
elencava alguns investimentos como Caminho do Pico Alto, Estrada do Figueiral, Reabilitação do 
Antigo Matadouro de Silves, Construção das Piscinas Municipais, Pavimento de Odelouca, Drenagem 
de águas residuais em Vale de Lama, Via Dorsal de Armação de Pera, a Estrada Intermunicipal 
Albufeira/ Silves/ Lagoa e o Sistema de Drenagem de Águas Residuais Algoz/Tunes. Isto tem sido a 
prática quer do PS, do PSD e da CDU.” ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Seguidamente a Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís tomou a palavra e passou a fornecer as 
suas informações, que se passam a transcrever: ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- “1 – Decorreu, no passado dia 30 de maio, na Foz do Ribeiro, a audição final de constituição 
da ZIF (Zona de Intervenção Florestal) de São Bartolomeu de Messines norte, na qual esteve presente 
o ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas). Infelizmente não foi ainda possível 
constituir a ZIF por falta de adesão dos produtores, neste sentido continuará a ser feito um 
esclarecimento junto dos mesmos de modo a que esta possa ser uma realidade; -----------------------------  
 ----------- A maioria dos proprietários não habita naquela zona, dever-se-á sensibilizar as pessoas para 
os benefícios da ZIF. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- 2 – De 1 a 30 de junho encontra-se exposta na Biblioteca Municipal de Silves, uma exposição 
de bijuteria, inserida no âmbito da rúbrica “Talentos na Comunidade”; 
 ----------- 3 - O Castelo de Silves irá receber, no próximo dia 5 de junho, pelas 21h30, o concurso “Miss 
e Mister Escola Secundária de Silves 2014-2015”, é uma iniciativa promovida pela Associação de 
Estudantes e conta com o apoio da Câmara Municipal de Silves; ---------------------------------------------------   
 ----------- 4 - O próximo dia 6 de junho (sábado) contará com uma série de iniciativas nomeadamente: --  
 ----------- Na Biblioteca Municipal de Silves haverá mais uma sessão do “Aqui há Sábado”, dinamizada 
por Ana da Costa e direcionada a crianças dos 5 aos 10 anos. ------------------------------------------------------  
 ----------- Em Alcantarilha, irá haver o 5.º Encontro de Tunas Académicas, cuja organização está a 
cargo da Sociedade Recreativa Alcantarilhense. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O III Encontro da Rede Concelhia de Clubes de Leitura contará com a presença de Luís 
Carmelo, com contatinas, no Olivalmar Beach Café, em Armação de Pera, das 15h30 às 18h00.---------  
 ----------- O Silves Futebol Clube promoverá a 2.ª Meia Maratona de Voleibol, que decorrerá  entre as 
10h00 e as 22h00 no Pavilhão Mário José, em Silves. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- 5 – No dia 7 de junho decorrerá a Etapa da Taça Coca-Cola em Armação de Pera, que já 
tinha estado prevista há uns meses atrás. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Aproveito para entregar agora aos Srs. Vereadores, o ingresso para o “Lado B”, com Diogo 
Piçarra, que terá lugar no próximo dia 9, no Teatro Mascarenhas Gregório em Silves. -----------------------   
 ----------- Mais informo que, desde 01 de junho encontram-se abertas as inscrições para o Programa 
“Férias Super Fixe” de verão 2015, as quais podem ser realizadas nas Piscinas Municipais de Silves, 
ou nas Juntas de Freguesia de Armação de Pera, São Bartolomeu de Messines, São Marcos da Serra, 
União das Freguesias de Algoz e Tunes e União das Freguesias Alcantarilha e Pera. O Programa irá 
decorrer de 15 de junho a 24 de julho, para crianças dos 6 aos 12 anos. -----------------------------------------   
  ---------- Continuando a sua intervenção, a Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís disse “em resposta à 
observação feita pelo Sr. Vereador Dr. Paulo Pina na última reunião, nomeadamente no que concerne 
ao Setor da Ação Social e relatórios de actividades dos serviços, entrego agora a todos os Srs. 
Vereadores um relatório relativo a período de janeiro a maio de 2015, assim como, o referente a todo o 
ano de 2014. Informo ainda que estes relatórios são remetidos trimestralmente para a Assembleia 
Municipal. Se não der resposta ao que pretendia, aqui estarei para responder.” --------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sr. Presidente deu palavra ao Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto que, tomando a 
palavra disse “falei do Casino de Armação de Pera, e é de lembrar que houve um projeto, que foi 
retificado e houve uma empresa à qual se adjudicou a obra, no mandato ainda antes de mim. Esse 
empreiteiro faliu e a obra não foi realizada, pelo que houve novo concurso.  ------------------------------------  
 ----------- Referindo-me ainda ao Casino, para mim quando se fala na requalificação da frente-mar de 
Armação de Pera, não faz sentido que se deixe aquela ““mancha/nódoa””, pelo que aquando da 
aprovação da requalificação da frente-mar dever-se-ia ter feito a inclusão do Casino. Nessa altura, sim 
eu estava cá. Foi assumido politicamente pelo PSD que não deveríamos votar favoravelmente a 
proposta de financiamento para este Casino.” ----------------------------------------------------------------------------  
 -----------  A Sra. Presidente retomou a sua intervenção dizendo que “de 2009 para cá, a única coisa 
que se fez foi uma reformulação do projeto. Como o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Armação 
de Pera, Dr. Ricardo Pinto, disse que no Casino devia haver uma zona de cultura para espetáculos de 
teatro, música, etc., mas isso não está contemplado no projeto. De 2009 a 2013 houve a proposta de 
venda do Casino e em 2013 uma alteração do projeto, por isso estranhei que, numa das 
argumentações políticas que fez na declaração de voto contra o empréstimo, fosse por não incluir a 
recuperação do casino e quando o tinha colocado à venda; da estrada Algoz/Guia e estrada de Boião- 
-Azilheira, entre outras, quando houve financiamento para 2007/2013.--------------------------------------------  
 ----------- Eu disse-lhe, Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, que o que está vertido no empréstimo é o que 
se vai fazer com ele mas haverá intervenções que serão realizadas com o próprio orçamento da 
Câmara. Se houve altura em que se deveria ter aproveitado os financiamentos para execução de 
estradas, foi com o Programa Operacional Regional do Algarve (PO21) que decorreu no período 
2007/2013, no entanto não se candidataram a esses financiamentos, e tal não foi feito por razões 
politicas. Daí quando falam na estrada do Algoz-Guia, Boião-Azinheira é de estranhar.  ---------------------  
 ----------- Em 2002, zero por cento de financiamentos direccionados para as Freguesias de São Marcos 
da Serra e Alcantarilha. Houve uma abertura dos Srs. Vereadores permanentes e não permanentes, 



 
 

 

 

 

assim como dos membros da Assembleia, tendo todos votado favoravelmente, e vocês fizeram o que 
entenderam com o valor do empréstimo. Nós estamos a pedir um empréstimo para investimento no 
concelho e depois cabe-nos a nós a sua distribuição. Levantam-se algumas dúvidas sobre as divisões 
que se fizeram quando o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto se encontrava aqui deste lado, politicamente, 
na altura, acabou por favorecer algumas freguesias em relação às outras, o que foi uma opção sua, ou 
melhor vossa.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, fazendo uso da palavra referiu que “eu tinha dito há alguns 
meses que se tinham verificado algumas melhorias, como a limpeza, e houve uma reunião em que o 
Sr. Vice-Presidente, o qual disse para não me preocupar, que quando a época balnear chegasse 
estava tudo devidamente tratado. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Trago aqui alguns postais, relativamente a Armação de Pera, e não levem para o mau 
sentido, pois serve só para tentar fazer pequenos reparos. Se o executivo achar por bem, tomará as 
devidas providências: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Na rua por detrás da bomba de gasolina, existe uma fileira de catos enormes, o que torna o 
lugar altamente perigoso, nomeadamente para crianças que por ali possam passar.” ------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís salientou que “os catos que mostra aqui na fotografia 
têm no mínimo mais de dez anos e sei do que falo, pois é a minha área, mas só agora são perigosas!” 
 ----------- Tendo o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retorquido que “se leva a mal, deixe estar os catos. ---  
 ----------- Tenho outro assunto preocupante que diz respeito à Ribeira de Alcantarilha e tem a ver com a 
época balnear. Quais são as diretrizes quanto à abertura e fecho da Ribeira de Alcantarilha? A 
informação que tenho é que a Ribeira na época balnear está fechada ao mar e, no entanto, não está. 
Ontem estive lá e a água que está a entrar no mar é uma água suja e que vem de vários sítios. Qual a 
forma que está perspetivada, em termos de Câmara, Junta de Freguesia e APA – Agência Portuguesa 
do Ambiente, para resolver esta situação? ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Gostaria, uma vez que estamos na época balnear, que fosse feita uma clarificação em 
relação à recolha das análises (quando são feitas e onde), e que os resultados nos fossem entregues; 
questiono também se não é importante que os serviços verifiquem se a água que está a entrar no mar 
está em condições para as pessoas que lá se banharem. (ribeira e mar)  ----------------------------------------  
 ----------- Outro assunto: ficou de ser entregue um relatório, tanto da APA como da Capitania do Porto 
de Portimão, a informar se houve o arrear da bandeira verde na praia, na zona do minigolfe. Seria 
importante ver os ofícios trocados entre estas entidades. -------------------------------------------------------------  
 ----------- Continuo chamando a atenção para uma cortina de verde da parte de fora em Armação de 
Pera.  ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Chamo também a atenção para um depósito de gasolina (um edifício grande no meio da foto) 
que era para estar pronto antes da época balnear. Vamos ver: era preciso nós sabermos quanto tempo 
vai durar esta informação e estar lá esta barraca. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Rotunda do Barco, ainda não está pronta como mencionaram, e quero saber quanto tempo 
falta para o estar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- É importante mantermos os sumidores limpos. Junto a uma passadeira em Armação de Pera 
existem sumidores e não se nota o recorte, o que pode ser perigoso. ---------------------------------------------  
 ----------- Outra situação em Armação de Pera é a existência de determinadas árvores que deitam um 
tipo de resina e nós ficamos com os pés colados.” ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís esclareceu que “não é resina, é sim má escolha das 
árvores que por sinal foi sua, realmente é desagradável colar-se aos sapatos sim.” ---------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a sua intervenção questionando “para quando está 
prevista a abertura do Silo Auto? Há alguma estratégia para se conseguir ter mais clientes? Talvez 
devesse haver mais divulgação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Outra situação desagradável é a existência de mato dentro das zonas urbanas, sendo que há 
sítios que deviam estar limpos, como a zona envolvente ao Campo de Futebol. -------------------------------   
 ----------- O espaço envolvente à Casa Mortuária deveria ser limpo com o corta-capim. ----------------------  
 ----------- O Sr. Peixoto merece todo o respeito. Não é unicamente ele que passa nesta zona. Saliento 
que tem que ser verificada a situação de drenagem. Durante o inverno o inconveniente é a lama, neste 
momento é o pó. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Há um local onde há 13 anos que existe um molok sem tampa, mas não é só neste sítio. A 
Sra. Presidente disse que iria resolver este assunto das tampas e não o resolveu. ----------------------------   
 ----------- A Sra. Presidente retorquiu que “lamento não ter tratado do assunto, que já tem 13 anos.” -----  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto prosseguiu dizendo que “na Quinta dos Arcos, em Armação 
de Pera, deveria ser feita uma limpeza do terreno para evitar incêndios pois as ervas que lá crescem 
são um risco muito grande. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto à obra de Recuperação e Valorização Ambiental do Vale do Olival e Parque Urbano 
Nascente de Armação de Pera, que foi financiada com 100.000 € (cem mil euros), foi feita uma 
receção provisória. Ora diz lá que a conclusão ocorreu em 15 de março de 2015. Há qualquer coisa 
que não está bem. É uma obra que está abandonada e tem árvores secas. Sugiro à Sra. Presidente 
que passe por lá para verificar a situação. ---------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  Agora a questão do lixo: a partir do dia 1 do presente mês já começaram a chegar mais 
pessoas para as férias de verão. No meu tempo havia uma empresa que fazia a limpeza da praia. 
Pergunto se agora também o há? --------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais: a segurança da ponte que faz acesso à Praia do Barracão do Vale é um perigo 
eminente para quem a atravessa. Por exemplo, se uma criança vai a correr para os pais pode-se dar 
um grande acidente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Continuando, há um depósito de gás particular, está envolvido em mato o que é um perigo. 
Nesta mesma zona existe uma piscina que está cheia de lixo e água suja. --------------------------------------   
 ----------- Na Rua D. João II, para além de existirem moloks sem tampa, outros felizmente já têm um 
cadeado, mas há alguns que não estão bem cuidados e outros que não têm o rebordo em madeira. ----  
 ----------- A zona junto ao depósito de água carece igualmente de intervenção, pois está em risco de 
incêndio.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Antes de chegar aos táxis, há um acesso pedonal, com restaurantes ao pé, é uma zona de 
passagem de oriundos e turistas, onde se encontra mais um molok sem tampa e o cheiro não é nada 
agradável. É urgente colocar este equipamento operacional. --------------------------------------------------------  
 ----------- Para terminar, foi discutida em reunião de Câmara a deslocação dos moloks que estavam 
junto aos táxis. Foram daí tirados e ficaram de ser colocados três numa ilha que existe próximo, no 
entanto esta que só tem dois. Isso não foi feito e os dois que lá existem são visivelmente insuficientes 
para as pessoas que lá habitam e vêm de férias. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Saliento que isto que aqui trago são olhares sobre situações que nos preocupam, pelo que há 
que chamar a atenção. Falei previamente com a Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça Neto e 
realmente vimos que seria conveniente fazer estas chamadas de atenção, relativamente à Freguesia 
de Armação de Pera. A Sra. Presidente está preocupada sim, mas com as outras freguesias. Saliento 
que eu não fui eleito por Armação de Pera. A Sra. Presidente é que foi eleita por São Bartolomeu de 
Messines, assim como o outro Vereador que vocês conseguiram correr com ele para meter a 
vereadora Luísa, que está aqui e nem eleita foi”. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís exigiu ao Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto que “explique 
o que quis dizer com ““o outro Vereador que vocês conseguiram correr com ele!””. ---------------------------   
 ----------- Depois de algumas altercações o Sr. Vereador saiu da sala, pelas 13h05, regressando pouco 
depois, tendo a Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís feito o mesmo. ------------------------------------------------   
 ----------- Tomou a palavra a Sra. Vereadora Maria da Graça Neto dizendo que “na última reunião e 
quanto ao pedido de parecer à CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional) 
relativamente ao secretariado das reuniões de Câmara, a Sra. Presidente comunicou que a CCDR 
tinha informado que não tinham pessoal suficiente para poder haver mais celeridade nas respostas. 
Deveríamos remeter outro ofício a relembrar este assunto, pois parece estar esquecido. -------------------  
 ----------- Pergunto também relativamente ao programa de facturação de águas. Como está o assunto?”  
 ----------- O Sr. Vereador Eng.º Domingos Calado Matias iniciou a sua intervenção dizendo que “em 
relação ao assunto do empréstimo, quando vi os valores lá mencionados e a sua distribuição, pensei 
que se continua a preterir certas freguesias, pois verifiquei uma distribuição muito irregular. Há obras 
necessárias em todas as freguesias. Mas pensei se calhar vem o bolo e depois é que fazem a divisão. 
Se dantes se preteriam algumas freguesias, isso agora não pode acontecer. -----------------------------------  
 ----------- Outro assunto é a Ribeira de Alcantarilha: estamos numa situação ”provisória” com esgotos a 
céu aberto há 15 anos. A Câmara vai fazer alguma coisa?  ----------------------------------------------------------  
 ----------- Outra situação são as ervas, pois há muitos caminhos em que nalguns casos a erva passa 
para cima do alcatrão.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Tomando a palavra o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina salientou que “tenho duas coisas a dizer. 
Primeiro: pedia que houvesse alguma contenção na maneira de falarmos para que as reuniões 
acabassem como começam; e segundo: quanto à informação prestada pela Divisão Financeira, 
solicitei-a para saber que verba está a ser utilizada, e ter uma ideia da inventariação do património e 



 
 

 

 

 

contribuição dos custos. Solicitei esta informação unicamente para saber o que estavam a fazer nestas 
duas áreas tão importantes. Deixo aqui a sugestão de quando se discutir o orçamento este contemple 
a informação sobre o que está a ser feito nestas duas áreas. --------------------------------------------------------   
 ----------- Gostaria que a Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís estivesse agora aqui presente. 
Relativamente à Ação Social, pedi um relatório e recebi-o hoje. Deve lá constar muita informação da 
qual não tenho conhecimento.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Exma. Sra. Presidente interveio sugerindo que “estes relatórios, que são dirigidos à 
Assembleia Municipal, venham antes para conhecimento da Vereação, para que possamos saber 
quais os trabalhos que cada um dos sectores está a fazer pelas freguesias”. -----------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Paulo Pina retomou a palavra dizendo que “eu sinto que há áreas sobre as 
quais falamos aqui e até aprovamos e porventura produzem-se relatórios e nós até nem chegamos a 
ter feed-back da continuação. Falo também dos transportes escolares, são aqui aprovados, e 
deveríamos saber como esses transportes decorrem pois no ano seguinte vem aqui para aprovarmos 
sem sabermos como correu no ano anterior. Isto é unicamente para sabermos o que é feito. Sempre 
que os Serviços façam relatórios deviam ser entregues aos Vereadores para conhecimento e eventual 
pronuncia. Em relação ao relatório da Educação, e tal como acontece com o relatório da Divisão 
Financeira, penso que me cabe dar os parabéns ao Coordenador. -------------------------------------------------  
 ----------- Efetivamente aquilo que lá vem é realmente o que pretendia saber, no entanto é demasiado 
técnico. Na altura o que questionei teve a ver com as pessoas que estão afetas a este Setor da 
Educação, nomeadamente às escolas. Quem produz a legislação não conhece a realidade, pois as 
Escolas, por vezes e por exemplo têm a mais 50 % de pessoal, o que pode equivaler a mais 30 
pessoas do que está estipulado por lei, quando essas 30 pessoas a mais nem sequer são suficientes, 
tendo em conta o número de alunos.  ---------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Outra coisa que não consegui entender tem a ver com a gestão de certos refeitórios 
(alimentação) e a segurança das pessoas que lá estão. Ora pergunto, se houver necessidade de 
funcionários, o fornecimento de refeições às crianças, assim como a segurança das crianças está 
devidamente acautelado ou não? Gostaria de ver isso reflectido, e de certa maneira, já que se falou na 
componente politica, é fundamental que haja da nossa parte uma estratégia para resolver 
constrangimentos que, do ponto de vista legal, não são fáceis de ultrapassar, mas que existindo, tem 
que haver de nossa parte um esforço para os resolver. Terão que ser determinadas as opções a 
tomar. Gostava então de saber até que ponto isto está a ser projetado em termos futuros. Dá para 
perceber que a situação não é a que deveria ser. Há que fazer algo! “ --------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho, em resposta às questões colocadas pelo Sr. Vereador Dr. 
Rogério Pinto e que estranho, pois deveria saber, esclareceu que “quanto a Armação de Pera, a 
abertura do cordão do mar é feita mediante pedido de autorização por parte da Câmara à APA 
(Agência Portuguesa do Ambiente), dando conhecimento à Junta de Freguesia; quanto ao 
encerramento é a APA que solicita à Câmara para o fazer. Existe, inclusivamente um protocolo, entre a 
Câmara e a APA, para a época balnear que estabelece esses trâmites. ------------------------------------------  
 ----------- Quanto à recolha das águas para análise, essas são feitas pela APA e não sabemos os dias 
nem temos que saber, uma vez que é da inteira responsabilidade dessa entidade, depois os resultados 
são publicados em locais de consulta pública. ----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente ao ofício referente ao barranco do Vale do Olival que fiz à capitania de 
Portimão, acho estranha a pergunta uma vez que até lhe entreguei cópia desse; ------------------------------   
 ----------- Fiz também um ofício à APA sobre as análises e não obtive resposta. --------------------------------  
 ----------- No que concerne ao problema das ervas, estamos a trabalhar. Foi um inverno atípico e as 
ervas cresceram muito. Relativamente aos moloks o que foi feito pelos serviços foi retirar os que se 
encontravam junto à paragem dos táxis e foi-me garantido que não era necessário coloca-los na ilha. 
O Sr. Rogério Belchior Guerreiro, encarregado das recolhas do lixo, garantiu-me que não haverá 
problema nenhum, mas se tal vier a suceder, no dia seguinte estará logo lá colocado um molok.”  -------  
 ----------- Tomando a palavra e dirigindo-se ao Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, a Sra. Presidente disse 
que “lamento que os munícipes que aqui estavam há pouco não estejam agora para ver a figura 
ridícula que o Sr. Vereador fez. O senhor é ridículo ao falar nas lantanas que escolheu e os plantou e 
que não podem ser cortadas mais do que já foram, senão o seu propósito deixa de existir! -----------------  
 ----------- Relativamente aos catos, para atingirem aquele tamanho têm que ter à volta de, pelo menos, 
15 anos e vem agora o Sr. Vereador falar em perigo e em tirá-los de onde estavam! -------------------------  
 ----------- Quanto às árvores de que falou: foram escolhas de quem as fez no âmbito do projecto para a 
Frente-Mar de Armação de Pera. A escolha foi péssima e foi sua! --------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Quisemos colocar a concurso a exploração do Silo Auto de Armação de Pera e não pudemos 
porque o terreno não está em nome da Câmara. Não pode ser posto em concurso público! E agora 
vem perguntar pelo Silo! --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Vem falar de um molok que está há 13 anos sem tampa. Quem esteve cá anteriormente? Foi 
você! ----  
 ----------- Sabe o que acontece nas outras freguesias com a questão do lixo que as pessoas colocam à 
volta dos moloks? É pedido aos funcionários das juntas que o ponham dentro dos moloks.  ----------------  
 ----------- Nós fazemos transferências para as Juntas de Freguesia para limpeza urbana, estando 
destinada para essa Junta de Freguesia de armação de Pera uma quantia que possa prover de 8 
trabalhadores para garantir limpeza e manutenção dos espaços urbanos. Esse, no entanto, só se 
justifica por 3 meses, pois os restantes meses do ano não existe população, mas nós fazemo-lo para o 
ano e para 8 trabalhadores o valor da transferência. Durante o ano inteiro recebem como se 
estivessem lá 8 trabalhadores, quando na realidade só têm essa quantidade nos 3 meses de época 
balnear e é quando têm. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- A receção da obra de Recuperação e Valorização Ambiental do Vale do Olival e Parque 
Urbano Nascente de Armação de Pera foi feita, mas diagnosticaram-se problemas quanto à 
segurança, como é o caso da segurança da ponte, daí ter-se feito um novo concurso para terminar a 
obra com as alterações a fazer. Veio tudo a reunião de Câmara e foi dado conhecimento aos 
vereadores, por isso acho lamentável que venha falar aqui desta obra. -------------------------------------------   
 ----------- Quanto à bandeira azul das praias, as análises às águas permitem qualificar as praias, como 
é o caso de Armação de Pera e Praia Grande. É um facto que responde à questão das análises, como 
deve saber. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A limpeza da praia foi entregue a uma empresa, que já iniciou os trabalhos dentro dos 
trâmites normais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O barco de madeira que está na rotunda em Armação de Pera está todo estalado, mas há 
coisas mais importantes para a população. A seu tempo será terminado o seu restauro e que já se 
iniciou.  -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto à facturação das águas, está a ser preparado um procedimento para a adjudicação a 
outra empresa. Há uma altura em que trabalharemos com duas empresas em simultâneo, aquando da 
passagem do trabalho. O nosso Chefe de Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente, Sr. Eng.º Pedro 
Coelho, chegou a 17 de abril e está a familiarizar-se com tudo. Temos também a Sra. Dra. Isabel 
Cabrita, que está a acompanhar todo o processo. E, definitivamente, não vamos continuar a trabalhar 
com a mesma empresa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto ao empréstimo, e mais em concreto no seguimento da intervenção do Sr. Vereador 
Eng.º Domingos Calado Matias, existem investimentos suportados pelo empréstimo, outros suportados 
pelo próprio orçamento da Câmara. Neste empréstimo todas as freguesias estão contempladas. Isto é, 
no valor do empréstimo no seu todo. Incluído no orçamento da Câmara estão previstas as seguintes 
obras: a requalificação da Rua do Centro de Saúde do Algoz; o Espaço Multiusos do Algoz; tal como 
os balneários de Tunes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Já foi falado com Sra. Dra. Isabel Soares, Administradora da Águas do Algarve, S.A., sobre a 
Ribeira do Algoz, o projecto da nova ETAR está feito. O trabalho do coletor principal terá que ser 
articulado para se verificar onde se vão despejar depois, pois não tem escoamento sequer para a 
ETAR do Algoz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Quanto às bermas das estradas do Algoz, os trabalhos que lá vão ser feitos bem como em 
São Bartolomeu de Messines, iniciaram-se dia 3 do corrente mês com o veículo corta-bermas. -----------   
 ----------- Quanto ao que disse o Sr. Vereador Dr. Paulo Pina relativamente às Escolas, há uma 
realidade que é a que vem do Ministério da Educação e a nossa que é completamente diferente.  -------  
 ----------- Existem algumas escolas em que o recreio está localizado na parte da frente do recinto 
dessa, mas existem outras em que esse contorna toda a Escola, dificultando aos funcionários o 
trabalho de vigilância das crianças. O rácio dos funcionários foi feito apenas pelo número de alunos.” --  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís interveio dizendo que “não pensei que a política 
chegasse a este ponto de baixo nível e de ataque e lamento que a posição do Sr. Vereador Dr. 
Rogério Pinto seja a que aqui demonstrou. Quanto ao que disse, tenho a referir que bom julgador por 
si se julga, pois o Senhor chegou a Presidente sem ser eleito, concorreu a vereador. Quanto a mim fui 
eleita como vereadora e pelo povo e por isso pode ter a certeza que conviverá comigo, como 
Vereadora, até ao fim do mandato por muito que lhe custe, pois o incómodo parece ser bastante.” ------  



 
 

 

 

 

 ----------- Ao que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retorquiu “aquilo que eu disse saiu-me da boca para 
fora e não é assim. Porque efectivamente posso estar a analisar mal a coisa, mas cada vez que trago 
os assuntos que acho que devo trazer são sempre considerados como ridículos. Também não gosto 
quando me dizem que sou vereador de Armação de Pera pois não o sou. Enquanto apresentei as 
situações, fui gozado e assim não sei o que estou aqui fazer” -------------------------------------------------------   

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------  
 ----------- A Câmara atendeu os seguintes munícipes que apresentaram os seus assuntos: 
 ----------- Munícipe: Joaquina Maria. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Casino de Armação de Pera. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A munícipe apresentou a sua situação dizendo “gostaria de saber porque não colocaram uma 
lâmpada na lojinha onde estou? Colocaram em todos os locais menos no meu. -------------------------------   

  ---------- Antes de ontem passou por lá o Sr. Vereador Mário Godinho que, ao cumprimentar-me, 
perguntou também quando é que eu passaria para o outro local, ao que eu respondi que dali não saía. 
Tenho a ideia de que existe sempre espaço para todas as pessoas, menos para mim. Elas não são 
pessoas sérias nem sinceras, pelo que eu não quero ir para lá, pois vai haver conflito. Houve um 
eletricista da Câmara, cujo nome não vou dizer, que me disse que ““D.ª Joaquina se não tem luz não 
foi por causa da Sra. Presidente da Câmara, mas sim do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de 
Armação de Pera, Dr. Ricardo Pinto, que não quer que lá a coloquem. Esse mafioso”” ----------------------  

 ----------- Ainda bem que o Sr. Dr. Ricardo Pinto aqui está, pois eu queria marcar uma reunião para 
esclarecer, para eu falar cara a cara. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Vou aqui dizer aquilo que acho: pergunto porque existe uma pressão por parte da Câmara 
para eu sair do lugar onde estou há 8 anos, tendo este me sido entregue pelo Sr. Fernando Santiago, 
Ex. Presidente da Junta de Freguesia, que cedeu-me o local, não para eu fazer as minhas farturas, 
mas sim para colocar os artigos que vendo até hoje. O Sr. Fernando Santiago pôs-me no recinto do 
Casino e eu guardava ali as minhas coisas e a minha bancada, e durante este tempo todo, tudo estava 
bem.  ----  

 ----------- No ano passado cederam-me um lugar na Avenida Beira-Mar e a Sra. Presidente até disse 
que estava muito bonito, muito original. Agora pergunto: porque é que lá se colocam todas as pessoas 
que não são residentes e nós não temos direito de lá vender? Algumas pessoas que lá estão 
conseguiram arranjar lugar para as amigas, e a mim querem empurrar-me para trás e para um 
pequeno espaço. Nem posso colocar e vender as minhas coisas.  -------------------------------------------------  

 ----------- Há cerca de 20 dias colocaram lá uma senhora de nacionalidade alemã que nem sequer é 
residente e ficou com um bom espaço. A maioria das pessoas que lá está com bancadas, não são da 
zona. Passa-se muita coisa no recinto do Casino que a Sra. Presidente não sabe, pois a atitude das 
pessoas muda e ficam muito amáveis quando a Sra. Presidente ou algum elemento da Câmara lá vai.   

 ----------- Havia uma pessoa que dormia lá dentro do casino nas férias e nessa altura começaram a me 
faltar garrafas de licores e medronho. Descobri que a chave da minha porta dá para outras, pus então 
um cadeado e acabou a falta de garrafas. Não posso acusar quem foi, mas que me faltavam é verdade 
e deixou de acontecer. Há pessoas que têm lojas em Lagos, Albufeira, Alentejo e Portimão, mas como 
em Armação de Pera não pagam nada, vão para lá e com o lucro que de lá tiram pagam as 
empregadas das suas lojas.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Saliento que não sou reformada nem vivo de apoios da segurança social. ---------------------------  

 ----------- Está lá uma senhora de nacionalidade brasileira que ocupa um espaço grande sem qualquer 
tipo de renda, onde dorme, toma banho e faz comida, e a Câmara ainda colocou lá água e luz. Agora 
pergunto o que esta senhora é mais do que eu? Porque que é que não arranjam espaço para as 
pessoas da zona e arranjam para as de fora? Eu até limpo o lixo dos outros que me querem tirar 
daquele lugar. O Sr. Luís, da loja ao lado, assim como a Cabeleireira pagam uma importância mínima; 
existe também lá a loja dos Amigos de Armação de Pera que nunca está aberta. Será que é esta a 
apresentação daquele espaço que se quer? Com coisas fechadas ao invés de abertas e com utilidade. 
Para o turismo é muito importante estar tudo aberto. Digo, vou contactar o Correio da Manhã e a SIC 
para divulgar as ilegalidades que ocorrem e o que me querem fazer. Quando eu sou a única que estou 



 
 

 

 

 

totalmente legal, sendo que a ASAE determinou certas condições e eu tratei logo para que tudo 
estivesse em conformidade. Tenho a loja linda, conforme o Sr. Vereador Mário Godinho viu. Eu não 
vou para lá para o outro lado e sou muito perigosa quando estou nervosa, todas as pessoas em 
Armação de Pera o sabem e daqui de Silves também” -----------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente agradeceu a intervenção da munícipe acrescentando “a D.ª Joaquina sabe 
que falámos mais do que uma vez consigo. Temos tentado resolver esta situação da melhor forma. Eu 
fui lá e disse que a Sra. Joaquina teria que sair daquele espaço, como se lembra. No espaço do 
interior do casino é para ficar apenas instituições/associações que estão inscritas na “Roda Viva”, 
entidade esta que pediu a utilização daquele espaço e já vinha assim do anterior executivo, como 
espaço que existe para artes plásticas, tais como pinturas e afins, no entanto eu pedi e a associação 
aceitou para a colocar junto a eles. Ora o que está não é definitivo e existe já um projeto para o 
Casino. No entanto esse projeto ainda vai ter alterações, porque consideramos que pode não dar as 
melhores respostas às necessidades de Armação de Pera. Por isso deverão haver algumas 
alterações, por forma a que o projeto do Casino dignifique a Vila. Enquanto não existem estes 
melhoramentos todos, e conforme também foi concertado com a Junta de Freguesia, continuamos a 
permitir a utilização do interior do casino, como já acontecia anteriormente, mas não no exterior à volta 
do Casino, como já aconteceu no ano passado, como se lembra. No ano passado, através de Edital, 
foi permitida a venda de produtos regionais e tradicionais na frente-mar de Armação de Pera, 
inclusivamente a D.ª Joaquina fez uma banca muito bonita, como eu lhe disse. Este ano não é 
permitida, através de Edital, a venda desses produtos e como no local onde está não pode continuar, 
eu disse-lhe para falar com as pessoas da instituição Roda Viva. A D.ª Joaquina tem que ter 
consciência de que nós vamos ter que fechar aquele local para o tratar. A Sra. pode-se instalar na 
parte de dentro e com luz.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A munícipe perguntou “porque é que a senhora de nacionalidade brasileira que atrás referi 
tem um espaço tão grande?”, ao que a Sra. Presidente respondeu que “podemos avaliar o espaço 
para ver como se sente num ou noutro, mas vai ter que sair donde está. Em relação à limpeza é da 
responsabilidade da Junta de Freguesia, pelo que o Sr. Presidente Dr. Ricardo Pinto agradece o facto 
de limpar aquela zona toda envolvente à banca, inclusivamente está a acenar com a cabeça. O que eu 
poderei fazer é ir lá ver consigo o espaço, para se sentir melhor lá dentro.”--------------------------------------  

 ----------- Tomou a palavra o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto, salientando que “para que possamos 
perceber o nosso sentido de voto quanto ao empréstimo, penso que uma das obras mais importantes é 
precisamente a requalificação daquele espaço, para acabar com o que lá se passa e valorizá-lo. 
Importantíssimo também para salvaguardar todos estes problemas que se têm verificado ao longo dos 
anos. Fiquei muito incomodado por a Sra. D.ª Joaquina Maria ter dito que o eletricista Sr. 
Hermenegildo disse que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Dr. Ricardo Pinto, era mafioso. Ora 
eu conheço os dois, um pela proximidade que toda a gente sabe e o outro também conheço muito bem 
e respeito. Tenho muitas reservas quanto ao que a D. Joaquina afirma que o Sr. Hermenegildo disse. 
A D. Joaquina diz que o Sr. Hermenegildo disse, mas esse senhor não o fez. Eu não acredito que ele 
tenha utilizado esse termo, ele é uma pessoa bem formada. Esta é uma questão que, estou certo, a 
Sra. Presidente irá esclarecer com o eletricista, pois ele nunca iria utilizar este termo. Foi usado o 
termo “”mafioso”” e não posso admitir a utilização desta palavra.” --------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça Neto disse que “não é admissível falar de má conduta 
de pessoas que não estão presentes. Deve haver algum decoro nas apresentações das questões. A D. 
Joaquina terá as suas razões, mas não há necessidade de expor as situações nos termos que usou. É 
impossível uma pessoa analisar uma situação nestes moldes em que é apresentada.” ----------------------  

 ----------- Tornando a tomar a palavra a Sra. Presidente disse “D.ª Joaquina, já percebemos que quer 
um espaço para poder sobreviver e é essa situação que vamos resolver, pois ninguém lhe quer mal. 
Mas tem que haver alguma ponderação na forma como fala, para apresentar os seus assuntos, sem 
adjetivar ninguém. Ninguém tem nada contra si. Temos que ter alguma ponderação. Há coisas que 
não devem ser ditas ou então dizer sem utilizar nomes, sem adjetivar ninguém.” ------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio dizendo que “há aqui uma situação que tem que ser 
resolvida e ninguém lhe quer mal. A Senhora deve cingir-se à situação que a trouxe e que vem já de 
há algum tempo atrás. Tem havido, por parte da Câmara Municipal e do executivo permanente um 



 
 

 

 

 

esforço para resolver esta situação, o que é reconhecido da parte de qualquer um de nós e irá chegar 
a bom porto e não há intenção em criar-lhe qualquer problema.” ----------------------------------------------------  

 ----------- Voltando a falar, a Sra. Presidente frisou que “isto tem levado mais tempo porque a D.ª 
Joaquina não quer ir para o lugar que lhe propomos. Eu até já lá fui pessoalmente.  --------------------------  

 ----------- Quanto à votação do empréstimo conforme falou o Dr. Rogério Pinto: o empréstimo tem um 
determinado fim e é aquele que vai para obras de investimentos que queremos fazer, inclusivamente a 
sede da Junta de Freguesia de Armação de Pera e espanta-me que o Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto 
que e quando esteve ““aqui sentado””, não tenha proposto a requalificação do Casino mas sim a 
venda, e agora dizer que é por isso que nós votamos contra o empréstimo porque consideramos uma 
das coisas que devia ser colocado no empréstimo é a requalificação do Casino, quando o que tinha 
proposto era a venda. Mas dou agora esta resposta uma vez que interveio no atendimento da 
munícipe e agora tive que fazer o mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Eu vou ver se consigo ir ao Casino e falar com as pessoas. No entanto deixo presente que o 
espaço do outro lado não é para colocar luz, só da parte externa”. -------------------------------------------------  

 ----------- Tendo a munícipe acrescentado “eu quero lá estar quando você lá for.” ------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Munícipe: Joaquim Reis, em representação da Associação Amigos do Enxerim, Silves. --------   
 ----------- Assunto: Licença especial de ruído. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Joaquim Reis tomou a palavra dizendo que “eu represento a Direção da Associação e 
trago aqui um assunto que já cá veio várias vezes e o que pergunto é se nós conseguimos ter acesso 
à documentação para saber quem fez reclamações e que reclamações foram feitas? Terão sido só 
moradores? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O barulho incomoda unicamente pessoas que moram no perímetro daquela zona. As que não 
moram no perímetro não podem dizer isso, e sei que algumas pessoas que fizeram reclamações não 
moram lá, nem perto nem longe. Estas deviam justificar o porquê de não querem lá os bailes, pois a 
estas pessoas não afeta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Recebemos uma carta registada ontem e o que podemos propor na sequência da mesma é 
que não seja a Associação a assumir todos os custos para a resolução desta questão. A Associação 
não tem meios para fazer tapumes e a única maneira e para o bem de todos seria termos uma reunião, 
que nunca foi realizada, apesar de já o termos proposto o ano passado e há dois ou três anos. Nós 
temos um compromisso com pessoas a contratar, publicidade e outras coisas para a realização dos 
eventos e as pessoas devem saber que, para organizar eventos há todo um trabalho. As pessoas que 
reclamam também deviam ser convidadas a propor alternativas, por forma a chegar-se a um 
consenso.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente transmitiu ao Sr. Joaquim Reis que “tem razão quanto à reunião, pois já 
devia ter sido feita com os moradores que reclamam e com a Associação dos amigos do Enxerim e 
vamos ter que providenciar isso, pelo que lamento.” --------------------------------------------------------------------   

 ----------- Quanto à Associação ter conhecimento da reclamação, a Sra. Presidente perguntou à Sra. 
Dra. Isabel Cabrita, Chefe da Divisão Jurídica e Administrativa se é possível terem acesso, tendo a 
mesma informado que “como interessados, poderão fazer um requerimento a solicitar acesso ao 
processo.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto interveio dizendo que “em termos pessoais em relação a 
esse evento a minha posição é a mesma que em anos anteriores. Aquilo que sempre pedimos é que 
houvesse da vossa parte alguma contenção, fossem tomadas medidas redutoras de algumas 
situações menos aceitáveis pelos moradores, nomeadamente barulho, exploração do bar depois do 
baile fechar, questão da limpeza do espaço e casas de banho. Estes são os pontos que os 
reclamantes mais tocam. Se a associação tentar minimizar estas situações não vejo o porquê de não 
realizarem este tipo de evento aqui em Silves ou noutras freguesias.” ---------------------------------------------  

 ----------- Tendo o munícipe retomado a palavra referiu que “uma coisa que falámos foi, como existem 
biombos em madeira na FISSUL (Pavilhão de Feiras e Exposições), se fosse possível a Câmara 



 
 

 

 

 

emprestar-nos para vedar e abafar o som, especialmente naquela zona que fica mais próximo das 
pessoas que se queixam mais seria muito bom.” ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ao que a Sra. Presidente reconfirmando o contacto de telemóvel do morador retorquiu 
“vamos marcar uma reunião consigo e com os moradores. Vamos também sugerir a questão dos 
empréstimos dos biombos. Sabemos que esta questão dos bailes é uma dinâmica que já está 
implementada naquele local e as pessoas em geral gostam.” --------------------------------------------------------  

 ----------- O munícipe disse ainda que “colocaríamos os biombos durante o baile e, no fim, retirávamos 
para devolução à Câmara. Como não é muita gente que está a reclamar a esses podem ser oferecidos 
uns auscultadores.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente disse-lhe que “quanto à documentação do processo, deverá fazer um 
requerimento para ter acesso ao mesmo.” ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Munícipe disse que “os nossos bailes são à sexta feira e temos que ser rápidos, uma vez que 
a noite de Santo António é também à sexta feira”. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto perguntou ao munícipe “Sr. Joaquim quando fizeram o 
pedido para licença especial de ruído para o baile? ao que o munícipe respondeu “no princípio de maio 
sem conseguir agora aqui precisar o dia exato, mas foi com mais ou menos trinta dias de 
antecedência, para que a Câmara pudesse dar andamento em tempo útil. Não temos muitos 
funcionários, por isso vamos fazendo as coisas conforme podemos.”  ---------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Paulo Pina disse que não tinha nada a acrescentar.  ----------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Munícipe: Sr. Noel Vieira, em representação da Associação Polis Apoteose. ----------------------  
 ----------- Assunto: “Pirate Week” – Licenças. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Noel Vieira iniciando a sua intervenção disse “mais uma vez cá estamos nós, depois de 
todos os contactos encetados de nossa parte desde dezembro de 2014 em que anunciámos as datas; 
depois de darmos conhecimento à Câmara, e termos de desenvolvido os nossos esforços para 
colaborar, para explicar quais eram as nossas intenções; depois de trocar correspondência; depois de 
termos reunido pessoalmente, inclusivamente com todas as pessoas que teriam alguma intervenção 
no processo de decisão como foi o caso do executivo Camarário, o Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia, assim como com outros membros da Associação Polis Apoteose, percebemos que as 
coisas não estavam no melhor caminho.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Continuámos a desenvolver o nosso trabalho. Entretanto remetemos para a Câmara uma 
proposta de implementação explicando o nosso programa de produção, como é que os expositores 
iriam ser implementados, as necessidades que iriamos ter para cada área da Vila, até ao nível da 
comunicação detalhámos o nosso plano. Só não colocamos a questão do nosso orçamento, porque 
isso tem a ver com a Direção da Associação Polis Apoteose é uma entidade jurídica de direito privado. 
Da mesma forma que o executivo e a Assembleia Municipal gerem as suas contas, com a vigilância 
dos munícipes, ainda assim sem intervenção dos mesmos.  ---------------------------------------------------------  

 ----------- Inclusivamente e, uma vez que os prazos estavam a ficar apertados para podermos cumprir 
os compromissos com os nossos parceiros, fizemos o pedido das licenças em março. Tenho aqui 
também um parecer de 22 de abril de 2015 do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que é favorável à 
realização do evento, com os fundamentos para essa concordância. ----------------------------------------------  

 ----------- Esperávamos que tudo decorresse da melhor maneira possível para que fosse submetido a 
reunião de Câmara de 29 de abril. No entanto, a 29 de abril não veio a reunião. No dia 13 de maio, não 
pudemos cá estar presentes na reunião pública. -------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Esgotados os prazos para podermos realizar o evento tentámos falar com a Sra. Presidente, 
e falamos com o Sr. Pedro Santos, do Gabinete de Apoio à Presidência. Tenho aqui correspondência 
de 14, 26 e 29 de maio em que salientámos uma vez mais que gostaríamos que as licenças tivessem 
sido deliberadas na reunião de Câmara anterior para ser possível a realização dos eventos, uma vez 
que o tempo vai passando, assim como os prazos assumidos com todos os que participam nos 
eventos (bandas, animação, etc.). --------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 -----------  Respondemos também aos ofícios que vieram no dia em que liguei para dizer que se as 
licenças não fossem deliberadas até quarta-feira o evento ficava fortemente comprometido, e foi nessa 
altura que recebemos os ofícios 6449 e 6450 relativos aos pedidos de licença ruído e de ocupação da 
via pública, a solicitar a Identificação das atividades comerciais, entre outras questões. Fizemos uma 
descrição do número de expositores e por área de actividade e zona de implementação. Aliás já 
estamos a aceitar candidaturas, ou pré-candidaturas sem ter as licenças. Vamos ter atividades 
comerciais que sustentam o evento, sem ter licenças”. ----------------------------------------------------------------   

 ----------- A Exma. Sra. Presidente perguntou “que atividades comerciais?”  -------------------------------------   

 ----------- Ao que o Sr. Noel respondeu “aquela que já detalhámos na correspondência já trocada. Isto 
no dia 26 de maio em resposta ao ofício de 25 de maio, para o executivo e para os Srs. Vereadores. 
Anexámos ainda a programação detalhada por dia e por zona do “”Pirate Week 2015””.  --------------------  

 ----------- A Sra. Vereadora Maria Luiza Luís perguntou se o Sr. Noel Vieira teria remetido a 
correspondência para os serviços ou para os Vereadores, ao que o mesmo respondeu “remeti para o 
executivo e para os Srs. Vereadores. A verdade é que nós tínhamos tido a ocasião, se fosse essa a 
intenção, de termos isto já resolvido em janeiro ou até em dezembro. Houve um trabalho da nossa 
parte, e não sei se estas medidas ou estas perguntas são endereçadas com a mesma exaustão para 
todos os eventos a realizar no concelho. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É lamentável que não haja vontade firme do município apoiar este evento que não implica 
grandes custos para o município, antes pelo contrário, o maior esforço provém das pessoas que 
trabalham no projecto e que não ganham nada com isto, querem apenas que o evento aconteça e 
esse é potenciador do nosso concelho, pelo que só nos resta deixar o nosso pesar”  ------------------------  

 ----------- Temos recebido muitos contactos, sejam eles por telefone, e-mail e até presenciais, a 
lamentar que o evento esteja comprometido. Inclusive, ontem recebemos um e-mail da Associação 
And’arte dizendo que lamentavam uma vez que queriam participar no evento, tendo já alguns pedidos 
para realização, caso o evento se concretizasse. Consideram ainda uma mais-valia para os 
expositores/artesãos, uma vez que a maioria desses irão participar na Feira Medieval 2015. Além dos 
factores económicos desta participação, uma vez que conseguiriam conciliar as datas de ambos os 
eventos.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente tomando a palavra disse que “obrigada pela sua opinião e esclarecimentos. 
Em reunião de dezembro de 2014, com a presença do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de 
Armação de Pera, se bem se recorda, vocês comunicaram as datas para o evento, apenas 
comunicaram, e nós dissemos que não concordávamos, e foi dito que pensassem noutra data, pois 
nas datas referidas a vossa iniciativa não iria atrair mais pessoas a Armação de Pera. Conforme foi 
dito pelo Sr. Presidente da Junta, os espetáculos da vossa responsabilidade estavam às moscas, e 
isto foi num fim de semana em que tiveram bandas e expositores na frente-mar de Armação de Pera. 
Achámos muito ambicioso uma semana, pelo que não concordámos com o período de duração uma 
semana, nem com as datas. Fazer outra iniciativa, noutra altura para atrair pessoas. Isto dissemos nós 
em dezembro de 2014. Entretanto, por volta de janeiro mandámos um email para solicitar 
esclarecimentos sobre o evento, sobre a data, tempo de duração e o que pretendiam. Não foi dada 
qualquer resposta ao solicitado em Janeiro.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais para a frente, e já que diz que o parecer da Junta de Freguesia de Armação de Pera é 
de 22 de abril, estamos em junho e foram pedidos esclarecimentos pois o vosso evento é um evento 
diferente. Nós estamos aqui e queremos ajudar as colectividades, mas todas. Todas elas são 
merecedoras de apoio logístico pois elas trazem uma mais-valia para o concelho, mas é muito difícil 
quando existem vários eventos ao mesmo tempo, uma vez que ocupam os poucos operacionais para 
fazer isso. Deixam de fazer o que lhes compete para roturas, eletricidade, madeira, trabalhos esses 
que são feitos nas férias de verão, como os que são feitos nas Escolas. Nós retiramos destes 
trabalhos para dar apoio aos eventos e é muito complicado gerir isso. As iniciativas concentram-se no 
Verão, daí termos sugerido alterarem as datas e não recebemos qualquer esclarecimento da vossa 
parte. Vocês comunicaram, repito, comunicaram, fazendo uma exposição de tudo, não contam com a 
nossa opinião e depois contam com o nosso apoio. As coisas têm que ser feitas em colaboração e 
parceria.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Quanto às licenças de ruído e de ocupação para “Pirate Week 2015”, este caso é diferente 
das outras situações porque estão a pedir ocupação ao longo para uma semana e por isso foi 
solicitado um pedido de esclarecimentos, que recebemos dia 29 de maio às 2h00 da manhã, agora sim 
deram resposta aos nossos ofícios de janeiro, têm é que especificar áreas e horário. Como faz, por 
exemplo, a Associação dos Amigos do Enxerim, aqui representada pelo Sr. Joaquim Reis, que 
organiza bailes, e referem a hora especificamente. Isso tem que ser entregue e não foi. Jamais, e não 
ponha palavras na minha boca, aconteceu que tenhamos bloqueado alguma iniciativa de alguma 
coletividade. Em dezembro não tiveram em conta a nossa opinião sobre as características da iniciativa, 
horários e data. Vocês colocam as coisas do tipo “as coisas tem que ser assim senão não é doutra 
maneira”. Agora pergunto: Isto é colaboração? Isto é trabalhar em equipa?” ------------------------------------   

 ----------- A Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís tomou a palavra dizendo que “relativamente à Polis 
Apoteose, mais concretamente ao Sr. Noel Vieira, não fui eu que pedi explicações, foram os Serviços e 
você responde para o meu email dia 29 de maio às 2h00. Fui eu que pedi alguma coisa? Fui eu que 
pedi informações da Secção de Taxas e Licenças? Eu não trabalho nessa Secção e nem sequer sei 
que pedido foi feito por esse serviço. Eu sou Vereadora. E não é aceitável receber uma resposta às 
duas da manhã. Para quê? Para vir cá trabalhar sábado? Já é o segundo ano que estamos nisto. 
Vocês não querem colaboração, querem imposição. Na altura em que pretendem realizar o evento é 
impossível a Câmara prestar apoio, são três dias antes da Feira Medieval! Mandei um ofício para 
refletirem nas datas, não deram qualquer resposta, mas depois como que dão uma ordem no sentido 
de as licenças terem que ser passadas até 29 de maio. A Câmara tem deveres e não tem direitos? Já 
vocês têm todos os direitos e não têm deveres.  -------------------------------------------------------------------------   

 ----------- O Sr. Noel Vieira está-se a rir, mas se isto é uma brincadeira, é uma brincadeira de muito 
mau gosto. Disse-nos que se não passarmos as licenças, o evento não se realiza. O ano passado as 
licenças foram pedidas a 15 de julho de 2014, não pondo de forma alguma em causa a realização do 
evento. Vocês sabem que as licenças têm que ser pedidas com um mês de antecedência. Frisou que 
este executivo não trata as coletividades da mesma forma, porque não pedia esclarecimentos da 
mesma forma, mas não se esqueça que esta iniciativa vai ser na frente mar de Armação de Pera. Não 
conheço nenhuma freguesia que tenha algum regulamento ou edital para as atividades que decorrem 
numa frente mar por isso é que lhe são solicitados esclarecimentos. A resposta ao ofício enviado pelo 
meu email nunca chegou. E receber, às 2h00 da manhã a resposta ao que lhe foi solicitado pela 
Secção de Taxas e Licenças, não sei qual o intuito. Eu sou Vereadora, não sei o que as Taxas e 
Licenças lhe pediram, nem é de meu pelouro.” ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Voltando a intervir, o Sr. Noel Viera disse que “para todos os efeitos, o ano passado não é 
exemplo de nada, foi exemplo no sentido de que fizemos o nosso melhor, o que estava ao nosso 
alcance ao organizar um evento com o nosso trabalho. A situação de ter estado “”às moscas”” foi 
corrigida para que este ano não aconteça. Por exemplo, o facto de o evento ser realizado na Fortaleza, 
tem melhores condições para o efeito.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em relação às licenças, para prever eventuais problemas no futuro, nós providenciámos já, 
para que o evento ocorra dentro de toda a legalidade. Desde dezembro de 2014, altura em que 
fizemos os primeiros contactos com esta Câmara, referimos que a data do evento, este ano, seria de 
30 de julho a 05 de agosto e expusemos as razões para decorrer nessa data, nomeadamente 
vantagem competitiva até para o concelho pela proximidade com a Feira Medieval. O pedido que nós 
estamos a fazer à Câmara não tem a ver com a parte operacional, pois sabemos que a Câmara não 
tem forma de o fazer, mas sim que as licenças cujos pedidos entraram na Secção de Taxas e 
Licenças, pudesse sê-lo feito atempadamente.” --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo “pela especificidade do evento, a 
Câmara tem pedido alguns esclarecimentos que a Associação tem respondido. Neste momento eu 
pergunto se o único assunto que está para ser tratado é só o das licenças? Pergunto se já não é 
preciso apoio logístico por parte da Câmara?  ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Câmara não pode dar o apoio pela proximidade com a Feira Medieval, como está já 
assumido. Gostava de saber se este assunto está a ser resolvido? Tem-me sido dito que sim. E tem 
dito que temos estado a colocar questões para que tudo seja resolvido. O tipo de evento requer um 
conjunto de requisitos que esta Câmara solicitou e a Associação Polis Apoteose tem feito. A 
Associação não sente que há disponibilidade da Câmara para que as licenças sejam passadas. É um 



 
 

 

 

 

assunto que tem que ser discutido aqui em reunião de Câmara. Quando se fala de direitos e deveres, 
o executivo permanente considera sempre que tem a maioria. Nós, vereadores não permanentes, 
também temos alguma posição pelos votos da população. Vocês consideram que têm a maioria mas 
não a têm, pois os Vereadores PS e PSD são na totalidade quatro. Temos que acreditar no 
empenhamento desta juventude, que é responsável. Eles, no ano passado, fizeram um evento com 
qualidade. Se houve algumas situações menos boas, essas já passaram e há que retificá-las. ------------  

 -----------  Este evento é importante para Armação de Pera e para todo o concelho de Silves por várias 
razões que estão explanadas na correspondência e no parecer da Junta de Freguesia. No parecer da 
Junta de Freguesia emitido em 29 de abril, o Sr. Presidente justifica o porquê do apoio a este evento. É 
procedimento normal da Câmara pedir parecer á Junta de Freguesia. Com aquilo que o Presidente da 
Direção da Associação Polis Apoteose está a dizer, eu não posso estar tranquilo, caso realmente estes 
documentos não tenham passado por reunião de Câmara. Se a Sra. Presidente entender assumir que 
o assunto das licenças não é presente à reunião de hoje porque não foi agendado, pode, no entanto 
deferir e remeter a outra reunião para ratificação do despacho. Se pretender deixar esta mensagem ao 
Sr. Noel Vieira aqui presente, pode fazê-lo que nós concordamos com essa maneira de resolver as 
coisas”.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dirigindo-se à Sra. Vereadora Luísa Conduto Luís disse ainda que ”vocês têm o direito de 
fazer as coisas como querem, mas o procedimento em relação à correspondência e o qual sempre foi 
prática, é de essa ir primeiramente toda para a Sra. Presidente, depois para os Srs. Vereadores que 
têm os pelouros e depois estes encaminham para os Chefes de Divisão. ----------------------------------------  

 -----------  Estas pessoas da Polis Apoteose trabalham, aliás o facto de enviarem um e-mail às 2h00 da 
manhã assim o reforça. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Eles têm feito o que é o seu dever, dando as respostas o mais rápido possível, apesar das 
suas responsabilidades académicas ou escolares. Com certeza que o bom senso vai prevalecer. 
Vamos todos participar neste evento, uns de uma forma outros de outra. Que o evento seja uma 
referência daquilo do que é uma aposta, o sonho destes jovens desta Associação, e que o evento, 
para o ano, ultrapasse as dificuldades e seja tão importante como a Feira Medieval. Este executivo já 
teve a Feira Medieval do ano passado, e algumas coisas não terão corrido bem, mas serão 
melhoradas este ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tomou a palavra a Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça Neto dizendo que “não me vou 
pronunciar sobre as datas da “Pirate Week 2015” e outros assuntos aqui hoje presentes, porque já 
está aqui tudo explanado. Vou é dizer que a Sra. D.ª Joaquina Maria falou de uma forma que, 
lamentavelmente, nem de perto nem de longe se compara com a do Sr. Noel Vieira que o fez de uma 
forma respeitosa. Há realmente que lamentar e registar esta diferença.” -----------------------------------------  

 ----------- A Exma. Sra. Presidente retorquiu “ainda bem que falou nisso, porque o Sr. Noel Vieira não 
trouxe aqui um documento que direcionou para o meu mail a semana passada num tom inaceitável e 
não é assim que vai conseguir que as coisas se resolvam. Trarei uma cópia para os senhores 
vereadores”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Retomou o uso da palavra a Sra. Vereadora Eng.ª Maria da Graça Neto referindo que 
“reconheço esse tom menos respeitoso na resposta dada pela Associação, mas o que aqui saliento é 
que a Sra. Maria Joaquina até ameaças fez dizendo que ““eu quando estou nervosa sou muito 
perigosa.”” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina interveio dizendo que “estão aqui questões que são 
transversais ao que é importante. O problema da Polis Apoteose parece estar resolvido, tudo bem 
encaminhado, espero que o evento seja um sucesso e espero que no próximo ano as coisas possam 
correr melhor. Melhorar é sempre um objetivo.” --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Eng.º Domingos Colega Matias referiu que “o colega Dr. Paulo Pina falou em 
nome da bancada do PS.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  A Sra. Presidente tomou a palavra e disse “o que a Secção de Taxas e Licenças pediu 
chegou na sexta-feira, dia 29 de maio, pelo que era impossível vir à reunião de Câmara de hoje. 
Dentro dos termos normais só será presente à próxima reunião. Eu só quero dizer que as coisas são 
para ser feitas em parceria. Quanto à parte logística, não sei até que ponto possa ser feito por uma 



 
 

 

 

 

empresa de fora, porque o espaço é público e a responsabilidade é da Câmara por isso não sei até 
que ponto as coisas possam ser entregues a uma empresa para fazer toda parte logística. ----------------  

 ----------- Foi dito inclusivamente na reunião de dezembro que aquele evento não traz mais pessoas, 
traz é entretenimento para as pessoas que lá estão, que chegam a ser 60 a 70 mil pessoas. Aqui não 
há mais que atrair. Tentem fazer atividades que atraiam mais pessoas, para dinamizar o espaço, trazer 
dinâmicas que permitam cativar as pessoas. É de minha mera opinião, que as pessoas têm que ter 
divertimento, e temos um grande investimento em termos artísticos e desportivos. Os eventos são com 
o objetivo de dinamizar o espaço, de atrair e cativar as pessoas. ---------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à Sra. Maria Joaquina não pode vender na frente-mar os produtos regionais, porque o 
que os produtos que vamos promover são de nível artístico, artes cénicas, elaboração de produtos 
artísticos à mão, pinturas e coisas deste género. É isto que queremos oferecer às pessoas. ---------------  

 ----------- Voltando à Polis Apoteose, o assunto virá à próxima reunião com os esclarecimentos que nos 
foram fornecidos.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Noel Vieira acrescentou que “essa questão de trabalhar em parceria estamos 
plenamente de acordo. Até no ano passado procurámos envolver a Câmara.  ----------------------------------  

 -----------  Há limitação de apoio em termos logísticos por parte da Câmara, pela proximidade com a 
Feira Medieval, e nós compreendemos isso.” -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente salientou que “não era para mencionar aqui, mas o dinheiro com o qual 
pagaram as bandas foi feito ilegalmente. No ano passado pediram para os comerciantes pagarem a 
ocupação da via pública e não o podiam ter feito. A receita que teve foi com esse dinheiro e você 
pagou as bandas com ele e isso foi ilegal e não me vou alargar mais no assunto. Passaram recibo às 
pessoas pela ocupação da via pública em nome da associação e isto é ilegal. A receita que teve com 
cobrança da ocupação da via pública serviu para pagar as bandas, não foi com o Festival em si. O 
princípio foi ilegal.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Noel Vieira retorquiu que “eu diria que foi um ano experimental. Lamento que este 
executivo esteja a levar a associação para um combate político”.  --------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Mário Godinho interveio perguntando ao Sr. Noel Vieira “o Senhor acha 
correto o que fez comigo no ano passado? Eu desloquei-me à Fortaleza de Armação de Pera, por 
causa de umas baias, uma vez que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pera tinha 
essa preocupação. Quando fui lá estavam as baias e eu perguntei-lhe se tinha falado com o Sr. 
Presidente da Junta, ao que o Senhor me respondeu de forma arrogante “”isto que está aqui é nosso; 
nós pagamos os nossos impostos ””. Depois vi os postes de eletricidade enfeitados e tornei a 
perguntar-lhe o mesmo e o Sr. o mesmo me respondeu. O que me disseram é que você andava muito 
nervoso.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nós contactamos com as coletividades e trabalhamos em parceria. O Sr. Noel Vieira não teve 
até agora a hombridade de me pedir desculpa uma vez que foi tão mal educado.” ----------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente salientou que “nós contactamos com várias coletividades e trabalhamos 
com elas em parceria e ai sim em parceria; não teve a hombridade de pedir desculpa ao Sr. Vice-
Presidente e depois diz que isto é um combate político! Muito sinceramente, o que pretendemos é 
trabalhar com as coletividades em parceria. Estas coletividades têm pessoas que lá trabalham de 
graça, fazem coisas em prole da população, de cativar, de unir, não desunir e aí sim estou do lado 
destas pessoas. Ora vamos lá ao tema das licenças: estão a ser tratadas pela Secção de Taxas e 
Licenças.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto perguntou se “o assunto virá à próxima reunião?”, ao que a 
Sra. Presidente respondeu que “sim”.  --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais perguntou se “o plano que a associação apresentou está de acordo com os 
esclarecimentos solicitados? Quanto à ocupação da via pública e às licenças: os dias e os horários 
merecem a concordância por parte do executivo?”, ao que a Sra. Dra. Isabel Cabrita respondeu que 
“ainda estão em análise por parte dos serviços competentes, pelo que não se pode ainda dizer nada 
em concreto. O interesse público é o que está na lei, nem sequer pode ser especificado. -------------------    



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Rogério Pinto continuou dizendo que “a ocupação que pretendem é na baixa 
junto da lota e esse é sempre o sítio onde há menos comerciantes expostos de acordo com o Edital e 
nesse poderá ser suspensa a actividade, de acordo com o mesmo, porque o Edital prevalece. Desde 
que as Juntas de Freguesia e a Câmara queiram fazer este tipo de eventos, têm prioridade em relação 
à ocupação de bancas por outras pessoas quando as coisas são tratadas atempadamente e de acordo 
com as licenças.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sr.ª Dr.ª Isabel Cabrita esclareceu que “o processo está a ser analisado pelo que não há 
ainda informação final, atendendo que foram pedidos esclarecimentos e que esses foram prestados 
em bloco relativamente aos dois assuntos. Relativamente à proposta dos serviços, se ela está em 
análise, eu não a posso fazer agora aqui. No que concerne ao interesse público, esse é estipulado ou 
decidido de acordo com o que está contemplado na lei e não com base em suposições”. -------------------  

 ----------- Prosseguiu o Sr. Vereador perguntando ao munícipe se “pode aguardar eventuais alterações 
possam ser necessárias fazer? Os documentos virão todos à próxima reunião de Câmara.” ---------------  

 ----------- O Sr. Noel Vieira respondeu que “O plano terá que ser alterado nalguns aspectos. 
Dificilmente conseguiremos cumprir com tudo que estava programado inicialmente. Aproveito para, 
publicamente, pedir formalmente desculpas ao Sr. Mário Godinho, mas na altura estávamos numa 
situação de extremo stress.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tornou a intervir dizendo que “sem discordar do que falámos 
em relação aos eventos, o que eu quero dizer á Sra. Presidente é que há que chamar pessoas na 
época baixa, mas também é de aproveitar em tempo útil, e para ajudar as pessoas a equilibrar as suas 
finanças, na altura em que há muitas pessoas cá.” ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente disse que “não se esqueça dos comerciantes locais, os lojistas que estão 
sempre a dizer que pagam água, luz e impostos. Ontem fui a Armação de Pera e fui logo confrontada.”  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto que, tomou a palavra dizendo que “há pouco, reparamos 
que a próxima reunião seria dia 10 de junho, mas como é feriado a reunião será dia 17 de junho, caso 
a Sr.ª Presidente assim o entenda, poderá proceder ao despacho favorável e emissão das licenças 
para a Associação Polis Apoteose e, posteriormente poderão vir a reunião de Câmara para ratificação. 
Considerando também que nessa altura as informações dos Serviços já foram analisadas pela Sra. 
Presidente e pelos Srs. Vereadores Permanentes.” ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Paulo Pina salientou que “da nossa parte também concordamos que 
venham para ratificação.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sra. Presidente disse que “se tudo estiver em condições, então virão sim dia 17 de junho, 
para ratificação.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Munícipe Sr. Dr. Ricardo Pinto, Presidente da Junta de Freguesia de Armação de Pera.  ------   

 ----------- Assunto: Nova sede da Junta de Freguesia.  ----------------------------------------------------------------  

 ----------- O Dr. Ricardo Pinto, iniciando a sua intervenção disse “quero deixar aqui bem claro o que 
penso sobre o assunto: não acredito que um funcionário se tenha referido a mim como “”mafioso””. 
Desvalorizo esta situação. Tenho pena que a Sra. D.ª Maria Joaquina já não esteja aqui presente. 
Quem não gostaria de estar num espaço privilegiado, como o Casino, sem pagar nada? Em relação ao 
Casino, a Sra. Presidente disse que o Casino é propriedade da Câmara de Silves. Mas para venda 
ambulante não é o melhor local e estamos de acordo e assim será enquanto eu for Presidente da 
Junta. Irei manter a mesma posição, não alterarei nada durante o meu mandato. Desejo que o edifício 
do Casino seja recuperado, que tenha uma dinâmica diferente, que tenha sempre um espaço para 
receber a realização de eventos como o “Lado B”. Penso que o Casino era bom para isso. ----------------    

 ----------- Relativamente à sede da Junta de freguesia, quero agradecer à Câmara pela iniciativa e os 
esforços que têm sido feitos para tornar esse sonho uma realidade. Pergunto: como é que Armação de 
Pera ainda não está dotada de um edifício como a Sede da Junta de Freguesia? Em sede da votação 
do orçamento em que a tónica predominante era a sede, eu responsabilizo todas as forças políticas 
que passaram pela Câmara e não responsabilizo este executivo, mas é uma obra que está a ser feita. 
Há a possibilidade de utilizar o espaço da antiga Escola em frente à Junta de Freguesia. Vamos a ver 
qual o melhor espaço. Vamos sempre trabalhar em conjunto para que possamos avaliar e pensar em 



 
 

 

 

 

termos de futuro. Nunca concordei com o aluguer de uma loja. Não apoio o gastar dinheiros públicos 
para esse efeito.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No que diz respeito ao evento da Associação Polis Apoteose, e relativamente ao balanço que 
fiz do ano passado, tive uma reunião a convite da Câmara, e tive oportunidade de dizer que há ali 
muito potencial para trabalhar e para se pegar, mas temos que trabalhar em conjunto como a Sra. 
Presidente disse e muito bem.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A própria Sra. Presidente referiu que em termos de conteúdo a “”Pirate Week 2015”” tem 
muito para ser trabalhado. Quanto às licenças e pela correspondência que tem sido trocada, digo que 
este evento não é um evento normal. O pedido de licenças por parte da Polis Apoteose deu entrada na 
Câmara a 30 de março e o parecer da Junta de Freguesia foi analisado no dia 15 de abril. Depois de 
analisado demos a nossa resposta no dia 20 de abril. Emitimos um conjunto de fundamentos, com 
pareceres técnicos que, na minha opinião, acabavam por ajudar a uma melhor compreensão do que se 
estava a tratar. Não nos limitámos a fazer um ofício a dizer que sim, explicámos a razão do nosso 
parecer. Tivemos necessidade de, antes de emitir o parecer da Junta de Freguesia, reunir com a Polis 
Apoteose para emitir um parecer mais fundamentado. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- A partir do momento em que o parecer da Junta de Freguesia é feito, sugeri que o assunto 
fosse de imediato à reunião de Câmara, ou seja a 29 de abril. No entanto a Câmara pediu 
esclarecimentos à associação em 25 de abril; esse pedido chegou à mesma a 26 de Abril e foi 
recebida a resposta às 2h00 da manhã por e-mail, o que revela a preocupação da parte deles para que 
as coisas corram bem.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Eu tive a oportunidade de ter uma reunião com a vereadora para tratar da calendarização dos 
eventos onde eu disse que nós, Junta de freguesia, não teríamos nada programado de 30 de Julho a 
30 de agosto. Perguntei se o processo estava em condições para ir à próxima reunião e a Sra. 
Vereadora Luiza Conduto Luís disse que julgava que sim, mas não é um assunto do seu pelouro, pelo 
que não podia garantir, mas tendo em conta essa resposta, estranhei a existência destes últimos 
ofícios entre a autarquia e a associação, uma vez que fiquei com a sensação que estava tudo bem 
encaminhado. Quanto às questões do ano passado, e volto atrás, se não tivesse aqui trabalhado não 
poderia dizer isto com tanta firmeza: não é possível a Câmara dar apoio a evento em datas 
simultâneas ou muito próximas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à questão das datas, tive a oportunidade de assistir à “Visita Régia de D. Sebastião a 
Alcantarilha”, na sexta-feira e não vi lá pessoas. Por algum motivo a Feira Medieval acontece no verão, 
e é porque as pessoas estão aqui de férias. O ano passado o evento da “Pirate Week 2015” atraiu 
algumas pessoas, que não eram de Armação de Pera. Algumas dessas pessoas deram-me os 
parabéns, mas eu disse que foi a associação de jovens Polis Apoteose. Quanto à frente-mar, eu pedi 
autorização para reunir com a Sra. Dra. Isabel Cabrita sobre esta questão de terem cobrado 
indevidamente este valor da ocupação, para saber se havia enquadramento legal. A questão do pedido 
de licenças é o que antecede essa acção. Às vezes basta chamarmos um nome diferente a uma coisa 
para mudarmos a nossa atitude. Quanto ao apoio à Associação Polis Apoteose, eles assumem a 
responsabilidade de montar as suas tendas, e isto de chamarem a si essa responsabilidade é muito 
positivo. Neste evento manifesto a minha preocupação por algumas coisas não estarem a ser 
concertadas. Da nossa parte, Junta de Freguesia, iremos fazer, com os nossos meios, tudo o que nos 
for possível, apesar de não termos os mesmos meios que a Câmara para que o evento tenha o mínimo 
de problemas possíveis. Quanto ao que a Sra. Presidente disse relativamente ao comércio local, 
quanto às datas, é verdade mas eu acho que é sofrer por antecipação. Junto à Fortaleza de Armação 
de Pera, algumas pessoas vieram-me dizer que faturaram mais que o no ano anterior. Outras não 
disseram nada. Temos que potenciar este evento. A Rua dos Bares tem uma posição privilegiada para 
este evento desde que se saiba tirar proveito dela. ----------------------------------------------------------------------  

 -----------  Face aos timings que têm que ser cumpridos este ano poderá ser demasiado ambiciosa a 
realização de concertos de música. Porque não fazer o evento como um festival pirata reforçando a 
animação itinerante em Armação de Pera, que vai mais ao encontro do tipo de turismo que se está à 
espera. Quanto à excecionalidade, não obstante as autorizações das atividades ou não, há que dar à 
“Pirate Week 2015” um carácter de excecionalidade. Tidas como atividades de interesse público em 
conjunto com as Associações locais, Juntas de Freguesia e Câmara, sei que existe esse mecanismo. -  



 
 

 

 

 

 ----------- No ano passado, e falámos sobre isso nessa reunião em Dezembro, foi feita uma Revista à 
Portuguesa e o tema do espetáculo era os piratas. Quanto à Polis fez um concerto de hip-hop e nada 
tem a ver com “Pirate Week.”. O que foi um erro”.  ----------------------------------------------------------------------   

 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra e disse que “quanto ao edital, nós tivemos mais que uma 
reunião. Eu até disse para o assunto ser encaminhado para a Sra. Dra. Isabel Cabrita e ela reuniu com 
o Sr. Dr. Ricardo Pinto sobre a frente-mar de Armação de Pera. Quanto à “Visita Régia de D. 
Sebastião a Alcantarilha”, foi a primeira vez que foi uma Associação que se envolveu nesta iniciativa. 
Quando, em dezembro do ano passado, se refletiu sobre as datas, vemos que as pessoas estão 
efectivamente lá. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As formas não são as melhores que falamos hoje aqui. Agora, nós queremos que, com esta 
coletividade ou com outra qualquer, hajam estas dinâmicas e tenho algum receio, pois não é uma 
coisa que se faça assim como: contrata-se uma empresa para fazer a eletricidade, outra para outro 
fim, não é assim, e estamos a falar de um órgão público. Nós pedimos esclarecimentos, pois não 
sabíamos como passar as licenças, datas e horários. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto ao assunto da Sede Junta de Freguesia, isto vai ser um trabalho de parceria, dos 
tamanhos do edifício, do elevador, etc.. Já começou hoje, aliás o Sr. Arquiteto João Matias já tem essa 
informação e estamos a tentar elaborar o Caderno de Encargos o mais rápido possível”. -------------------  

 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, SITA NO 
MALHÃO, ALCANTARILHA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Jan Cornelis Van Rigteren. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MURO, VEDAÇÃO E PORTÕES, EM 
PRÉDIO SITO NO BARRANCO LONGO, ALGOZ.  ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Quinta dos Tios Unipessoal, Lda.. ---------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística e informação do 
Serviço de Fiscalização com fotografias, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritas.  ---------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, bem como o 
alinhamento da vedação proposto, face à declaração de compromisso apresentado pela requerente. ---  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE INSTALAÇÕES DESTINADAS A ESTÁBULOS PARA 
FINS AGRO-PECUÁRIOS, NO SÍTIO DA TORRE, ARMAÇÃO DE PERA. ---------------------------------------   
 ----------- REQUERENTE: Maria Tomásia dos Santos Correia Martins. --------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A FOSSA, CASA EM RUÍNA E MURO, SITOS 
EM AMOROSA, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Câmara Municipal de Silves. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter o presente à DOGU (Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística), para identificação do proprietário da casa em ruínas. ----------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A PRÉDIO SITO NA RUA DO TERREIRO, 
SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines. -------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a Junta de Freguesia de São 
Bartolomeu de Messines, no sentido de esta se pronunciar acerca da titularidade do prédio em causa, 
face ao teor da informação prestada pelos Serviços de Fiscalização. ----------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A PRÉDIO SITO NA RUA CÂNDIDO DOS 
REIS, N.º 38 E 40, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines. -------------------------------  
 ----------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter o presente à DOGU (Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística), para junção aos antecedentes e identificação do proprietário do 
imóvel objeto da vistoria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A PRÉDIO SITO NA RUA CÂNDIDO DOS 
REIS, N.º 41, 43 E 45, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines. -------------------------------  
 ----------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter o presente à DOGU (Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística), para junção aos antecedentes e identificação do proprietário do 
imóvel objeto da vistoria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A PRÉDIO SITO NA RUA CÂNDIDO DOS 
REIS, N.º 42 E 44, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -------------------------------------------------------------   
 ----------- REQUERENTE: Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines. -------------------------------  
 ----------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter o presente à DOGU (Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística), para junção aos antecedentes e identificação do proprietário do 
imóvel objeto da vistoria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A PRÉDIO SITO NA RUA CÂNDIDO DOS 
REIS, N.º 47, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines --------------------------------  
 ----------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar o proprietário do teor do Auto da 
Comissão de Vistorias, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, para a realização dos trabalhos aí 
elencados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE VISTORIA A PRÉDIO SITO NA RUA CÂNDIDO DOS 
REIS, N.º 49, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines. -------------------------------  
 ----------- Presente Auto de Vistoria da Comissão de Vistorias de Obras Particulares, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, remeter o presente à DOGU (Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística), para junção aos antecedentes e identificação do proprietário do 
imóvel objeto da vistoria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.11 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITA NA RUA DA IGREJA, 
ALGOZ.  
 ----------- REQUERENTE: Natália Silva Cabrita. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos da 
informação, aceitando a dispensa do cumprimento da Lei das Acessibilidades face à justificação 
apresentada, promovendo a sua legal publicitação. Bem como a isenção do cumprimento do ponto n.º 
21 do artigo 22.º do Regulamento do PDM (Plano Diretor Municipal), relativamente ao estacionamento 
face à justificação apresentada. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.12 - ASSUNTO – PROCESSO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, NA RUA DOS 
BOMBEIROS, ALCANTARILHA.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: LusíadaGás, S.A.. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aceitar a execução da rede de distribuição de 
gás, condicionada ao cumprimento das condições constantes da informação prestada pela DOMT 
(Divisão de Obras Municipais e Trânsito). Notificar em conformidade. ---------------------------------------------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.13 - ASSUNTO – PROCESSO DE RECLAMAÇÕES EFETUADAS PELOS 
PROPRIETÁRIOS DAS FRAÇÕES “C” – RÉS/CHÃO E “D” – 1.º ANDAR, DO PRÉDIO SITO NO 
BLOCO “A” DA RUA DR. JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS, ARMAÇÃO DE PERA. ----------------------------   
 ----------- REQUERENTE: Condomínio do Edifício. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, notificar a Administração do Condomínio, para 
proceder à execução dos trabalhos constantes no Auto de Vistoria, no prazo de 30 (trinta) dias. ----------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – PEDIDO DE PARECER - REGIME DE COMPROPRIEDADE SOBRE O 
PRÉDIO RÚSTICO, SITO EM FORAL, BARRANCO LONGO, ALGOZ, DESCRITO NA 
CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SILVES SOB O N.º 3794/20090414. -----------------------  
 ----------- REQUERENTE: Sr. Dr. João Tavares, em nome de seu constituinte Jeremy Branscombe. -----  
 ----------- Presente requerimento e parecer jurídico da Divisão Jurídica e Administrativa, de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor do parecer e certificar em 
conformidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA A REALIZAÇÃO DO 
EVENTO "EUCARISTIA DE BENÇÃO DE FINALISTAS" E "JANTAR E BAILE DE FINALISTAS", NA 
CASA DE PASTO "O PETISCO" EM CAMPILHOS, SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, COM INÍCIO 
EM 06 DE JUNHO DE 2015 ÀS 22H00 E TÉRMINO ÀS 04H00 DO DIA 7 DE JUNHO DE 2015. ---------  
 ----------- REQUERENTE: Escola E.B. 2, 3 João de Deus do Agrupamento de Escolas de Silves. ---------   
 ----------- Presente requerimento e parecer da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines, de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------   
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder a licença isentando o requerente do 
pagamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 cinquenta e três 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 __________________________________________Assistente Operacional da Câmara 
Municipal de Silves, a fiz lavrar, subscrevo e assino.  -------------------------------------------------------------------    
 


