
 
 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------ ATA Nº 33  -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------ ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA-------------  
 ----------- ------------------------------------------------CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES, REALIZADA ----------  
 ------------------------------------------------------------ NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2015  -------------------------  
 ----------- Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, nesta Cidade de 
Silves, Edifício da Câmara Municipal e Salão Nobre, reuniu pelas dez horas e dois minutos, a Câmara 
Municipal, sob a presidência de Rosa Cristina Gonçalves da Palma, Presidente da mesma Câmara.  ---  
 ----------- Estiveram presentes os Senhores Vereadores, Sr. Mário José do Carmo Godinho, Eng.ª 
Maria Luísa Medeiro Conduto Luís, Dr. Rogério Santos Pinto, Dra. Maria da Graça de Madeira Neto, 
Dr. Fernando José Serpa Cabrita e Dr. Paulo Joaquim Guerreiro Pina.  ------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Secretariou, a Sra., Dra. Vanda Tavares de Carvalho d’Almeida Teixeira, 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 5.431.907,30 € (cinco milhões, quatrocentos e trinta e um mil, novecentos e sete euros, 
trinta cêntimos), e o de operações não orçamentais é de 341.959,01 € (trezentos e quarenta e um mil, 
novecentos e cinquenta e nove euros e um cêntimo). ------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 1. APROVAÇÃO DA ATA  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não foram aprovadas nenhumas atas. --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 2. INFORMAÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente deu início aos trabalhos informando “como tem sido habitual vamos passar 
à gravação da reunião, como complemento à transcrição da ata. Após aprovada a minuta, a gravação 
será eliminada”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Prosseguiu dizendo: “Iniciou-se o ano lectivo e até antes do início deste, foram assinados os 
contratos com os auxiliares de ação-educativa. Só ficou a faltar a assinatura dos contratos com os 
Animadores.----------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------  
 ----------- Com a ajuda dos diretores dos agrupamentos, estamos a conseguir e vamos “erradicar” o 
trabalho precário. As contratações através dos Programas Ocupacionais (POC’s) dão muita 
insegurança à estabilidade das escolas, já que os candidatos são chamados para as entrevistas, 
aceitam os lugares e depois arranjam emprego e vão embora. Estas pessoas que entraram agora são, 
segundo o júri, bastante válidas e foram recrutadas sete de um grupo de 160. Estamos muito 
satisfeitos com o facto de conseguirmos, de certa maneira, dar resposta às necessidades de pessoal 
nas escolas e esperemos que tudo corra pelo melhor. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- Tentamos reabrir as escolas com algumas reparações já efectuadas e para isso estamos a 
trabalhar para que sejam reparadas em devido tempo. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Passo a palavra ao Sr. Vice-Presidente” -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-presidente Mário Godinho informou que “os pintores estão no Edifício da Câmara e 
em Messines, a brigada do betuminoso contínua no Algoz, os pedreiros estão divididos por Silves, 
Tunes e Algoz, o limpa-bermas em Silves e Algoz e os calceteiros em Armação de Pera.-------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Luiza Conduto Luís, tomou a palavra informando que: -----------------------------  
 -----------  ■ De 23 a 27 de setembro e de 1 a 4 de outubro o Teatro Mascarenhas Gregório será palco 
de diversas representações da peça teatral “Sabina” sempre às 22horas. Esta iniciativa é da 
responsabilidade da companhia Alteatro; ----------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  ■ No dia 25 decorrerá na Biblioteca da Escola Secundária de Silves o encontro designado 
por “O Social Poético” – qualidade versus igualdade”, integrado na programação da V Bienal de 
Poesia, assim como uma homenagem ao poeta Manuel Madeira, que acontecerá por volta das 14h30;  
 -----------  ■ De 25 a 30 de setembro vão decorrer as Jornadas Europeias do Património Industrial e 
Técnico”, nesse sentido a Torre de Menagem do Castelo de Silves recebe a 1.ª ação com a 
inauguração da Exposição “Traços do Património” no próximo dia 25. Esta mostra apresenta ao 
público os desenhos do Encontro Nacional de Urban Sketchers, que decorreu nos passados dias 18 e 
19 de abril em Silves e estará patente até 3 novembro; ----------------------------------------------------------------  
 -----------  ■ No dia 26 haverá a iniciativa “Passeando entre fábricas e cegonhas,” uma visita guiada por 
Manuel Ramos entre as 10h e as 13h; --------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- ■ No dia 26 decorrerá a rubrica “Aqui há Sábado”, mediação da leitura seguida de ateliê de 
expressão plástica, pelas15h30, destinado a crianças dos 5 aos 10 anos; ---------------------------------------  
 ----------- ■ Finalmente, no dia 27, no âmbito da comemoração do dia Mundial do Turismo decorrerá no 
Castelo de Silves a entrega da medalha de prata atribuída ao produtor de vinhos João Clara, no XIV 
Concurso Internacional de vinhos La Selezione del Sindaco 2015. A cerimónia terá lugar pelas 15h30. -  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo “passo a entregar o Plano Intermunicipal do 
Programa 2020, isto é muito importante para vocês se informarem do que foi feito. Este programa 
destina-se essencialmente a particulares e temos conseguido, através do Gabinete de 
Empreendedorismo Local (GEL), de certa maneira, ajudar as pessoas a se candidatarem. -----------------  
 ----------- De salientar que todas as Candidatura simplicam a apresentação de planos estratégicos, 
recaindo sobre o pessoal integrado no Ordenamento do Território e que domina a plataforma SIG, a 
sua elaboração. Dai que estes estejam a trabalhar em várias vertentes ao mesmo tempo, por forma a 
termos tudo preparado para a apresentação atempada das candidaturas. Estamos a preparar tudo o 
que é projetos e temos vários planos.-------- -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- De salientar que estes planos são, a nível regional, exigidos a todas as câmaras, sendo que 
nosso caso, e como acabei de dizer, são elaborados pelas nossas equipas. É tudo para ontem e não 
se sabe muito bem o que é exigido. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por fim, passo a entregar cópia do email enviado ao Sr. Vereador, Dr. Fernando Serpa, 
acerca dos Pedidos de Informação sobre a Contratação da Auditoria Externa Económico-Financeira ao 
Município de Silves”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  ------------------ A Sra. Presidente passou a entregar os pedidos de esclarecimentos à Vereação 
Não Permanente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais foi dado conhecimento pela Sra. Presidente que, à data de 22 de setembro de 2015, o 
valor dos fundos disponíveis é de 670.538,19 € (seiscentos e setenta mil, quinhentos trinta e oito mil e 
dezanove cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 3. ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra passando a ler a seguinte proposta do 
PSD: ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- --------------------------------“DECLARAÇÃO DE VOTO---------------------------------------------------------  
---------Votou a vereação PPD/PSD contra a aprovação da intenção do executivo em fazer 
avançar o processo referente à actual auditoria sobre parte das contas do município de 
Silves pelos seguintes motivos:--------------------------------------------------------------------  
---------a) O resultado da presente auditoria, no que tange à empresa Viga D'Ouro, é 
conhecido desde 2006, na sequência dos processos internos e auditorias que nesse ano 
tiveram lugar. Aliás, sobre esse assunto, o então executivo apresentou queixas à Policia 
Judiciária, Ministério Público, Tribunal de Contas, Inspecção Geral da Administração do 
Território e Inspecção Geral de Finanças, que veio dar origem a processos crime, 
actualmente todos arquivados, tendo o executivo de então esgotado todas as hipóteses de 
recurso, com vista a clarificar, sem qualquer sombra de dúvida, a prática, ou não, de qualquer 
tipo legal de crime. Merece ainda nota, o facto da empresa Viga D'Ouro ter sido arguida e, até 
onde o município teve conhecimento, condenada pela prática de um crime de fraude fiscal.-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------Pelo que esta auditoria, no que toca a este ponto, mais não veio do que dizer o que já 
tinha sido dito. Acrescido do facto que uma auditoria não jurídica apresentar conclusões 
jurídicas, o que é, no mínimo estranho.-----------------------------------------------------------  
--------Por fim, parece-nos um ato de gestão muito duvidoso, solicitar auditoria a 
situações já auditadas, pelo menos desde 2006.----------------------------------------------------------
---Na sequência da apresentação da queixa supra referida, veio o ilustre Tribunal de Contas, 
efectuar uma auditoria às contas do município de Silves, que ainda hoje decorre. Pelo que nos 
parece prematuro interpor qualquer tipo de acção contra pessoas que não sabemos se 
deverão ser, ou não, responsabilizadas por certos actos. Aliás, as conclusões da  própria 
auditoria sugerem que seria melhor esperar pela posição final do Tribunal de Contas e, após 
tal, avançar. Pelo que, impõe a prudência que se aguarde por tal decisão e, posteriormente, 
se decida o que fazer.------------------------------------------------------------------ ----------------------------  
-----------Será ainda de referir que, é estranho que, tendo o resultado da auditoria sido 
entregue em Março do corrente, apenas seja sujeita a discussão 6 meses depois, pelo que se 



 
 

 

 

 

poderá concluir que ou ficou esquecida, ou então, tais resultados, não serão tão importantes 
como o actual executivo faz crer. Obviamente que não podemos sequer supor que estes 
resultados estejam a ser usados de um ponto de vista pol í t ico -partidário, facto que 
seria completamente inqualificável.----------------------------------- ---------------------------- 
----------Por todos estes motivos, os eleitos pelo PPD/PSD, votam contra tal proposta de 
decisão”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra questionando “esta proposta vem em substituição da que 
foi falada na reunião da semana passada?” -------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Dra. Maria da Graça, interveio e esclareceu “verificamos que a anterior não esclarecia o 
que realmente queríamos e por isso foi refeita e entregamos agora esta proposta para que conste em 
ata, e que seja posta a votação”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a sua intervenção perguntando: “Gostaria de saber 
o ponto de situação dos oleões”.----------------------------------------------------------------------------------------------  
---------Prosseguiu dizendo: Sei que já houve intervenção na estrada Algoz/Guia e pergunto se já está 
terminada, ou ainda vão continuar os trabalhos, porque o que vi não gostei, pois quando começar a 
chover, da forma como a estrada está, vai permanecer um lençol de água, que se torna bastante 
perigoso”. O Sr. Vice-presidente Mário Godinho interveio referindo que “estão lá hoje, a trabalhar na 
estrada.”  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto continuou dizendo, “gostaria de saber se nas escolas o 
pessoal auxiliar existente dá resposta às necessidades dos agrupamentos, se foi o que eles 
solicitaram, saber quais as unidades e escolas em que foram colocados. ----------------------------------------  
 ----------- Outra preocupação, é que deve haver alguns carros que estão a deixar óleo ou outro líquido, 
porque em alguns sítios vê-se uma mancha no chão quando fazem a recolha. ---------------------------------  
 ----------- Também chamar a atenção, e sei que as juntas tem que alertar, mas o inverno aproxima-se e 
há muita iluminação pública urbana e não urbana que está fundida, e é de verificar, sobretudo nas 
zonas em que as crianças fazem o trajeto de casa para a escola, ou nas zonas de embarque para o 
autocarro ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Apelo mais uma vez ao Sr. Vice-presidente, pois quando se vira do Poço Barreto, para a 
estrada N369, após a passagem de nível à direita, há uma berma à esquerda que deve ter para aí uns 
30cm de fundo, e já lá têm acontecido muitos acidentes. Assim como há bermas, na estrada que vai 
para os Montes Brancos, já com alguns buracos que penso que era altura de arranjar. ----------------------  
 ----------- Depois, também chamar a atenção para a quantidade de lixo que continua a haver ao pé de 
muitos contentores nas zonas rurais. Continuam com lixo acumulado, dou como exemplo se for das 
Fontes da Matosa para a EN 125, os moloks estão com lixo acumulado”. ----------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra referindo que “queria chamar a atenção 
da Sra. Presidente e da Sra. Vereadora Maria Luísa Luís que são de Messines, mas que não devem 
utilizar a Rua 1.º de Maio, que é de uma extrema perigosidade a colocação de um placar com os 
versos do poeta João de Deus no local onde o foi. Eu concordo inteiramente com a divulgação dos 
mesmos, mas a localização é perigosa e felizmente hoje, por uma questão de milímetros, não tive ali 
um acidente.---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 ----------- Logo pedia aos serviços que analisassem a situação e que abrissem a visibilidade, que 
aquele painel fosse colocado noutro local ali próximo, e que também fosse feita a florestação. Estas 
situações não podem acontecer e nada pode ser colocado, sem que haja um parecer dos serviços, se 
o houver gostava de o ver. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Assim sendo, convidava a Sra. Presidente e a Sra. Vereadora que da próxima vez que saírem 
de casa, em vez de passarem pela Rua da Liberdade, passassem pela Rua 1.º de Maio, que 
voltassem à esquerda em direção à cidade de Silves e irão ver o que estou a contar. A localização tem 
que ser revista e repetindo-me, não está em causa o que está lá posto, mas sim o local, quem lá o 
colocou, e no tempo em que o fez, devendo ser responsabilizado pela situação, porque não temos ali 
visibilidade nenhuma. E isto é construtivo. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Outro assunto, pedia à Sra. Presidente da Câmara que me trouxesse, para a próxima 
reunião, todos os concursos para chefe de divisão da câmara, pois gostava de analisá-los e consultá-
los, há perguntas, há pareceres, há decisões, gostava de vê-los, um a um. -------------------------------------  
 ----------- Agora, vou passar a apresentar a nossa Proposta, relativamente à Auditoria Externa, para ser 
votada, porque já está agendada para esta reunião no ponto 6.1, a vossa proposta relativamente a 
este assunto, e depois no ponto respetivo já não poderei pedir a votação. ---------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Coloquei os considerandos que dizem o seguinte: considerando que está em curso uma 
exaustiva analise às contas de gerência 2005/2011, por parte do Tribunal de Contas, e pelo que 
consta, na troca de correspondência entre a Câmara Municipal de Silves e aquele Tribunal, com 
incidência particular nos pagamentos autorizados feitos ou reclamados no âmbito das obras 
adjudicadas à sociedade Viga D’Ouro. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Considerando, conforme consta na proposta do executivo permanente, as possíveis ações 
judiciais que passamos a citar: “(…)com base nos elementos analisados em sede de auditoria externa 
e com o que vier a ser entretanto apurado e decidido pelo Tribunal de Contas”, ( pág. 6 da dita 
proposta). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Considerando que a vereação permanente da Câmara Municipal de Silves tem poderes, 
meios humanos e materiais para “(…)diligenciar pela tomada de medidas pertinentes para avaliação 
da tempestividade para instaurar uma ação de responsabilidade civil extracontratual contra eleitos 
locais de anteriores executivos municipais permanentes, diretamente envolvidos no processo Viga 
D’ouro(…)”, (pág 11, proposta n.º3 do executivo permanente). ------------------------------------------------------  
 ----------- Não precisará, neste tocante, de ser mandatado pela vereação não permanente, tanto mais 
que tais poderes decorrem da lei e se assim fosse necessário a atividade camarária nesta, como 
noutras matérias, ficaria suspensa enquanto tal deliberação não viesse a ser tomada. Assim por nos 
parecer razoável, pertinente e ao abrigo do princípio do contraditório, basilar do direito português, que 
tem vido a ser seguido em todos os processos camarários, desde que haja essa necessidade, e 
parecendo-nos que é o caso, propõe-se: -----------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  a) que os visados no relatório da auditora se pronunciem, querendo, no prazo que o 
executivo permanente, achar por conveniente ; --------------------------------------------------------------------------  
 -----------  b) que após decorrido o prazo acima mencionado o relatório de auditoria externa,  
independemente de resposta, seja novamente agendado de forma que a Câmara Municipal, possa 
tomar as decisões que achar convenientes nomeadamente, para as entidades exteriores; -----------------  
 ----------- c) que o Tribunal de Contas seja informado da deliberação que vier a ser tomada no decurso 
da presente proposta, bem como conhecimento dos termos da mesma. ------------------------------------------  
 ----------- Isto para dizer que me parece oportuno que estes trâmites legais sejam observados, não 
pondo em causa no presente nada daquilo que foi proposto pelo executivo permanente, pois como 
sempre defendemos, e eu Fernando Serpa tenho legitimidade, porque apresentei várias petições 
judiciais nesse sentido, pretendemos o esclarecimento desta situação, com o apuramento de 
responsabilidades”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Vereador Dr. Paulo Pina tomou a palavra referindo que “no seguimento da informação dada 
pela Sra. Presidente, relativamente ao início do Ano Letivo e ao papel do Setor da Educação e de que 
correu tudo bem, é de enaltecer aqui o papel do executivo e da divisão em causa. ----------------------------  
 ----------- Outra questão que tenho é acerca de uma situação que me foi relatada, de um acidente que 
ocorreu no parque infantil de Armação de Pêra na semana passada; não sei se o executivo 
permanente já tem conhecimento ou não. Estou a referir-me à queda de uma criança com alguma 
gravidade que levou à intervenção do INEM, e ao que perece, do que me foi relatado, já tinha ocorrido 
outra situação noutra altura também com alguma gravidade, e penso que isso tem a ver com um 
equipamento que lá está e que eu próprio acho que não é aconselhável para algumas crianças que 
frequentam aquele parque. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Posto isto, queria efetivamente solicitar que os serviços fizessem chegar um conjunto de 
informações relativas aos parques infantis, pois deverá haver da nossa parte alguma preocupação. Por 
isso, gostava de saber quantos parques existem no concelho, que são da responsabilidade da 
autárquica, quais estão ou não devidamente inspecionados e enquadrados com a legislação em vigor.   
 ----------- Tendo em conta o que veio há pouco tempo a reunião, o acidente que houve nas 
proximidades deste parque (derrocada do chão) gostaria de saber se o seguro que a câmara agora 
têm e que nós aqui votamos, também abrange este tipo de situações, ou seja, se porventura ali ou 
noutro parque, que seja propriedade da câmara municipal, acontecer um acidente grave, em que 
possa estar em causa a vida de alguma criança, se os seguros que a câmara têm contemplam essas 
situações ou não, ou se nós não poderemos estar sujeitos a acontecer o que aconteceu aquando do 
acidente atrás referido e estarmos perante uma situação idêntica?! ------------------------------------------------  
 ----------- É isso que gostava de ser informado, se efetivamente, aquilo que é a cobertura de seguros 
dos equipamentos da câmara, abrange este tipo de equipamentos e situações”. ------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra passou a dizer “vou começar por responder a 
algumas questões; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

---------- Informo quanto aos oleões que só falta a colocação dos mesmos.------------------- -------------------  
 ----------- Em Algoz/Guia continua-se a fazer a manutenção; ---------------------------------------------------------  
--------Quanto à iluminação pública, gostaria de apelar a todos, pois também nos cabe a nós cidadãos 
agir, que existe um número gratuito para o qual devemos ligar quando estamos a passar ao pé de 
algum poste que não tenha iluminação. Todos devemos ter uma atitude cívica de informar a EDP. ------  
 ----------- Em relação às pessoas que entraram para as escolas, informo que três foram para o 
Agrupamento Silves Sul e quatro para o Agrupamento de Silves. A distribuição pelas escolas depende 
de decisão do diretor do agrupamento. Se são suficientes ou não, se estiverem todos a trabalhar sim, 
se houver baixas, é que temos que as colmatar, mas a câmara tem estado disponível para, numa 
situação mais imediata, colocar alguém. Eles dispõem de um contato direto, que neste caso é o Dr. 
Jorge Ponciano (Coordenador da Educação) que faz o contato e disponibiliza, quando necessário, 
alguém para as escolas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto ao placar que o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa referiu em Messines, passo a 
informar que eu ando a pé e ando de bicicleta por Messines, e lamento que só passado quatro anos de 
aquele placar, com os poemas de João de Deus, estar naquele local, é que o senhor vereador se 
tenha apercebido, mas com certeza que os serviços irão verificar, se a segurança das pessoas está 
comprometida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto aos concursos de chefes de divisão, penso que poderá consultar lá em baixo e vou 
dar essa indicação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Relativamente ao que foi dito pelo Sr. Vereador Dr. Paulo Pina, dizer que desde já agradeço 
as palavras proferidas na primeira parte da sua intervenção. Depois, em relação aos parques infantis 
dizer que estes são uma preocupação para nós, porquanto alguns equipamentos eram denominados 
como tal, mas não estavam apetrechados em conformidade com o que estava legislado. E já na altura 
que era vereadora não permanente fui persistente em relação aos parques infantis, e que se 
cumprisse com aquilo que são as exigências de um parque infantil e isso foi feito pela fiscalização dos 
nossos serviços a todos os parques infantis. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto a esse parque infantil de Armação de Pêra que focou aqui, foi inserido na reabilitação 
da frente mar de Armação de Pêra, e foi escolhido por quem fez o projeto. Os equipamentos estão 
todos certificados, agora se são ou não adequados às idades só posso dizer que a maior parte dos 
equipamentos têm chapas indicando a idade que devem ter as crianças para os poderem utilizar, e 
aqui também tem que haver o dever cívico de serem utilizados devidamente consoante as idades. ------  
 ----------- Quanto ao seguro, neste caso concreto ele contempla todos os acidentes. --------------------------  
 ----------- Relativamente à proposta apresentada pelo Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, tenho a dizer 
que uma coisa não invalidada a outra, porque do Tribunal de Contas vem as responsabilidades 
financeiras. No caso da Câmara, o que se está a propor, é que se determine a eventualidade, nem se 
está a dizer que iremos agir de imediato, de o executivo permanente, na qualidade da Sra. Presidente, 
nesta caso eu, de entrar com um processo para averiguar eventuais responsabilidades civis, é isso 
que se pretende aqui, não se está a avançar com nada. Está-se a dar conhecimento do teor da 
auditoria e a permitir que se tome uma decisão, pois como já disse as questões financeiras cabem ao 
Tribunal de Contas, as questões de responsabilidade civil caber-nos-ão a nós.----------------------------- 
 ----------- Lembrar ainda que a minha atitude, enquanto vereadora não permanente e agora como 
Presidente, apesar de criticada, continua a ser coerente com o que sempre defendi. E é por isso, em 
nome dessa coerência, que é apresentada esta proposta, para que possamos avaliar e decidir se se 
deve ou não prosseguir, face ao teor do relatório da auditoria. Ao longo deste ano e meio, quase dois 
anos, tenho sido criticada e acusada de nada fazer nestas circunstâncias e não me parece que 
possamos continuar à espera do Relatório do Tribunal de Contas, pois cabe-nos a nós defender as 
populações, o interesse publico e tomar decisões nesse mesmo sentido.  ---------------------------------------  
 ----------- Mas volto a referir, o que se está a deliberar nesta proposta é de analisar e não de avançar já, 
por isso estão três pontos, na nossa proposta. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Acerca do Contraditório, e mesmos que possamos ouvir a pronúncia, não nos cabe a nós 
decidir, o que consta efetivamente é o que existe no processo, e o que é apresentado pelo auditoria e 
que foi subscrito pelo nosso revisor de contas. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assim sendo, vamos passar em primeiro à votação da proposta colocada pela bancada do 
PSD; ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- PROPOSTA DE LOUVOR À DRA. ISABEL SOARES – PRESIDENTE DO ANTERIOR 
EXECUTIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES; ------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Deliberação: Deliberar, por maioria, com quatro votos a favor da vereação não permanente 
PPD/PSD e PS e três votos contra do executivo permanente, da CDU, aprovar a proposta; ---------------- . 
 ----------- A Sra. Presidente passou a proferir a seguinte Declaração de Voto: -----------------------------------  
 ----------- “Seria incoerente deste executivo permanente, atendendo ao relatório da auditoria externa, 
que votasse favoravelmente esta proposta, ainda mais no mesmo dia, em que vem uma proposta 
nossa e que se levanta a dúvida sobre a gestão dos anteriores executivos onde a responsável, é uma 
das pessoas que é referida e que se propõe nesta proposta um voto de louvor, daí o nosso voto 
contra. --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa disse a sua Declaração de Voto ---------------------------------- : 
 ----------- “Em relação à Dra. Isabel Soares, em consciência não faço nenhuma ligação entre a pessoa 
e o relatório de auditoria externa. O que peço a mim próprio é ajuizar o sacrifício que qualquer 
presidente tem que colocar no exercício de sua função, por isso não tenho qualquer problema em votar 
a favor, como não tinha se me fosse pedido votar a favor de anteriores presidentes de câmara.  ---------  
 ----------- Houve um reconhecimento ao mais alto nível e não me compete a mim, pôr em causa os 
fundamentos que estiveram na base deste reconhecimento, não só à Dra. Isabel Soares, como aos 
restantes nomeados, pois, seguramente, que em relação a eles possivelmente também terão as suas 
oposições a questioná-los. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Como a Sra. Presidente e os presentes perceberam, não me estou aqui a pronunciar sobre a 
proposta do executivo permanente nem a questionar nenhuma alínea, tanto mais que acrescentei na 
nossa proposta a alínea final, “C)”, de que fosse enviado para o Tribunal de Contas uma cópia dos 
considerandos mas também uma fundamentação respeitando o princípio basilar do contraditório que 
tem que imperar. Tivemos o cuidado de informar a Sra. Presidente da Câmara que nos iremos 
pronunciar, não hoje, mas no fim de algum prazo, para não sermos responsabilizados, e tive em 
atenção não referir nenhum prazo, não adiar para as “calêndulas gregas” a proposta do executivo 
permanente, porque não é isso que se pretende. O prazo que for dado às pessoas que estão aqui 
visadas será dado pela Sra. Presidente, e findo esse prazo, no dia a seguir cá estarei para votar a 
proposta do executivo permanente. As propostas são construtivas e é isso que apelo para votação”. ---  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra relembrando mais uma vez que “o que se está aqui a 
discutir é diferente da proposta do executivo permanente, que virá mais à frente, é diferente do que se 
está a dizer, pois o que propomos é mandatar a vereação permanente no sentido de diligenciar pela 
tomada de medidas pertinentes, é apenas nesse sentido e é isso que se vai deliberar na altura da 
votação da proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Face a esta proposta, permita-me dizer o seguinte: fosse o “y”, ou o “x”, fosse quem fosse, 
existe documentação sustentada que diz que algo não está bem, não nos cabe a nós ouvir as pessoas 
envolvidas e aplicar o contraditório, este será por certo respeitado em sede própria e em devido tempo. 
O senhor é de direito, sabe bem que é assim, por isso, o que se está a propor na proposta que irá ser 
colocada a votação é diferente. Esta vai no sentido de avaliar os dados que temos, se são pertinentes 
ou não e se acharmos por bem seguir para o apuramento da responsabilidade civil. É essa a proposta 
que está agendada para o ponto 6.1. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nós, executivo que aqui está, não temos que estar a ouvir ninguém, atendendo a toda a 
documentação apresentada, pois essa argumentação não vem retirar, nem apagar o que nos foi dado 
com documentação sustentada e certificada pelo revisor de contas. E é tudo o que temos”. ----------------  
 ----------- Vamos então passar à proposta apresentada pela bancada do PS: ------------------------------------  
 ----------- PROPOSTA DE SUSPENSÃO DA DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DO EXECUTIVO 
PERMANENTE, A SER APRESENTADA NUM PONTO AGENDADO PARA ESTA REUNIÃO.------------  
---------Deliberação: Deliberar, por maioria, com quatro votos a favor da vereação não permanente 
PPD/PSD e PS e três votos contra do executivo permanente, da CDU, aprovar a proposta.----------------- 
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- PERÍODO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ---------------------------------------------------------------  
 ----------- A Câmara atendeu os seguintes munícipes que apresentaram os seus assuntos: 
 ----------- Munícipe: Grupo Nogueira. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Assunto: Espólio do Museu da Cortiça. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente iniciou informando que “o Grupo Nogueira solicitou vir aqui a reunião para 
ser ouvido por toda a vereação. Assim sendo, irei passar a palavra”. ----------------------------------------------  
 -----------  O Sr. João Nogueira tomou a palavra referindo que “o que nos traz aqui é a situação do 
Museu da Cortiça. Temos tido reuniões com a Caixa Geral de Depósitos e com outros grupos 
interessados mas não deu em nada, e solicitámos esta reunião para saber se já existe alguma coisa 



 
 

 

 

 

da parte da câmara, se nós podemos abrir a parte do Museu, e que nos criassem condições como 
água e luz, para avançarmos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Também já tivemos reuniões com outras pessoas de forma a entrarem também na compra do 
espaço envolvente ao museu, com o propósito de vir a fazer a comercialização do espaço. Há muita 
conversa, mas até agora não há nada em concreto da nossa parte, não sei se da parte da camara 
haverá, mas era bom juntarmos as nossas ideias, com as vossas para podermos abrir o museu”. -------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “existem coisas muito concretas que nós 
queríamos fazer; desde logo, a classificação do espólio do Museu, que vem salvaguardar uma possível 
retirada daquilo que é o espólio do espaço onde se encontra. ---------Têm havido da nossa parte uma 
enorme persistência em querer continuar a comprar o espólio do museu, e isso o senhor tem 
consciência. Quanto ao espaço em si, a formalização da atribuição do direito de propriedade ainda não 
está definida, porque houve da parte do BCP (Banco Comercial Português) uma impugnação 
relativamente ao leilão que se realizou em maio e enquanto isso não estiver definido, teremos que 
aguardar.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nós temos estado sempre em conversações e em contato com a CGD (Caixa Geral de 
Depósitos). Destas conversações e dos contatos que temos tido convosco resulta que também é 
nossa intenção abrir o Museu. A nossa ideia é esta, mas enquanto não estiver resolvida a questão da 
propriedade nós não podemos concretizar nada. Agora volto a reforçar que a classificação do espólio 
do museu iria garantir pelo menos a sua proteção”. ---------------------------------------------------------------------   
 ----------- O Sr. João Nogueira retomou a palavra dizendo que “se calhar nesta reunião deveria ficar 
bem definido quais são as posições de quem; nós compramos o espólio e queremos abrir o museu, 
vocês querem recuperar o espólio e abrir o museu, acho que os papéis aqui estão um pouco 
baralhados, penso que a Câmara deveria colocar-se no seu lugar. Nós como investidores compramos 
e queremos abrir e é daí que temos que começar a trabalhar”. A Sra. Presidente interveio referindo 
“mas o senhor quer abrir o Museu num edifício que não é seu?”. O Sr. João Nogueira respondeu” mas 
também não é vosso, estamos em igualdade de circunstâncias, não é?”. ----------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente respondeu “mas eu estou a falar em negociar com a CGD, e o senhor já 
negociou com eles?” O Sr. João Nogueira, respondeu que “sim, mas não deu em nada, mas isso não 
tem nada a ver com o querer abrir o museu, eu posso chegar e alugar-lhes o espaço.”  ---------------------  
 ----------- A Sra. Presidente interrompeu dizendo “não pode, porque não está definido o proprietário do 
espaço”. O Sr. João Nogueira retomou afirmando “então abriremos à revelia, e acho que é também do 
vosso interesse a abertura e com o vosso apoio, talvez fosse melhor.”  -------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente respondeu que “não vá por aí. ------------------------------------------------------------  
 ----------- E agora, gostaríamos de ouvir os outros vereadores, uma vez que vocês solicitaram esta 
reunião para que todos pudessem falar sobre este assunto que é importante, e que é uma realidade 
deste concelho e que nós obviamente defendemos”. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra referindo que, “gostaria de ouvir o Sr. 
Vereador Mário Godinho que é um homem de Silves, que foi presidente da Junta de Freguesia de 
Silves durante muitos anos, e também a Sra. Vereadora da Cultura, Engª. Luísa Conduto Luís, queria 
ouvi-los antes de me poder pronunciar”. ------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “mas o que eu disse é a opinião de todo o 
executivo permanente, ou seja, de nós os três”. --------------------------------------------------------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra referindo que “assim sendo, começo 
por agradecer a vossa vinda cá. É importante que as pessoas falem e sempre me educaram que é 
falando que o bom senso prevalece, defendendo princípios e ver o que pode ser conseguido para abrir 
o museu e devolver o espólio aos Silvenses e que fique na memória de todos.  --------------------------------  
 ----------- Nunca concordei com o extremar de posições, logo o que tem de ser feito por parte do 
executivo permanente, é dar um passo à frente e do vosso lado também, de forma que seja 
encontrado uma solução, respeitando os direitos de cada um. A autarquia defende a usufruição e 
conservação do espólio, os senhores por seu lado também, mas detêm a propriedade do mesmo, que 
adquiriram no leilão que houve e que na altura eu até desconheci a sua realização, mas o que está 
feito está feito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por isso, encaro esta vossa vinda aqui como uma primeira abordagem no sentido da 
reabertura do museu, com o espólio que nós sabemos que existe e que quero acreditar que seja 
apenas o que está naquele edifício e não qualquer outro que tenha dali saído ou que nunca tenha lá 
entrado, e que isso fique aqui bem assumido em ata, principalmente, porque os senhores também 



 
 

 

 

 

devem ter um inventário do dito espólio, parto do princípio que sim. Estando todos de boa-fé, 
agradecia que fizessem chegar à câmara o inventário do espólio que lá existe”. -------------------------------  
 ----------- O Sr. João Nogueira pediu para interromper e mencionou que “vê-se logo por aqui, que por 
parte da câmara não há boa-fé, peço desculpa pela minha franqueza, porque há alguns meses atrás, 
fui contatado pelo homem da leiloeira que queria saber se eu tinha a chave da Fabrica do Inglês, ao 
que respondi que tinha a que me foi dada na altura do leilão, e não sabia se ela ainda abria o cadeado.  
 ----------- Eu estava a caminho de Lisboa, telefonei à minha irmã para ir ao museu com o Administrador 
da Insolvência, e pediram-lhe para ela ir diretamente ao Museu. Quando ela chegou, estavam mais 
umas pessoas, entraram e começaram a tirar fotografias do espólio, sendo que a minha irmã 
questionou o Sr. Administrador do porquê de estarem a tirar fotos, sem terem pedido autorização, ao 
qual ele respondeu, que a Câmara solicitou para ele vir de Lisboa verificar se o espólio estava todo lá. 
Como não estamos aqui de má-fé, deixámos tirar as fotos que quiseram, não os proibimos de nada, 
não nos opusemos a nada, por isso não percebo o porquê esta atitude, até acho que fica mal. Somos 
praticamente vizinhos, todos têm o meu contato e os contatos do Grupo Nogueira, e deveriam ter 
entrado em contato diretamente connosco, dizendo que era da parte da câmara e que queriam 
somente verificar se o espólio estava lá todo, e as portas eram abertas da mesma maneira que foram, 
portanto logo aqui se vê, que não há boa-fé da parte da câmara.---------------------------------------------------
-----------Nós estamos de consciência tranquila, não queremos tirar de lá nada, só queremos abrir o 
museu, não queremos fazer negócio com as peças do museu, queremos ser parte da solução, pois é 
uma vertente de negócio que gostaríamos de ter. Eu das minhas lojas passo levar para lá pessoas, e 
vice-versa, não sei o porquê de todas estas voltas, quando nem pediram autorização para isso. Se 
tivessem agarrado no telefone diretamente para nós, a mesma tinha sido dada na hora”. -------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, fazendo uso da palavra, referiu que “ desconheço essa 
situação, e a minha posição é muito simples, respeitando a propriedade privada, os senhores 
legitimamente adquiriram o património. A câmara não pôde acompanhar as licitações de forma a 
defender o património da Fábrica do Inglês, agora o que entendo e vou terminar de uma forma 
construtiva, é que a vossa vinda cá, é um passo no sentido de resolver esta situação e estou em 
querer que a Sra. Presidente da Câmara, o Sr. Vice-Presidente Mário Godinho, que é um homem de 
Silves, a quem estas questões da cortiça e dos corticeiros ainda lhe dirão mais a ele do que a mim, 
que tem cá as suas raízes em Silves, e a Vereadora da Cultura, pela importância deste assunto e pela 
abertura do Museu e sua devolução aos Silvenses, pois é um bem essencial para quem nos visita, e 
com a perspectiva de que é necessário prender quem nos visita, e o Museu, pelas suas 
características, será um fator decisivo, mas é fundamental para além da parte cultural e histórica que 
se abra ao público, para reter pessoas em Silves. Tanto mais que na vizinhança deste local vai nascer 
um parque de caravanismo. Portanto, um potencial que será uma grande revitalização e o que 
precisarem da minha parte estou inteiramente do vosso lado. Já me deram provas da vossa coerência 
e não duvido dos senhores. Só quero finalizar dizendo à Sra. Presidente da Câmara, que de alguma 
forma, porque nunca tinha ouvido falar que o BCP tinha impugnado o leilão, e desconhecia, essa 
situação, gostaria que me tivesse sido dado conhecimento, como vereador que sou, é uma premissa 
essencial, que esta informação me tivesse sido dada”.-----------------------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Presidente interveio informando que “essa informação foi dada na altura da troca de 
correspondência, e se não tem, é porque não tem conhecimento de todas as informações que lhe são 
dadas”. O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, retomou a palavra: “reafirmo que não tenho essa 
informação, e quero saber qual é a situação do BCP, porque era um dos credores da Alisuper, antigo 
empreendimento da (Fabrica do Inglês) e impugnou com base em quê?”. A Sra. Presidente esclareceu 
“o BCP era um dos credores e não foi tido em conta na licitação. A licitação foi dividida por lotes, a 
licitação era de 19 frações e foi dividido em três partes, onde havia diversos materiais, o espólio e o 
imóvel, onde se situa o museu”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo “então temos uma trapalhada 
completa, quem é o proprietário do edifício?! A CGD solicitou o direito, o BCP impugnou, isto deixa-me 
muito preocupado. Assim pedia aos serviços jurídicos da câmara um parecer, porque gostava de saber 
quem tem o poder para tomar qualquer decisão, para a reabertura do Museu da Fábrica do Inglês”. ----   
 ----------- A Sra. Presidente pediu desculpa por interromper, mas esclareceu “não carece de qualquer 
parecer, porque as partes envolvidas estão a negociar, para a resolução do problema”. ---------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, retomou a palavra dizendo “é problemática e 
questionável a situação da propriedade, quem têm poderes sobre o espaço, com a agravante de que 



 
 

 

 

 

há outro interveniente que se chama administrador de insolvência que tem poderes acrescidos e 
perante todo este imbróglio jurídico, vejo com muita apreensão a reabertura do Museu.  --------------------  
 ----------- Perante a vossa abertura e pela boa vontade que existe do executivo permanente e não 
permanente, estou certo que envolvendo todos, se consiga abrir o Museu e devolver este espólio aos 
silvenses. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Gostaria que a Sra. Presidente, em nosso nome, enviasse uma carta ao Sr. Administrador de 
Insolvência ou convidá-lo para vir cá ter uma reunião, connosco vereação, para saber qual é a posição 
dele neste momento, da tão desejada, necessária e urgente abertura do museu. ------------------------------  
 ----------- Ele que nos diga, e pode dizer várias coisas, nomeadamente quem já não têm poderes para o 
efeito, e quem é que tem. É neste sentido que eu vos responsabilizo por durante estes dois anos, por 
aquilo que me estão aqui a dizer, não terem feito nada no sentido da abertura daquele espaço e 
contínuo na espectativa de ver se «a chuva aparece sem saber com quem contar». Os senhores têm a 
obrigação, desde o princípio, de tomar decisões e não ficar à espera que as coisas aconteçam e é isso 
que tem vindo a acontecer. E esta é a razão pela qual agradecia que o Sr. Administrador de 
Insolvência viesse cá e se pronunciasse”. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Dr. Paulo Pina teve a palavra, dizendo “sem entrar em questões do âmbito jurídico, e 
tendo em conta o maior interesse deste processo, apelava que houvesse bom senso e algum limar de 
questões, para se poder chegar a bom porto. Porque no fundo quem está a perder é a cidade e os 
Silvenses, pois o Museu está fechado e vai continuar assim durante muito tempo, se não houver 
consenso e uma conjugação de interesses. Já percebi que haveria interesse da câmara em adquirir o 
espólio, mas não há interesse da parte do grupo em cedê-lo e faz parte da sua estratégia de negócio, 
mas não se pode manter este tipo de situação e deve-se trabalhar com o objetivo e no sentido de abrir 
o Museu para benefício dos Silvenses. Compreendendo ambas as partes, mas deve tentar-se que esta 
situação se resolva e que haja acordo por forma a chegar ao interesse fundamental de resolução deste 
processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Deixo aqui a minha disponibilidade total para que cheguemos a uma resolução e conclusão 
benéfica para todos”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto tomou a palavra dizendo “o Dr. Fernando Serpa, falou em 
vários pontos que tocam a todos, pois é a identidade da cidade e da população de Silves que está em 
causa, e como foi dito, o Sr. Vereador Mário Godinho tem um historial familiar ligado a esta terra. Mas 
o que é preocupante e vamos falando nestas reuniões é saber qual é o ponto de situação de abertura 
daquele espaço. Não se pode ficar mais tempo com aquele espaço fechado. Ao longo destes dois 
anos as coisas não estão definidas para serem negociadas e tratadas entre as partes envolvidas, o 
Grupo Nogueira, a Câmara, outras entidades e o Administrador de Insolvência. -------------------------------  
 ----------- Há uns tempos atrás, o executivo ficou de fazer a aquisição daquele monumento, 
continuamos à espera. Já passaram quase dois anos de liderança deste executivo e continuamos 
aguardar por essa aquisição. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A vossa vinda aqui é bem-vinda, porque este assunto não está a ser bem tratado por quem o 
devia fazer e assim as coisas não funcionam. Quero referir que estaremos sempre disponíveis para 
ajudar no que for necessário, todos nós temos responsabilidades e cada um deve fazer o seu melhor e 
devemos tomar atitudes e chamar à mesa quem de direito para resolver este problema e vocês que 
tem o espólio não podem ser excluídos. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A proposta do Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa de se chamar cá o Administrador de 
Insolvência é muito boa, para se saber efetivamente o que se passa, pois nós continuamos sem saber. 
Era importante que toda a vereação fosse informada ou que houvesse um relatório cronológico com 
todas as ações do executivo, no sentido de tentar resolver este problema. Há uma entidade particular 
que está interessada em que este problema se resolva o mais rápido possível e a câmara tem que 
ajudar, tem essa obrigação, de tratar deste assunto com mais proximidade, mais atos e menos 
palavras”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça tomou a palavra questionando “ o Grupo Nogueira não 
chegou a acordo com a Caixa Geral de Depósitos?! Podem referir o que falaram”. ----------------------------  
 ----------- O Sr. João Nogueira, fazendo uso da palavra, explicou que “o que me apercebi foi que a CGD 
não pode fazer nada, porque não têm as coisas em nome deles, a parte que tem é a que menos 
interessa. Depois fizemos uma proposta e diversas cartas, que tenho a impressão que também enviei 
para aqui, onde propúnhamos à CGD que nos desse o valor do aluguer do espaço, ou nos dissesse 
quanto custava a parte do museu, ou arrendamento. -------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Também foi perguntado a eles qual seria o valor do imóvel todo, disseram-nos que queriam 
pelo menos 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil euros), para as duas partes, ao qual 
respondemos que não estávamos em condições de investir esse montante, quando o nosso interesse 
é somente o museu. Ficaram de responder sobre o aluguer e a venda, quanto ao resto não está em 
nome deles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Falei com Administrador de Insolvência, quando veio cá, e perguntei-lhe como estava a 
situação. Disse-lhe que tínhamos um grupo interessado em comprar, no caso de haver abertura de 
comércio para lá. Havia ai um grupo que poderia avançar com 1.500.000,00€ (um milhão e quinhentos 
mil euros) ao qual ele me respondeu que por esse valor a CGD estará disponível para vender.------------
-------------------------------------------------- Nós temos investidores interessados e se houvesse, da parte da 
câmara, interesse em colocar lá alguns serviços que trouxessem retorno a esse investimento, bem 
como colocar um restaurante, uma pastelaria, etc. poderíamos estar disponíveis, mas para isso tinha 
que se gerar negócio para atrair turismo. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O valor que está em cima da mesa é de 1 milhão e meio, investidores para comprar há, 
temos é que ter pessoas lá dentro para gerir os investimentos.---------------------------- -------------------------  
 ----------- Também agradecia se pudessem partilhassem algumas ideias que possam ter e que 
falassem com o Grupo Pestana, acerca da possibilidade de colocar lá um hotel, porque aqui em Silves 
não há grande oferta nesse sentido, pois seria mais fácil para a câmara estabelecer esse contacto do 
que para nós”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Vereadora Maria da Graça Neto retomou dizendo que “tomei conhecimento hoje de 
alguns problemas relacionados com este assunto, aguardo que as propostas do Vereador Dr. 
Fernando Serpa venham aqui a reunião.” ----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente fazendo uso da palavra, passou a elucidar “gostaria de dizer e reforçar que 
deveria verificar o que disse e a veracidade das questões que realmente interessam ao utilizar a 
palavra ““de má-fé””. Se a vossa fé é boa, eu pergunto, porque é que não classificam o espólio do 
museu? Porque ao classificá-lo, irá permitir uma proteção do património cultural que ali temos e assim 
estaremos a salvaguardar o que de melhor possuímos e aquilo que identifica a população. Daquilo que 
disse, depreendo que o espólio do museu também é preocupação vossa e por isso eu gostaria muito 
que a classificação do mesmo fosse para a frente, porque vocês não têm concordado. ----------------------  
 ----------- Já agora, pedia também à vereação que lesse a troca de correspondência que vos foi 
entregue, quer com a CGD, quer com o Grupo Nogueira e que lessem os conteúdos dessas mesmas 
informações, para que possam avaliar.------------------------------- ------------------------------------------------------  
 ----------- Acerca das vossas reuniões com a CGD não me vou pronunciar, eu só tenho factos e é em 
função deles que me baseio. De acordo com o que foi dito pelo próprio Administrador de Insolvência, 
as suas funções, como Administrador, são muito restritas e não pode apresentar uma solução nas 
circunstância em que se encontra, pois sabemos que a questão da propriedade está a ser resolvida e 
esta situação só se levantou, se não estou em erro, nos finais de Maio, início de Junho, porque o BCP 
(Banco Comercial Português), veio a impugnar posteriormente a aquisição da CGD que aconteceu 
neste ano que passou. Por isso, encontram-se a decorrer, desde essa altura, as negociações entre a 
CGD e o BCP que como se pode ver são recentes. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- Atendendo a que fomos aqui acusados, pela vereação não permanente, de não fazer nada, 
tenho aqui um conjunto de pontos, e volto a reforçar, que existe uma situação muito concreta que pode 
ser feita e que permite salvaguardar o espólio do museu e protegê-lo, que é a sua classificação, em 
que vocês não nos vendem nada, mas classificam e preservam aquilo que é o espólio, e isso é uma 
coisa que está na vossa mão. E não tem sido por falta de persistência da nossa parte, pois já vos 
enviámos cerca de oito ofícios no sentido de classificar o espólio, porque assim estamos a 
salvaguardar e a defender o mais importante que é o património.---------------------------------------------------
------------Face a isto, não se percebe a vossa posição, porque se vocês também têm interesse em abrir 
o museu, e só tem significado abri-lo, se lá estiverem as peças, e para isso, devemos preservá-las, 
classificar a parte móvel, e é isso que vos tem sido pedido. ----------------------------------------------------------  
 ----------- Mas como fomos acusados de não fazer nada, passo a mencionar o que tem sido feito por 
este executivo permanente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- ----------------------------“Museu da Cortiça de Silves ---------------------------------------------------------  
 ----------- -------------------------Diligências e Actos praticados pelo -------------------------------------------------  
 ----------- -------------------------Executivo Municipal Permanente da CMS -----------------------------------------  



 
 

 

 

 

-----------1 - Inventariação do espólio do Museu da Cortiça de Silves, e consequente avaliação 
patrimonial e financeira dos bens culturais que o integram (Janeiro/Fevereiro de 2014) - medida de 
tutela e protecção do património cultural, tendo em vista a reabertura do Museu da Cortiça de Silves.--- 
-----------2 - Participação do Município de Silves no leilão da Fábrica do Inglês (processo de insolvência 
n.º 449/13.9 TBSLV - 2.º Juízo do Tribunal Judicial de Silves), licitando a verba relativa ao espólio do 
Museu da Cortiça de Silves (30 de Maio de 2014) - medida de aquisição de património cultural, tendo 
em vista a sua protecção e a reabertura do Museu da Cortiça de Silves. 
-----------3 - Proposta de classificação do espólio do Museu da Cortiça de Silves, como património 
cultural de interesse municipal, com base em informação técnica dos serviços municipais de 04 de 
Junho de 2015, que foi elaborada por determinação de despacho da Presidente da Câmara Municipal 
de Silves, datado de 02 de Junho de 2015 - medida de tutela e protecção do património cultural, tendo 
em vista a reabertura do Museu da Cortiça de Silves.------------------------------------------------------------- 
-----------4 - Deliberação da Câmara Municipal de Silves de 11 de Junho de 2014, que recaiu sobre a 
proposta referida em 3., e que determinou a abertura de procedimento de classificação dos bens 
móveis que integram o espólio do Museu da Cortiça de Silves, com o grau de interesse municipal - 
medida de tutela e protecção do património cultural, através da aquisição do estatuto de bem cultural 
em vias de classificação, tendo em vista a reabertura do Museu da Cortiça de Silves. ------- 
-----------5 - Presidente da Câmara Municipal de Silves envia 8 ofícios/exposição, entre 30 de Julho de 
2014 e 11 de Maio de 2015, para o Grupo Nogueira, proprietário do espólio do Museu da Cortiça de 
Silves, solicitando quer a sua autorização para a classificação do espólio do Museu da Cortiça de 
Silves, com o grau de interesse municipal, e facilitar desse modo a reabertura do referido Museu, com 
o apoio municipal, quer a venda do referido património ao Município de Silves - medida de tutela e 
protecção do património cultural, tendo em vista a reabertura do Museu da Cortiça de Silves. ------------- 
-----------6 - Presidente da Câmara Municipal de Silves participou em, pelo menos, três reuniões com os 
representantes do Grupo Nogueira, entre Junho de 2014 e Setembro de 2015, sensibilizando-os para a 
importância de autorizarem a classificação do espólio do Museu da Cortiça de Silves, com o grau de 
interesse municipal, ou venderem esse mesmo espólio ao Município de Silves, bem como para a 
importância de se assegurar a reabertura do Museu da Cortiça de Silves - medida de tutela e 
protecção do património cultural, tendo em vista a reabertura do Museu da Cortiça de Silves. ------------- 
-----------7 - Presidente da Câmara Municipal de Silves envia 1 ofício/exposição, em 29 de Dezembro 
de 2014, para a Caixa Geral de Depósitos, apelando à importância da intervenção desse banco na 
defesa do património cultural, executando obras de conservação na Fábrica do Inglês, nomeadamente 
no edifício que alberga o Museu da Cortiça de Silves, e à necessidade de pacificar as suas relações 
com o Grupo Nogueira, influenciando desse modo a não retirada do espólio do Museu da Cortiça de 
Silves do local onde se encontra depositado - medida de tutela e protecção do património cultural, 
tendo em vista a reabertura do Museu da Cortiça de Silves, e de salvaguarda da posição do Grupo 
Nogueira face à Caixa Geral de Depósitos. ------------------------------------------------------------------------- 
-----------8 - Presidente da Câmara Municipal de Silves participou em duas reuniões com os 
representantes máximos da Caixa Geral de Depósitos (em 24 de Novembro de 2014 e em 24 de Abril 
de 2015), na sede dessa instituição bancária, tendo numa delas participado elementos da DGPC e da 
DRC-Algarve, com vista a abordar a classificação do espólio do Museu da Cortiça de Silves e a 
necessidade de assegurar a reabertura desse Museu - medida de tutela e protecção do património 
cultural, tendo em vista a reabertura do Museu da Cortiça de Silves. ----------------------------------------- 
-----------9 - Presidente da Câmara Municipal de Silves contactou, em 24 e 27 de Março de 2015, os 
responsáveis do Grupo Nogueira, a fim de averiguar a credibilidade das notícias vindas a público, 
acerca das dificuldades económico-financeiras dessa empresa. Hipótese em aberto da autarquia 
promover uma providência cautelar de arresto do espólio do Museu da Cortiça de Silves, caso o Grupo 
Nogueira apresente um processo especial de revitalização ou veja declarada judicialmente a sua 
insolvência - medida de tutela e protecção do património cultural, tendo em vista a reabertura do 
Museu da Cortiça de Silves. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------10 - Despacho da Presidente da Câmara Municipal de Silves de 28 de Abril de 2015, a ordenar 
a realização de vistoria urgente ao imóvel da Fábrica do Inglês, nomeadamente o edifício que alberga 
o Museu da Cortiça de Silves, para aferir dos seus níveis de conservação e da necessidade de 
executar obras de conservação e beneficiação - medida de tutela e protecção do património cultural, 
tendo em vista a reabertura do Museu da Cortiça de Silves. ---------------------------------------------------- 
-----------11 - Realização de Vistoria Municipal ao imóvel da Fábrica do Inglês, nomeadamente ao 
edifício que alberga o Museu da Cortiça de Silves, em 21 de Maio de 2015, tendo-se verificado que as 



 
 

 

 

 

anomalias actualmente existentes não colocam em causa a segurança de pessoas e bens, 
designadamente o espólio do Museu da Cortiça de Silves - medida de tutela e protecção do património 
cultural, tendo em vista a reabertura do Museu da Cortiça de Silves. ----------------------------------------- 
-----------12 - Contactos constantes e permanentes com o Administrador de Insolvência da Fábrica do 
Inglês, desde Novembro de 2013 até ao presente. De momento, está ainda pendente a formalização 
da atribuição do direito de propriedade do imóvel da Fábrica do Inglês à Caixa Geral de Depósitos, em 
virtude do Millennium BCP ter reclamado da graduação dos créditos no âmbito do processo de 
insolvência n.º 449/13.9 TBSLV. As partes encontram-se em negociações para resolver o problema” é 
o que tem sido feito e desenvolvido por este executivo permanente na espectativa de salvaguardar 
aquilo que é o Museu da Cortiça e claro obviamente o espólio daquele museu. --------------------------------  
 ----------- Por isso volto a dizer-lhe, que está na vossa mão a classificação do espólio do Museu da 
Cortiça. -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho tomou a palavra dizendo “eu sou muito prático nas 
palavras e quem me conhece sabe que é assim, e fico muito satisfeito do Grupo Nogueira estar aqui 
com uma postura totalmente diferente daquela que teve anteriormente no meu gabinete, e para os 
senhores vereadores terem ideia da reunião que tive com este senhor do Grupo Nogueira no meu 
gabinete, a primeira coisa que ele me disse na altura foi, ou resolvem o problema ou retiro todas as 
peças do museu para outro lado, ao que lhe respondi, que ele não conhecia os silvenses, que há 
poucos corticeiros já aqui em Silves, mas há muitos filhos e netos de corticeiros e que fariam um 
boicote e eu encabeçaria o mesmo; por isso fico muito satisfeito por você não reiterar o que disse 
naquele dia, de que ia retirar as peças do museu e fico por aqui”. --------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. João Nogueira tomou a palavra dizendo que “eu nessa reunião também fiquei um pouco 
desapontado com você, porque estávamos a falar do museu e você foi-me mostrar uma maquete do 
um projeto do Aldi e veio-me dizer que estava disponível para comprar as peças pelo mesmo valor que 
eu comprei, porque o projeto não ia ser aprovado, ao qual eu respondi, que eu não tinha nada a ver 
com isso, que podem fazer lá o que quiserem. Nós na altura não compramos as peças para impugnar 
nada, tanto é que depois do leilão telefonei para as pessoas do Aldi, falei com a pessoa responsável, 
pedindo desculpa se eles tinham interpretado aquilo de outra forma. ----------------------------------------------  
 ----------- Também na altura lhe transmiti que não estamos todos no mesmo barco, estamos em barcos 
diferentes, e acho que assim não vamos a lado nenhum, e também lhe disse que com tantos 
corticeiros aqui em Silves e com tanto amor que têm pelo Museu da Cortiça, em vez de se chegarem 
ao pé de nós e perguntarem o que é necessário e arregaçar as mangas para aquilo funcionar, os 
senhores limitaram-se a fazer um boicote à loja para mandar 30 ou 40 pessoas para a rua, isto é um 
contrassenso e isto foi-lhe transmitido e saímos dali eu com a minha ideia e você com a sua”. ------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho interveio corrigindo-o “há aí um jogo de palavras; é que 
quem fez a primeira afirmação de que ia tirar as peças do museu, foi você, e só depois disso é que 
referi para ter cuidado, que não sabe com quem se está a meter, porque há poucos corticeiros em 
Silves, mas há muitos filhos e netos de corticeiros”. ---------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. João Nogueira voltou a ter a palavra dizendo “eu até referi que ia haver eleições e eu 
meti na cabeça que queria abrir em agosto/setembro aquele espaço e agradecia que acelerássemos o 
processo entre todos e puséssemos mãos à obra. ----------------------------------------------------------------------  
 ----------- Eu já estive a ver uma antiga fábrica da cortiça que existe cá e já pensei em transferir o 
espólio para lá. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Para terminar e com respeito a todos, cada um tem a sua opinião, e peço desculpa por ser 
frontal e franco, mas acho que com vocês eu não tenho entendimento, e vou explicar porquê; porque 
além do grupo que represento, eu defendo um grupo de 400 pessoas que tenho a trabalhar. Dou o que 
tenho, em prol dos meus funcionários, se tenho que vender lojas ou equipamentos vendo, para cumprir 
pagamentos e ordenados e fiquei chocado e triste quando vocês ouviram as noticias que o grupo 
estava em dificuldades, e só se preocuparam com o espólio, não telefonaram a saber se precisávamos 
de alguma coisa. Vocês têm um bom relacionamento com a CGD, e com o outro banco, não se 
preocuparam em saber o que podiam fazer para nos ajudar, como maior grupo empregador de Silves 
que somos, não se preocuparam com a ida de 300 pessoas para o desemprego, mas sim com as 
peças. Por isso, vai-me desculpar, mas com a vossa atitude de querer proteger as peças e prejudicar 
300 pessoas, com a sua atitude, não há entendimento, é muito grave e as pessoas não mereciam, 
deveriam ter ligado a saber o que necessitávamos. Ou vocês colocam outra pessoa a falar e a vos 
representar, ou então não há entendimento”. -----------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- A Sra. Presidente interrompeu esclarecendo “se isso fosse verdade subscrevia as suas 
palavras mas, no momento em que ouvi a notícia liguei logo ao seu pai a disponibilizar ajuda, e posso-
lhe dizer o dia porque na altura estava numa reunião da Associação de Municípios em Troia 
(27/03/2015). Falei com o seu pai a disponibilizar-me, e peço desculpa não me interrompa, se não 
estamos no mesmo barco foi porque o senhor saltou e com o devido respeito, agora sou eu que estou 
a falar”. -  
 ----------- O Sr. João Nogueira continuou interrompendo e declarando “eu solicitei a marcação desta 
reunião, por isso vocês agora vão-me ouvir. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vice-Presidente Mário Godinho fazendo uso da palavra referiu “mas vamos ouvir o quê, 
você aqui não manda nada!” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os senhores do Grupo Nogueira levantaram-se, despediram-se de todos os presentes e 
deixaram a reunião ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente, dirigindo-se aos Srs. Vereadores Não Permanentes, continuou “peço que 
os senhores vereadores leiam a informação que foi trocada com estes senhores…”  -------------------------  
 ----------- O Sr. João Nogueira voltou atrás e voltando a interromper, mesmo com a chamada de 
atenção da Sra. Presidente, prosseguiu “nós temos em todas as cartas, que somos os primeiros a 
autorizar a classificação do espólio, logo que fique definida a posição de todos. Podem perguntar ao 
Administrador de Insolvência se quem comprar o imóvel, passa a ter direito ao espaço, que passa a 
ser privado, e pode, a partir desse momento, não deixar ninguém entrar ali. Por isso eu não vou 
classificar as peças para elas ficarem ali a apodrecer, e é isso que eu quero que verifiquem, porque 
qualquer pessoa pode comprar, e podem fazer o que entenderem com o espaço e podem não querer 
lá o espólio e ninguém poderá lá entrar, para recuperar o espólio, porque passa a ser um espaço 
privado.”  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Os senhores do Grupo Nogueira retiraram-se. ---------------------------------------------------------------   
 ----------- A Sra. Presidente continuou dizendo “dando continuidade a este ponto, vou passar a referir 
que a câmara, assim que soube da situação, disponibilizou-se para apoiar a empresa em si, vendo o 
que seria possível fazer e que tipo de atitude, por parte da câmara, poderia ser tomada por forma a 
deixa-los mais confortáveis. Falei com o pai deste senhor, telefonei-lhe mais do que uma vez. Não fiz 
só isso é verdade, também quis salvaguardar o espólio do museu, mas entrei logo em contato para 
saber que ajuda precisavam e também enviamos um email disponibilizando esse apoio, sabendo a 
importância que esta empresa tem a nível do concelho. Quanto ao que o senhor acabou de dizer, está 
nas mãos dele a classificação do espólio, ao classificá-lo automaticamente este fica garantido e 
agarrado ao espaço. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Vamos voltar a trazer este assunto a reunião de câmara, porque temos o espaço de um ano 
para se solicitar novamente a classificação do próprio espólio. ------------------------------------------------------  
 ----------- Quanto ao espaço em si, especificamente, nós não podemos dispor do espaço enquanto esta 
situação não for resolvida. Na CGD disseram que até ao final de setembro, por causa das férias 
judiciais não conseguem antes, mas garantiu-me que até ao final deste mês deveriam ter uma 
resposta.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Entretanto, nós sabendo desta reunião, perguntamos-lhes novamente como estava a 
situação, e eles responderam que já estavam em negociações e que estaria para breve a resolução. ---  
 ----------- Quanto às negociações que o senhor referiu com a CGD, não vou opinar. Apenas peço que 
façam uma leitura sobre o assunto e o que o senhor disse não consta do que nos foi transmitido pela 
CGD.  ---  
 ----------- Agora, que tem havido uma preocupação deste executivo em salvaguardar aquele espólio e 
reabrir o museu tem, tanto que numa das reuniões que tivemos o intuito foi precisamente aquilo que o 
vereador disse, não o edifício todo em si, porque não é um milhão e quinhentos mil, como foi aqui 
referido, pelo menos não foi esse o valor que nos foi apresentado, mas sim a utilização do próprio 
edifício do museu, e isso estava a ser conversado, quando fui informada da situação da impugnação 
da venda. --------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
 ----------- Eu não estou aqui a pedir para vocês estarem contra ou a favor, mas que há deste executivo 
uma posição permanente de defesa deste espólio, posso vos garantir que há, assim como na abertura 
do museu, sem dúvida alguma, nunca coloquem isso em dúvida, por favor.  ------------------------------------  
 ----------- O senhor está-se a agarrar a outras coisas. O que ele me disse verbalmente, não tenho por 
escrito, não foram estas palavras. Inclusive, na altura da compra do espólio, foi-me dito uma coisa 
totalmente diferente relativamente ao outro espaço. Da leitura que vocês fizerem das cartas vão ver 
que há uma situação em que ele diz «nós classificamos o espólio se, isto, e isto, e isto», mas nós não 



 
 

 

 

 

podemos dispor de uma coisa que não é nossa fazendo suposições, e era isto que eu gostaria de vos 
transmitir, obrigada”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa tomou a palavra dizendo “se estava preocupado, mais 
preocupado fiquei, porque não é com este clima de crispação e de hostilização que a Sra. Presidente 
da Câmara conseguirá, em nosso nome, convencer o Grupo Nogueira a tomar outra posição que não 
aquela que eles estão a defender e isso preocupa-me, e apelo à Sra. Presidente, ao Sr. Vice-
Presidente e à Vereadora da Cultura que arrepiem caminho, pois com hostilização não vamos lá e no 
seguimento desta reunião, que não acabou da melhor forma, como seria espetável por todos nós, que 
a Sra. Presidente marque outra reunião com o Grupo Nogueira para darmos continuidade aquilo que 
se pretende. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Quero ainda dizer outra coisa. Eu fiquei surpreendido, quando ele falou do Aldi, eu recuso-me 
acreditar nisso, e esperava da sua parte uma reação, e vamos ver o que vai ser passado para a ata. ---   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Rogério Pinto retomou a palavra dizendo “deveria haver um consenso e 
fiquei triste, um cidadão têm os seus direitos e representa um grupo de pessoas aqui em Silves, 
deveriam tentar novamente falar com este grupo, para tentarem chegar a um acordo e que das duas 
partes houvesse uma aproximação de ideias, para que o espólio e o museu sejam abertos ao público.   
 ----------- O que se passou aqui não foi uma boa prática, e sendo um assunto sensível, merece uma 
resposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra dizendo “quem está a sair do barco não somos nós, 
câmara, quem não está a classificar o espólio do museu também não é a câmara. O que eu queria era 
que ele me dissesse o porquê, e ele não respondeu. Mas eu sei porquê, porque têm um conjunto de 
condições que quer impor para aceitar classificar o espólio, e se a condição essencial deste senhor é a 
abertura deste museu, então porque é que ele não classifica o espólio para poder agarrar o imóvel ao 
móvel, porque a partir daí, está salvaguardado o património daquele museu e era isso que eu queria 
que ele me respondesse aqui.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- E não vamos desviar a atenção da situação financeira do Grupo Nogueira, nós prestámos a 
devida solidariedade ao Grupo, a propósito da situação que foi tornada pública. Mal tomamos 
conhecimento da mesma, foi logo colocado à disposição, em nome de todo e o executivo, o apoio que 
fosse necessário. Eu estava fora, vi na televisão, e automaticamente liguei e falei diretamente com o 
Sr. Nogueira (pai). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Nessa situação, o executivo, em representação do Município de Silves, esteve e estará 
sempre na linha da frente daquilo que é a defesa das populações, considerando o Grupo Nogueira 
como uma entidade importante para o Concelhio ------------------------------------------------------------------------ . 
 ----------- Mas voltando ao espólio e ao porquê de o Grupo Nogueira não classificar o espólio do 
museu, relembro que já foi reaberto o processo há um ano, que agora caducará, mas vamos reabri-lo 
novamente, porque, como eu já disse, eu queria que o senhor respondesse porque não classifica o 
espólio, mas ele tem condicionalismos e não os chegou a dizer. Ele sabe como agarrar este espólio e 
protegê-lo e sabe o que pode fazer. Não como ele fez, dizendo que nós é que agimos de má-fé. Se 
realmente quer abrir o museu, a classificação do espólio é uma porta aberta, pois ao agarrar o móvel 
ao imóvel, e aí seja aquele espaço de quem for, o espólio não poderá sai dali.- --------------------------------  
 ----------- Por isso, não nos parece que sejamos nós que estamos a agir mal, porque nas reuniões 
connosco têm havido sempre condicionalismos e ele quis esta reunião para vos dar a conhecer o que 
é que pretende na visão dele e puxá-los até ele; isto no meu entender e vale o que vale. -------------------  
 ----------- O que vos quero dizer para finalizar é que existe aqui uma coisa concreta e objetiva que é 
classificação do espólio do museu”.------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4. PROCESSOS DE OBRAS PARTICULARES -------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.1 - ASSUNTO – PROCESSO DEAMPLIAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE MORADIA, SITO 
CUMEADA EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. -----------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Stephen Charles Lee. -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Declaração de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer ao Dr. João Aires. -----------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.2 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE PISCINA, SITO NA URBANIZAÇÃO 
DO PALMEIRAL, LOTE 13, EM ALGOZ. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Bianca Marcelle Francoise Salden o outro. ---------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Declaração de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos. ---------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, solicitar parecer ao Dr. João Aires. -----------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.3 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, SITO EM 
FONTE PENEDO, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Elisabeth Maria Magdalena Satnglmeier e Herbert Anton Stanglmeier. ---------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, plantas, ofício da 
DRAPAlg de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condição da informação. O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, declarou-se impedido e ausentou-se da 
sala. -----   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 ----------- 4.4 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MORADIA E MURO DE VEDAÇÃO, 
SIT NO MONTE BRANCO, EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES. --------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Gary Anthony Joyce e Kathleen Joyce. --------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexa 
fotocópia e se dá por transcrita.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a calendarização proposta. ----------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.5 - ASSUNTO – PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DE HABITAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE MURO 
DE VEDAÇÃO, EM POÇO BARRETO, VALE DE TAIPAS, SILVES. -----------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Angus MacDonald. -----------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, do Serviço de 
Fiscalização, parecer da DRAPAlg, cópia de Ata, plantas, parecer da CCDR, APA, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura nos termos e 
condição da informação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.6 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO MORADIA FAMILIAR, EM TAIPAS, 
ALGOZ.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Nélia Cristina Mealha Nobre. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 e 
condição da informação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.7 - ASSUNTO – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE PISCINA, SITO MALHÃO, EM 
ALCANTARILHA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Jane Mary Agnes Shenton. ------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 e 
condição da informação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.8 - ASSUNTO – PROCESSO DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA COM 
PISCINA, SITA TORRE E CERCAS, EM SILVES. -----------------------------------------------------------------------  
 ----------- REQUERENTE: Alan Thomas Bell. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 e 
condições da informação, bem como dispensar o cumprimento da lei das acessibilidades dando de tal 
legal publicitação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 4.9 - ASSUNTO – PROCESSO DE PROJETOS DAS ESPECIALIDADES – ALTERAÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO E CONSTRUÇÃO DE PISCINA, SITO NO ENXERIM, EM SILVES -----------  
 ----------- REQUERENTE: Cabeça de Casal da Herança de Silvino Boto Rodrigues. --------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- Presentes informações da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, considerar cumpridos os condicionalismos da 
deliberação de 28/04/2015, aceitar os projetos das especialidades e emitir o respetivo título. --------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6. ASSUNTOS DIVERSOS  ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.1 - ASSUNTO – RELATÓRIO DE AUDITORIA ECONÓMICO-FINANCEIRA AO MUNICÍPIO 
DE SILVES - PROPOSTA DO EXECUTIVO MUNICIPAL PERMANENTE. ---------------------------------------  
 ----------- Presente síntese de auditoria, relatório de análise orçamental e financeira, de que se anexam 
fotocópias e se dão por transcritos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa interveio questionando “como foi escolhida a empresa, 
quais os critérios a serem utilizados, é que aqui não vejo nenhuma explicação. E isto é importante para 
mim; porque há uma empresa que fez um determinado tipo de trabalho, estou a falar da “POC, 
Alentejo”, e eu gostava de saber, como ela foi contactada e escolhida, porque a senhora presidente diz 
aqui que o fator valor foi decisivo, e se assim foi, pela lógica das coisas, só se pode comparar duas 
situações que se referem ao mesmo, a pergunta é, quais foram as outras empresas contactadas e se 
apresentaram propostas diferentes, isto se o valor foi um elemento determinante, como está referido 
na vossa proposta.---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Por outro lado, gostava de conhecer o trabalho desta empresa “POC Alentejo” porque 
segundo o email que me foi gentilmente enviado, refere que a empresa vai receber 26.400,00 (vinte e 
seis mil e quatrocentos euros) acrescido de iva à taxa legal em vigor, e repito não está em causa o 
trabalho da mesma, mas quero conhecer esta empresa, e o seu trabalho. ---------------------------------------  
 ----------- Dito isto, queria que ficasse agendado a frase em que utilizei no email que a Sra. Presidente 
me enviou a 17 de setembro de 2015, e que agradeço, em que diz “ 2) A escolha do procedimento de 
ajuste direto, para a formação do referido contrato, baseou-se estritamente num critério de valor”, 
assim que outras empresas é que estiveram envolvidas. --------------------------------------------------------------  
 ----------- Dizer à Sra. Presidente que sugeria que não colocasse à votação a sua proposta, que fixasse 
um prazo, conforme a anterior deliberação, para que os visados se pronunciassem querendo, e depois 
em função dessa pronúncia ou não pronúncia, nós podemos votar a proposta da Sra. Presidente de 
Câmara, estamos a falar de poucos dias, e à semelhança do que se passou na parte da manhã, não é 
bom extremar posições”.----- 
 ----------- A Sra. Vereadora Dra. Maria da Graça tomou a palavra dizendo: ---------------------------------------  
 -----------  “Se foram convidadas outras empresas, para além da “POC, Alentejo”, porque nos 
documentos entregues não refere nada; -----------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Depois, e acho que não foi dado a conhecer, pelo menos eu não tenho, o relatório feito pela 
“POC Alentejo”, o que tenho é o relatório do revisor de contas; ------------------------------------------------------  
 ----------- Outra situação é a de não vejo necessidade de serem mandatados pela vereação não 
permanente, visto já o ter sido por despacho da presidente, e não vejo necessidade de nós 
mandatarmos a Sra. Presidente de uma coisa que já está mandatada. -------------------------------------------  
 ----------- Há pouco fez a seguinte afirmação, “não tenho que ouvir os visados, no caso do 
contraditório”; por isso também não precisa da nossa concordância para mandatar, o quer que seja”. --    
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra esclarecendo que “toda a escolha da empresa de revisor 
oficial de contas veio a reunião de câmara e a sessão de assembleia relativamente à auditoria foi feita 
uma consulta informal a empresas, e o que está aí, foi precisamente que essa escolha foi feita 
atendendo à capacidade técnica, à experiência na prestação deste tipo de serviços noutras autarquias 
locais do país e claro conjugado com o preço baixo, e volto a dizer que esta mesma adjudicação de 
prestação de serviços foi objeto de parecer prévio, em reunião de Câmara e Assembleia. ------------------  
 ----------- Voltando, e porque me parece que as pessoas se estão a desviar do conteúdo, face aquilo 
que está lá escrito, o que é certo, é que quer a empresa, quer o nosso técnico de contas, afirmaram 
aquilo que são os dados específicos e oficiais que temos, o que o nosso revisor de contas fez, foi 
agarrar no que lhe foi enviado pela empresa de auditoria, e o conteúdo é similar ao que foi dado pela 
empresa e deu credibilidade ao que foi feito assinando o documento final. --------------------------------------  
 ----------- Gostaria de dizer e deixar apenas aqui uma citação «nós, não podemos agradar a Deus e ao 
Diabo». -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar por maioria, com quatro votos contra da bancada do PSD e PS e 
três a favor do executivo permanente, rejeitar a proposta. ------------------------------------------------------------  
 ----------- -----------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO -------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

--------- Votou a vereação PPD/PSD contra a aprovação da intenção do executivo em fazer 
avançar o processo referente à actual auditoria sobre parte das contas do município de 
Silves pelos seguintes motivo.----------------------------------------------------------------------  
----------a) O resultado da presente auditoria, no que tange à empresa Viga D'Ouro, é conhecido 
desde 2006, na sequência dos processos internos e auditorias que nesse ano tiveram lugar. 
Aliás, sobre esse assunto, o então executivo apresentou queixas à Polícia Judiciária, 
Ministério Público, Tribunal de Contas, Inspecção Geral da Administração do Território e 
Inspecção Geral de Finanças, que veio dar origem a processos crime, actualmente todos 
arquivados, tendo os executivo de então esgotado todas as hipóteses de recurso, com vista a 
clarificar, sem qualquer sombra de dúvida, a prática, ou não, de qualquer tipo legal de crime. 
Merece ainda nota, o facto da empresa Viga D'Ouro ter sido arguida e, até onde o município 
teve conhecimento, condenada pela prática de um crime de fraude fiscal.----------------------------
--------------------------------------------------------------  

---------Pelo que esta auditoria, no que toca a este ponto, mais não veio do que dizer o que já 
tinha sido dito. Acrescido do facto que uma auditoria não jurídica apresentar conclusões 
jurídicas, o que é, no mínimo estranho.------------------------------------------------------------  
---------Por fim, parece-nos um ato de gestão muito duvidoso, solicitar auditoria a 
situações já auditadas, pelo menos desde 2006.----------------------------------------------- 
---------b) Na sequência da apresentação da queixa supra referida, veio o ilustre Tribunal de 
Contas, efectuar uma auditoria às contas do município de Silves, que ainda hoje decorre. Pelo 
que nos parece prematuro interpor qualquer tipo de acção contra pessoas que não sabemos 
se deverão ser, ou não, responsabilizadas por certos actos. Aliás, as conclusões da 
própria auditoria sugerem que seria melhor esperar pela posição final do Tribunal de Contas e, 
após tal, avançar. Pelo que, impõe a prudência que se aguarde por tal decisão e, 
posteriormente, se decida o que fazer.-----------------------------------------------------------------Será ainda 
de referir que, é estranho que, tendo o resultado da auditoria sido entregue em Março do 
corrente, apenas seja sujeita a discussão 6 meses depois, pelo que se poderá concluir que ou 
ficou esquecida, ou então, tais resultados, não serão tão importantes como o actual 
executivo faz crer. Obviamente que não podemos sequer supor que estes resultados estejam 
a ser usados de um ponto de vista pol í t ico -partidário, facto que seria completamente 
inqualificável.---------------------------------------- 

 ---------Por todos estes motivos, os eleitos pelo PPD/PSD, votam contra tal proposta de 
decisão.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Declaração Voto do Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa:  ---------------------------------------------------  
 ----------- “A proposta que foi votada anteriormente pretende ouvir os visados e que Tribunal de Contas 
seja avisado dessa diligência e após a pronúncia ou não pronúncia dos mesmos, que seja enviado o 
relatório para o Tribunal de Contas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Não posso é em consciência permitir que um assunto tão sério, que visa pessoas, possa ter 
conotações politica, em que este executivo procure passado este tempo e depois de ter recebido o 
relatório quando o recebeu, vir agora numa entoada vitimização, procurar alibis para a não realização 
dos seus compromissos que apresentou ao eleitorado há dois anos atrás. --------------------------------------  
 -----------  Recordo que a atual Presidente da Câmara, já no outro mandato, tinha sido informada da 
situação por outra auditoria feita às obras adjudicadas à Viga D’oura, já nessa altura era, como é no 
presente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A vitimização e o alibi, para tudo o que não foi feito, ou foi feito, não deve ser misturado com 
este assunto. Como atrás disse é de uma inteira delicadeza, assim parece-me, que as palavras do 
executivo permanente na sua proposta em que “toda e qualquer ação de responsabilidade civil, 
extracontratual contra eleitos locais de anteriores executivos municipais permanentes diretamente 
envolvidos no processo Viga D’ouro” deverão ser “com base nos elementos analisados em sede de 
auditoria externa que vier a ser apurado e decidido pelo Tribunal de Contas” logo com o devido 
respeito toda e qualquer decisão que viesse a ser decidida no presente deveria ter que aguardar pela 
decisão de Tribunal de Contas. -----------------------------------------------------------------------------------------------   
 ----------- Por outro lado parece-me que a terceira proposta da Sra. Presidente da Câmara; “mandatar a 
vereação permanente da Câmara Municipal de Silves no sentido de diligenciar pela tomada das 
medidas pertinentes para avaliação da tempestividade para instaurar uma acção de responsabilidade 
civil extracontratual contra eleitos locais de anteriores executivos municipais permanentes, directamente 
envolvidos no processo "Viga D'Ouro", é infeliz de quem a fez, que a meu ver não tem conhecimento do 



 
 

 

 

 

alcance que a mesma enquadra, então pergunto eu, o que está o executivo permanente cá a fazer?! 
Estão à espera de serem mandatados para agir? Ora parece-me que assim não deverá ser, porque 
recordem o juramento que fizeram na tomada de posse.  -------------------------------------------------------------  
 ----------- Por isso, quero dizer que nos termos da lei à Sra. Pres. da Camara, à semelhança do que fez 
noutros processos, compete-lhe representar o município em juízo e fora dele, ou seja, desencadear 
toda e qualquer ação que achar por bem, em defesa do que ora pretende. Não pode é estar à espera 
de ser mandatada pela vereação para agir em conformidade com o conforto do apoio “político”, à 
revelia daquilo que vier a ser decidido pelo Tribunal de Contas, que tem competência, através do 
Ministério Público, para a instauração dos processos de responsabilização pessoal, solidária e 
humanitária dos decisores políticos e esta situação está acautelada. Por isso, e assim termino, no dia a 
seguir ao final do prazo concedido aos interpelados neste processo, solicito que seja agendada, 
novamente, uma proposta do executivo permanente, bem como seja estudado o envio para o Tribunal 
de Contas do relatório desta auditoria, relatório esse que, segundo uma leitura exaustiva que fiz, é um 
somatório de documentos internos, e por serem já do conhecimento do executivo permanente, na tese 
que defendem, já há muito que deveria ter sido apresentado ao Tribunal, o que nos fez neste momento 
votar contra é o timing, porque eu tenho a obrigação de comprir o que referi na minha proposta.” --------  
 ----------- A Sra. Presidente apresentou a seguinte Declaração de Voto: ------------------------------------------  
 -----------  “Agora percebo quanto ao sacrifício que referiu, e nestas situações reconheço – o é verdade.  
 ----------- Mas gostaria de dizer que não se está a interpor nenhuma ação de responsabilidade, não se 
está a querer avançar com nenhum processo, relativamente à proposta apresentada. Pedia que 
houvesse uma leitura cuidada nesse sentido. O que está a ser dito não consta na nossa proposta, não 
se está avançar com um processo e não se está a interpor ação nenhuma na nossa proposta final.  ----  
 ----------- Quanto à questão da data da elaboração do Relatório, março, e a sua não apresentação 
imediata, ela ficou a dever-se ao facto de termos mantido um contato frequente com o Tribunal de 
Contas e nessa senda fomos aguardando, porque nos disseram para aguardar, a remessa do 
Relatório deles, sendo que, inclusive, nos deram uma data previsível para a remessa do relatório final. 
O propósito era juntar esses dois relatórios e proceder à sua entrega na mesma data. Mas, uma vez 
que as coisas não se proporcionaram, porque eles foram apontando datas que depois não eram 
concretizadas, nós optamos por avançar e por isso, é que só veio agora. ----------------------------------------  
 -----------  Dizer novamente, que há aqui uma responsabilidade civil e financeira, que são totalmente 
destintas da nossa proposta que está apenas aqui feita no sentido de avaliar a possibilidade de se vir a 
interpor uma ação, é isso que se está a propor.  -------------------------------------------------------------------------  
 ----------- E já agora e aqui dirijo-me diretamente ao vereador Dr. Fernando Serpa, “nós não podemos 
“”estar de bem com Deus e com o Diabo””, atendendo a isso, nós não podemos ter duas posições 
distintas. Já a minha prestação como vereadora não permanente e atualmente como presidente tem 
sido a mesma.----------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------  
 ----------- Atendendo à sensibilidade deste assunto, como o senhor referiu, resolvemos trazer este 
assunto a reunião, para que vocês nos mandatassem, não porque nós não saibamos as nossas 
competências, e também não estamos esquecidos das nossas tarefas, e se bem se lembram, eu como 
vereadora não permanente, diversas vezes, mandatei o executivo permanente da altura, ainda que o 
mesmo tivesse competências no sentido de interpor processos e já na altura, na situação da Viga 
D’Ouro, do Plano de Diretor Municipal (PDM), e em diversas outras situações. Por isso, mais uma vez 
repito, trouxemos este assunto a reunião, não porque estamos esquecidos das nossas competências, 
mas porque achamos por bem envolver todos. Nós temos uma atitude democrática, lamento imenso 
esta situação, porque o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, vêm sempre dizer que não se faz nada e 
que andamos a utilizar alibis, nós não andamos a fazer nada disso, e eu não sou jurista, mas a 
proposta feita por nós não está a interpor nenhuma ação judicial”. -------------------------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, retomou a palavra dizendo “quero lembrar à Sra. 
Presidente e aos presentes, a coerência com a minha consciência e aquilo que disse no passado 
tenho no presente e daí que sou o único sentado nesta mesa, que apresentei várias petições pessoais 
assinadas; ao Sr. Procurador-Geral da Republica, à Direção Nacional da Policia Judiciária e ao Titular 
dos Inquéritos, por onde passou este inquérito, informando ao que ia e solicitando que fosse ouvido. 
Que eu saiba, nenhum dos presentes fez seja o que fosse, mas ainda estão a tempo de informar com 
os documentos que acharem pertinentes. O que eu não posso, é ai nós divergimos, é fácil falar e eu 
assumi na altura, como assumo, é saber que este processo está no Tribunal de Contas, quero saber 
se existe matéria, e claro se for chamado a apresentar-me como testemunha lá estarei a dizer por 



 
 

 

 

 

escrito tudo o que penso. Agora, não venham para aqui aproveitar esta situação para fins políticos, 
apurar a responsabilização pessoal, se a houver, das pessoas intervenientes.  --------------------------------  
 ----------- Mas as pessoas intervenientes, como a Sra. Presidente da Câmara informou, já estão ser 
interpeladas pelo Tribunal de Contas, então, não vejo necessidade de o fazer agora sem que haja 
decisão do Tribunal de Contas. Claro está, que por muito que se apure internamente, isso será sempre 
pouco, perante uma fundamentação jurídica e muito técnica do Tribunal de Contas.  -------------------------  
 ----------- Logo, Sra. Presidente, o desafio que faço agora, é que façam uma exposição ao Tribunal de 
Contas, e vocês têm competência para isso, se não quiserem esperar o prazo, que eu peço que seja 
pequeno, para as pessoas responderem e o processo vir cá. Se não, eu próprio farei o processo seguir 
para Tribunal de Contas, não tenho problema nenhum nisso. --------------------------------------------------------  
 ----------- Mas os senhores aproveitem este tempo, como executivo permanente, para  fazer uma 
exposição ao Tribunal de Contas, dizendo aquilo que vos vai na alma, com os fundamentos que os 
senhores têm. Eu, pessoalmente, no dia a seguir ao prazo que os senhores irão fixar, voltarei a fazer 
outra proposta para ir ao encontro de tudo aquilo que eu achar por bem. Por isso senhora Presidente, 
eu estou consciente e coerente com a minha própria consciência, tenho legitimidade para o fazer, tanto 
em relação a este processo, como ao da Praia de Armação de Pêra, como a muitos outros, que 
assumi e coloquei por escrito”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente retomou a palavra concluindo “como o Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa 
acabou de dizer, que interpelou aqui e ali, e agora pergunto-lhe: E isso resultou no quê?  ------------------  
 ----------- Não houve nada de concreto, eu penso que aqui, havendo uma situação concreta, é permitir 
avaliar para se chegar a uma resolução. E, se interpôs essas várias ações que diz que pôs e que nós 
também poderíamos interpor, questiono: Para quê?! Se você só irá decidir quando o Tribunal de 
Contas enviar o relatório deles, então não vale a pena, tudo o que fez e neste caso concreto foi em 
vão, porque o Tribunal de Contas ainda não se pronunciou, e estou a basear-me no que acabou de 
dizer, nas suas palavras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Volto a dizer, não pode estar ““ de bem com Deus e com o Diabo””, e isto é dirigido 
precisamente a si, temos que tomar decisões e neste caso concreto seria de avaliar”. -----------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, interrompeu dizendo “o que é que os senhores estão cá 
a fazer? Vão avaliar?” A Sra. Presidente interveio dizendo “e agora pergunto eu, se não dissemos 
nada iriamos ser criticados por si, porque o senhor critica e adjetiva muito a minha pessoa”. ---------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa, retomou a palavra dizendo “eu acho que os senhores 
deveriam ter aceitado a minha proposta, davam um prazo curto e suspendiam a vossa proposta”. -------  
 ----------- A Sra. Presidente interrompeu dizendo “o senhor vereador foi o que sempre mais criticou”. ----  
 ----------- O Sr. Vereador continuou dizendo “o que é que a senhora fez por iniciativa própria? A 
senhora não faz nada”. A Sra. Presidente questionou “e o senhor, no que deram as suas reclamações, 
diga-me o resultado de uma, um processo, que tenha tido a sua intervenção?” --------------------------------  
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa continuou dizendo que “vocês não fazem nada, os 
senhores travam, estão numa espectativa de agradar ““Deus e o Diabo”” e pior, tiveram a deslealdade 
de fazer comunicados.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente não faz nada e está sempre na expectativa, e isso vê-se na situação do 
Museu da Cortiça. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Eu fiz, reclamai, fui a Lisboa, no processo da Praia de Armação de Pêra estou à espera de 
ser ouvido”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente continuou dizendo que “eu não vou adjetivar a sua intervenção 
relativamente à praia de Armação e Pêra, e eu não sou formada em direito. Você contestou a 
deliberação de câmara, mas o que você devia ter contestado era a dominialidade daquele espaço e 
não o fez. Já temos a decisão do tribunal e eles não têm que se pronunciar, por isso não deu em nada. 
Eu por vezes tenho dúvidas sobre o seu conhecimento jurídico.” ---------------------------------------------------   
 ----------- O Sr. Vereador Dr. Fernando Serpa retomou a palavra dizendo: Sabe que está enganada 
sobre os processos e estou à espera que a Sra. Presidente faça alguma coisa relativamente a 
Armação de Pêra. Mais uma coisa, tenho a certeza que foram vocês que fizeram o comunicado 
anónimo”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- A Sra. Presidente voltou a referir, “continua a não me dizer nem um processo, está a ver já 
chegou lá. E de que comunicado anónimo está a falar? ---------------------------------------------------------------   
 ----------- O Sr. Vice-Presidente interveio dizendo “eu já te disse a ti que nós não temos nada a ver com 
isso, ele está a falar da altura da campanha eleitoral”. -----------------------------------------------------------------  



 
 

 

 

 

 ----------- O Sr. Vereador Paulo Pina, tomou a palavra dizendo que “solicito informação sobre o que a 
Sra. Presidente referiu em relação à aprovação da adjudicação com POC Alentejo, que veio a reunião 
de câmara e a sessão de assembleia, em que data veio? -------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.2 - ASSUNTO – PEDIDO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO PARA 
REALIZAÇÃO DA "FESTA DA NOSSA SRA. DA SAÚDE", A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 DE 
SETEMBRO, NO RECINTO DA CAPELA DA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, MONTE DE SÃO JOSÉ, 
EM SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES, COM INÍCIO ÀS 18H30 E TÉRMINO ÀS 00H00. ----------------  
 ----------- REQUERENTE: Paróquia de São Bartolomeu de Messines. ---------------------------------------------  
 ----------- Presente email, e requerimento de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, ratificar o despacho da Exma. Sra. Presidente de 
17/9/2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.3 - ASSUNTO – PEDIDO DE REEMBOLSO AO CLUBE DE FUTEBOL "OS 
ARMACENENSES", REFERENTE ÀS DESPESAS DE ELETRICIDADE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE 
ARMAÇÃO DE PÊRA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação secção de contabilidade, cabimento, Divisão de Desporto e Juventude, 
de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ----------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, conceder o apoio financeiro nos termos e 
condições da informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.4 - ASSUNTO – REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PROPOSTA DE FIXAÇÃO 
DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO E RELATÓRIO SOBRE O ESTADO DE 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente e informação da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística – Ordenamento 
Territorial, Despacho, Relatório, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------  
 ----------- A Sra. Presidente tomou a palavra dizendo que “segundo as normativas que tivemos 
conhecimento e saíram em maio sobre o ordenamento do território, temos que trazer a reunião de 
câmara, mesmo que estejamos em avaliação e colocar um prazo e é isso que trazemos aqui a 
votação.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, determinar o prazo e 18 meses, prorrogável por 
uma única vez, por um período máximo igual ao agora estabelecido para a elaboração da revisão do 
PDM de Silves.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  ---------- Aprovar a REOT e a sua remessa à Assembleia Municipal, bem como a sua submissão a um 
período de discurso público com a duração de 30 dias. ----------------------------------------------------------------  
 ----------- Mais se delibera aprovar a minuta de aviso que publicita a aprovação do REOT, bem como 
comunicar a CCDR Algarve o teor da presente deliberação. ---------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.5 - ASSUNTO - ACORDO DE COOPERAÇÃO PRÉ-ESCOLAS 2014-2015 - SERVIÇOS DE 
REFEIÇÃO E PROLONGAMENTO DE HORÁRIOS. -------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação do Setor da Educação, ofício da DGEstE, exemplares do Acordo de 
Cooperação, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.--------------- 
 ----------- DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar o Acordo de Cooperação Pré-escolar- 
2014-2015, mandatando a Sra. Presidente para a sua outorga. -----------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.6 - ASSUNTO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS A CRÉDITO. -----  
 ----------- Presente ofício da Divisão Jurídica e Administrativa, ofício dos CTT Correios de Portugal, S.A. 
e Minuta de Contrato de Prestação de Serviços, de que se anexam fotocópias e se dão por transcritos. 
 -----------   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato de Prestação de 
serviços Postais a Crédito, mandatando a Sra. Presidente para a sua outorga. ---------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.7 - ASSUNTO – CADERNO DE ENCARGOS PARA A ELABORAÇÃO DO CADASTRO 
DAS INFRAESTRUTURAS DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE 
SILVES.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- Presente informação da Divisão de Serviços Urbanos e Ambiente e caderno de encargos de 
que se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------   



 
 

 

 

 

---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, aprovar as peças procedimentais tendentes a 
instruir futuro procedimento concursal, relativo à elaboração do cadastro das infraestruturas do 
Sistema de Abastecimento de Águia do Município de Silves. ---------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.8 - ASSUNTO – AQUISIÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓTICA DA GLOBALGARVE. ---------------  
 ----------- Presente informação do Setor da Informática, emails da AMAL e título de transmissão, de que 
se anexam fotocópias e se dão por transcritos.  --------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, tomar conhecimento do teor da proposta, bem 
como considerar a oportunidade e disponibilidade da aquisição da rede de fibra ótica à Globalgarve em 
sede de elaboração do Orçamento para 2016. ---------------------------------------------------------------------------  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.9 - ASSUNTO – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO N.º 19.------------------------  
 ----------- Presente informação da Secção de Contabilidade, e modificação do orçamento de que se 
anexam fotocópias e se dão por transcritos.  ------------------------------------------------------------------------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por maioria, com três votos (3) a favor do executivo permanente, 
aprovar a proposta de Alteração ao Orçamento. Os Srs. Vereadores do PS e do PSD abstiveram-se. --  
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 6.10 - ASSUNTO – PROCESSO DE VIABILIZAÇÃO DA "VIA ALGARVIANA". ---------------------  
 ----------- Presente informação do Turismo, de que se anexa fotocópia e se dá por transcrito.  -------------   
---------DELIBERAÇÃO: Deliberar, por unanimidade, concordar com o teor da informação aprovando a 
transferência do montante de 1.744,97€ (mil, setecentos e quarenta e quarto euros e novecentos e 
sete cêntimos), para a Associação Almargem, destinada à Gestão do Projeto “Via Algarviana”. -----------   
 -----------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------- 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 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 ata 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.  ----------------------------------  


