
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Faro 

  

Na condição de membro da Assembleia Municipal, foi-me pedida, por uma 

munícipe da União de Freguesias da Conceição e Estoi, ajuda na resolução de 

um problema que a afeta, bem como aos vizinhos.  

A questão já foi apresentada pela queixosa ao Município, o qual, na pessoa do 

Senhor Presidente da Câmara e da Senhora Vereadora das Infraestruturas e 

Urbanismo, Arqta. Sophie Matias, em vão, em 2018 e 2019, já envidou esforços 

para a sua resolução. 

Tratando-se de uma situação que afeta gravemente a saúde de alguns 

munícipes, em particular da queixosa, familiares, inquilinos (casal com uma 

criança pequena) e vizinhos, vimos por este meio apelar a que, dentro das 

possibilidades de V/ Exa., diligencie no sentido de obrigar as autoridades 

competentes a uma investigação séria da situação real, em vez do alijar de 

responsabilidades, insensível e falho de humanidade. 

Identificação da munícipe queixosa: 

Maria da Conceição Pires Guerreiro Ramos, filha de António Guerreiro e de 

Maria Albertina, natural da Freguesia da Conceição - Faro, portadora do BI 

nº 4553004, emitido em Faro, com data de 14/09/2005, residente há quase 50 

anos na Quinta da Galvana, caixa postal 867 - Faro (União de Freguesias de 

Conceição e Estoi). 

Como é certamente do conhecimento de V/ Exa.  havia muitos anos que a D. 

Maria da Conceição Ramos morava na atual residência, quando, em 1990, 

foram instalados diversos postes de alta tensão da EDP para distribuição de 

eletricidade na zona, um dos quais no seu terreno, junto à habitação. 

Desde essa altura que a reclamante tem visto a sua vida e as de familiares 

infernizadas, em termos de saúde e bem-estar, por motivo dos campos 

eletromagnéticos criados pelos cabos de alta tensão que passam poucos 

metros acima da sua casa.  

O marido faleceu, em 29/8/2005, vítima de cancro, que a viúva atribui à 

influência nefasta dos já referidos cabos. A filha já teve de ser sujeita a duas 

intervenções cirúrgicas, de que resultou a extração de um ovário. 

Também os animais domésticos têm sofrido as consequências da proximidade 

dos postes, tendo aparecido alguns mortos.     



A D. Maria da Conceição, para além de problemas oftalmológicos 

(nomeadamente, sela turca vazia), ficou com grave distúrbio na tiroide. A 

munícipe tem recorrido frequentemente a ajuda médica, inclusivamente no 

domicílio, por se sentir mal. Conforme pode ler-se em atestado médico de 

3/9/2018, “apresenta um quadro álgico muito intenso, fadiga crónica, ansiedade 

generalizada e esquecimentos acentuados”. 

Dado que a situação afeta também a vizinhança, esta juntou-se num abaixo-

assinado endereçado à EDP, o qual recolheu mais de 80 assinaturas. 

Segundo a D. Maria da Conceição, um dos próprios técnicos, que se deslocou 

ao local para proceder a medições, não se sentiu muito bem. A opinião dos 

funcionários que se dirigiram ao local para atender às reclamações foi de que a 

situação não era nada boa para a saúde.  

Aquando da visita ao local com um meu camarada, também este acusou uma 

sensação de mal-estar quando se encontrava dentro da habitação. 

Tendo a D. Maria da Conceição reclamado à EDP, esta comprometeu-se a 

reduzir ou eliminar o ruído produzido pelo poste junto à casa, o poste nº 17. 

Sucede que a situação se vai mantendo, mostrando a EDP negligência, com 

total desprezo pela saúde dos cidadãos. 

Tendo a queixosa recorrido à Justiça, o Ministério Público arquivou o processo, 

a nosso ver, refugiando-se no cinzentismo da informação de que foram 

cumpridas as normas legais para a instalação dos equipamentos e de que 

foram realizadas diligências probatórias que, segundo a lei, dispensaram a 

avaliação de impacte ambiental.   

Não sendo cientificamente consensual a relação causa-efeito, muitos cientistas 

de áreas diversas têm chamado a atenção para o perigo dos campos 

eletromagnéticos para a saúde humana, quer no que respeita ao aparecimento 

de cancros, abortos espontâneos, malformações e outras doenças, mas 

também perturbações do sono, cansaço, depressões, irritabilidade e 

agressividade. A própria OMS, muito embora cautelosa relativamente ao tema, 

admite a possibilidade de prejuízos para a saúde. 

Dado que, salvo desconhecimento da nossa parte, a EDP nem sequer se deu 

ao trabalho de responder ao pedido de V/ Exa., na qualidade de Presidente do 

Executivo Camarário, vimos por este meio solicitar o desencadeamento dos 

mecanismos legais no sentido de obrigar aquela empresa a proceder à 

deslocalização dos postes, de modo a salvaguardar a saúde dos munícipes 

que residem na zona. 



  

Antecipadamente gratos, os nossos melhores cumprimentos, 

Augusto Taveira – membro do BE na Assembleia Municipal 

 

 






