
REQUERIMENTO 

 

Faro, 9 de agosto de 2021 

Ex.mo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Faro 

  

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

munícipe da União de Freguesias de Faro (Sé e S. Pedro) – Maria Manuela Rosa 

Marcelino, residente em Faro, no nº 17 da Rua Cruz das Mestras – ajuda na 

resolução de um problema que a afeta gravemente na sua saúde e na de 

familiares, problema esse já reportado ao Executivo Camarário a que V/ Exa. 

mui dignamente preside, sem que, no entanto, no entender da munícipe, tenha 

sido prestada toda a atenção que seria exigível, de que é exemplo a falta de 

resposta às exposições enviadas já neste ano, em 21/2, 12/3 e 9/4. 

Como será do conhecimento de V/ Exa., a situação já se vem arrastando 

desde 2019, e resulta, basicamente, das alterações substanciais levadas a cabo 

no prédio nº 15 da Rua Cruz das Mestras, pela empresa Cornija-Engenharia e 

Construção Lda., cujos proprietários residem na Praça Silva Porto nº 13. Os 

referidos proprietários abriram uma porta de passagem da sua residência para o 

prédio atrás citado, nº 15, que confina com o da munícipe queixosa e com o Hotel 

Adelaide, sendo que essas alterações passaram pela demolição/diminuição da 

largura de algumas paredes espessas originais, de modo a poderem aumentar 

a área útil da habitação. As alterações deram origem a rachas nas paredes dos 

prédios vizinhos, de um e do outro lado, como poderá testemunhar a proprietária 

do Hotel Adelaide (D. Adelaide). Nas referidas obras deveriam ter sido 

acautelados, quer a segurança quer os isolamentos acústico e outros. Antes das 



obras, as paredes eram maciças, havendo agora, pelo toque, a perceção de que, 

nalgumas zonas, se tornaram ocas. Acresce a preocupação com a instalação de 

uma piscina ao nível do 1º andar. Sendo o Algarve uma zona de grande risco 

sísmico, a munícipe questiona sobre qual a garantia de segurança dada pelo 

Departamento de Infraestruturas e Urbanismo – que foi a entidade que 

autorizou a obra – de ter passado a haver uma piscina (algumas toneladas 

de água), ao nível de um primeiro andar, completamente encostada à sua 

residência térrea de paredes de adobe.  

Como foi recorrentemente reportado pela munícipe, também há 

problemas no escoamento das águas pluviais provindas da cobertura 

telescópica da piscina, sendo manifestamente insatisfatória a resposta por parte 

dos responsáveis pelo Departamento de Infraestruturas e Urbanismo, de que 

“(...) salvo melhor opinião, o projeto de especialidade da Rede de drenagem de 

águas pluviais, não prevê qualquer escoamento para as parcelas confinantes”. 

As fotografias que se anexam, as quais já serão, porventura, do 

conhecimento de V/ Exa., evidenciam a abertura, bem visível, na separação 

entre propriedades, demonstrando não existir impedimento de que a água que 

cai sobre a cobertura telescópica (ligeiramente inclinada para o lado do nº 17, 

e que ocupa cerca de 2/3 da área do nº 15 da Cruz das Mestras) escorra para 

o telhado da munícipe Manuela Marcelino. Face à resposta pouco 

convincente, afigura-se-nos pertinente a pergunta: “Então, o projeto prevê o 

escoamento para onde? E se prevê, estará efetivamente o projeto a ser 

cumprido? 

Também conforme já foi amplamente reportado pela munícipe, o seu 

agregado familiar sofre imenso com a existência de vibrações associadas 



a algum tipo de equipamento, as quais só passaram a existir após a 

instalação da piscina, no prédio vizinho. Quando o referido equipamento está 

a funcionar, esteja ele relacionado ou não com a piscina, há uma forte 

perturbação, devido à pressão nos tímpanos, originando constantemente 

náuseas, que deixam a munícipe e o marido à beira do vómito, sobretudo se se 

aproximam da cozinha, a qual, certamente, confina com a zona onde supõem 

estar instalado o referido equipamento. A filha da munícipe, a trabalhar no 

estrangeiro, ao fim de poucos dias de estar de visita aos pais, queixou-se de que 

lhe doíam os tímpanos, e o filho, quando esteve alguns dias na casa, também 

se queixou da sensação de estar debaixo de água (uma vez mais, os tímpanos, 

a reagirem!). Já tem sucedido a munícipe (septuagenária) ver-se obrigada a 

levantar-se da cama e a sair da habitação às três e às quatro horas da manhã, 

para ir dormir para a casa da mãe, que fica relativamente perto.  

É possível que a incomodidade esteja associada a IRBF (Infrassons e 

Ruídos de Baixa Frequência), fenómenos já regulamentados em alguns países 

europeus. 

https://ec.europa.eu/environment/archives/greenweek2019/eugreenweek.eu/sit
es/default/files/2019-06/Risco-de-exposicao-a-IRBF-originados-por-TE-Joao-
Almeida.pdf 
 

Na sequência da conversa que eu próprio tive com os munícipes 

queixosos e com um vizinho conhecedor do contexto de compra das velhas 

habitações da Praça Silva Porto, foi-me dado perceber que os proprietários da 

Cornija-Engenharia e Construção Lda. compraram, naturalmente por bom preço, 

outras velhas habitações. Serão, porventura, por motivo da recusa da venda do 

nº 17 à Cornija, as represálias, tipo bullying, que a munícipe e familiares vêm 

sofrendo desde há anos, a bem dizer, desde 2014, altura em que a munícipe se 



propôs proceder à recuperação da casa que tinha pertencido aos seus pais, e 

respondeu, ao telefone, que não fazia negócios com ele (proprietário da Cornija), 

depois dos prejuízos que aquele tinha causado à sua habitação, aquando da 

construção do bloco de apartamentos na Praça Silva Porto: derrube da chaminé, 

usurpação de parte da parede, canos de água rebentados... 

Aquando das obras de recuperação, que a munícipe realizou na habitação 

dos pais (nº 17), também nessa altura houve lugar ao exercício de bullying sobre 

os trabalhadores, por parte do proprietário da Cornija, ameaçando que aquelas 

obras não iriam avante. 

Para além de todos os atropelos e dos estragos aquando das obras no nº 

15, como os provocados nas telhas – que foram tardiamente substituídas –, por 

acesso indevido dos vizinhos, o marido da munícipe viu-se frequentemente 

obrigado a ter de ir ao seu telhado apanhar lixo resultante das obras, ou para lá 

lançado. Mais, os munícipes queixosos mal podem servir-se do seu próprio 

terraço, pois os vizinhos do nº 15/Praça Silva Porto nº 13 fazem questão de 

assomar-se à porta do pátio contíguo ao nº 17, para mostrar, pelas mais diversas 

formas, o seu desagrado/incómodo, tendo o marido da munícipe chegado a ser 

insultado por um dos filhos dos proprietários da Cornija. Só neste contexto se 

pode entender que os equipamentos causadores de mal-estar – seja a que hora 

for –, sejam ligados a seguir a uma deslocação ao terraço para estender roupa, 

ou preferencialmente à noite, mais ou menos entre as 2 e as 6 horas da manhã, 

salvaguardado que está, naturalmente, o descanso dos proprietários da Cornija, 

que têm o quarto bem afastado, para o lado da Praça Silva Porto. 

Já se deslocou ao local uma Brigada de Fiscalização da PSP, não 

dispondo, porém, do equipamento adequado para apurar o nível das vibrações. 



Não obstante as diligências e a preocupação manifestada pela referida Brigada, 

os munícipes lesados não se conformam com o relatório entretanto elaborado, 

que se limita à conclusão de que “o proprietário da casa com piscina refutou que 

a maquinaria da piscina existente, pudesse ser a causa das vibrações 

mencionadas“. 

 A munícipe e o marido afirmam que a situação tem cada vez mais vindo 

a ser de tal modo insuportável que, presentemente, é raro dormirem em casa ou 

nela poderem permanecer muito tempo, pois a perturbação passou a ser 

praticamente as 24 horas do dia. Suspeitam que tenha sido essa a forma que os 

proprietários da Cornija encontraram para tentar “correr” com eles dali para fora. 

Senhor Presidente, os nossos munícipes merecem melhor atenção por 

parte do Município, quanto mais não seja naquilo que ao Município diz respeito. 

Não é justo que sejam deixados à mercê de quem tem poder financeiro e 

conhecimentos para poder “passar por cima de toda a folha”. 

Nesse sentido, e a exemplo do apoio, que agradeço, dado por V/ Exa. a 

uma munícipe da Freguesia de Conceição e Estoi, que acabou por fazer ceder 

a poderosa EDP, qual David contra Golias, peço-lhe que diligencie para que haja 

uma avaliação técnica, séria e independente, da situação descrita. Caso se 

apure não terem origem nas propriedades da Cornija os efeitos em causa, então 

que se averigue qual a sua origem e se diligencie no sentido de lhes pôr termo, 

a fim de que sejam efetivamente respeitados a saúde e o bem-estar da munícipe 

Manuela Marcelino e dos familiares.  

 

Antecipadamente grato pela atenção, os meus melhores cumprimentos, 

  



Augusto Taveira – membro do Bloco de Esquerda na Assembleia 

Municipal de Faro 

  

PS – Para facilidade, para além das fotos, anexo cópias das últimas 

reclamações/exposições, enviadas em devido tempo pela munícipe Manuela 

Marcelino. 






