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Ata nº 17  

Aos vinte e seis dias do mês do mês de fevereiro do ano de dois mil e 

dezanove, nesta cidade de Faro e Salão Nobre dos Paços do Município, 

reuniu pelas 21.00 horas, a Assembleia Municipal de Faro, em sessão 

ordinária, sob presidência do Presidente da Assembleia, Luís Miguel da 

Graça Nunes, com a presença da 1.ª Secretária, Ilda Maria Lita Pereira da 

Silva e do 2.º Secretário, João Manuel Bento Mota Lopes, com a seguinte 

Ordem de Trabalhos: 

1 - Aprovação de atas; 

2 - Período Antes da Ordem do Dia; 

3 - Adjudicação administrativa do concurso público promovido para a 

“Celebração de contrato administrativo de concessão de construção e 

exploração do crematório de Faro” – Proposta n.º 23/2019/CM – 

Conhecimento; 

4 - Apreciação, discussão e votação da Proposta de Recomendação sobre a 

criação do Orçamento Participativo das Escolas do Concelho; 

5 - Apreciação, discussão e votação da Proposta de criação da Comissão de 

Acompanhamento das Comemorações do 25 de Abril; 

6 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo 

municipal relativa ao pedido de autorização para celebração de contrato de 

concessão de serviços desportivos na área da docência de atividades 

aquáticas, náuticas, séniores, de promoção da atividade física e na área 

técnica de manutenção de instalações desportivas, a realizar no concelho 

de Faro - Proposta n.º 66/2019/CM; 

7 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo 

municipal relativa à composição dos júris para procedimentos concursais 

tendentes ao recrutamento de cargos dirigentes da estrutura orgânica da 

Câmara Municipal de Faro – Proposta n.º 39/2019/CM; 

8 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo 

municipal relativa à desafetação do domínio público municipal e afetação 

ao domínio privativo de uma parcela de terreno com 1.518,00 m2, sita na 

área de intervenção do Plano de Pormenor do Sítio da Má Vontade e Pontes 

de Marchil – Proposta n.º 42/2019/CM; 



Ata nº. 17                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   2 

26/02/2019 

 

 

9 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo 

municipal relativa à composição do júri para procedimento concursal para 

Diretor Delegado dos Serviços Municipalizados do Teatro Municipal de Faro 

- Proposta n.º 43/2019/CM; 

10 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à alteração dos termos da Hasta pública de 

um terreno situado no alvará de loteamento nº 04/03 - Proposta n.º 

47/2019/CM; 

 11- Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao pedido de certidão de deliberação 

fundamentada do reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização de uma atividade de operação de gestão de resíduos 

(Tractoterra, Lda., localizado no sítio do Besouro; União das Freguesias da 

Conceição/Estoi) - Proposta n.º 44/2019/CM;  

12 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à afetação de parcela de terreno, com a área 

de 1.205,29 m2, ao domínio público municipal, no âmbito da constituição e 

melhoria de caminho, no Sítio de Alagoas, na freguesia de Santa Bárbara 

de Nexe - Proposta n.º 56/2019/CM; 

13 - Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à afetação de parcela de terreno, com a área 

de 97,00 m2, ao domínio público municipal, no âmbito do Processo de 

obras nº 101/18 - Proposta n.º 21/2019/CM; 

14 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara Municipal 

acerca da atividade desta e da situação financeira do Município, nos termos 

da alínea c), do nº 2 do artº. 25º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro. 

15 – Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público. 

A Primeira Secretária procedeu então à chamada, verificando-se que estavam 

presentes os seguintes membros: 

Pedro Miguel Gama Cláudio (PSD); Luís Miguel Neves (PS); Francisco 

Manuel Mateus Domingos Conde Soares (PSD); Luís Miguel da Graça 

Nunes (PS); Teresa Alexandra Viegas Correia (PSD); Ilda Maria Lita Pereira 

da Silva (PS); Pedro Gonçalo Custódio Valente (CDS); Carlos Alberto (PS); 

Manuel Francisco Botelho Agulhas (CDU); Berta Paula Brito Cruz Silva 

Dias (PSD); Tatiana Henriques Homem de Gouveia (PS); Michel Tomás 
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Ribeiro (PSD); Carla Alexandra Alves Afonso Nunes (PS); José Vítor da Silva 

(PSD); Paulo Jorge Gonçalves Teixeira (PS); Augusto Arnaldo Nunes Otero 

Taveira (BE); Lígia Maria Pereira Santos (CDS); Susana Cristina da Silva 

Joaquim (PS); Catarina Alexandra Matos Marques (CDU); Paulo Sérgio de 

Jesus Baptista (PAN); Tiago Botelho Martins da Silva (PSD); João Manuel 

Bento Mota Lopes (PS); Catarina Rodrigues dos Santos (PSD); Carlos 

Manuel Vargas Santos (PS); Manuel Eurico dos Santos Mestre (MPT); Maria 

Manuela Palmeira Neto (PS); Vítor Manuel Pinto Ortega Reis Cantinho 

(PPM); Bruno Gonçalo de Azevedo Lage (PSD – Presidente da União das 

Freguesias de Faro Sé e S. Pedro); Steven Sousa Piedade (PSD – Presidente 

da Junta de Freguesia do Montenegro) e José António Viegas Leal Jerónimo 

(PS – Presidente da União de Freguesias Conceição/Estoi). 

Não estavam presentes: 

Cristóvão Duarte Nunes Guerreiro Norte (PSD); José Apolinário Nunes 

Portada (PS); João Manuel Camacho Gameiro Alves (PSD); Ana Lúcia Silva 

de Passos (PS); Fernando Manuel Correia Marques (PS); Dora Sofia de 

Oliveira Ferreira de Melo (CDS); Cátia Susana da Palma Morais Gomes 

(PSD) e Sérgio Vicente dos Santos Martins (CDU – Presidente da Junta de 

Freguesia de Stª. Bárbara de Nexe). 

 Foram presentes os seguintes pedidos de justificação de falta e 

substituição. 

- Do membro do grupo municipal do PSD, Cristóvão Duarte Nunes 

Guerreiro Norte, um pedido de substituição na presente reunião, por 

motivos profissionais, tendo sido substituído por Pedro Miguel Gama 

Cláudio (PSD). 

- Do membro do grupo municipal do PS, José Apolinário Nunes Portada, 

um pedido de substituição na presente reunião, por compromisso inadiável, 

devido ao exercício das atuais funções institucionais, tendo sido 

substituído por Luís Miguel Neves (PS).   

- Do membro do grupo municipal do PSD, João Manuel Camacho Gameiro 

Alves, um pedido de substituição na presente reunião, por motivos 

profissionais, tendo sido substituído por Michel Tomás Ribeiro (PSD). 

- Do membro do grupo municipal do PS, Ana Lúcia Silva de Passos, um 

pedido de substituição na presente reunião, por motivos profissionais, 

tendo sido substituído por Carla Alexandra Alves Afonso Nunes (PS). 
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- Do membro do grupo municipal do PS, Fernando Manuel Correia 

Marques, um pedido de substituição na presente reunião, por motivos 

profissionais, tendo sido substituído por Paulo Jorge Gonçalves Teixeira 

(PS). 

- Do membro do grupo municipal do CDS, Dora Sofia de Oliveira Ferreira 

de Melo, um pedido de substituição na presente reunião, por motivos 

profissionais, tendo sido substituída por Lígia Maria Pereira Santos (CDS). 

- Do membro do grupo municipal do PSD, Cátia Susana da Palma Morais 

Gomes, um pedido de substituição na presente reunião, por motivos de 

doença, tendo sido substituída por Catarina Rodrigues dos Santos, que 

após tomar posse, foi tomar lugar na respetiva bancada (PSD). 

Estavam presentes junto à Mesa:  

O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Rogério da Conceição Bacalhau 

Coelho; e os Srs. Vereadores, Sophie Matias (PSD); Adriano João Leal 

Cardoso Guerra (CDS); Carlos Jorge Matias Gonçalves Baía (PSD); bem 

como os Vereadores do Partido Socialista Carlos Miguel Bento Sengo da 

Costa; Carlos Pedro Sousa Gordinho; Ana Cristina Valadas Grilo e Aquiles 

Marreiros. 

Presidente da Assembleia Municipal – «Boa noite a todos, boa noite ao Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Faro e aos Srs. Vereadores, boa noite 

aos membros da Assembleia Municipal de Faro, e também ao público que 

está hoje aqui presente.  

Eu começaria por ler a convocatória desta sessão e a ordem de trabalhos da 

sessão ordinária. 

(leitura da convocatória com a ordem de trabalhos) 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Sr. Presidente, a minha sugestão 

e a minha proposta é a seguinte: nós hoje temos uma ordem de trabalhos 

muito extensa, temos várias moções, e uma vez que está hoje aqui bastante 

público, a minha proposta é que, depois das atas aprovadas, passar o 

ponto décimo quinto para o ponto um da ordem de trabalhos, porque o 

público acaba com certeza por estar aqui esta noite e nem sequer ter 

oportunidade de apresentar as razões que o traz aqui. Tenho dito, muito 

obrigado.» 
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Presidente da Assembleia Municipal – «O membro Carlos Alberto sabe 

que eu acompanho esse pedido, mas precisa da unanimidade dos membros 

da Assembleia Municipal.» 

O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Sr. Presidente, Srs. membros 

da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara Municipal e Executivo Municipal, 

caros e caros farenses boa noite.  

Este assunto poderia ter sido discutido quando se fez a marcação da 

Assembleia Municipal e eventualmente podia-se ter feito desde logo outro 

agendamento da ordem de trabalhos.  

Por regra, achamos que as regras são para cumprir, mas não nos choca, 

como já o fizemos também no passado, a alteração do agendamento 

programado. Aquilo que pedimos é, em contrapartida, que seja 

escrupulosamente respeitado o tempo que está destinado ao período antes 

da ordem do dia. Portanto, se nós estivermos todos de acordo que vamos 

cumprir os sessenta minutos regimentais no período antes da ordem do 

dia, bem como os tempos que estão destinados a cada grupo municipal, 

nada temos a obstar a que também se possa agora alterar a intervenção do 

público para o início. Muito obrigado.»  

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «É só para dizer que estamos 

de acordo com a proposta do Partido Socialista.» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Boa noite Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, 

membros dos grupos municipais aqui na Assembleia e público em geral. 

Tudo aquilo que sirva para contribuir para uma maior participação do 

público e dos farenses será recebido positivamente pelo PAN e acho que 

neste caso faz todo o sentido.» 

O membro da AM, Pedro Valente (CDS) – «Boa noite Sr. Presidente, na 

sua pessoa cumprimento todos os presentes, com uma palavra especial ao 

público que aqui está presente hoje, que nos honra com esta visita. 

Concordo com tudo o que aqui foi dito, penso que o público deverá falar 

primeiro, concordando com a alteração do ponto.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Não há mais pedidos de 

intervenção e portanto eu punha a proposta apresentada pelo Partido 

Socialista à votação.» 
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VOTAÇÃO 

Votos a favor – 30 

Abstenções – 00 

Votos contra – 00 

Face ao resultado da votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 

Presidente da Assembleia Municipal – «Foi aprovada por unanimidade e 

portanto estão reunidas as condições para passarmos o 15º ponto desta 

ordem de trabalhos, “Período de intervenção e esclarecimento destinado ao 

público” para o ponto n.º 2. 

Passemos então ao Ponto n.º 1, aprovada que está a ordem de trabalhos, 

para aprovação de várias atas. Eu julgo que as atas foram enviadas para 

todos os membros da Assembleia e portanto vamos prescindir da sua 

leitura, vou apenas enumerar o número da ata e a data e colocar 

prontamente à votação.» 

PONTO N.º 01 

Aprovação de atas 

Postas à votação, separadamente, as atas nºs 06 (04/05/18), 07 

(29/06/18), 08 (06/07/18), 09 (28/09/18), 10 (02/10/18), 11 (29/10/18) e 

12 (06/11/18), foram aprovadas por unanimidade dos presentes que a elas 

assistiram, de acordo com o n.º 3 do artigo 34º. do Decreto-Lei n.º 04/2015, 

de 7 de janeiro. 

Seguidamente passou-se ao: 

Ponto n.º 2 (ex-15) da Ordem do Dia 

Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público 

Presidente da Assembleia Municipal – «Nós temos oito inscrições de 

munícipes aqui presentes. O período de intervenção do público, do ponto de 

vista do regimento, são cerca de trinta minutos, dividindo pelos oito e 

arredondando a favor, porque acho que é esse o espírito da participação 

das pessoas, vamos tentar todos cumprir quatro minutos para cada 

intervenção, para não sairmos muito do que está regimentado. Mas 

seremos tolerantes, porque acho que é importante a vossa presença e 

participação na construção da cidade.» 

Usaram da palavra: 
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Sr. Munícipe João Lúcio Beles – Há vários assuntos que eu talvez tivesse 

que me pronunciar quando eles fossem discutidos, mas na medida em que 

a intervenção do público foi antecipada, queria levantar os seguintes 

assuntos: a Praia de Faro, desde que há um ano quando veio cá o Prof. 

Marcelo Rebelo de Sousa, que se tiraram umas fotografias aos buracos que 

se abriram na altura, desde aí os buracos continuam abertos, os montes de 

areia naquela Praia de Faro são por todos os lados, o que dá uma imagem 

muito negativa. Nunca a Praia de Faro esteve tão mal tratada como agora, 

eu gosto muito de lá ir e estacionar o meu carro em frente ao mar e ver as 

ondas a bater e continuam os montes de areia ali. A própria estrada para a 

Praia de Faro está cheia de areia de um lado e do outro e ninguém limpa 

aquilo, pelo menos para quando chove, haver um escoamento das águas, 

mas ninguém liga nenhuma. 

Acontece também que o acesso à praia, que toda a gente sabe que 

roubaram uma série de luminárias, em tempos e quando isso começou a 

acontecer a Câmara de Faro resolveu mandar fazer umas “bolachas” e 

tapar os buracos das luminárias que tinham sido roubadas, pior a emenda 

que o soneto. 

Inclusivamente, hoje tive conhecimento que também chegou à Junta de 

Freguesia do Montenegro um pedido para tapar uns buracos desses e que o 

Sr. Presidente da Junta, que está aqui, também mandou uma nota de 

serviço a dizer: tapem os buracos com bocados de madeira. Aquilo não é 

decente, aquilo não é nada. 

Eu tive oportunidade enquanto estava na Junta de Freguesia, de chamar à 

atenção que o estacionamento antes da Praia de Faro, que está agora 

sempre cheio de roulottes, primeiramente colocou-se árvores, o empreiteiro 

foi-se embora, mandou desligar o contador porque não estava para pagar a 

água e secaram uma série de árvores, ninguém cuida daquilo, não há uma 

casa de banho quando há centenas de roulottes lá estacionadas e deitam o 

lixo que produzem para onde? Para a Ria formosa! Que é para depois nós 

irmos comer as ameijoas, e não digo mais nada… 

Quanto à Estrada 125/10, que é a estrada que vem do aeroporto e que 

agora chega até Olhão, andou uma grande guerra se era o PS, se era o PSD 

que atrasou, que fez e que não fez. O que acontece é que esse arruamento 

não tem iluminação nenhuma, e eu passo por lá várias vezes. E o que mais, 

dói e aí refiro-me não só a esse espaço até à estrada de Olhão, mas a 
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própria Estrada do Aeroporto, as ervas crescem no meio da via, até já há 

palmeiras que nascem lá. Queixamo-nos à Câmara, diz que é com o 

Ministério do Ambiente, queixamo-nos ao Ministério das Estradas, que não 

sei já se é assim que se chama, diz que há uma empresa que está destinada 

a isso com quem também já cortaram relação e ninguém resolve coisa 

nenhuma. A Autarquia tem que agarrar nesse processo, porque quando se 

entra no concelho de Faro, é Faro. Faro é Faro! 

As reparações feitas na EN 125, eu já tive a oportunidade de chamar a 

atenção que as reparações que foram feitas pela FAGAR, especialmente nas 

Pontes de Marchil, uma série de tampas de esgotos ficaram mal tapadas. O 

Sr. Presidente mora um pouco antes da cadeia, mas se morasse naquelas 

casinhas baixas a seguir à cadeia, penso que é a toda a hora estarem a 

passar autocarros e ambulâncias, já para não falar nos carros da polícia. 

Portanto viver ali deve ser um martírio. 

Sr.ª Munícipe Sílvia Gordinho – Após cumprimentar todos os presentes a 

munícipe diz que vem falar de um assunto que já vem de há vinte anos 

atrás e nunca foi resolvido. Vem em representação da Rua do Compromisso 

e Rua Capitão Mor, uma vez que não podem estar todos presentes e o 

assunto refere-se aos ruídos e aos desacatos que continuam a acontecer 

naquela rua. 

A munícipe diz que não há polícia para todos, que já teve reuniões com o 

Sr. Presidente em privado, mas espera que agora em conjunto será mais 

fácil pois há mais opiniões e pode ser que fiquem a pensar um bocadinho. 

Ninguém gosta de ouvir batuques e as pessoas têm direito ao descanso 

durante a noite. 

A munícipe refere que nestas duas ruas em causa moram cerca de vinte 

pessoas, inclusive há uma residência de estudantes com problemas 

motores e psicológicos e as próprias professoras dizem que eles se 

assustam durante a noite, porque há desacatos, venda de droga e muito 

mais coisas negativas e nada fica registado. 

Acrescenta que o Sr. Presidente já teve algumas reuniões com alguns 

moradores, onde disse que ia colocar umas câmaras de vigilância, mas até 

ao momento ainda não existem, pois as mesmas poderiam reduzir um 

pouco mais os desacatos e a polícia controlar um pouco melhor. Mas 

realmente é difícil controlar quando as pessoas já estão alcoolizadas e 

continuam a beber até às tantas da manhã. Supostamente ninguém que 
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está aqui deve estar a estas horas naquele local, porque têm vida própria e 

no outro dia têm de trabalhar. Mas a munícipe, juntamente com a sua 

família, restauraram a casa de sua avó, que viveu naquele local toda a vida, 

investiram muito dinheiro e fez um alojamento local, um dos primeiros de 

Faro, agora já existem muito mais naquela zona. Há inúmeras queixas, mas 

as pessoas não vêm aqui porque a lengalenga é sempre a mesma.  

A munícipe diz que espera da sua intervenção, alguma resposta, que 

resolvam alguma coisa, porque entretanto tem de mandar clientes embora 

porque perguntam se é um local silencioso e não pode dizer que é. Em 

suma, a Rua do Crime, como ficou famosa, já abrange todas as outras que 

ficam nas traseiras. Inclusivamente a munícipe diz que já teve de devolver 

dinheiro aos hóspedes, porque as pessoas não querem ficar, dizem que é a 

rua do diabo, que é uma rua horrível. E pensa: será que na terra delas 

também é assim? Só que elas estão ali a pagar e a munícipe investiu o seu 

dinheiro, por isso queria uma solução. e não é só ela, são várias pessoas.    

Sr.ª Munícipe Conceição Santos – Depois de cumprimentar todos os 

presentes, o teor do assunto que a munícipe apresenta é o mesmo da 

munícipe que a antecedeu. Reforçando que desde 2014 reporta 

regularmente à Câmara os problemas de barulho e confusões naquela área, 

mas parece que não são levados a sério, tendo a sensação que o direito dos 

cidadãos, ou seja o direito individual das pessoas, não é tido como real ou 

como sério.  

Sr. Munícipe Manuel Almeida – Após cumprimentar todos os presentes, o 

munícipe diz que reside em Faro há mais de vinte anos, mudou de 

habitação há cerca de quinze anos e vive numa rua que não tem nome, que 

sempre foi em terra batida e continua em terra batida. Na altura em foi 

concluída a referida habitação, foi-lhe exigido um pagamento no valor de 

sete mil e tal euros na comparticipação para a execução da rua e até ao 

momento nada foi feito.  

Na altura o munícipe diz que solicitou que pelo menos fosse colocado tout-

venant para não ser uma rua cheia de lama, mas nada foi feito. Diz que já 

pediu, quando os serviços andam na zona a fazer limpeza das ervas, para 

deitar inseticidas naquela rua, mas dizem-lhe que a mesma não existe e por 

isso não fazem nada e tem de ser ele, munícipe, a fazê-lo. Inclusivamente 

para ir para casa, ele próprio, em anos anteriores teve de mandar colocar lá 
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dois camiões de tout-venant pagos do seu bolso, para, sem muita lama, 

poder entrar em casa. 

Refere o munícipe que a rua é a rua que foi batizada como Rua Projetada à 

Rua Luís de Camões, em Montenegro. A AMAL, que está a ser construída 

no início da rua, os serviços foram lá colocar a água e abriram uma vala na 

referida rua, no final do ano passado, tendo o munícipe no início deste ano 

ido à Junta de Freguesia e feito uma exposição por escrito a solicitar para 

compactarem a vala e tapá-la, mas a vala continua e nada é feito. 

O munícipe diz que paga as suas contribuições, como todas as pessoas 

daquela zona e por isso tem o mesmo direito de ter uma rua sem lama, 

disponibilizando-se para facultar o número de processo da obra que foi 

licenciada pela Câmara. 

Presidente da Assembleia Municipal – «Muito obrigado. Eu presumo que 

agora com estas informações, todos localizamos o ponto que o Manuel 

Almeida nos falou. 

Eu por acaso tenho uma pergunta para lhe fazer: disse que pagou sete mil 

euros para lhe fazerem o caminho, pagou a quem? À Câmara? Então, se 

tiver cópia desses documentos, eu agradecia que nos facultasse. Muito 

obrigado.» 

Sr. Munícipe José Gonçalves – O munícipe diz que reside em Faro 

recentemente.  

Adquiriu um imóvel na Rua de S. Pedro, fez a respetiva reabilitação e onde 

investiu uma quantia significativa, sendo que a sua intervenção é no 

mesmo sentido dos munícipes que usaram da palavra anteriormente acerca 

do panorama do que acontece todas as noites naquela zona.  

O munícipe refere que reside numa zona que é a zona ribeirinha, que é 

uma área de reabilitação urbana, é uma das poucas zonas que conserva 

algumas caracerísticas arquitetónicas da cidade de Faro e, provavelmente, 

é das zonas de Faro mais procuradas pelos visitantes estrangeiros e que 

não querem visitar prédios recentes, querem é ver arquitetura, querem ver 

tradição, e quando regressam à sua terra levam uma péssima imagem do 

que é esta cidade. 

Acrescenta também que teve o cuidado de descarregar o regulamento 

municipal sobre o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de 

diversão noturna e arriscar-se-ia a dizer que 90% deles não cumprem o 
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regulamento municipal em termos de ruído e em termos da exploração do 

estabelecimento. E, como já referiu uma munícipe, eles funcionam de 

portas abertas durante a noite, o que é completamente irregular, não têm 

insonorização acústica, no entanto estão licenciados para funcionar. 

Segundo a opinião do munícipe, isso significa que alguém dá prioridade a 

essa atividade em detrimento do descanso dos residentes, o que é 

completamente inaceitável e ilegal, uma vez que estão a infringir o 

regulamento municipal e as leis gerais relativas ao ruído. No entanto, 

ninguém parece fazer nada em relação a esta situação.   

Segundo o munícipe, o que se passa essencialmente é a falta de fiscalização 

dos chamados estabelecimentos de diversão noturna e em relação a isso 

gostaria de saber o que é que a Câmara Municipal tem a dizer. 

Sr. Munícipe Paulo Grey – Começa por retificar que não é munícipe em 

Faro, é munícipe em Lisboa, mas é investidor na cidade de Faro já há quase 

dez anos, no setor da aquacultura, onde está a tentar reerguer uma 

empresa centenária. Entretanto, também investiu na reabilitação urbana e 

o que o leva a intervir é o mesmo assunto do munícipe que o antecedeu, 

embora por circunstâncias diferentes. 

Refere que comprou a Casa Crispim, um imóvel classificado na Rua de S. 

Pedro, atraído para a área de reabilitação urbana e pela política da 

reabilitação urbana e estratégica que esta cidade tem.  

Acrescenta que está solidário com as pessoas que vivem naquela zona, 

embora não viva lá e não passe pelo martírio de não dormir durante a noite 

para ir trabalhar no dia seguinte, mas verifica que há uma clara 

divergência entre o que a Câmara estabelece como estratégia para a área de 

reabilitação urbana e o que acontece. Então pergunta: como é que é 

possível hoje em dia atrair alguém para ir viver para aquela zona? Claro 

que se podem atrair alguns incautos que ficam apaixonados pelo edifício, 

que ficam apaixonados pelo silêncio durante o dia, mas depois são 

aterrorizados pelo que se passa lá à noite. 

Refere ainda que o que pedem como investidores é o cumprimento das 

regras. Pois se a Câmara define uma área de reabilitação urbana, se define 

uma estratégia, a Câmara tem de dar passos para concretizar essa 

estratégia. 
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Refere ainda que a cidade de Faro sempre o acolheu, como um visitante e 

como um investidor, da melhor forma e foi isso que o fez continuar a 

investir nesta cidade. A beleza arquitetónica, a capacidade que a Ria tem de 

proporcionar coisas ímpares, inclusivamente produtos, e a cidade também 

com os seus imóveis e com as suas características, mas não pode ser só a 

Vila A D’entro, porque a Vila A D’entro, é muito pequeno. E se Faro quiser 

ser competitivo com Tavira, com Olhão ou com outras cidades, hoje em dia, 

tem que oferecer e o que isso vai trazer é bem-estar à cidade, riqueza à 

cidade e impostos à cidade. 

Para terminar, acrescenta que a cidade, para benefício de todos os seus 

munícipes, também tem que pensar em atrair mais investidores, porque 

isso vai ser um benefício para todos. Como investidor o que pede é que seja 

cumprido o que se tem apregoado como estratégia para a reabilitação 

urbana e cumprir a lei.   

Sr.ª Munícipe Maria Judite Martins – O assunto que a munícipe aborda é 

no âmbito das intervenções feitas por parte dos munícipes que a 

antecederam, relativamente ao ruído e desacatos na Rua de S. Pedro e zona 

envolvente.  

A munícipe refere-se ainda aos caixotes do lixo que existem naquela zona, 

bem como uma zona que está vedada por um muro, que da sua janela que 

é no 1.º andar se vê perfeitamente a lixeira que existe ali, pois já nem 

colocam o lixo dentro dos contentores, mas sim para dentro do recinto que 

está vedado. 

A munícipe alerta ainda para o facto de não haver luzes na Rua de S. 

Pedro, que já por si é uma rua perigosa neste momento, pois diz morar lá 

há vinte anos e nunca teve tanto receio andar naquela rua como tem agora. 

Sr. Munícipe Eduardo Peyroteo – Após cumprimentar todos os presentes, 

o munícipe refere que o que o traz hoje aqui é o célebre movimento que 

anda nos últimos dias pela cidade, que é um protocolo de acordo entre um 

clube da cidade (que nada têm a opor) e o município de Faro, clube esse 

que se chama Sporting Clube Farense. É um protocolo de cooperação que 

faz a utilização do relvado da pista de atletismo de Faro. Protocolo esse, 

celebrado a 14 de abril de 2014, entre o Sr. Presidente aqui presente e o 

então Presidente do Sporting Clube Farense, Sr. Barão. 
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Relativamente ao referido protocolo tem algumas considerações a fazer: 

quanto à pista de atletismo de Faro, é um instrumento que levou quarenta 

e dois ou quarenta e três anos aos atletas de Faro a conseguirem obter 

aquela infraestrutura e, ao fim deste tempo, vê-se aquela infraestrutura ser 

consignada a uma entidade privada. 

O munícipe diz que em termos internacionais está convencionado que uma 

pista de atletismo compõe-se de dois mecanismos, um é a pista de tartã e 

outro um relvado. Os mecanismos internacionais dizem que a pista de 

atletismo é composta por uma pista de tartã com o perímetro de 400 

metros, com um relvado no seu interior. Não é um estádio de futebol com 

um tartã ao seu redor. 

Acrescenta que em nada se opõe ao futebol, inclusivamente o seu nome 

está deveras ligado ao futebol internacionalmente. Tem ainda um familiar 

que é o treinador de futebol das camadas jovens na Federação Portuguesa 

de Futebol e, falando com ele, manifestando o seu desagrado relativamente 

a esta situação, ele disse que tinha razão, mas que era um problema local. 

O munícipe refere ainda que a celebração deste contrato, que a Câmara por 

vezes chama contrato de comodato e outras vezes diz que é empréstimo, 

fica sem saber onde é que a Câmara se consegue situar, mas dirá que é 

celebrado com uma entidade que é o Sporting Clube Farense, que não tem 

na sua atividade a modalidade de atletismo, apenas é praticado o futebol, o 

basquetebol, o ballet, o futebol júnior, futsal e a ginástica e algumas destas 

modalidade nem são praticadas pelo Sporting Clube Farense, são 

praticadas por uma associação que a Câmara alimenta e que se chama 

“Farense 1910”, a quem a Câmara subsidia escolas para a prática de 

futebol. Questiona que não sabe até onde esta situação pode ser legal, uma 

vez que se é uma associação os seus associados pagam cotização e a 

Câmara subsidia. 

Para além deste assunto, o munícipe refere-se ao facto de existir uma SAD 

de Futebol que está em processo de insolvência e foi constituída uma 

segunda SAD que utiliza o nome do Sporting Clube Farense, mas é uma 

entidade privada, maioria de capital privado, principalmente particular, 

nem sequer é do Sporting Clube Farense e que se chama “Sporting Clube 

Farense Algarve Futebol SAD”. É uma entidade completamente separada do 

Sporting Clube Farense, mas utiliza o nome para aquilo que lhe interessa. 
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Segundo o munícipe este protocolo torna-se obsoleto porque, consultando 

algumas das cláusulas, não sabe como é que a Câmara utiliza aquele 

recinto como prática de treinos de futebol profissional. Então estão a 

concessionar a uma empresa privada um instrumento municipal.  

Para terminar o munícipe diz que gostava de ouvir a opinião dos Srs. 

líderes municipais, bem como o Sr. Presidente da Câmara, de qual é a 

posição tomada a esse respeito. 

Sr. Munícipe Renato Andrade – Após cumprimentar todos os presentes o 

munícipe reforça a intervenção de todos os munícipes que intervieram 

acerca do assunto relativamente à Rua de S. Pedro, embora resida na Rua 

do Prior há trinta e sete anos, é pai de uma criança de três anos e diz que é 

inadmissível as condições que tem para morar na referida rua. Diz ter os 

pagamentos todos em dia, a casa foi herdada pelo seu pai, mas com um 

rendimento de seiscentos euros mensais, não tem possibilidade de sair 

daquela casa. 

A sua intervenção é apenas no sentido de pedir ajuda. 

Sr. Presidente da Câmara Municipal – «Boa noite, Sr. Presidente, Srs. 

Vereadores, Srs. membros da Assembleia, caros munícipes. 

Na prática temos três questões e eu iria responder à D. Sílvia Godinho, 

Conceição Santos, José Gonçalves, Paulo Grey, Maria Judite e Renato 

Andrade, em conjunto. 

A questão que coloca, penso que já reuni com todas as pessoas que aqui 

falaram, genericamente. Se não foram todas foram quase todas e é um 

assunto que temos de alguma forma vindo a acompanhar. Temos feito 

reuniões frequentemente com a PSP, a nossa fiscalização, não tanto quanto 

gostaríamos, com as limitações que temos, mas tem vindo a acompanhar e 

a fiscalizar dentro daquilo que é possível essa situação. Ainda há pouco 

tempo restringimos um horário a um dos bares que levou quase um ano a 

fazer isso. Todos os autos que entram no município são registados e são 

tratados e temos aplicado coimas quando isso é possível e portanto temos 

vindo a acompanhar, dentro dos meios que temos, essa situação. 

Têm todos razão naquilo que disseram, aquilo que eu vou dizer não retira a 

razão rigorosamente nenhuma. A maioria, ou praticamente todos os bares 

têm, em teoria, as condições todas, mas na prática, o ruído implica que as 

portas estejam fechadas, implica que as janelas estejam fechadas e o que é 
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certo é que isso não acontece. E há aqui duas questões que de alguma 

forma temos que separar também. Uma delas, nós não conseguimos de 

forma nenhuma ter nenhuma intervenção, que é o ruído que se passa na 

via pública. Quando as pessoas estão cá fora a beber, a conversar alto e a 

gritar, aí nós não temos instrumentos nenhuns para utilizar. Temos 

instrumentos, isso sim, para atuar relativamente aos estabelecimentos 

comerciais. 

A própria PSP também não tem instrumentos porque neste campo se 

alguém estiver na rua a conversar alto, a gritar a incomodar, ao fim ao 

cabo, a PSP pode identificar, mas mais do que isso não tem capacidade 

para intervir para além disso. E portanto há aqui, de alguma forma, uma 

impossibilidade de atuação prática relativamente àquilo que se passa.  

Agora, há coisas que se podem fazer e há coisas que estamos a fazer. Por 

exemplo, como digo, temos vindo a fazer fiscalização, temos vindo a aplicar 

coimas, neste momento recebemos um estudo da PSP, que são eles que 

fazem esse estudo, não somos nós, para instalar vídeo vigilância naquela 

zona e espero que o estudo esteja pronto dentro de pouco tempo. 

Recebemos um anteprojeto para se passar à fase de aquisição de 

equipamentos e podermos vir a montar.  

Portanto, sabemos aquilo que ali se passa, mas infelizmente os meios que 

temos e o quadro legal que temos, muitas vezes não permitem dar uma 

resposta cabal à situação que todos descreveram e que é verdadeira e real, 

infelizmente para todas as pessoas que ali estão. 

Podem pensar que estou aqui a jogar a responsabilidade para cima dos 

outros; não é verdade. Mas uma das coisas que têm que fazer sempre é 

chamar a PSP. Se não chamarem a PSP, é cada vez mais difícil atuar. 

Porquê? Independentemente daquilo que eles digam, e eu também percebo 

os agentes e todos nós percebemos, são pessoas como nós, mas se não 

houver registos de situações dessas é muito mais difícil nós atuarmos. Eu 

dou-vos um exemplo, só para terem uma perceção, agora para a vídeo 

vigilância e que nós queremos pôr um conjunto de câmaras espalhadas por 

aí, a PSP tem dificuldade. Por exemplo, uma das zonas que nós pedimos 

para eles colocarem e que não estão no estudo, é em frente à estação de 

caminho de ferro. E toda a gente sabe que lá se passam algumas situações, 

não com a gravidade qua aqui falaram nestas ruas que foram aqui 

referidas, mas o que é certo, é que é preciso justificar todos estes processos 
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e todos estes meios e muitas vezes as forças de segurança têm dificuldade 

em fazer essa justificação. E portanto o que pedia é que todas essas 

situações sejam reportadas e sejam chamadas. Não resolve no imediato 

nada, mas no futuro é mais fácil de trabalharmos relativamente a isso. 

Portanto, estamos de alguma forma a acompanhar esse processo e a tentar 

jogar com as armas que temos.     

Relativamente ao que o Sr. Paulo Grey falou da ARU, aquela zona pertence 

à ARU, mas a ARU é muito mais do que aquela zona. É praticamente toda 

esta zona da baixa, não é só ali mas é também aquela área que ali está. E é 

verdade aquilo que diz porque todos aqueles imóveis, que felizmente alguns 

têm vindo a ser recuperados, mas esta situação desvaloriza imenso toda 

aquela área. 

Relativamente ao que o Sr. João Beles referiu, da praia de Faro e da areia, 

aconteceu agora mais uma maré que trouxe essa areia. O primeiro objetivo 

é garantir a mobilidade, não estamos de alguma forma a limpar aquilo na 

totalidade, porque é um investimento grande e sabemos que amanhã ou 

depois de amanhã pode repetir-se e portanto estamos de alguma forma a 

fazer isso sem estar a usar todos os meios, a não ser garantir que as coisas 

funcionam.  

O estacionamento, é verdade, ele ainda não nos foi entregue, mas estamos 

a acompanhar isso e esperemos que possamos dentro de pouco tempo fazer 

lá alguma intervenção de recuperação daquele espaço.  

A Estrada 125/10 não é nossa, é das Infraestruturas de Portugal e são eles 

que de alguma forma têm a responsabilidade e fazem a manutenção de todo 

aquele espaço, mas tomamos nota para ver essa questão de solicitar junto 

deles a questão da iluminação, que aliás já o fizemos quando eles fizeram a 

Variante, só que aquilo que eles me dizem é que nessas áreas, fora das 

zonas urbanas, não têm previsto colocar iluminação. Mas, por exemplo, na 

rotunda da estrada de S. Brás bastava ter um candeeiro lá em cima para de 

alguma forma sinalizar aquela rotunda. 

Relativamente ao que o Sr. Eduardo Peyroteo disse e disse muito bem, uma 

pista de atletismo é uma pista de tartã com um relvado no meio e é isso que 

vai acontecer, é fazer um relvado lá no meio, com utilização durante o dia 

da parte do Sporting Clube Farense e nada disso colide com as atividades 

de atletismo que estão previstas e que vão continuar de alguma forma a 

funcionar. Muito obrigado.» 
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Presidente da Assembleia Municipal – «Eu quero agradecer a todos a 

vossa presença nesta Assembleia Municipal, acho que é muito importante a 

presença do público na Assembleia Municipal e a forma como colocaram os 

problemas. O Sr. Presidente da Câmara já respondeu àquilo que nesta 

altura poderia responder, nós próprios faremos chegar também as questões 

que colocaram formalmente à Câmara Municipal. E portanto queria 

agradecer mais uma vez a presença de todos. 

Vamos retomar a ordem de trabalhos da reunião, passando ao ponto 

número três da ordem aprovada que é o período Antes da ordem do Dia. 

Nós temos várias moções para discutir esta noite e temos também um Voto 

de Pesar.» 

Passou-se então ao: 

PONTO N.º 03 

Período Antes da Ordem do Dia 

O Membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – « “Voto de Pesar – O PAN – 

Pessoas–Animais–Natureza, vem desta forma expressar o seu profundo 

pesar e prestar uma última homenagem a João Santos, sócio fundador da 

Almargem – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do 

Algarve, e figura de grande predominância na defesa dos valores naturais e 

patrimoniais algarvios. 

João Santos era natural de Gouveia, na Guarda, biólogo de formação, 

estava radicado no Algarve desde 1979, onde residia desde então, em Loulé, 

onde exerceu a atividade de professor do ensino secundário. Em 1988 foi, 

com outros, sócio fundador da Associação Almargem. Integrou por várias 

vezes os corpos sociais desta Associação, algumas das quais como 

Presidente da Direção, ode se assumiu como o rosto desta, dando a cara 

por muitas lutas que marcaram a sua atividade ao longo das três décadas 

da sua existência, que este ano comemora justamente, tornando-a na 

associação de defesa do ambiente há mais tempo em atividade no Algarve. 

Em palavras da própria associação, o professor era «conhecido pelo seu 

pragmatismo, mas também pela sua inteligência e resiliência, associada a 

um humor sagaz. João Santos foi um notável e intransigente defensor do 

ambiente no Algarve, luta que abraçou sempre de forma abnegada, muitas 

vezes com sacrifício pessoal e familiar, e sempre com a coerência que lhe 
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era característica, granjeando por isso o reconhecimento de muitos que 

com ele se cruzaram, mesmo perante a diferença de opinião.» 

Deixa-nos um legado importantíssimo sendo a “Via Algarviana” um dos 

mais relevantes. Essencial para a prossecução de um ideal de 

desenvolvimento sustentável da Serra e Barrocal e ainda fundamental para 

o reconhecimento do seu enorme valor ambiental e cultural, bem como na 

forma como muitos de nós passámos a olhar e a valorizar a riqueza 

intrínseca deste belíssimo Algarve interior. 

A sua morte prematura constitui uma perda profunda, ao mesmo tempo 

que a sua vida e a energia que incutiu nas causas que defendia 

representará para sempre um marco de resiliência e motivação futura!» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Muito obrigado, agradeço este 

voto de pesar, quero aqui confessar que conhecia o João Santos e que tive 

oportunidade de trabalhar com ele, ainda há bem pouco tempo, numa 

iniciativa num outro forum democrático onde fez parte.» 

Passou-se então à votação do Voto de Pesar. 

Votos a favor – 30 

Abstenções – 00 

Votos contra – 00 

Face ao resultado obtido na respetiva votação o referido voto de pesar foi 

aprovado por unanimidade. 

Presidente da Assembleia Municipal – «Eu acho que aquilo que é justo, 

no final de um voto de pesar, é que se faça um minuto de silêncio. 

Convidava a Assembleia e a todos os presentes a fazermos um minuto de 

silêncio.» 

Seguidamente fez-se um minuto de silêncio em memória de João Santos. 

Presidente da Assembleia Municipal – «Continuamos no período Antes da 

Ordem do Dia, e agora dava a palavra ao grupo municipal do CDS-PP, para 

apresentar uma recomendação intitulada “Autocarros de Turismo na 

Cidade de Faro (Local de Paragem).» 

O Membro da AM, Pedro Valente (CDS-PP) – «Passo a ler a recomendação, 

que queremos que seja aqui aprovada hoje. 
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“Recomendação – Autocarros de Turismo na Cidade de Faro (Local de 

Paragem) 

Como é do conhecimento de todos nós, há já vários anos que a paragem no 

centro da Cidade de Faro destinada a autocarros de turismo para largada e 

recolha de passageiros se situa junto ao edifício da Alfandega, com um 

período de 15 minutos de permanência. Num local também destinado a 

cargas e descargas principalmente para os estabelecimentos hoteleiros e 

similares. 

Acontece porém que nesse mesmo local, foram instalados contentores 

subterrâneos de resíduos sólidos o que obriga na maior parte das vezes que 

os turistas se vejam obrigados a saírem dos autocarros em cima desses 

mesmos contentores. Não só pela falta de espaço, mas também porque a 

sua chegada por norma entre as 09h00 e as 10h00 da manhã coincide com 

o período autorizado para cargas e descargas e normalmente existem 

sempre viaturas de transporte de mercadorias a descarregar material. 

Queremos que Faro seja uma cidade mais acolhedora, de braços abertos 

aos que nos visitam, assim e enquanto não se encontre, e implemente uma 

solução definitiva para os autocarros de turismo recomendamos ao 

Município de Faro a implementação da solução provisória abaixo indicada o 

mais breve possível. 

Recomendamos que se termine com os lugares de estacionamento pagos a 

seguir à entrada do edifício da Alfândega, até ao início da rua das traseiras 

ou entrada do armazém desse mesmo edifício, para aí ser relocalizada a 

paragem destinada a autocarros de turismo, mantendo o mesmo período 

máximo para largada e recolha de passageiros existentes.”» 

O Membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «É mais uma questão para 

elucidar, e é um detalhe. Mantém-se o espaço destinado ao estacionamento 

da Alfândega ou esse espaço é eliminado?» 

O Membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Isto é uma matéria que eu 

próprio já trouxe a esta Assembleia Municipal. De facto, a anarquia que 

existe naquele espaço que é destinado a um ou dois operadores espanhóis 

que estacionam os carros ali, eu penso que houve ali uma evolução positiva 

em relação a esse espaço, mas penso que o mesmo podia ser alongado um 

pouco mais, porque as pessoas querem ficar no centro da cidade, querem ir 

ver a zona histórica da cidade, mas há um operador espanhol que quase 



Ata nº. 17                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   20 

26/02/2019 

 

 

todos os dias estaciona ali os autocarros e tem sempre grandes 

dificuldades, muitas vezes depois de deixar os turistas tem de ir estacionar 

ao pé do Teatro Municipal.  

Portanto, a Câmara é que sabe, mas penso que ainda há condições para 

alargar um pouco mais aquele espaço.» 

O Membro da AM, Vitor Cantinho (PPM) – «Esta sessão está a ser muito 

diferente das outras anteriores, penso que daqui para a frente podíamos ter 

mais esta dinâmica de participação na própria gestão do espaço público, e 

este caso do estacionamento de autocarros, que cada vez está mais em 

crescendo e vai ser cada vez mais acrescentada a necessidade de 

estacionamento de transportes públicos que demandam de Espanha; e essa 

ligação faz também com que o casco histórico e a baixa, digamos, de maior 

índice de diversão, que tem que ser pensada corretamente e também falar 

na importância do estacionamento pago, porque é dissuasor do 

estacionamento permanente durante o dia todo. Automóveis que não são, 

se calhar, nem da cidade e a ocupação de automóveis que não têm essa 

alternativa e invadem os passeios e após reuniões que temos tido na 

comissão para a questão da mobilidade e acessibilidades aos espaços, ver 

que cada vez mais ficamos sem locais de passagem e trajetos – não só de 

ciclovias que vem agora aí a revolução, finalmente chegou, com as 

trotinetes – e também do controle na área dos estabelecimentos similares 

de hotelaria que proliferam pela cidade, sobretudo no casco histórico e que 

cada vez vão aumentando mais, temos que contar com isso, e no conjunto 

destes problemas, eu volto a propor a definição de Planos de Pormenor que 

contemplem até a questão dos ruídos, dos decibéis.  

Muito obrigado.» 

O Membro da AM, Pedro Valente (CDS) – «É só para responder ao 

deputado do grupo municipal do PAN, já o fiz em privado, mas é prolongar 

a área.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Vamos colocar esta recomendação 

apresentada pelo grupo municipal do CDS-PP à votação.» 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 30 

Abstenções – 00 
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Votos contra – 00 

Face ao resultado obtido na votação a referida recomendação foi aprovada 

por unanimidade. 

Presidente da Assembleia Municipal – «A segunda moção, foi pedido para 

ser retirada em nome do Movimento Partido da Terra.» 

O Membro da AM, Catarina Marques (CDU) – « “Moção – Saudação ao Dia 

Internacional da Mulher.” 

No dia 8 de março assinala-se o Dia Internacional da Mulher. Uma data 

histórica na luta das mulheres em defesa os seus direitos. Uma data que 

passou a ser uma referência no mundo inteiro em memória da luta corajosa 

das operárias têxteis de Nova Iorque, pela redução do horário de trabalho, 

contra a discriminação salarial e a exploração a que estavam sujeitas. 

Em Portugal, a data começou a ser celebrada no tempo do fascismo e da 

clandestinidade por organizações de mulheres que reivindicavam igualdade 

e melhores condições de trabalho e de vida. 

É com a Revolução de Abril que as comemorações do Dia Internacional da 

Mulher se realizam, pela primeira vez, em liberdade e democracia, unindo e 

mobilizando muitas mulheres para a luta nos vários domínios da vida do 

país. 

Ao longo deste tempo, a ideologia dominante tem procurado subverter a 

história e o significado do Dia Internacional da Mulher com ações de 

caráter consumista de alienante para desviar as atenções dos problemas 

que, de facto, afetam as mulheres, tentando destruir o sentido das suas 

lutas, com vista à apatia e à indiferença. 

A realidade demonstra-nos, todos os dias, a importância da celebração do 

dia 8 de março e a importância da luta das mulheres. Portugal continua a 

registar níveis gravíssimos no que diz respeito à violência doméstica, um 

problema que atinge mulheres de todas as idades, que se reflete na saúde, 

na habitação, no trabalho, na escola e na vida e no quotidiano de muitas 

famílias e crianças. 

É necessário e urgente que a legislação em vigor, seja aplicada em todos os 

domínios, nomeadamente na prevenção, na proteção e na reparação das 

vítimas de violência doméstica, e que as políticas públicas garantam os 

seus direitos e sejam reforçadas de investimento ao nível dos recursos 
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financeiros, humanos e técnicos nos diversos serviços públicos que 

intervêm nesta área. 

Os eleitos da CDU nesta Assembleia Municipal saúdam o Dia Internacional 

da Mulher e encorajam todas as mulheres a continuar a uma justa luta, 

pela cultura e o progresso da Humanidade, na sua intervenção contra as 

desigualdades, violências e discriminações, por uma verdadeira política de 

igualdade, paz e justiça social e propõe que a Assembleia Municipal de Faro 

os acompanhe nesta saudação e neste encorajamento.”» 

O Membro da AM, Teresa Correia (PSD) – «Boa noite a todos. Queria 

cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente 

da Câmara Municipal, todos os deputados e o público em geral. 

Gostaria de referir o seguinte: em relação à questão da saudação eu 

considero, em nome do Partido Social Democrata, que obviamente nós 

estamos em geral contra todas as injustiças e todas as desigualdades que 

ainda permanecem na nossa sociedade, e portanto é óbvio que ainda há um 

grande caminho para fazer a nível de decisões políticas. Mas mais do que 

as decisões políticas, as matérias das práticas. E o que eu julgo que é 

importante salientar é sobretudo o seguinte: a nível educacional, na minha 

opinião, devia haver uma tónica na formação nas escolas deste tipo de 

fenómenos. Isto é o que eu sinto, porque é lá que se criam estas situações 

logo de início.  

Em geral, o que eu queria dizer é que já fizemos, pelo menos no meu tempo, 

recordo-me que fiz uma ação no Dia Internacional da Mulher, que até foi 

bastante participada, num dos eventos culturais que tivemos, e que 

efetivamente isto é uma questão transversal e não propriamente tão 

sectorizada a nível da CDU, nesse sentido que eu queria dizer. Portanto, eu 

considero que isto é uma questão mais transversal da sociedade, atravessa 

todos os níveis sociais e são problemas de cultura de base e temos um 

percurso a fazer e que efetivamente é uma questão de votar a favor neste 

caso. Muito obrigada.» 

O Membro da AM, Manuela Neto (PS) – «Cumprimento na pessoa do Sr. 

Presidente da Assembleia Municipal todos os presentes. Quero reforçar a 

ideia sobre o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. 

O Dia Internacional da Mulher continua-se a justificar, portanto é um dia 

que se justificará sempre enquanto houver discriminação de género. E a 
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descriminação de género ela existe culturalmente, ela está assumida 

culturalmente!  

A desigualdade manifesta-se a vários níveis, a nível salarial, a nível de 

educação que homens e mulheres têm, a nível da conciliação entre a vida 

doméstica e a vida do trabalho. As mulheres são preteridas ao nível do 

trabalho porque o sistema de conciliação entre homens e mulheres não é 

equitativo. Estudos que li há pouco tempo dizem que demoraremos cinco 

gerações até a divisão das tarefas domésticas serem igualitárias. Cinco 

gerações serão cento e vinte e cinco anos, ou cem anos na melhor das 

hipóteses. 

Portanto, estas diferenças que existem, elas repercutem-se nas mais 

simples coisas, desde a linguagem que nós usamos, basta ver os livros 

escolares, os manuais escolares, basta ler os livros infantis, onde as 

meninas são sempre as princesas e há os príncipes. As princesas precisam 

de salvação, precisam de protetor e o príncipe é o salvador, é aquele que vai 

proteger. Portanto, cria-se desde a mais tenra idade uma representação 

social em que a menina precisa de ser protegida e o menino é o protetor. 

Isto vai continuando, os estereótipos de género contêm estes elementos, 

que a mulher é aquela que cuida, é a cuidadora é a que precisa de proteção 

e o homem é o forte.  

É evidente que se eu fosse recrutador, se fizesse recrutamento numa 

empresa, eu prefiro um trabalhador que seja forte, que seja competitivo, 

que possa estar a horas no trabalho, que não tenha problemas de 

conciliação, porque também as nossas empresas não estão mentalizadas 

que isto é uma questão ética e é uma questão de consciência social e 

portanto nós todos, sociedade, temos grandes passos a percorrer até que, 

de facto, este dia deixe de ser necessário. 

Falou-se aqui na violência doméstica, a violência doméstica é uma 

vergonha para o nosso país, é uma vergonha nacional os níveis de violência 

doméstica, o nível de mulheres que morreram. Esta também é uma 

violência relacionada como o género, porque os estereótipos antigos do que 

é ser homem e do que é ser mulher, entre marido e mulher não metas a 

colher etc. etc., continuam mais presentes na nossa sociedade do que 

aquilo que nós desejaríamos. 
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Espanha conseguiu acabar com este flagelo que é a violência doméstica e 

tinham níveis de violência doméstica idênticos a nós. Penso que as boas 

práticas são para se copiar, as boas práticas são para se utilizar. Compete-

nos a nós todos que temos eventualmente ou não maior consciência social 

porque estamos aqui neste meio, mas estar alertados para este tipo de 

problemática.» 

O Membro da AM, Pedro Valente (CDS) – «Esta Assembleia Municipal tem 

estas vicissitudes: que a professora Manuela Neto falou antes de mim e 

disse muitas das coisas que eu queria dizer. Mas não posso, tal como 

fizemos o ano passado, de deixar de aprovar esta saudação ao Dia 

Internacional da Mulher, porque consideramos que ainda existem muitas 

injustiças no mundo. E para não estar aqui a falar no que já foi dito, nós 

vamos votar a favor desta moção.» 

O Membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «O PAN é contra todas as 

formas de discriminação e opressão – somos todos, evidentemente – e 

sabemos que muitas vezes as mulheres não têm as mesmas oportunidades, 

estão sujeitas a injustiças enormes. Infelizmente e recentemente temos tido 

conhecimento de vários casos na comunicação social.  

Noto aqui também a intervenção do grupo do PS e da professora Manuela 

Neto, sobre a forma como alguns estereótipos vêm desde a infância e que 

também começam logo nos brinquedos que se oferecem às crianças, é a 

cozinha para a menina e é a arma para o rapaz. Logo aí estamos de alguma 

forma a influenciar o que será o percurso dessas pessoas ao longo da vida. 

Portanto, estamos de acordo com a recomendação naturalmente, e também 

em breve iremos apresentar uma recomendação neste sentido, com este 

tema, e vamos votar favoravelmente.» 

O Membro da AM, Vitor Cantinho (PPM) – «Eu queria falar sobre a 

violência. Acho que é importante focar neste momento os quarenta e cinco 

anos de Abril e parece que não há resultados em função de dificuldades 

que existem. O PPM vai votar a favor, sem dúvida, é uma coisa evidente e 

óbvia para toda a gente, mas ia falar na violência que é dirigida pela 

comunicação social. É impressionante, as primeiras páginas, ou as 

aberturas dos noticiários na televisão, ou a quantidade de filmes, até de 

animação infantil, que esgotam tudo o que é explosivo, tudo o que é 

contaminante de violência. Não se trabalha para a paz em lado nenhum, 

não se vê trabalhar na paz!  
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E esta pacificação é importante, sobretudo numa constatação que eu 

cheguei de que a liberdade em geral, isto é todos aqueles que estão detidos 

e que esgotam as instituições prisionais, naturalmente que estão também 

os de por violência doméstica, mas é uma pequena parte há violência por 

todo o lado noutros campos e este aumento de estatísticas é após 74. Acho 

que vale a pena verificar e meditar sobre isso. 

Esta democracia ficcional que está a acontecer está longe dos parâmetros 

da igualdade, muito longe. E também na justiça, a judicialização da política 

é uma coisa impressionante, ninguém dá conta dessa interferência. E 

policiamento e regulamentação são também importantes mas tem que se 

dar o exemplo prático. Obrigado» 

O Membro da AM, Berta Dias (PSD) – «Exm.º Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro, Srs. Vereadores, 

Srs. Deputados, Exm.º Público. 

O Dia Internacional da Mulher continua, em pleno século XXI, a ter o 

mesmo significado que nos seus primórdios, a 28 de fevereiro de 1909, 

ainda que os desígnios sejam outros. 

O Dia da Mulher não é em todo o mundo. Realçam-se três aspetos: a 

igualdade salarial; o assédio, que é uma forma de intimidação; e países 

onde as mulheres pedem licença para viver. Assim, recordo na atualidade 

as mulheres na Venezuela para as quais damos um alento, um voto para 

não desistir.» 

O Membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «Obrigado, Sr. Presidente, na 

sua pessoa cumprimento todos os membros da Assembleia, o Exmº 

Executivo e o público presente. 

Eu não vinha intervir neste debate, até porque como era de esperar o Bloco 

de Esquerda apoia completamente esta Moção, mas vejo-me obrigado a 

intervir, porque um membro da Assembleia, com toda a legitimidade, 

referiu que depois de setenta e quatro é que a violência doméstica 

exponenciou. Eu estou completamente em desacordo. Evidentemente que 

depois de setenta e quatro, com a liberdade de imprensa, liberdade de 

informação, tudo isso, sabemos de coisas que se passam que não se 

sabiam antes de setenta e quatro. E antes de setenta e quatro, e mesmo já 

depois, havia uma coisa que era: “entre marido e mulher não metas a 

colher”. E agora recentemente, e que o Bloco de Esquerda teve até uma 
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responsabilidade muito efetiva no Parlamento, conseguiu-se tornar crime 

público a violência doméstica. Isso é muito importante e portanto eu não 

queria deixar passar esta questão sem fazer este reparo. Muito obrigado.»  

O Membro da AM, Vítor Silva (PSD) – «Boa noite, Sr. Presidente, Sr. 

Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Eleitos locais, Exm.º Público. 

Muito sucintamente: esta Moção sobre o Dia Internacional da Mulher não 

retrata só, penso eu, casos de violência doméstica que são sempre 

reprováveis.  

Eu só intervenho no sentido de chamar a atenção para um aspeto, que é: 

aquilo que é aprovado nesta casa deve ser cumprido. E eu vou somente 

retratar (e tenho aqui se alguém quiser ver) uma Moção que foi aprovada 

aqui nesta casa em 08 de março de 2013, por proposta do Movimento 

Democrático das Mulheres, através da CDU, em que se propunha – e foi 

aprovado por unanimidade nesta casa – a atribuição de nomes na 

toponímia da cidade e do concelho de Faro, a oito mulheres ilustres do 

Algarve e de Faro. Eu pergunto: desta Moção que foi aprovada, o que é que 

foi levado à prática de 2013 até hoje, no sentido de ser atribuído o nome 

destas oito mulheres ilustres, farenses e algarvias na toponímia da cidade? 

Eu penso que isso é uma das formas de dignificar a mulher no Dia 

Internacional da Mulher. É levarmos à prática aquilo que foi aprovado 

nesta casa, no sentido de num princípio igualitário homem/mulher ser 

cumprido aquilo que nesta casa lhe é atribuído e foi aprovado por 

unanimidade. Muito obrigado.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Não havendo mais pedidos de 

intervenção, vamos colocar esta Moção proposta pela CDU “Saudação ao 

Dia Internacional da Mulher” à votação.» 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 30 

Abstenções – 00 

Votos contra – 00 

Face ao resultado obtido na respetiva votação a referida Moção foi aprovada 

por unanimidade. 
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Presidente da Assembleia Municipal – «A próxima Moção foi apresentada 

pelo grupo municipal do Bloco de Esquerda e intitula-se “Pelo Combate à 

Violência de Género”.» 

O Membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «As minhas desculpas, se vou 

tornar um pouco repetitivo, os assuntos que já vieram a esta Assembleia, 

mas vou ler então a Moção que foi apresentada: 

“Moção – Pelo Combate à Violência de Género 

Considerando que: 

(i) O combate à violência de género é um dos maiores desafios das nossas 

sociedades; 

(ii) A violência de género toma várias formas, sendo Portugal assolado 

por um número de crimes de violência doméstica e violação muito 

elevado e maioritariamente direcionado contra mulheres, os quais devem 

fazer ponderar as medidas implementadas até hoje e novas formas de 

combater este flagelo; 

(iii)  Segundo o Observatório de Mulheres Assassinadas da UMAR, nos 

últimos 15 anos (2004 a 2018) morreram 503 mulheres e cerca de 600 

foram vítimas de tentativas de assassinato. No mesmo período, mais de 

1000 crianças ficaram órfãs. 

(iv)  Em 2018, registaram-se, em Portugal, 29.734 participações do 

crime de Violência Doméstica; 

(v) Por outro lado, a violência doméstica é o crime contra pessoas que mais 

mata em Portugal. Este crime continua a assumir-se como uma das 

principais formas de criminalidade, sendo que, nos crimes contra 

pessoas, é apenas superado em número de ocorrências pelo crime de 

ofensa à integridade física simples, segundo dados do Relatório Anual de 

Segurança Interna de 2017 (RASI 2017). 

(vi)  Apesar de, passados 18 anos, ser pacífico na sociedade portuguesa 

o mérito de se ter tornado a violência doméstica crime público, apesar 

das inúmeras campanhas de sensibilização, apesar de todas as 

denúncias, o crime de violência doméstica continua a ter uma 

prevalência muito grande; 

(vii)  Só neste ano, 2019, já foram assassinadas 11 mulheres e 1 

criança em contexto de violência doméstica e de relações de intimidade. 
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Nestes casos, existiam já processos, queixas, tentativas de pedir ajuda 

que não foram ouvidas por ninguém. O sistema que deveria apoiar as 

vítimas de violência doméstica continua a falhar redondamente;  

(viii) Por outro lado, o crime de violação atinge, sobretudo, mulheres e 

crianças. Apesar da neutralidade prevista no tipo legal de violação 

quanto ao género da vítima, este crime é, indubitavelmente, uma forma 

de violência de género, e uma das mais invisíveis. 

(ix)  Em Portugal, de acordo com os dados do RASI 2017, as 

participações do crime de violação aumentaram, de 2016 para 2017, 

21,8% e foram apresentadas 408 queixas às forças de segurança. 

Segundo a mesma fonte, a esmagadora maioria dos agressores 

enquadra-se em relações de proximidade familiar ou de conhecimento, 

sendo por isso falsa a ideia de que o crime de violação é cometido por 

estranhos. 

(x)  Neste quadro, afigura-se a necessidade de um debate aprofundado e 

sério da sociedade portuguesa, que ouça com mais atenção as várias 

organizações que trabalham diariamente com estes casos de violência, 

bem como organizações internacionais e profissionais da justiça, entre 

outros. 

(xi) O parlamento português tem tido, em especial no último ano, várias 

discussões e apresentou iniciativas legislativas referentes a esta 

problemática específica da violência doméstica e violação, de que 

destacamos: 

a. Projeto de Lei 976/XIII (BE) - Altera o Código Penal, reforçando o 

combate à violência doméstica, sexual e sobre menores (46ã alteração ao 

Código Penal); 

b. Projeto de Lei 977/XIII (BE) - Altera o Código de Processo Penal, 

alargando a possibilidade de aplicação de prisão preventiva e limitando a 

aplicação da figura da suspensão provisória de processo (31ã alteração ao 

Código de Processo Penal); 

c. Projeto de Lei 978/XIII (BE) - Cria os Juízos de Violência Doméstica; 

d. Projeto de Lei 1013/XIII (PAN) - Procede à alteração do artigo 41° da Lei 

n° 112/2009, de 16 de setembro, reforçando os trâmites de cooperação 

das entidades empregadoras com os trabalhadores vítimas de violência 

doméstica; 
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e. Projeto de Lei 1017/XIII (CDS) - Altera o Código Civil, criando a 

indignidade sucessória dos condenados por crimes de violência 

doméstica ou maus tratos; 

f. Projeto de Lei 1047/XIII (PAN) - Altera o Código Penal, nomeadamente o 

crime de violação, adaptando a legislação à Convenção de Istambul 

ratificada por Portugal; 

g. Projeto de Lei 1058/XIII (BE) - Procede à alteração dos crimes de violação 

e coação sexual no Código Penal, em respeito pela Convenção de 

Istambul (47ã alteração ao Código Penal); 

h. Projeto de Lei 1105/XIII (BE) - Possibilita a aplicação de imposição de 

condutas ou a proibição de contacto quando há fortes indícios da prática 

do crime de perseguição (33ã alteração do Código de Processo Penal); 

(xii)  Parte das propostas estão em especialidade, outras foram já 

rejeitadas, mas, no geral, o que se tem depreendido do debate público 

sobre estas matérias é que existe pouca vontade política para fazer 

alterações à legislação. O argumento tem sido que é preciso investir mais 

na formação dos e das profissionais. 

(xiii)  Concordando com a necessidade permanente de existir formação, 

os números indicam claramente que isso não chega. Tudo o que se fizer 

neste âmbito, seja de nível nacional ou local, será sempre pouco 

enquanto o número de femicídios for tão elevado. 

(xiv)  Lembramos que, desde 2007, o Bloco de Esquerda propõe a 

criação de equipas multidisciplinares especializadas nas várias fases do 

processo e nas várias entidades. Apenas agora o Governo está a dar 

início a este caminho: muito embora já venha tarde, é positivo; 

(xv)  A gravidade da situação não se coaduna com a rejeição de 

possíveis alterações à legislação, ora porque haverá sempre juízes ou 

juízas que tomam más decisões, ora porque o que é preciso mudar são as 

mentalidades. Ignorar, por exemplo, que o enquadramento legal atual 

potencia as penas suspensas para penas abaixo de 5 anos para este tipo 

de crimes é deixar as vítimas expostas a mais violência. 

Assim, a Assembleia Municipal de Faro, reunida em 26 de fevereiro de 

2019, delibera, ao abrigo do artigo 25.°, n. °2, alíneas j) e k) do Anexo I 

da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro: 
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1. Saudar todas as manifestações e concentrações que ocorreram ou 

venham a ocorrer por todo o país exigindo medidas efetivas de combate à 

violência de género; 

2. Exigir ao Governo e à Assembleia da República que tomem o combate à 

violência de género como prioridade política efetiva; 

3. Instar os órgãos de soberania competentes a procederem às seguintes 

medidas: 

a. Alteração das molduras penais para os crimes de violência doméstica, 

sexual e contra menores; 

b. Adequação do Código Penal à Convenção de Istambul, cumprindo as 

recomendações do GREVIO no último relatório sobre a aplicação da 

Convenção em Portugal, estabelecendo o consentimento como linha 

vermelha do crime de violação e consagrando o crime de violação como 

crime público; 

c. Extensão da aplicação de prisão preventiva a crimes de violência 

doméstica e proibição da aplicação do instituto da suspensão provisória 

do processo a este tipo de crimes; 

d. Garantia da articulação entre o processo crime e o processo de regulação 

das responsabilidades parentais (quando exista). Não é possível separar 

estes dois processos, deixando as vítimas mais vulneráveis perante o 

agressor; 

e. Aplicação das medidas de coação “proibição de contacto e imposição de 

condutas” ao crime de perseguição (stalking), pois é um passo para 

garantir a proteção da vítima durante a fase de inquérito. 

4. Instar o Governo a acelerar os processos de formação e sensibilização 

dos/das vários/as agentes nos processos de violência: juízes e 

magistrados, forças de segurança, assistentes sociais, técnicos de saúde. 

5. Instar o Governo a iniciar o processo de debate alargado para a criação 

de equipas multidisciplinares especializadas. 

6. Remeter esta moção ao Governo, Presidente da Assembleia da República 

e Grupos Parlamentares.”» 

O Membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Boa noite, na sua pessoa 

cumprimento a Mesa, o Sr. Presidente da Câmara, os Srs. Vereadores aqui 

presentes, os membros desta Assembleia Municipal e o público. 
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Eu começava por dizer que já aqui falámos no crime de violência doméstica, 

naquilo que é a violência doméstica. De alguma forma a ligação que foi feita 

ao Dia da Mulher com a violência doméstica, é algo que nos deve 

envergonhar enquanto sociedade. 

Os números aqui apresentados são verdadeiramente uma vergonha para 

nós, todos os portugueses. Pensar que o mês de fevereiro está a terminar e 

que já conseguimos ultrapassar o número de mulheres mortas numa das 

maiores cidades do mundo e das mais violentas, que é no Brasil, que é um 

país especialmente violento, não nos pode deixar orgulhosos e deve-nos 

fazer pensar que caminho deve a nossa sociedade querer seguir. 

A violência doméstica é efetivamente um flagelo social, um enorme 

problema para o qual devemos estar especialmente sensibilizados. Aqui há 

uns anos dizia-se que “entre marido e mulher não se mete a colher”, mas 

deve-se meter, e felizmente a nossa sociedade já evoluiu para que se possa 

meter a colher neste tipo de situações. 

Gostava ainda de frisar que, em Faro, são apresentadas no DIAP, 

aproximadamente dezassete queixas de violência doméstica, por semana. 

Destas dezassete queixas, uma grande parte não é crime de violência 

doméstica. E isto é um problema. Porque no meio destas dezassete, duas 

ou três serão muito importantes, mas os tribunais não têm capacidade de 

fazer a triagem entre aquilo que é verdadeiramente importante e o que não 

é. E é por isso que é urgente arranjar meios para que os tribunais consigam 

fazer esta triagem, entre os casos que são verdadeiramente urgentes e que 

são efetivamente violência doméstica. 

Há uma série de medidas que são apresentadas nesta moção do Bloco de 

Esquerda, com as quais em virtude da minha profissão não concordo, mas 

concordo e concorda o Partido Socialista, que de uma maneira geral temos 

que fazer alguma coisa, temos de agir e passa também por esta união que 

todas as Assembleias Municipais no nosso país devem ter, de se unirem 

porque têm problemas sociais gravíssimos e aos quais temos de dizer basta! 

Muito obrigada.» 

O Membro da AM, Vítor Silva (PSD) – «Não poderia ficar calado perante a 

moção que retrata aqui grandemente aquilo que eu penso, mas permita-me 

V. Ex.ª, Sr. Deputado subscritor da moção, falha aqui algo. Quando V. Ex.ª 

retrata nesta moção (que deve ser uma moção subscrita pelo Bloco de 

Esquerda a nível nacional, mas depois adaptada a cada concelho onde tem 
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representantes nas autarquias), a adequação do Código Penal, como disse 

há pouco a minha colega, pressupõe também a alteração do Código do 

Processo Penal. Porque se não fizermos a adequação do Código do Processo 

Penal, na prática morre a medida legal, por muito bonita e muito bem 

elaborada em termos da criação legislativa ela tenha, mas depois na prática 

nós vemos e temos às vezes textos legislativos que o Sr. Deputado e 

Presidente desta casa elaboram na Assembleia da República, mas que 

depois em termos práticos, temos aquilo que vemos diariamente nas 

televisões e nos jornais. Portanto, há uma lei muito bem feita, mas depois 

na prática, ou porque ela é inadequada, ou porque há falta de meios, ou 

porque o Ministério Público não tem meios, ou porque as polícias não têm 

meios… 

E quando aqui retrata e muito bem, a instar o Governo a iniciar o processo 

de debate alargado para a criação de equipas multidisciplinares 

especializadas, eu penso que é aí que temos que efetivamente caminhar, 

para que situações como estas e que ocorrem infelizmente no nosso país 

com alguma frequência, o que é de lamentar, pelo menos sejam atenuadas. 

Porque nós sabemos que ao longo da história e se olharmos para o processo 

histórico, sempre houve violência doméstica; agora temos que caminhar no 

sentido de a atenuar, como não é possível extingui-la, pelo menos temos 

que a atenuar. E esta criação de equipas multidisciplinares é um passo 

importante. Eu subscrevo e vou votar favoravelmente.  

Agora também quero aqui dizer que é preciso não esquecermos que os 

Magistrados do Ministério Público, que é o órgão no fundo que faz a tutela 

do processo-crime na fase inicial e na sua investigação, estão em greve esta 

semana; por acaso até vem a talhe de foice e uma das medidas que querem 

que o Governo da República Portuguesa imponha é a criação de equipas 

multidisciplinares conforme a moção retrata. Portanto, era uma boa altura 

de fazermos chegar ao Governo da República, para que rapidamente, 

através dos órgãos competentes na Assembleia da República e os Grupos 

Parlamentares, levem a talhe de foice a criação e a alteração destas e de 

outras medidas legislativas que é necessário proceder a nível da República 

Portuguesa. Muito obrigado.» 

O Membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Boa noite a todos. 

O MPT evidentemente vai votar favoravelmente esta moção, no entanto há 

que referir aqui uma coisa (e não me interpretem mal), é que a violência 
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doméstica também é feita contra os homens, não é só contra as mulheres. 

E há uma coisa que às vezes as pessoas se esquecem, que é a violência 

doméstica psicológica. E essa violência doméstica psicológica às vezes leva 

as pessoas, homens e mulheres, quase à loucura.  

As pessoas falam muito da violência física, é essa que vem nos jornais, é 

essa que aparece, os números infelizmente mostram que as mulheres 

sofrem muito mais violência doméstica do que os homens, mas atenção que 

os homens também sofrem violência doméstica e sofrem muito mais 

violência doméstica psicológica do que as mulheres. Obrigado.» 

O Membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «De facto, esta questão da 

violência doméstica é uma questão preocupante e que, na nossa opinião, 

também deve ser promovida através de uma reflexão e de um diálogo de 

sociedade, onde nós possamos perceber onde é que estamos a errar, porque 

é que temos níveis de violência doméstica tão elevados, comparativamente 

com outros países em que esses níveis de violência são muito inferiores. 

Os níveis de violência doméstica, a nível de estudos que foram feitos em 

vários países da Europa e também no norte da América, estão diretamente 

relacionados com as condições de vida das populações. Ou seja, países que 

têm níveis salariais mais elevados, países que têm, como já aqui foi dito, os 

serviços de saúde, os serviços de justiça, os serviços de apoio a crianças e 

jovens em risco, apetrechados e com recursos são países em que os níveis 

de violência doméstica são mais baixos. Os países onde há uma maior 

repressão ou uma maior criminalização ou uma maior incidência, no que 

diz respeito à parte criminal e violenta da questão, são os países, por 

norma, onde há maiores níveis de violência doméstica. Portanto, violência 

gera violência e isso até é um conceito próprio da psicologia. 

Nós, no geral, acompanhamos esta moção do BE em vários aspetos, mas 

não acompanhamos nalgumas das medidas que são sugeridas, 

nomeadamente na alteração das molduras penais e na questão da 

convenção de Istambul, que estabelece o consentimento como linha 

vermelha do crime de violação. Isto já existe nos Estados Unidos da 

América e não foi por isso que a violência doméstica e as violações 

diminuíram no número de ocorrências, pelo contrário, quanto mais se 

criminaliza, quando mais se penaliza, mais essas situações poderão 

ocorrer. 
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Nós somos a favor de uma prevenção, como também já foi aqui dito, 

inclusivamente ao nível das escolas, porque para além da violência 

psicológica e física de homens e mulheres, também há violência no namoro, 

que é uma coisa que também existe e é corrente nas escolas. Portanto, esta 

prevenção tem que existir, mas sobretudo o que faz falta no nosso país – e é 

sobre essas matérias que nós nos devemos debruçar – é até que ponto é 

que os níveis salariais, o trabalho efetivo, as condições de vida das pessoas, 

os serviços a que essas pessoas podem recorrer, de justiça, de saúde, estão 

ou não em condições de dar resposta. Porque a lei existe, e a lei a ser 

aplicada, ela provém bons resultados. O problema é que os tribunais não 

têm recursos, a polícia não tem recursos, as comissões de proteção de 

crianças e jovens em risco, não têm recursos. E, portanto, nós não estamos 

a apetrechar estes serviços que efetivamente podem dar resposta e 

combater este flagelo, estamos a não falar nisto para aumentar as penas, 

aumentar o período de prisão preventiva, estabelecer o consentimento, 

alterar a moldura penal. Portanto, estamos a ir não no apetrechar dos 

serviços que podem dar resposta, e isso sim faria diferença, mas a irmos no 

sentido da repressão e da condenação. E, lá está, violência gera violência. 

Portanto, apesar de estarmos preocupados com todas estas questões, 

achamos que urgente é a criação de mecanismos que levem efetivamente os 

serviços e as funções sociais do Estado a dar resposta às vítimas de 

violência doméstica, mas no seu caráter preventivo, de proteção e da 

própria reparação das vítimas de violência doméstica. Muito obrigada.» 

O Membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Vou começar com uma nota 

para o Dr. Vítor Silva, que falou algo que eu acho interessante e também 

concordo, que não se muda a sociedade apenas por Decretos-Leis, também 

é preciso trabalhar em outras vertentes, com uma forte componente na 

educação e compreensão profunda do tema e teremos que encontrar 

soluções que são necessariamente multidisciplinares. A sensibilização e a 

mensagem que passamos, enquanto líderes de opinião e com 

responsabilidade social, deve ser bastante forte e acredito que podemos 

atingir bons objetivos quando damos o exemplo e passamos uma 

mensagem adequada sobre este assunto. 

Queria destacar aqui num ponto da moção, sobre o número de mulheres 

que já foram assassinadas até à atualidade desde o início do ano, falou-se 

em onze mulheres e uma criança, alguns jornais falam que seriam doze, 
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fora as mulheres que estavam nos hospitais em situação crítica e também 

que já existiam processos, queixas, tentativas de pedir ajuda que não foram 

ouvida por ninguém. O sistema deveria apoiar as vítimas de violência 

doméstica que continua a falhar redondamente.  

Estamos completamente de acordo, é óbvio que sim e esta é uma proposta 

que vai também ao encontro daquilo que defendemos, tal como a própria 

moção demonstra reconhecer o trabalho que o PAN já tem feito na 

Assembleia da República e portanto vamos votar favoravelmente.» 

O Membro da AM, Pedro Valente (CDS) – «Relativamente a esta moção 

aqui trazida pelo Bloco de Esquerda, nomeadamente pelo colega professor 

Augusto Taveira, como é lógico os considerandos eu estou de acordo com 

eles todos e revejo aqui bastante trabalho em fazer esta moção, porque 

quatro páginas, quinze pontos “n” decretos-leis e propostas de lei, isto deu 

bastante trabalho.  

Agora, eu tenho aqui uma questão sobre o que nos pede aqui para 

deliberar, nomeadamente aqui algumas situações: exigir ao Governo e à 

Assembleia da República… Sr. Deputado Augusto Taveira, com todo o 

respeito, penso que o Bloco de Esquerda tem um Grupo Parlamentar, tem 

assessores, tem uma líder (se calhar agora não aparece tanto nas greves 

tem mais tempo para, junto do Governo, fazer força nisto). Lamento mas 

não vou poder acompanhar.  

Como tinha dito em reunião de líderes e tinha transmitido aos meus pares, 

há determinadas moções aqui, que visto que estamos quase a terminar os 

sessenta minutos para o período de Antes da Ordem do Dia, impedem 

depois de discutir aqui alguns assuntos mais importantes para a nossa 

cidade de Faro. Não fazendo nenhuma crítica ao Sr. Augusto, tenho toda a 

consideração por si, mas há aqui coisas que talvez sejam de pensar o que 

trazemos para aqui. 

Lamento mas não vou poder acompanhar esta moção.» 

O Membro da AM, Manuela Neto (PS) – «Mais uma vez gostava só de dizer 

algumas palavras acerca da violência doméstica. E realçar que de facto a 

violência doméstica era maior antes do 25 de Abril do que depois do 25 de 

Abril.  

A violência doméstica não era falada, era envergonhada. Há cinco ou seis 

anos, as próprias vítimas tinham vergonha de dizer que eram vítimas de 
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violência doméstica, não davam a cara. Hoje as mulheres dão a cara e 

dizem: “eu sou, eu fui, vítima de violência doméstica”. Porque ao contrário 

daquilo que se pensa é a própria vítima que sente vergonha de ser vítima de 

violência doméstica, porque o agressor, entretanto, pôs completamente nos 

níveis mais baixos a sua autoestima e o seu gostar de si própria enquanto 

pessoa. Isto é dramático do ponto de vista psicológico e do ponto de vista 

social. 

Por outro lado e relativamente à violência no namoro, eu gostava só de 

referir que algumas formas de violência no namoro estão legitimadas por 

cerca de 27% dos nossos jovens até aos vinte anos de idade. E eles não 

reconhecem que o controlo é uma forma de violência no namoro e 24% não 

reconhecem que a violência sexual é também um ato de violência. E o 

controlo que é violência doméstica pode revelar-se em proibições de sair 

sem o companheiro ou companheira, de estar a falar com um amigo, 

obrigar a vestir uma determinada peça de roupa, obrigar a fazer algo que 

não se quer. Refere este documento que foi feito e foi apresentado, no dito 

Dia de S. Valentim, pela União das Mulheres Alternativa e Resposta e pela 

Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro. 

Portanto, é um problema grave e é um problema que é transversal a toda a 

sociedade. Ele não está dependente da classe social ou do nível de 

habilitações, é um problema completamente transversal, 

independentemente do nível etário, da classe social, ou do nível 

educacional. Portanto, é um problema grave e um problema que nos deve 

envergonhar a nós todos.»        

O Membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «Relativamente a esta questão, 

evidentemente que as leis que se fazem são importantes. Foi importante a 

lei que tornou um crime público a violência doméstica, e isso são leis que 

se fazem. 

Quanto às penas, penso que não serei acompanhado por parte de quem 

relativiza estas questões e quem, enfim, justifica de algum modo a violência 

doméstica porque há problemas sociais, porque há isto ou porque há 

aquilo, isso é tudo verdade, mas o que é certo é que as mulheres têm que 

ser defendidas.  

Quanto à moção, a mesma tem esses aspetos todos da questão das leis, 

mas também dá um ênfase ao aspeto dissuasor da violência doméstica e dá 

um ênfase muito grande a que o agressor tem que ser separado da vítima. 
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Quer dizer, nós não podemos deixar que os gritos da mulher quando está a 

ser vítima de perseguição não sejam ouvidos. 

Relativamente à Assembleia da República, obviamente que o Bloco de 

Esquerda tem um Grupo Parlamentar na Assembleia da República e que 

pugna por estas questões. Eu penso que a intervenção do colega do CDS é 

legítima, mas parece-me mais uma desculpa para não votar a moção. Quer 

dizer, nós, a partir de agora, as moções que aqui aprovarmos certamente 

não fazem sentido irem para a Assembleia da República e dar 

conhecimento às outras entidades, porque todos os grupos que aqui estão 

também têm Grupos Parlamentares na Assembleia da República e portanto 

eles lá que façam trabalho.  

Eu penso que nós aqui também temos alguma coisa a dizer e acho que a 

violência doméstica, como outros aspetos, como a exploração da mulher, a 

questão do salários, que já aqui foi também referido, evidentemente que 

devem ser preocupação nossa. Muito obrigado.» 

O Membro da AM, Luís Neves (PS) – «Muito sucintamente, dizer que sobre 

esta questão da violência doméstica estamos aqui a falar das mulheres, já 

falámos dos homens, resta-me falar agora das crianças e dos jovens, que 

muitas vezes acabam por ser as maiores vítimas deste flagelo. E dizer que 

tem o município também responsabilidades na articulação com a Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens, e que os recursos humanos e materiais 

que muitas vezes existem são insuficientes para poder fazer face, combater 

e dissuadir esta situação. 

Dizer que muitas vezes é necessário, através de sinalização de algumas 

escolas, através de sinalização de outras instituições que trabalham na 

área da educação, fazer uma intervenção direta e muitas vezes não é 

possível face à falta de recursos existentes. 

Também dizer que é preciso perceber, e como dizia a Dr.ª Manuela Neto, da 

bancada do Partido Socialista, esta é uma situação que acontece e é 

transversal a todas as classes sociais, não se pense apenas que são as 

classes mais desfavorecidas as que têm maiores problemas nesta área. 

Aliás, a vergonha é maior nas classes sociais mais altas e muitas vezes não 

é tão manifestada, até mesmo porque acontece nas melhores famílias da 

sociedade. 
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Para além disso, dizer que as escolas, com a nova flexibilidade curricular 

que tem vindo a ser implementada por este Governo, tem implementado 

também a questão da cidadania nas escolas. Tem existido também uma 

flexibilidade que permite às escolas estabelecer alguns currículos e também 

intervir nesta perspetiva da inteligência emocional, da prespetiva dos 

afetos, das emoções e dos valores. 

O que estamos aqui a viver é também uma crise de valores. E isso é uma 

responsabilidade de todos nós, desta Assembleia Municipal, da Câmara 

Municipal, das Juntas de Freguesia e de todas as instituições e 

organizações deste país.  

Claramente é preciso cuidar das pessoas, é preciso cuidar das crianças e 

dos jovens que são o futuro deste país. E não esquecer, como dizia Piaget, 

que o processo de aprendizagem se faz por assimilação, acomodação e 

equilibração. Elas aprendem muito mais com aquilo que veem do que com 

aquilo que andam a ler nos livros, e os exemplos que têm em casa também 

são exemplos que lhes dão a conhecer para o futuro aquilo e os 

comportamentos que vão ter. Aliás, os Tribunais de Família e Menores são 

exemplos disso, quando muitas vezes os casos que lá temos e que têm a ver 

com violência doméstica, são reflexos de outros casos que já lá passaram 

outrora, dos pais e dos avós. E acabamos por ver que no fundo as famílias 

replicam os comportamentos porque não há uma intervenção direta junto 

destas famílias.  

Que a Câmara de Faro, que esta Assembleia Municipal possa também aqui 

intervir, dotando quem pode dotar, neste caso a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Faro, dos melhores recursos para melhor intervir. 

Disse.»  

O Membro da AM, Pedro Valente (CDS) – «No seguimento daquilo que eu 

apresentei como justificação e não desculpa, só vos queria alertar para uma 

coisa. Esta moção começou a ser discutida há trinta e seis minutos. Aqui 

no ponto 11, alínea e) aparece aqui o meu Partido. O meu Partido também 

manda várias moções de caráter geral para apresentar a mim e a outros 

colegas. Mas eu, como deputado eleito nesta casa, pelos farenses, opto ou 

não por as trazer. Eu já disse em conferência de líderes e volto a frisar, é 

livre de apresentar as moções que quiser qualquer um dos presentes que 

aqui está, agora temos que ter alguma consideração, porque estas pessoas 
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que estão aqui sentadas não estão na Assembleia da República, para isso 

veem o canal Parlamento e ficam no conforto do seu lar.  

Eu acho que aqui devem vir as coisas importantes, por isso é que me vou 

abster. Obrigado.»   

O Membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «Eu agradeço a sua 

preocupação com o público presente.  

De qualquer modo, o Bloco de Esquerda vai manter a sua posição porque 

nós já tivemos oportunidade de esclarecer isso, até numa conferência de 

líderes, o colega Pedro Valente já me tinha dito que havia grupos que 

apresentavam moções sobre coisas que não diriam diretamente respeito ao 

município. Eu aceito, mas também lhe respondi e portanto torno a 

responder, porque respondi particularmente e agora respondo em público: 

Faro está em Portugal, Portugal está na Europa e a Europa está no Mundo 

e portanto esses problemas são muito preocupantes.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Vamos colocar à votação a moção 

proposta pelo grupo municipal do Bloco de Esquerda “Pelo Combate à 

Violência de Género” 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 19 (12PS; 01BE; 01PAN; 01MPT; 04PSD) 

Abstenções – 10 (05PSD; 02CDS; 02CDU; 01PPM) 

Votos contra – 00 

Face ao resultado obtido na respetiva votação, a referida moção foi aprovada 

por maioria. 

O Membro da AM, Catarina Marques (CDU) – Declaração de voto «É 

apenas uma declaração de voto relativamente à nossa abstenção, porque, 

devido a algumas divergências que possam ter aqui acontecido, queríamos 

deixar esclarecido que a nossa abstenção é no sentido que consideramos 

que a resposta a estes problemas não se dá com o agravamento da moldura 

penal. Muito obrigada.» 

O Membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Gostaria de requerer à Mesa 

que fizesse cumprir a disposição regimental relativamente ao tempo 

destinado ao período Antes da Ordem do Dia.» 
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Presidente da Assembleia Municipal – «A Mesa cumpre os prazos de 

acordo com aquilo que é o desenvolver dos trabalhos e a discussão dos 

temas propostos e que ficaram fixados na reunião de líderes. 

Não cortei a palavra a ninguém, nem a ninguém do grupo municipal do 

PSD, que aliás se inscreveu vários membros nesta discussão, nos vários 

pontos anteriores, no último também, e portanto peço imensa desculpa, a 

Assembleia é soberana, mas essa é uma decisão que a Mesa não vai tomar. 

A Mesa continuará a discussão do período de Antes da Ordem do Dia com 

as moções que estão agendadas. 

Se a Assembleia decidir interromper este ponto, é uma decisão que a 

Assembleia o fará, ela é soberana. Na gestão que eu tenho feito e que a 

Mesa tem feito, com o vosso consentimento, eu acho que as moções estão 

agendadas e devemos continuar a discuti-las. É o meu entendimento, mas 

se apresenta o requerimento eu coloco-o à votação. É essa a vontade do 

grupo municipal do PSD?  

Eu aceito este requerimento verbal do PSD, vou tentar reproduzi-lo para 

toda a Assembleia perceber, corrigir-me-á o membro Tiago Botelho. O PSD 

apresenta um requerimento para que fechemos o período Antes da Ordem 

do Dia e passemos ao ponto seguinte. É esse o pedido de deliberação do 

requerimento do PSD.»  

O Membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Eu gostaria só de pedir um 

pequeno esclarecimento. É interromper este período para depois ser 

retomado, ou é para fechar sem se discutir moções?» 

Presidente da Assembleia Municipal – «O requerimento do grupo 

municipal do PSD – eu acho que se pode aceitar verbalmente este 

requerimento porque ele é muito simples – é: esgotados os sessenta 

minutos do regimento, este ponto acaba e continuamos a Ordem de 

Trabalhos, é este o requerimento.» 

O Membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Faltam quinze minutos para a 

meia-noite e há nove pontos da Câmara Municipal de Faro para decidir, 

portanto pelo MPT acho que deve ser interrompido, sem tirar nenhum tipo 

de valor a todas as moções que estão aqui ainda para serem discutidas. 

O membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «Gostava de um 

esclarecimento. Quer dizer que vai haver uma continuação da sessão num 

próximo dia, é isso?» 
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Presidente da Assembleia Municipal – «Aquilo que o regimento prevê é 

que à meia-noite e meia podemos continuar a reunião por mais uma hora, 

Se todos estiverem de acordo e se a Ordem de Trabalhos não chegar ao fim, 

será marcada uma nova reunião como já aconteceu.»   

O Membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Esta questão é recorrente, na 

reunião de líderes já discutimos este tema. Eu também fico preocupado 

com o número de moções que aparecem numa Assembleia Municipal e com 

o número de pontos que estão para a Assembleia Municipal discutir. Não se 

consegue conjugar o número de moções com o que está previsto na Ordem 

de Trabalhos.  

E o Sr. deputado fique descansado que os membros da Assembleia 

Municipal recebem as senhas desta Assembleia Municipal, e da outra que 

se marque em continuação não recebem nada. Tenho dito.» 

O Membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Na situação presente, a 

nossa opinião é que se deve continuar com as moções e depois, em função 

da hora regimental, se verá se continua ou não.»  

Presidente da Assembleia Municipal – «Eu tenho que colocar o 

requerimento do PSD à votação. O membro Tiago Botelho quer sintetizar o 

requerimento?»   

O Membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Sr. Presidente, o requerimento 

é simples: é dar cumprimento ao regimento que existe, está aprovado e que 

determina sessenta minutos para o período Antes da Ordem do Dia e que já 

passaram. Eu peço que se cumpra o que está escrito no regimento, ponto 

final.  

Muito obrigado.»  

Seguidamente passou-se à votação do requerimento verbal apesentado pelo 

grupo municipal do PSD. 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 13 (10PSD; 01CDS; 01MPT; 01PPM) 

Abstenções – 00 

Votos contra – 16 (12PS; 02CDU; 01BE; 01PAN)   

Face ao resultado obtido na resptiva votação, o requerimento verbal 

apresentado pelo grupo municipal do PSD foi rejeitado. 
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O Membro da AM, Vítor Silva (PSD) – «Sr. Presidente é um ponto de 

ordem à Mesa e é sobre esta questão que eu queria pensar alto com os 

senhores deputados e pensar alto nesta perspetiva. Nós temos um 

regimento que neste momento é a nossa lei máxima, por que nós nos 

devemos articular. O que estou a dizer aqui, já o disse há seis anos atrás, 

já o disse há doze, e estão aqui pessoas que me acompanham no meu 

pensamento, e nessa perspetiva eu gostava de realçar aqui um aspeto. Nós 

temos um regimento que, de uma maneira ou outra, é a nossa lei mater e 

que portanto nós nos devemos reger no sentido do normal e correto 

funcionamento desta casa. Isto não quer dizer – e não é esse o meu 

pensamento – que se limite umas, duas, dez, vinte moções… as pessoas são 

livres de exprimir aqui, nesta casa mater da democracia farense, aquilo que 

pensam sobre os problemas de índole nacional, local, regional, 

internacional, o que quiserem. Isto é a minha perspetiva. Agora, nesse 

perspetiva e como temos um regimento, devemos cingir-nos a ele. E isto 

não quer dizer que não se analise, estude, vote as moções, sejam elas duas, 

sejam vinte e duas, não é isso que eu estou a dizer. O regimento que temos 

não limita o número de moções, o que tem limitação é em termos 

temporais, e é termos temporais que eu penso que nós e a Mesa deve, de 

certo modo, condicionar em cada sessão para cumprimento estrito daquilo 

que está no regimento da Assembleia Municipal de Faro em termos 

temporais. É esse o meu pensamento, foi por isso que eu votei no sentido 

da proposta que o meu líder municipal fez. Muito obrigado.»   

Presidente da Assembleia Municipal – «Eu agradeço muito a intervenção 

do membro Vítor Silva, até porque tem experiência de muitos mais anos do 

que eu e muito mais experiência do que eu. 

Primeiro, quero dizer que este homem livre nunca cortará a raiz ao 

pensamento e à discussão, é a questão que eu lhe quero dizer.  

Depois, a verdade é que nós temos sempre uma reunião com os líderes de 

todas as bancadas, que normalmente até é dirigida pela 1.ª Secretária da 

Mesa porque não estou cá, e eu acho que essa reflexão que o Vítor Silva 

acabou aqui de colocar deve ser colocada no âmbito da reunião de líderes. 

Depois da reunião de líderes, se aparecem mais moções, eu acho que a 

Mesa deve dirigir os trabalhos de forma a que elas sejam, depois de aceites, 

discutidas. A não ser que numa conferência de líderes se opte por outro 

tipo de mecanismo. 
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Portanto, eu agradeço a todos as intervenções, agradeço até o requerimento 

do PSD, que nos permitiu refletir sobe este tema. 

Vamos dar continuidade ao período Antes da Ordem do Dia. Tem a palavra 

o grupo municipal do PCP, para apresentar uma moção com o título 

“Contra o Encerramento de mais Estações dos Correios”.» 

O Membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – « “Os Correios, ao longo de 

mais de cinco séculos, asseguraram por toda a parte o serviço postal com o 

apreço da generalidade dos cidadãos, granjeando o respeito de todos os 

utentes. Fizeram-no sempre cumprindo todas as obrigações dum serviço 

público em benefício das populações e com lucros e benefícios para o erário 

público. 

Contrariando esta realidade, em setembro de 2014 os CTT foram 

privatizados, com um Contrato de Concessão obrigando a empresa a 

prestar um serviço de qualidade conforme estipulado pela Lei. Contudo, 

desde a privatização, a estratégia da administração da empresa tem 

prosseguido um caminho de desrespeito pelas obrigações no que respeita à 

qualidade do serviço prestado e às condições de trabalho, enquanto 

aproveitava a rede dos CTT para implantar um Banco a nível nacional. 

A Administração dos CTT anunciou o despedimento de trabalhadores, a 

venda de património e o encerramento de estações. Este pacote prossegue o 

caminho de desinvestimento, descapitalização, sangria da empresa e do seu 

património, com a distribuição de dividendos aos acionistas muito acima 

dos lucros registados. 

Os Correios não são um negócio. São um instrumento insubstituível para a 

coesão social, económica e territorial. O serviço postal deve estar ao serviço 

da economia e do desenvolvimento, com uma gestão que vise o equilíbrio 

económico-financeiro e o investimento na melhoria da qualidade de vida. 

Recentemente, no concelho de Faro, encerrou a Estação dos Correios de 

Estoi. E também encerrou a Estação dos Correios de Alcoutim. Segundo 

notícias referidas na comunicação social, este ano a administração dos CTT 

vai encerrar no Algarve as Estações dos Correios de Aljezur, Luz, Sagres e 

Carvoeiro. 

Considerando a grande importância das estações dos CTT para as 

populações locais e os prejuízos que o seu encerramento acarreta, os eleitos 
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da CDU propõem que a Assembleia Municipal de Faro, reunida a 26 de 

fevereiro de 2019, delibere: 

1. Repudiar a decisão do encerramento de mais Estações dos Correios, 

exigindo a sua manutenção, e manifestar a sua indignação pelas já 

encerradas, exigindo que o Governo intervenha com urgência no sentido de 

voltar a repor o seu funcionamento integral; 

2. Solidarizar-se com as populações e as autarquias locais das Terras do 

Infante e de Lagoa na luta contra o encerramento das Estações dos 

Correios na Vila da Luz (Lagos), Sagres (Vila do Bispo), Aljezur e Carvoeiro 

(Lagoa); 

3. Dar conhecimento desta deliberação ao Presidente da República, à 

Assembleia da República, ao Governo, à Administração dos CTT, à entidade 

reguladora ANACOM, às autarquias locais das Terras do Infante, de Lagoa, 

de Alcoutim e à comunicação social.” 

Muito obrigado.» 

O Membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «A bancada do Partido Socialista 

vai acompanhar genericamente a moção. Até porque o PS/Faro já se 

movimentou contra o encerramento de dois ou três postos dos correios no 

concelho de Faro, e com a previsão de encerrar muito mais. 

Segundo ponto – É vontade do Governo fazer a reversão dos CTT, só que 

não o pode fazer. Porque um mês antes de o Governo de direita acabar o 

seu mandato, fez um contrato leonino com a empresa que está a fazer a 

exploração dos CTT. Portanto, o Governo tem vontade, mas neste momento 

está blindado com o tal contrato leonino que foi feito pelo ex-Ministro, Dr. 

Passos Coelho. 

Terceiro ponto – A própria ANACON já fez um levantamento como as 

estações dos CTT estão a funcionar. Estão a mentir, estão a guardar o mau 

funcionamento e o mau serviço que estão a prestar às populações e como 

tal nós acompanhamos esta moção.» 

O Membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Queria fazer aqui um mea culpa 

por não ter assinalado devidamente a presença da nossa nova membro 

Catarina Santos, em representação das Juventude Social- Democrata. 

Bem-vinda. 
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Sobre esta moção, dizer o seguinte: nós já aqui discutimos vários textos 

relativos a esta temática, ao longo deste mandato, e temos tido 

oportunidade de ir afinando a argumentação à volta deste tema, com o qual 

de resto sempre dissemos concordar com a essência daquilo que estava em 

causa, e neste caso em concreto registamos também com satisfação a 

evolução na própria abordagem quer é feita, desta vez, ao tema e no texto 

que está aqui produzido, o qual vamos acompanhar e portanto iremos votar 

favoravelmente. 

Deixar as notas que se impõem também nesta matéria. A primeira, de que a 

privatização decorreu de uma negociação entre o Governo do Eng.º José 

Sócrates e a Troika, e portanto está escrito, não foi uma invenção do PSD 

nem do CDS. Em segundo lugar, há um contrato de Serviço Postal 

Universal que pode ser resgatado – não tem que ir até ao fim, ele pode ser 

resgatado se não estiver a ser cumprido, portanto, o Governo deve fazer 

essa avaliação do cumprimento ou não do contrato de gestão. 

Independentemente da propriedade da empresa CTT, há um contrato de 

gestão que lhe está atribuído que deve ser fiscalizado e pode ser resgatado 

se assim for. E de facto vai estar em renegociação, brevemente, e será uma 

oportunidade para todos nós darmos o nosso contributo para que seja 

melhor o próximo contrato de gestão do Serviço Postal Universal. 

Porque também há uma terceira questão, que é a evolução própria do 

tempo que vivemos. Naturalmente que uma Estação dos Correios também 

é, em algum aspeto, um marco da soberania, e nós também reconhecemos 

isso. Algumas sociedades formaram-se e moldaram a presença do Estado 

pela presença dos Correios, isso é conhecido e isso é um marco histórico 

que nós não podemos de facto abandonar, porque na verdade para algumas 

populações é a ligação mais próxima que podem ter (não o sendo) com um 

órgão de poder ou com um órgão de soberania, ou com uma presença do 

Estado, e a distribuição do correio é efetivamente uma obrigação do Estado.     

Agora, os tempos mudaram e eu pergunto aqui aos presentes quem é que 

ainda recebe cartas de amigos ou de familiares? Todos nós recebemos em 

casa, na caixa do correio, as contas da EDP, da Fagar, multas, citações do 

Tribunal, documentos oficiais, quase ninguém recebe um bilhete-postal de 

um familiar que foi algures – infelizmente. Portanto, como é evidente, isso 

tem que ter também alguma repercussão no negócio.  
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Agora, que o próximo contrato de gestão obriga à presença de Estações do 

Correio em localidades que se definem com critério mais rígido do que 

aquilo que atualmente está estabelecido, concordamos. E concordamos com 

o que aqui está escrito pelo grupo municipal da CDU, porque efetivamente 

aquilo que estamos a assistir não é um bom serviço por parte dos CTT e 

portanto vamos acompanhar-vos. Muito obrigado.» 

O Membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Estamos alinhados com o 

pensamento exposto pela CDU nesta moção e também preocupados com a 

forma como os CTT têm gerido a atividade, deixaram de colocar no topo das 

prioridades o serviço público que devem cumprir. Portanto, vamos votar a 

favor.» 

O Membro da AM, Pedro Valente (CDS) – «Relativamente a esta moção 

apresentada pelos eleitos da CDU, gostaria de frisar duas coisas: a primeira 

é que não obstante os serviços de correio já não trabalharem das mesmas 

formas, hoje em dia em que aquilo já é um banco, já não se percebe bem o 

que é que é aquilo e as cartas cada vez são menos devido às novas 

tecnologias utilizadas, nomeadamente os e-mails, existe uma grande parte 

da população que não tem acesso a esses meios tecnológicos, 

nomeadamente nas zonas como Alcoutim, ou nos concelhos onde as 

pessoas são mais rurais. 

Nesse sentido, nós não podemos deixar de acompanhar isto, mas também 

existe aqui a questão em que existe um contrato, o Primeiro-Ministro já 

disse qu,e a seu tempo, na vigência do contrato irá avaliá-lo, mas nós 

consideramos que esta moção faz todo o sentido porque, principalmente ali 

nos correios de Estoi, há muitas pessoas que necessitam deste serviço. 

Muito obrigado.»  

O Membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Apesar de registar com agrado a 

unanimidade e o consenso gerado em torno desta posição, face à 

intervenção que houve aqui, terei que clarificar alguma coisa. Se houve 

alguma evolução sobre este caso, foi do PSD. E essa evolução que houve 

sobre este tema, entendemos como uma crítica ao seu próprio Governo, 

como uma crítica a quem decidiu privatizar os CTT. 

Porque quem decidiu privatizar os CTT foi quem queria privatizar a Caixa 

Geral de Depósitos, foi quem privatizou a TAP e foi quem privatizou a 

Carris. Só que aí o Governo teve a possibilidade de reverter a Carris e dos 
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transportes coletivos e teve a possibilidade de reverter a TAP e a 

possibilidade de impedir a privatização da Caixa Geral de Depósitos. 

Portanto, o homem já está morto, mesmo assim os senhores continuam a 

ter a vossa tábua de salvação; com a falta de argumentação política 

argumentam dessa forma; com a falta de humildade para reconhecer os 

vossos próprios erros, argumentam com o José Sócrates. Mas o José 

Sócrates não teve rigorosamente nada a ver com isto, isto foi uma 

privatização feita à última da hora. 

Repito, quem evoluiu aqui foi o PSD e, essa evolução, nós entendemos 

como uma crítica ao vosso próprio Governo.»  

O Membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – Ponto de ordem à Mesa – 

«Porque esta matéria é uma matéria na qual terei interesse indireto, vou 

ausentar-me das sala por entender, por uma questão de ética profissional, 

não poder votar.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Vamos então passar à votação da 

moção apresentada pelo grupo municipal do PCP “Contra o Encerramento 

de mais Estações dos Correios.” 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 29 

Abstenções – 00 

Votos contra – 00 

Face ao resultado obtido na votação a referida moção foi aprovada por 

unanimidade. 

Presidente da Assembleia Municipal – «Vamos passar à sexta moção, e 

queria lembrar que é meia-noite e nós temos quatro moções, incluindo esta, 

para discutir. 

Moção apresentada pelo grupo municipal do Bloco de Esquerda “Sobre a 

gratuitidade dos transportes no dia das eleições.” 

O Membro da AM, Augusto Taveira (BE) – « “Proposta - Sobre a 

gratuitidade dos transportes no dia das eleições. 

Considerando que: 

1 - Em 2019 se irão realizar três grandes momentos eleitorais, sendo eles: 
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a) a 26 de maio - Eleição dos Deputados ao Parlamento Europeu; 

b) a 22 de setembro - Eleição da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma da Madeira; e 

c) a 6 de outubro - Eleição da Assembleia da República. 

2 - O número de votantes, nas eleições Autárquicas de 2017 foi inferior 

àquele que foi registado em 2009, existindo um número de cidadãos e 

cidadãs eleitores superior em 2017. 

3 - Se pretende assegurar a participação do maior número de cidadãs e 

cidadãos eleitoras/es em todos os processos eleitorais, por forma a que a 

decisão dos mesmos seja o mais fidedigna possível à vontade da população 

total/geral do país; 

4 - Existem muitas localidades no país com poucas mesas de voto e em 

que as mesmas se encontram a uma grande distância da maioria da 

população; 

5 - A distância entre a residência e a mesa de voto e a falta, ou uma menor 

rede de transportes públicos ao Domingo, promove a abstenção dos 

eleitores; 

6 - Também o custo dos transportes deverá ser tido em causa no fator de 

abstenção dos eleitores, uma vez que existem muitas cidadãs e cidadãos a 

auferir reformas ou pensões de valor extremamente baixo; 

7 - Constituem atribuições do município a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, nomeadamente quanto ao 

direito destas a exercer o seu direito de livre escrutínio; 

8 - Deve ser assegurado a todas e a todos o direito a poder eleger os seus 

representantes; 

9 - Dispõe o município de atribuições na área dos transportes, nos termos 

do artigo 23.° do anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual. 

 - Fora das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, em cada município, 

existe já organizado um plano de transporte escolar, conjugando e 

complementando a rede de transportes públicos e os planos de transportes 

aprovados para a região. Este transporte escolar constituí uma alternativa 

a ser utilizada nos dias das eleições para transportes dos eleitores até ao 

seu local de voto. 
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Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Faro, reunida em 26 de 

fevereiro de 2019, nos termos e para os efeitos do artigo 25.°, n.° 2, alíneas 

j) e k), DELIBERA: 

- Exortar a Câmara Municipal de Faro a garantir económica e 

funcionalmente o transporte gratuito de todas e todos, no dia de cada um 

dos 2 atos eleitorais a realizar em Faro, por forma a garantir o livre 

escrutínio de toda a população, para que, pelo menos nas zonas do 

concelho que o justifiquem por mais afastadas das secções de voto, o fator 

económico não seja impeditivo da ida às urnas.”»  

O Membro da AM, Pedro Valente (CDS) – «Sr. Augusto Taveira, peço 

desculpa, isto hoje não é nada contra si, mas não há aqui uma equidade… 

Vamos lá ver uma coisa: se pusesse aqui para a Câmara providenciar 

Uber’s para toda a gente, que vão a todo o lado, tudo bem… O problema da 

abstenção é uma questão que nos preocupa a todos, mas acho que o 

principal da abstenção começa na escola, na educação dos miúdos, no 

civismo. E digo-lhe mais: acho que devia ser obrigatório votar, em Portugal.  

Agora eu não posso acompanhar isto, porque se calhar a Câmara vai ter 

que arranjar um helicóptero para trazer alguém que está lá no outro lado, 

não sei onde… Tenho dito, obrigado.» 

O Membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «A intervenção vai no sentido do 

que o membro Pedro Valente aqui expôs. Quer dizer: como é garantimos 

uma equidade no acesso a um eventual transporte gratuito? De facto, só 

com um Uber disponível para cada cidadão chamar à sua casa e poder ir 

votar tranquilamente transportado por alguém. 

Como já várias vezes foi referido, os cidadãos estão agora recenseados na 

área de residência que dão quando pedem o Cartão de Cidadão e portanto, 

em princípio, votam no local mais próximo disponível da sua morada.  

Infelizmente, há pessoas que têm dificuldade em se transportar, mas têm 

para votar, para ir às compras, para irem ao tribunal, para irem aos 

correios, para irem à escola, para irem a uma série de afazeres do dia a dia. 

Esse é um trabalho que a sociedade tem que pensar, que a Câmara tem 

que pensar, que quem planeia o território tem que pensar, as Juntas de 

Freguesia têm que pensar, mas neste caso eu não consigo encontrar 

equidade nenhuma em dar transporte grátis para se ir votar, só porque 

sim. Muito obrigado.» 
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O Membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Segundo depreendo da moção do 

Bloco de Esquerda, seria a Câmara Municipal (ou qualquer Câmara, isto 

não é para a Câmara Municipal de Faro, é para as Câmaras todas) fazer 

este transporte.  

A moção apareceu muito em cima da hora e nós não temos uma discussão 

coletiva sobre isto. Mas a experiência que eu tenho deste trabalho, e eu fiz 

parte de algumas Assembleias Municipais não só aqui de Faro, penso que 

atribuir esta responsabilidade à Câmara – não quer dizer que seja à 

Câmara de Faro por causa de ser do PSD – isto permite muitas 

especulações. Eu penso é que, no dia das eleições, uma vez que Faro tem 

uma rede de transportes públicos urbana e da periferia, podia ser feito um 

esforço no sentido de sensibilizar, neste caso a EVA, para nestes dias das 

eleições estenderem um pouco os transportes. Porque, por exemplo, no 

concelho de Faro, o Mini Bus chega ao Patacão e faz toda aquela zona 

rural, Patacão, Mar e Guerra, Chelote, Conceição, faz isso tudo, que 

precisamente as pessoas têm transporte se eles funcionarem no dia das 

eleições.  

Agora, deixar que sejam as Câmaras a organizar os transportes para as 

pessoas irem votar? Isto tem que ser muito bem discutido porque isto dá 

direito a muita coisa. E quando digo que dá direito a muita coisa, sei que 

dá.» 

O Membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «Meus caros colegas, isto está 

aqui bem explícito no fim da moção e diz assim: “…pelo menos nas zonas 

do concelho que o justifiquem, por mais afastadas das secções de voto”. 

Portanto, que o fator económico não seja impeditivo da ida às urnas. Nós 

não estamos no Alentejo, não estamos nalgumas zonas do país em que 

realmente se calhar se justifica muito. Mas sei que há zonas no concelho 

onde se calhar se justifica. 

Depois, a tentativa de ridicularização da moção também parece 

desajustada, penso eu. Aqui fala-se na questão dos transportes escolares 

que se podem usar; os transportes escolares também não são Uber’s nem 

helicópteros que vão buscar as crianças para ir à escola, creio eu, pelo 

menos pelo que me é dado conhecer… Muito obrigado.»   

O Membro da AM, Steven Piedade (PSD) – Presidente da Junta de 

Freguesia do Montenegro – «Com toda a estima que tenho pelo professor 

Taveira (foi meu professor na época em que eu era aluno), fazer só aqui 
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uma ressalva: a própria CNE proíbe as autarquias de fazer o transporte dos 

eleitores. Portanto, isso é um facto que todos conhecemos. 

Com a nova reorganização dos cadernos eleitorais, todos os cidadãos 

eleitores vão ficar mais próximos da mesa de voto e vamos ter um enorme 

desafio no próximo dia 26 para que tudo corra bem. 

Subscrevo, se calhar, a situação que foi apontada de poder ser agilizado, 

para algumas situações, o transporte público. Porque tudo o resto estamo-

nos a meter aqui, permitam-me a expressão, “numa grande alhada”. 

Obrigado.» 

O Membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Saudamos a recomendação, 

acho que a intenção é claramente boa e concordamos no geral. Acho que 

também se poderia garantir que é uma ação bem divulgada pela população, 

para que todos tenham conhecimento da mesma, como demonstração 

também da vontade da Câmara em alterar este paradigma de não 

participação democrática. A abstenção, a ausência da ida às urnas ronda 

sempre os valores dos 50% e nas Europeias deverão ser mais. 

Claro que estes pequenos gestos não mudarão tudo, mas todos os 

pequenos passos ajudam, os grandes caminhos que percorremos começam 

sempre com um passo. 

Concordo com o CDS e com o Pedro Valente, quando diz que a cidadania 

começa na escola, com as aulas de cidadania, sim, mas também na forma 

como nós nos relacionamos com aqueles que representamos. As estruturas 

democráticas são muito pouco convidativas, tal como estão, à participação 

natural das pessoas. E acho que é preciso pensar sobre isto 

profundamente. 

Nós estamos aqui neste momento, já restam poucas pessoas, se calhar 

também já a pensar mais na ida para casa do que efetivamente 

concentradas aqui, o que até se compreende. É toda uma estrutura que 

deve ser repensada. 

Vamos votar favoravelmente, fica apenas esta consideração.» 

O Membro da AM, Luís Neves (PS) – «Esta proposta, convém realmente ser 

refletida, mas realçar a importância que realmente no município de Faro 

existem situações complicadas. No entanto, não quer dizer que esteja aqui 

salvaguardado ou que não possa ser encontrada uma outra estratégia. Em 

abono da verdade, não existem Uber’s em todo o concelho de Faro; vejamos 
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por exemplo o caso das Ilhas, onde não há transporte rodoviário, no 

entanto existem moradores no Farol e moradores nos Hangares que têm 

que se deslocar até à Culatra para poder exercer o seu direito de voto e aí a 

situação é bastante complicada, porque muitos não têm barco, muitos já 

são idosos, não têm capacidade de deslocação e aí há que atender a essas 

circunstâncias. 

Portanto, não havendo Uber aí, há que salvaguardar, e nem sempre 

acontece, essas circunstâncias. Portanto, é um exemplo que é dado, mas 

não estou a dizer que não possa ser encontrada uma outra solução para 

além do que aqui está descrito, mas deve ser atendido porque é 

verdadeiramente uma realidade. Obrigado.» 

O Membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Acerca desta situação, penso 

que temos que ponderar algumas questões. E uma delas é que a questão do 

transporte, não sendo a questão central para as pessoas votarem, é 

necessária nas zonas mais afastadas.  

É preferível que sejam autocarros que a Câmara ponha ao serviço das 

pessoas, do que automóveis dos partidos e forças políticas concorrentes. E, 

mesmo assim, nos autocarros, é preciso ter algum cuidado. De qualquer 

das formas, essa é uma solução. 

Depois há aqui uma outra questão que queria referir, que é a seguinte: em 

nosso entender, o problema do não votar não é uma questão só da escola, é 

sobretudo uma questão da desilusão dos cidadãos face a promessas 

políticas não cumpridas e a políticas erradas. Isso é que leva as pessoas a 

desviarem-se. 

Depois, em relação à reorganização dos cadernos, tivemos oportunidade de 

estar a estudar essa situação e em nosso entender vai criar mais 

dificuldades. Porque, por exemplo, um casal que votava na mesma mesa ou 

perto uma da outra, pode ser afastado completamente e nós já ouvimos, 

quando estamos nas mesas de voto ou nas secções de voto, pessoas 

dizerem assim: ah, é lá não sei onde? Então já não vou! Isto é uma situação. 

Portanto, a ideia não sei como é que apareceu, mas penso que é mais um 

problema que temos que enfrentar, sobretudo agora nas próximas eleições.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Não havendo mais pedidos de 

intervenção, vamos colocar à votação a moção apresentada pelo grupo 
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municipal do Bloco de Esquerda, “Sobre a gratuitidade dos transportes no 

dia das eleições”. 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 04 (02CDU; 01BE; 01PAN) 

Abstenções – 13 (12PS; 01MPT) 

Votos contra – 13 (10PSD; 02CDS; 01PPM) 

Face ao resultado obtido na respetiva votação a referida moção foi rejeitada. 

Presidente da Assembleia Municipal – «Vamos passar à sétima moção, do 

grupo municipal do PSD com o título “Algarve está a ser sacrificado no 

Plano Nacional de Investimentos 2030”. 

O Membro da AM, Pedro Cláudio (PSD) – «Esta é uma moção para 

lamentar o sacrifício do Algarve no proclamado Plano de Investimento 2030. 

“O Governo apresentou recentemente a sua proposta para os investimentos 

estruturantes a realizar no país entre 2020 e 2030. Importa assinalar, 

todavia, que cerca de 80% dos investimentos previstos já constavam no 

programa PETI 3+, aprovado pelo anterior Governo, e que esta reafirmação 

de intenção é testemunho que o investimento público tem sido sacrificado a 

níveis nunca vistos. 

O Programa Nacional de Investimentos 2030 até pode ser nacional, mas, 

quanto ao Algarve, não é seguramente regional. 

Dele não constam: 

 - a total requalificação da EN-125 - apenas a vaga menção a construção de 

variantes; 

 - a eletrificação da Linha do Algarve - talvez porque ainda acreditem que 

vão fazer algo nesta legislatura; 

- a ligação ferroviária a Espanha; 

- qualquer programação, descrição ou quantificação da necessária proteção 

da orla costeira regional afligida cada vez mais pelas alterações 

climáticas; 

- nem o programa contém os investimentos hospitalares, dos quais sabemos 

que o Governo não se propõe levar a cabo o novo hospital do Algarve. 

Faro e o Algarve não podem tolerar um programa em que a região fique de 
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fora e, por isso, pelo menos, é salutar corrigir o erro e voltar a incluir nas 

opções a ligação ferroviária ao Aeroporto de Faro que este Governo tinha 

retirado em 2016. 

A Assembleia Municipal de Faro delibera que o Município de Faro exprima 

ao Governo a insatisfação dos farenses com este Plano porque o Algarve 

precisa de investimento urgente, de modo a preservar as suas condições de 

competitividade e ascender na cadeia de valor, com ganhos nos salários e 

nas condições de vida das pessoas.” 

Obrigado.» 

O Membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «É urgente, como foi dito aqui, 

que este Governo e os próximos, sejam eles quais forem, tomem medidas 

drásticas e rápidas sobre o investimento do Algarve. 

O abandono que temos visto sobre a nossa região deve deixar todos, de 

qualquer força política, preocupados. O não investimento na orla costeira, o 

não investimento no interior, o não investimento nos acessos que 

atravessam o Algarve e que nos ligam a Espanha, está a fazer com que cada 

vez mais as pessoas fujam para outras partes do nosso país, ou para outros 

países. 

Ainda hoje saiu uma notícia que diz que o Governo, e bem, vai criar camas 

para os estudantes. Depois é que vem a parte má, que diz que sessenta por 

cento dessas camas vão ficar em Lisboa. Depois há uma parte que fica no 

Porto e, mais uma vez, do Algarve nem se ouve falar. 

Portanto, o Algarve está completamente abandonado, em todas as áreas, e 

sendo uma região que mais contribui para o PIB nacional, gostávamos 

muito que realmente o Governo desse o crédito que nós merecemos como 

Algarvios.» 

O Membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «A bancada do Partido Socialista 

como é natural não vai acompanhar esta moção, ela diz aqui uma série de 

inverdades. 

Começo por dizer que o Plano Nacional de Investimentos 20/30, é para 

investimentos nas áreas passíveis de financiamento europeu e para obras 

públicas que ainda não estejam em curso, portanto novos investimentos. A 

eletrificação da linha do Algarve já faz parte do Plano de Ferrovia 20/20 e o 

início das obras está dependente da decisão sobre a necessidade de 

avaliação do Impacto Ambiental e estão previstos cerca de sessenta milhões 
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para esta obra, dependente da evolução do processo ambiental para ter o 

seu início. 

A ligação ferroviária de Faro ao Aeroporto de Faro está assim incluída no 

Plano Nacional de Investimentos 20/30, pois trata-se de uma obra 

totalmente nova. Trata-se de um investimento central do ponto de vista da 

mobilidade regional e da própria qualificação do Aeroporto Internacional de 

Faro, que recordo que foi alvo de obras de ampliação no valor de trinta e 

dois milhões de euros, terminadas o ano passado.  

O que era importante era sabermos, de uma vez por todas, qual é a posição 

da Câmara de Faro em relação a: 

a) Defende a eletrificação da linha férrea ou vai ser defendida a retirada da 

linha? 

b) A ligação férrea à Universidade será com a baixa de Faro ou a Câmara 

quer mesmo levar a estação para fora do centro de Faro (Patacão)? 

Isto é que importa saber, porque cada dia conforme os interlocutores, a 

Câmara e o PSD têm uma posição diferente. 

O projeto de viabilidade da ligação ferroviária do Algarve a Espanha está 

previsto no Plano de Investimento 20/30. Deve referir-se que este 

investimento será dependente de igual aprovação do Governo de 

Espanha, pois não faz sentido avançarmos em Portugal se os espanhóis 

não fizerem igual investimento do seu lado. 

Só por desfazer pode o PSD falar na EN125 depois de ter suspendido em 

2011 as obras que o Governo do PS havia lançado. Não satisfeito com essa 

maldade, em 2015 o PSD veio ainda dividir o Algarve em dois, do lado do 

Barlavento os que tiveram direito a obras na EN125 e do lado do Sotavento 

os que ficaram sem obras. 

A renegociação que o PSD fez, em 2015, da concessão Rotas do Algarve 

Litoral e que o agora assessor do Presidente da Câmara de Faro rotulava de 

história foi afinal ruinosa para os algarvios do sotavento. 

1. O PSD sabia em 2015 que as infraestruturas de Portugal não tinham 

verba para fazer as obras que o Governo lhes estava a imputar. 

2. Para mostrar poupança, foram ainda retiradas todas as variantes que 

naquela data não haviam começado. Se o executivo do PS da Câmara de 

Faro, em 2009, não tivesse insistido com o Governo para que as obras da 
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EN125 tivessem início em Faro, ainda hoje não tínhamos a variante-

norte feita. 

3. O Tribunal de Contas veio recentemente declarar que a renegociação da 

concessão da Rota do Algarve Litoral, levada a cabo pelo Governo PSD e 

CDS, não defendeu o interesse público. Esta é, aliás, a razão por que as 

obras ainda não arrancaram. 

Hospital Central do Algarve: não existe nenhum investimento no Plano 

Nacional de Investimentos 20/30 na área da saúde, nem no Algarve, nem 

em qualquer outra zona do país, pois a União europeia não financia 

investimentos na área da saúde. 

Estão previstos investimentos na área do ambiente, tanto para o combate 

à erosão costeira como para a transição energética. O que não se entende 

é por que razão a Câmara de Faro, que inicialmente falava em milhões de 

prejuízo devido ao mau tempo, ainda não executou as obras de 

recuperação das escadas e dos passadiços afetados pelo mau tempo na 

Ilha de Faro, apesar de já há muito o Ministério do Ambiente ter 

disponibilizado verbas para o efeito. 

Devemos ainda estranhar a moção do PSD. Não pelos disparates que 

encerra – a isso já estamos habituados – mas porque este documento foi 

aprovado na Assembleia da República pelos deputados do PS e do PSD. 

Tenho dito.»     

O Membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «A moção que o PSD 

apresenta aqui hoje, criticando a proposta de Plano Nacional de 

Investimento até 2030 apresentada pelo Governo, é mais um puro exercício 

de cinismo e hipocrisia política, na linha daquilo que o PSD tem feito na 

região sobre outras matérias: saúde, educação, etc. 

O PNI 2030 que o Governo PS apresentou não responde nem às 

necessidades do país nem do Algarve. Mas essa é uma opção que não 

difere, antes converge com a política do Governo do PSD/CDS. 

O PSD diz que grande parte do investimento do PNI 2030, já estava previsto 

no PETI 3 – Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas – da 

responsabilidade do anterior Governo, mas não explica porque razão é que 

não foram concretizados. Na verdade, muitos dos investimentos 

assinalados no PNI 2030, só lá estão porque o Governo anterior não os 

concretizou. 
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O PSD diz que não está prevista a requalificação da EN 125, quando quem 

interrompeu durante quatro anos essa requalificação foi o anterior Governo 

PSD/CDS. 

O PSD diz que não está prevista a ligação da ferrovia a Espanha, quando 

nunca mobilizou uma palha, nem despendeu um euro quando esteve no 

Governo para que tal fosse feito.  

O PSD fala que não está inscrito no PNI 2030 sobre o novo Hospital Central 

do Algarve, como aliás este documento também não tem nenhuma 

referência a investimentos na área da saúde, quando nas últimas décadas 

nenhum Governo, incluindo do PSD/CDS, apesar da sistemática proposta 

do PCP, passou do lançamento da primeira pedra do novo Hospital.  

Aliás, aquilo que se sabe poder contar quando o PSD está no Governo, é o 

encerramento de extensões e Centros de Saúde, como aliás se verificou com 

o anterior Governo PSD/CDS, situação que ainda não foi totalmente 

revertida, apesar de algumas reaberturas.  

O PSD nem se atreve a falar do Aeroporto, porque como é sabido também 

foi o PSD, e em convergência com o PS, que entregou esta infraestrutura – 

tal como os CTT, a EDP a CIMPOR, a PT e tantas outras empresas e setores 

estratégicos – às mãos dos grupos económicos privados. 

Portanto, fundamentalmente, aquilo que o PSD quer é branquear a sua 

política de degradação e adiamento do investimento público e de 

favorecimento dos grupos económicos. Bem podem limpar as mãos à 

parede, porque não vão contar com o voto da CDU nem do PCP, para este 

exercício de hipocrisia. A CDU não vai dar para este peditório, e como tal 

vai votar contra esta moção. 

Mas o PNI 2030 que o Governo PS apresentou também merece alguma 

crítica, porque não afirma uma política alternativa para a região.  

O PCP apresentou na Assembleia da República um projeto de resolução 

sobre esta matéria – que eu convido todos a poderem tomar conhecimento 

desse projeto na nossa página na internet –, o PCP apresentou este projeto 

criticando o PNI de 2030 e apresentando propostas e soluções alternativas.  

Destaco a avaliação que fazemos do PNI 2030, que só contém os 

investimentos acima dos setenta e cinco milhões de euros, em transportes e 

mobilidade, energia, água e ambiente em Portugal Continental, o seguinte:  
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Não há nenhuma avaliação crítica dos anteriores instrumentos de 

planeamento, programação e concretização de investimento público, com 

destaque para o PETI, para o PETI 3+ e o Portugal 2020, onde figuravam 

aliás muitos dos investimentos que são agora novamente anunciados; 

O baixo nível de execução que marca este tipo de programas adensa a 

dúvida quanto à sua concretização futura e ao caráter propagandístico do 

mesmo;  

O caráter insuficiente e limitado dos níveis globais de investimento público 

previstos para tão largo período, cerca de vinte e um mil milhões de euros, 

e que tem como consequência o adiamento de um elevado número de 

investimentos para lá de 2030; 

A marca da subordinação aos interesses dos grupos económicos, visível em 

várias dimensões, como a manutenção das chamadas parcerias 

públicas/privadas, as PPP’s; com base de vários investimentos previstos 

nos investimentos nos Aeroportos, libertando o concessionário da ANA da 

construção de um novo Aeroporto; na ausência de investimento em 

material circulante, preparando a infraestrutura ferroviária para a 

exploração futura por grupos económicos estrangeiros; o adiamento de 

investimento estratégico para o país para lá de 2030… No caso do Algarve, 

para lá de 2030 está a requalificação das EN 125, a ligação ferroviária à 

Espanha, a ponte internacional de Alcoutim - S. Luca e a requalificação dos 

Portos Algarvios. 

Portanto, há uma ausência de referência às empresas públicas e ao seu 

papel determinante no planeamento, manutenção, funcionamento, 

investimento e exploração das infraestruturas, transporte e logística.  

Portanto, meus senhores, como o membro do MPT disse e eu concordo que 

devemos trazer investimento para a nossa região e que ela é fundamental, 

não é com certeza com as políticas que têm sido seguidas e que os senhores 

no exercício de hipocrisia trazem aqui, branqueando as responsabilidades 

que têm tido nos vossos Governos. Disse, obrigada.»    

O Membro da AM, Vitor Cantinho (PPM) – «Pois, para 2030 ainda faltam 

onze anos. Em onze anos já há a Região do Algarve com certeza, e já haverá 

regionalização com certeza, temos que acreditar nisso para haver 

autonomia. E para haver autonomia tinha que começar já, para além desta 

descentralização falsa, que empurra competências para as Câmaras, e que 
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as Câmaras dizem: não, a gente não percebe nada de saúde, não podemos 

estar a trabalhar nesta área em que não temos gente competente nessa área.  

Portanto, tem que haver um Governo Regional e tem que haver realmente 

uma série de departamentos e setores, de gente do Algarve, a pensar no 

Algarve. A pensar, por exemplo, numa autonomia energética. Neste 

momento acho que estão a desbastar o interior todo, criando erosões 

extraordinárias no mato e nas espécies autóctones de todas aquelas áreas. 

Não se pensa na energia solar sem ser nos montes e no interior; pode ser 

no interior e noutros locais, com técnicos responsáveis a pensarem nisso.  

A energia das marés, nunca se pensou nisso… quer dizer, todas as 

propostas, digo eu, por exemplo relativas às infraestruturas de transporte 

estão obsoletas. Dá dó ver os turistas a andarem dentro dos comboios neste 

momento, a atravessar zonas lindíssimas e sem beneficiarem da qualidade 

de paisagem do sotavento e barlavento. 

Um plano de minibarragens; ninguém pensou, para recarga do nível 

freático.  

Região do Algarve precisa-se, não há dúvida! 

Porque não um metropolitano ligeiro de superfície, de que já aqui falámos? 

Porque não substituir, em parte, a linha por um metropolitano de 

superfície? Porque não criar também uma área metropolitana se outras 

áreas têm áreas metropolitanas, em todo o litoral? 

Ligação à Espanha – a Espanha já tem alta velocidade em Huelva e está a 

cinquenta quilómetros da região do Algarve, nós estamos à espera do quê? 

O Aeroporto de Faro não tem nome; quantos anos faz o Aeroporto de Faro? 

Quarenta anos, e não tem nome, quer dizer nós não temos uma figura 

algarvia ou uma figura nacional para dar um nome ao Aeroporto... O 

Aeroporto do Porto tem nome; o Aeroporto de Lisboa tem nome, de uma 

personalidade que apontou para a localização deste Aeroporto de Faro, mas 

nós para Faro já perdemos até essa oportunidade, que era Humberto 

Delgado. 

Proteção da orla costeira: nunca se falou em reflorestação do cordão dunar 

todo, quer dizer criar uma massa arbórea intensa que faça uma cortina à 

erosão dos ventos. Criar com que os ventos façam o seu papel natural de 

retenção nesse local, das areias, portanto aumento de altimetria de todo o 

cordão dunar e naturalmente o alargamento da costa toda. Portanto, as 
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praias tornam-se maiores, mais largas, sem ter a necessidade de 

enrocamentos que são devastadores. Eu visitei há poucos dias a praia de 

Quarteira e está ali bem o paradigma do que está mal feito. Há pessoas já a 

definir que se deve retirar os enrocamentos, que são fatores de grande 

erosão.  

E para terminar: porque não a pista cruzada para o Aeroporto de Faro? 

Obrigado.» 

O Membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «O PAN, sendo um partido novo 

aqui nesta Assembleia, às vezes (e eu falo por mim), tenho alguma 

dificuldade na análise das moções, das recomendações e nos preâmbulos 

que são feitos às suas apresentações e discussões. E então a minha 

estratégia é tentar focar-me apenas e unicamente no conteúdo. Porque, 

respeitando a história da democracia e a história dos partidos que estão 

aqui representados há muito mais tempo do que o PAN, às vezes tenho a 

sensação que se perde demasiado tempo a falar sobre o passado, sem olhar 

para a frente. 

Relativamente à moção, se calhar, na minha opinião em representação do 

PAN, a moção devia começar por “uma vez mais o Algarve está a ser 

sacrificado”... Por vezes temos a sensação que somos menos portugueses. 

Somos bons para servir cafés e à mesa, temos boas praias… e aquilo que 

recebemos é sistematicamente muito inferior àquilo que damos, em termos 

de rentabilidade, ao país.  

O número de deputados do Algarve na Assembleia da República, é de nove 

num total de duzentos e trinta. A forma como é calculado o número de 

deputados e os círculos eleitorais, e o método de Hondt, nada nos favorece 

e também acredito que seja uma das razões desta sistemática falta de 

financiamento para o Algarve.  

Acho que devíamos defender em uníssono, acho que é supra partidário, e 

que se faça este debate sobre o número de deputados do Algarve na 

Assembleia da República. 

Sobre esta moção, iremos votar favoravelmente.» 

O Membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Só dizer mais uma coisa, que 

já foi efetivamente aqui dita: este Plano Nacional só abrange a área da 

energia, do ambiente e da mobilidade, onde não se enquadra exatamente 

aquilo que aqui está, estes temas que aqui estão. Portanto, esta moção não 
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sei se será exercício de hipocrisia, mas revela, sem dúvida, algum 

desconhecimento sobre o Plano Nacional que aqui se traz à discussão. 

Por outro lado, gostaria só de responder ao membro Manuel Mestre, 

quando refere que não há investimento na área do alojamento para 

estudantes. Só para dizer que saiu hoje o Decreto-Lei n.º 30/2019, da 

Presidência do Conselho de Ministros, que aprova o Plano de Intervenção 

para a Requalificação e Construção de Residências de Estudantes, onde 

está incluído a Messe dos Oficiais – que é o antigo palácio – para 

universitários do Algarve, residência de estudantes em Faro. Talvez não 

soubesse, mas quando se diz que não há investimento e que se começa a 

intervenção a dizer que sai hoje um Plano, sai hoje um Decreto… mas é só 

para avisar que está a ser pensado e que está a ser feito.  

Já agora, era também importante exortar a Câmara a fazer algo quanto a 

este problema. Porque, se é preciso desenvolver esta capital que é Faro, é 

preciso não esquecer que há estudantes que vêm para cá que têm de ir 

viver para São Brás de Alportel. E por isso é que este grupo municipal tem 

apresentado dezenas de moções relacionadas com a habitação. Porque isto, 

sim, são problemas verdadeiramente sérios. 

Portanto, quando esta proposta apresenta aqui “A Assembleia Municipal de 

Faro delibera que o município de Faro exprima ao Governo a insatisfação 

dos farenses com este Plano, porque o Algarve precisa de investimento 

urgente…”, eu atrevo-me a dizer que eu sugiro que esta Assembleia 

Municipal delibere investimento urgente na cidade de Faro. Disse.» 

O Membro da AM, Pedro Cláudio (PSD) – «Esta é uma moção com 

considerandos pouco ideológicos para não ferir suscetibilidades. Mas ainda 

assim é suficientemente simples para se perceber bem os sentidos de voto, 

que é: quem acha que o Plano Nacional de Investimentos 20-30 tem toda a 

consideração pelo Algarve, abstém-se ou vota contra, quem acha que o 

Algarve é prejudicado no Plano Nacional de Investimentos 20-30 e merecia 

mais, vota a favor.  

“O Plano prevê só mobilidade e ambiente e a moção não diz nada de 

mobilidade e ambiente...” A requalificação de EN125 é mobilidade, a 

eletrificação da linha do Algarve é mobilidade e ambiente, a ligação 

ferroviária a Espanha é mobilidade, a proteção da orla costeira é ambiente. 

O Estado gasta mais seis mil milhões, atualmente, do que gastava em 2015 

e ainda assim investe muito menos do que se investiu em 2015.  
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E depois, comparar este Governo no exercício de hipocrisia do PSD por 

estar a pedir mais investimento para o Algarve e comparar com o 

investimento que o PSD não fez, ignorando que o PSD governou num 

cenário de intervenção externa financeira, de bancarrota do país. Se 

comparamos o fim da austeridade, o virar a página da austeridade, com o 

Governo de intervenção financeira, ou bem que não se virou a página da 

austeridade, ou então bem que o Governo da intervenção financeira fez 

muita coisa bem feita. Fez suficientemente bem feito para investir em 2015 

mais do que o Governo que virou a página da austeridade investiu de 2016 

a 2018. 

O PS gosta de dizer que não fazem orçamentos retificatvos e que o PSD era 

o campeão dos orçamentos retificativos. Para não executar orçamentos não 

são precisos orçamentos retificativos, aquilo fica lá em branco. Em 2016 

ficaram oitocentos milhões de investimento por fazer, em 2017 outros 

oitocentos milhões de investimento, e em 2018 mil cento e setenta e cinco 

milhões de investimento. Isto não são dados opinativos, são dados factuais 

da Conta Geral do Estado. Isto são três mil milhões de investimento 

orçamentado que ficou por fazer.  

Podem fazer estes Planos à vontade, orçamentar à vontade, mas 

executaram zero em quatro anos que viraram a página da austeridade, 

contra muitas coisas que foram feitas no Governo da reestruturação 

financeira. 

O exercício de que os investimentos que estavam no PETI 3+ agora 

transitam para este Programa 2030 porque o PSD não os fez, é ignorar 

precisamente quatro anos de Governo contra a austeridade, e que o 

Governo do PSD não fez, aprovou este PETI 3+ a partir de 14/15, portanto 

teve um ano e tal para fazer; este Governo, sem austeridade, sem 

intervenção do FMI, em quatro anos não fez absolutamente nada e, a seis 

meses das eleições, faz um Plano para daqui a dez anos, onde volta a pôr as 

mesmas coisas e a culpa é do Governo que governou com intervenção 

financeira…! Parece-me pouco honesto intelectualmente. Muito obrigado.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «A Mesa não regista mais 

inscrições e portanto vamos por à votação da moção apresentada pelo 

grupo municipal do PSD, “Algarve está a ser sacrificado no Plano Nacional 

de Investimentos 2030”. 

VOTAÇÃO 
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Votos a favor – 14 (09PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01PAN). 

Abstenções – 00 

Votos contra – 15 (12PS; 02CDU; 01BE) 

Face ao resultado obtido na respetiva votação, a moção foi rejeitada. 

Presidente da Assembleia Municipal – «Eu queria só dizer uma nota, 

faltam dez para a uma da manhã; nós continuamos a reunião e não 

interrompi a discussão, mas acho que temos o consentimento de todos, a 

anuência de todos, para continuar até à uma e meia. Eu acho que valia a 

pena acabar este ponto e depois aproveitar a presença de todos para 

agendar a próxima reunião. 

Portanto, eu pedia muito encarecidamente que conseguíssemos ser 

sintéticos, sem prejuízo do debate, daqui por diante.» 

O Membro da AM, Pedro Valente (CDS) – «Sr. Presidente, peço desculpa, 

mas está-nos a apelar para ser sintéticos agora? Peço desculpa, mas isto é 

estranho, no mínimo. Eu compreendo perfeitamente que queira acabar os 

trabalhos e certamente existem aqui coisas na Ordem do Dia da maior 

importância. Mas nós acordámos uma coisa em reunião de líderes, não foi 

cumprida, agora peço desculpa mas também não nos pode inibir de falar.» 

O Membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Moção Faro - Capital do 

Menos? 

Nos últimos 10 anos temos assistido a um fenómeno sem precedentes em 

Faro. A cidade que era, por direito e por mérito, capital do Algarve, 

centralizando os mais importantes serviços da administração central no 

seu território, começa agora a ver os serviços do Estado deslocalizarem 

para os concelhos limítrofes, com absoluta inação da Câmara Municipal 

que a isto assiste impávida. 

Quando outras Câmaras Municipais limítrofes ofereceram condições para 

que o Comando Distrital de Operações de Socorro da Autoridade Nacional 

de Proteção Civil passasse para o seu território, o executivo municipal em 

Faro não se opôs, nem apresentou alternativas. O INEM  acabou também 

por transferir as suas instalações, porque a Câmara Municipal de Faro 

nada fez para manter essa infraestrutura no nosso concelho.  
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Por outro lado, enquanto os nossos vizinhos investem na habitação, 

promovendo a justiça e coesão sociais, em Faro há cada vez mais famílias 

sem casa ou com habitação precária. 

A política fiscal, os jardins abandonados, os passeios degradados, as 

acessibilidades em muito mau estado e a falta de iluminação pública 

contribuem igualmente para que a cidade perca a importância, a 

atratividade e a população que a distinguiam das restantes cidades 

algarvias. 

Fomos entretanto confrontados com a aprovação pelo Governo do Plano 

Estratégico Plurianual de Requalificação e Modernização da Rede de 

Tribunais para o período 2018-2028 e Faro, mais uma vez, não conseguiu 

atrair investimento de relevo, exigindo a construção de um novo Tribunal 

em Faro, como acontecerá noutros concelhos algarvios, por exemplo. 

A Câmara Municipal, quando havia um rumo e pensamento para a cidade, 

reservou os terrenos para a construção de uma cidade judiciária na Lejana, 

por forma a incentivar a modernização dos equipamentos e serviços 

tutelados pelo Ministério da Justiça no nosso concelho. Este executivo 

municipal, unicamente por inércia, não conseguiu fazer com que os nossos 

equipamentos fossem contemplados com um maior investimento. O 

Tribunal de Faro manter-se-á disperso por diversos edifícios, alguns sem a 

dignidade que lhes é merecida. Este Plano tem a duração de 10 anos e Faro 

terá perdido, até 2028 e por falta de visão dos seus atuais responsáveis, 

que nada fizeram, a possibilidade de estar dotado de melhores e mais 

dignos tribunais e conservatórias do registo.  

A última decisão governamental que atinge Faro no âmago da sua 

capitalidade trata-se da retirada do Comando Territorial da Guarda 

Nacional Republicana (GNR) para terrenos cedidos pela Câmara Municipal 

de Loulé e sitos nesse município. Face a esta recente decisão, o PS Faro e o 

grupo da bancada socialista da Assembleia Municipal de Faro esperam do 

Governo o reapetrechamento em equipamento, infraestruturas condignas e 

reforço de efetivos da PSP e do seu Comando Distrital em Faro, muito em 

particular, exigindo-se o aumento da sua cobertura territorial a novas áreas 

do Concelho, mormente à Freguesia de Montenegro e de Estoi. 

Atendendo às características urbanas da freguesia do Montenegro e à 

ruralidade patente na freguesia de Estoi, consideramos que deverá a 
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primeira ser equipada com um posto de Polícia de Segurança Publica e a 

segunda com uma esquadra da GNR. 

Ora, sempre considerando que a segurança urbana é uma dimensão 

essencial à atratividade de qualquer destino turístico, que a cidade e o 

concelho de Faro têm vindo a assumir-se como um destino turístico com 

alguma expressão durante todo o ano, acolhendo diariamente centenas de 

turistas que pernoitam nos inúmeros alojamentos locais e hotelaria 

tradicional e ainda considerando que o dinamismo da vida noturna na 

cidade entra por vezes em conflito com a segurança de quem a frequenta e 

o direito ao sossego, é consabido que a tutela da segurança e do direito ao 

sossego exige o reforço do policiamento e da fiscalização do cumprimento 

dos horários dos estabelecimentos noturnos. Assim, defende o Partido 

Socialista que deve a Câmara Municipal de Faro envidar esforços no 

sentido de criar um corpo de Polícia Municipal para reforço da atividade de 

fiscalização do Município. 

Esta é a triste realidade a que o desinteresse e a inação do executivo 

municipal nos conduziu e que a Bancada do Partido Socialista quer ver 

revertida, o mais cedo possível. Faro tem de afirmar ao Algarve e ao país 

que é uma cidade moderna, com boas acessibilidades, segurança e 

qualidade de vida, sob pena de perder a sua importância regional e 

nacional. 

Assim, a Bancada do Partido Socialista propõe que esta Assembleia delibere 

seja recomendado à Câmara Municipal: 

 - Inventarie todos os terrenos e edifícios disponíveis para a instalação de 

equipamentos públicos, designadamente também para a Autoridade 

Tributária, Polícia Judiciária, ARS, Hospital, PSP na freguesia do 

Montenegro e GNR na freguesia de Estoi;  

 - Defina como prioridade a localização de serviços da Administração 

Central a sediar no Algarve, no concelho de Faro; 

- Diligencie no sentido de criar um corpo de Polícia Municipal; 

 - Capte investimento público e comunitário para o concelho, utilizando, 

por exemplo, as linhas de apoio à criação de habitação, para que mais 

quadros qualificados se fixem em Faro, a preços acessíveis; 

 - Crie condições favoráveis ao investimento privado em Faro, com uma 

fiscalidade local mais competitiva para empresas e trabalhadores.”» 
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O Membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Relativamente a este 

documento do Partido Socialista (que aliás já tinha sido tentado trazer a 

uma anterior sessão desta Assembleia Municipal), diríamos que, fazendo 

apelo a uma história que se contava nos meios académicos, que já é velha 

mas que eu repetirei em parte, na defesa de uma tese de um jovem que se 

estava a candidatar ao doutoramento, o catedrático dizia assim: “A sua tese 

traz coisas boas e coisas novas…”.  

Neste caso, relativamente a este documento que aqui é trazido, eu 

acrescentaria: “Este texto traz coisas velhas, coisas novas e coisas boas” (eu 

depois já acabo a história de como é que o catedrático completava a frase 

da apreciação da tese de doutoramento). Porque ideias velhas e ideias 

novas aqui vêm apresentadas, nomeadamente relativamente a questões que 

têm a ver com a administração central. Portanto, fala-se aqui “o Comando 

Distrital das Operações de Socorro, o INEM, Tribunais, GNR, PSP, etc. Não 

está aqui o Sr. Presidente da Câmara Municipal, mas eu perguntar-lhe-ia 

qual é a competência que ele tem relativamente às decisões de investimento 

nestes organismos da Administração Pública? Porque eu acho que de facto 

é nulo. E se os senhores acham que não é, este documento mais não prova 

a vossa irrelevância política. Porque então, das duas, uma: ou os ilustres 

eleitos do Partido Socialista e representantes do Partido Socialista não são 

ouvidos, ou então não tentam, junto de quem manda neste país. E quem 

manda neste país atualmente não é o PSD, é o PS.  

Portanto, os Socialistas de Faro são irrelevantes para o Partido Socialista 

nacional, ou não tentam – e nós não vamos acreditar que não tentem, 

porque acreditamos na bondade de que tentem defender o melhor para a 

sua terra. 

Quanto a ideias boas, o problema das ideias boas que aqui estão têm que 

ver com a criação da Polícia Municipal, têm que ver com a criação de um 

Posto da PSP no Montenegro, têm que ver com novas instalações para a 

GNR. O problema destas ideias boas é que não são novas! São ideias que já 

este Executivo Municipal tem e já as apresentou.  

Portanto – e concluo agora a história – dizia o catedrático: “O problema da 

sua tese é que, de facto, traz ideias boas e ideias novas, o problema é que as 

ideias boas não são suas, e as ideias novas não são boas…”.  

Neste caso, temos um puro exercício de assumir a vossa própria 

irrelevância, incompetência, porque de facto sabemos todos que este 
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Executivo Municipal está ainda a recuperar de uma situação de completa 

agonia financeira e, portanto, não entra, nem pode entrar, em leilão com as 

autarquias vizinhas para se substituir ao financiamento de investimento 

que tem que ser da Administração Central. Quem tem que dar o dinheiro e 

investir nestes exemplos que os senhores aqui trazem é o Governo, não é o 

Município.  

Portanto, fazer investimento de organismo da Administração Central, não 

pode ser um leilão entre Câmaras Municipais, para ver quem é que dá 

mais. Muito obrigado.» 

Vozes impercetíveis  

Presidente da Assembleia Municipal – «Os senhores vereadores, agora 

não é o momento de se pronunciarem… Peço imensa desculpa, mas o Sr. 

Vereador não pode interromper os trabalhos da Mesa.»  

Sr. Vereador Adriano Guerra (CDS) – «Se o Sr. Presidente da Mesa não 

quer ouvir o Sr. Vereador, não lhe faz questões!» 

Presidente da Assembleia Municipal – «O Sr. Vereador não pode falar 

dessa forma, porque eu não lhe falei dessa forma. O Sr. Vereador está a 

lavrar em equívoco, e que é uma falta de respeito a mim e à Assembleia 

Municipal, porque o Sr. Vereador não pode confundir uma conversa 

pessoal, em voz baixa, que sempre houve nesta Mesa em relação ao 

Presidente da Mesa e aos membros do Executivo, com estar a fazer aqui um 

comício, isso eu não lhe admito. Portanto, vamos lá pôr aqui as questões: 

não confunda as coisas. Não confunda uma conversa, que sempre houve 

aqui, de bom relacionamento entre a Mesa da Assembleia e o Executivo da 

Câmara Municipal – lamento muito o Sr. Presidente não estar aqui, porque 

sempre fizemos isto – com transformar isto num debate em público. Isso eu 

não lhe admito, peço imensa desculpa, mas não lhe admito. E não lhe dou 

a palavra para continuar este debate.» 

Sr. Vereador Adriano Guerra (CDS) – «Não vou deixar de responder a uma 

pergunta que o senhor me fez.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «O senhor está a ser mal- educado 

e está a importunar os trabalhos, peço imensa desculpa.» 

O Membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Bem, fazendo novamente o 

exercício de tentar concentrar-me nos objetivos daquilo que a 

recomendação propõe, estamos de acordo no geral, quer, nomeadamente a 
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nível da inventariação dos terrenos e edifícios disponíveis para a instalação 

dos equipamentos; a criação do Corpo de Polícia Municipal também acho 

que é uma ótima ideia; a captação de investimento público e comunitário 

para o concelho, utilizando as linhas de apoio à criação de habitação, 

também é importante; a criação de condições favoráveis ao investimento 

privado em Faro, com uma fiscalidade local mais competitiva para 

empresas e trabalhadores, embora seja um pouco vaga, faz sentido. 

Relativamente à prioridade da localização de serviços da Administração 

Central a sediar no Algarve, no concelho de Faro, temos uma opinião 

específica. É importante que Faro tenha estes serviços centrais, claro que 

sim, mas mais importante que isso é que eles funcionem em localizações 

adequadas e que funcionam bem. 

Nós vamos aprovar esta recomendação, mas esta capitalidade que tem que 

ser assente numa centralidade dos serviços, não consideramos assim tão 

relevante, quando olhamos numa perspetiva geral e em modelos 

descentralizados e cooperativos em oposição a modelos competitivos entre 

os próprios municípios. Desde que funcionem bem e cumpram as funções a 

que estão destinados e que sirvam as pessoas, é isso que conta mais para 

nós. Mas vamos aprovar, no geral.»  

O Membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Não constitui novidade o 

bater repetidamente nesta tecla de Faro Capital, ouvimos isto há muitos 

anos pelas duas forças políticas que têm tido a responsabilidade da 

governação em Faro. 

Capital naturalmente que já é, Faro é a capital do Algarve, e não é menos 

nem mais só pelo facto de se localizarem ou deslocalizarem alguns serviços 

do Estado, não é por aí que deve passar esta questão da capitalidade. 

Precisa de ter mais protagonismo, sim senhor! Fazemos-lhe um desafio! 

Vamos todos encetar uma luta pela regionalização, é já um desafio da 

capital do Algarve. 

Quanto a nós, como é compreensível, pugnamos e lutamos para que todo o 

nosso país, montes, aldeias, vilas e cidades sejam mais desenvolvidas, que 

se criem melhores condições de emprego, com direitos, mais e maior 

qualidade de vida para as populações e que haja mais justiça social. E 

temos a certeza que tudo isto não se constrói nem com varinhas mágicas, 

nem com propostas, algumas sofrendo de certa demagogia e com texto 

desajustado com políticas que não são as que têm sido praticadas no país, 
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e nomeadamente no concelho de Faro, pelas forças políticas que têm tido a 

responsabilidade da governação. 

Como é óbvio, trata-se de combate político o que temos aqui nesta moção 

do Partido Socialista, com toda a legitimidade e direito de o praticar e sendo 

naturalmente também da responsabilidade de quem pratica as suas 

consequências. 

Em relação a algumas das questões que aqui vêm, importa até perguntar, 

por exemplo: “inventariar todos os terrenos e edifícios disponíveis para 

instalação de equipamentos públicos”... Significa isto que a gente cria a 

bolsa de terrenos para entregar ao Governo (neste caso concreto do Partido 

Socialista) para instalar aqui, digamos, aquilo que por exemplo agora foi 

instalado, ou vai ser instalado no concelho de Loulé, e que nós também não 

estamos de acordo, porque é de facto o concelho de Loulé que vai fazer um 

investimento com dinheiros municipais para instalar o quartel. Ainda por 

cima, com o pacote que aí está..! Não é por aí que se cria a capitalidade, 

com certeza. 

“Diligenciar no sentido de criar um Corpo de Polícia Municipal”, nós 

consideramos que neste momento, a não ser para mostrar que as outras 

capitais têm nós também temos que ter, não há nenhuma necessidade de 

Polícia Municipal.  

“Criar condições favoráveis ao investimento privado em Faro”… Com 

certeza! “Com uma fiscalidade local mais competitiva para empresas e 

trabalhadores” – não sabemos o que isto é!  

E ficamos por aqui.» 

O Membro da AM, Vitor Cantinho (PPM) – «Faro Capital do Algarve e 

Capital Europeia em 2027 – tudo se perfila para esse grande marco. E acho 

que esta moção perde, porque era hoje que a gente tinha decidido que 

deveria haver uma Polícia Municipal, porque a questão de segurança, para 

um evento deste tipo, é fundamental. 

Esta questão também entronca com o que aqui o público expôs, da questão 

eminentemente ligada à segurança “extra PSP” – o controlo a nível de 

decibéis, nos estabelecimentos, não é a PSP que vai fazer, penso eu. O 

controlo do encerramento dos estabelecimentos similares de hotelaria, é a 

Polícia Municipal que está mais vocacionada. Um carro ou outro que 

estaciona em cima de um passeio e ali fica, impedindo o percurso pedonal; 
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as trotinetes, agora que vai ser o percurso turístico (porque é um percurso 

turístico, nós oferecemos aos turistas a possibilidade de percorrer a zona 

histórica de uma forma impensável, portanto é um bom objeto), para além 

da acessibilidade às praias, à ilha de Faro – a Ilha de Faro pode ser 

revolucionada no sistema de transportes só por causa daquele pequeno 

objeto. E essa questão tem de ser a Polícia Municipal a controlar, eu penso 

que a PSP terá controlo a outro nível rodoviário. Muito obrigado.»     

O Membro da AM, Steven Sousa Piedade (PSD) – Presidente da Junta de 

Freguesia do Montenegro – «Só para dar aqui uma pequena nota, que foi 

referida há pouco, e para fazer o esclarecimento devido: quer por parte do 

Presidente do Executivo (o anterior e o atual) deste município, quer por 

parte do anterior e o atual da Junta de Freguesia do Montenegro, 

encetámos uma série de diligências, inclusive demos algumas opções ao 

Posto de Comando Distrital para instalar um Posto em Montenegro, que a 

GNR não aceitou, mas como infelizmente não temos os cento e trinta 

milhões que Loulé tem no Banco, e ainda bem que tem, não conseguimos 

construir um edifício de raiz, e continuamos a debater e a lutar para que a 

GNR vá para a freguesia do Montenegro. Obrigado.»  

O Membro da AM, Michel Ribeiro (PSD) – «Pior que falta de memória é ter 

memória seletiva, e eu tenho que fazer lembrar aqui algumas coisas, alguns 

considerandos.  

No caso, é lembrar que o INEM, a Proteção Civil, a GNR é da alçada do 

Governo Central e não da Câmara; é lembrar que o Governo que está em 

funções é do PS; é lembrar que o Sr. Presidente da Assembleia – e eu 

agradeço que esteja presente para eu dizer isto frente a frente – foi eleito 

pelo PS e é Deputado da Assembleia da República eleito pelo PS e que, além 

disso, é Presidente do PS Algarve, e ficou muito bem na primeira linha, no 

evento público onde se anunciava a deslocação da GNR. Eu gostava de 

deixar a pergunta no ar: que cargo é que o senhor estava a representar? 

Relativamente à política fiscal, eu relembro que o orçamento da Câmara 

passou aqui por este órgão e que foi aprovado. E não me lembro de 

qualquer proposta do Partido Socialista. 

E digo que neste documento consegue-se ter uma incoerência total que 

consegue, numa página, dizer que o Executivo não tem visão, que não tem 

pensamento, que não tem rumo, mas na página seguinte diz que “…a 

cidade e o concelho de Faro tem vindo a assumir-se como um destino 
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turístico com alguma expressão durante o ano, acolhendo diariamente 

centenas de turistas que ali pernoitam…” Isto é demais… no mesmo 

documento consegue dizer o sim e o não. Tenho dito, muito obrigado.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Eu gostaria de responder à 

pergunta que me fez diretamente para lhe dizer o seguinte: quando o 

Governo do PSD, de Passos Coelho, fez um acordo com a Câmara de Loulé 

para instalar lá a Proteção Civil, se eu fosse deputado estaria lá. Respondo-

lhe desta forma. Se eu fosse deputado da República nessa data, quando o 

Governo do PSD, de Pedro Passos Coelho, fez um acordo com a Câmara 

Municipal de Loulé para retirar de Faro as instalações da Proteção Civil e 

colocar em Loulé, eu estaria lá. E pronto, não tenho mais nada a 

acrescentar. 

Não havendo mais questões colocava à votação a Moção do Partido 

Socialista, “Faro Capital do Menos”. 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 13 (12PS; 01PAN) 

Abstenções – 03 (02CDU; 01BE) 

Votos contra – 14 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM) 

Face ao resultado obtido na respetiva votação a referida Moção foi rejeitda.  

Presidente da Assembleia Municipal – «Para concluirmos o Período Antes 

da Ordem do Dia, vamos para a última moção/recomendação do grupo 

municipal do PAN “Recomendação Anti-Arboricida, pelo fim das podas de 

rolagem em Faro”. 

O Membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – « Parece ser prática comum os 

cortes e podas abusivas de árvores um pouco por todo o país e Faro não é 

exceção - como demonstram algumas fotografias em anexo tiradas no 

último sábado 23 de fevereiro de 2019 (Enviadas em anexo para os grupos 

municipais aqui representados). 

Partindo deste facto, o PAN - Pessoas - Animais - Natureza gostaria de 

relembrar qual o papel das árvores nas cidades: 

1-Aumentam o conforto e valorizam as cidades 

- Criam sombras que protegem da exposição aos raios solares; 

- Diminuem a temperatura dos espaços abrigados e envolventes; 
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- Aumentam a humidade do ar tornando o ambiente mais agradável; 

- Protegem do vento; 

- Valorizam o património envolvente; 

- Melhoram a estética das cidades, promovendo a diversidade de cores e 

de luz. 

- Humanizam a cidade e melhoram a qualidade de vida. 

2 – Promovem a qualidade ambiental e saúde pública 

- Absorvem dióxido de carbono (um dos gases responsáveis pelo efeito de 

estufa) e libertam oxigénio; 

- Fixam poluentes em suspensão; 

- Reduzem o ruído; 

- Servem de abrigo e alimento a diversas espécies animais, favorecendo a 

biodiversidade; 

- Favorecem a infiltração de águas pluviais; 

- Promovem a diminuição do consumo energético das habitações 

envolventes. 

Então, quando fazemos cortes abusivos de árvores - as denominadas podas 

de rolagem, ou seja, cortes de ramos de grande diâmetro, deixando apenas 

alguns cotos, ou pernadas estruturais muito reduzidas e em alguns casos 

só mesmo o tronco, abaixo da copa - estamos a eliminar a maior parte dos 

benefícios que essa árvore pode oferecer em termos ambientais, estéticos, 

de conforto e valorização da cidade, pois: 

- Deixam de criar sombra para proteção dos raios solares; 

- Passam a contribuir para o aumento da temperatura dos espaços 

abrigados e envolventes; 

- Tornam o ambiente mais árido e poluído; 

- Deixam de proteger do vento; 

- Desvalorizam o património envolvente; 

- Prejudicam a estética das cidades; 

- Desumanizam a cidade e pioram a qualidade de vida; 

- Deixam de absorver CO2 (um dos gases responsáveis pelo efeito de 
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estufa) e de libertar oxigénio - Importante lembrar que a mitigação das 

alterações climáticas não se colmata com a poda violenta de árvores; 

- Deixam de fixar os poluentes em suspensão, aumentando o nível de 

poluição que sabemos já ser alto em Faro . Veja-se os dados revelados em 

maio de 2018 da Organização Mundial de Saúde (OMS) que coloca Faro em 

5° lugar das cidades portuguesas com maior índice de partículas finas 

excedendo o limite de 10 microgramas por m3. Partículas que entram nos 

pulmões e no sistema cardiovascular. Estamos portanto a tratar de uma 

questão de saúde pública. 

- Contribuem para o aumento do ruído das cidades; 

- Reduzem a biodiversidade no meio urbano eliminando o abrigo e 

alimento de muitas espécies que partilham a cidade connosco e a tornam 

mais harmoniosa; 

- Tornam mais propenso o risco de inundações, pela menor capacidade de 

promover infiltração das águas pluviais; 

Além de tudo isto, estamos a onerar a Câmara e seus cidadãos no futuro, 

porque na prática estamos a enfraquecer a árvore e muitas vezes a matá-la, 

até ao ponto destas árvores se tornarem um risco de segurança pública: 

1 – Uma árvore sem a sua copa - que é o seu apoio, o seu pêndulo - é uma 

árvore mais propensa a cair. Também, as raízes que normalmente recebiam 

os nutrientes das folhas começam a enfraquecer, ficam propensas a 

doenças e a apodrecer. 

2 – Depois da poda violenta a árvore ganha folhagem e cresce rapidamente 

de forma desordenada e insegura: Por um lado nunca mais a árvore terá a 

mesma beleza e por outro os novos ramos que nascem são também muito 

mais frágeis e poderão não sustentar a nova folhagem e próprio peso. Se a 

ideia porventura seria poupar no número de podas habituais, então 

estamos perante uma ilusão económica visto que no futuro terão que se 

lidar com mais cortes, mais podas, mais manutenção e muitos mais 

cuidados no geral. 

3 – Uma árvore sem copa, além de não conseguir se alimentar, está sujeita 

aos elementos como o Sol, o Vento e a Chuva que passam a incidir 

diretamente no tronco exposto fragilizando-a. Os cortes nas pernadas são 

feridas abertas na árvore, as pragas e as doenças surgem, a árvore pode 

apodrecer, morre, cai e depois há-que contar com o custo de a retirar do 



Ata nº. 17                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   74 

26/02/2019 

 

 

sítio e adquirir uma nova planta. 

Uma análise do estado fitossanitário das árvores da Faro irá provavelmente 

revelar surpresas relativamente à saúde do património arbóreo do 

município. 

Aproveitamos para relembrar uma conclusão do cientista da "The Nature 

Conservancy", Robert McDonald que num relatório recente, defende que a 

plantação de árvores nas cidades deve ser encarada como uma medida de 

saúde pública. 

Assim, o PAN - Pessoas - Animais - Natureza propõe que a Assembleia 

Municipal de Faro, na sua Sessão de 26 de fevereiro de 2019, delibere 

recomendar à Câmara Municipal de Faro que: 

- Seja realizado um estudo alargado sobre o número de árvores à 

responsabilidade do município, identificando a sua georreferenciação, 

espécie e estado fitossanitário e comunicando posteriormente os resultados 

à população num prazo ideal de 6 meses a partir da data de hoje. Os 

resultados devem então manter-se disponíveis para consulta física e virtual 

em permanência através do site da Câmara Municipal de Faro. 

- Que se terminem com as denominadas podas de rolagem. 

- Que se utilizem os métodos adequados de poda segundo os princípios de 

corte. 

- Que se podem as árvores de forma correta e regularmente, garantindo 

que a beleza e naturalidade características de cada espécie se mantém 

inalterada, (uma poda bem feita remove apenas entre 1/3 a A da copa da 

árvore). 

- Que ao plantar novas árvores que se garanta que são saudáveis e com 

formação e tamanho adequado ao local a que se destinam precavendo 

desde logo que o seu crescimento e raízes não irão colidir com os elementos 

que a envolvem. 

- Que ao plantar novas árvores que se tenha em superior atenção que 

sejam de origem autóctone respeitando o património natural da região. 

Mais se propõe dar conhecimento desta recomendação e resultado da sua 

votação às Juntas e Assembleias de Freguesia do concelho de Faro, às 

restantes Câmaras e Assembleias Municipais do Algarve, à AMAL e à 

Comunicação Social.”» 
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O Membro da AM, Vitor Cantinho (PPM) – «Eu vou ser rápido. Nesta 

análise fantástica em termos científicos, está dissecada toda a questão das 

podas mal feitas, há bons exemplos em todo o lado, mas queria relembrar 

as palmeiras que existiam na antiga Avenida Rainha D. Amélia; eram 

centenas de palmeiras que cobriam toda a Avenida da República e que 

desapareceram. Isso está atestado na imprensa local e repudiado por uma 

série de poetas, portanto desapareceram as centenas de palmeiras 

existentes entre a Alfândega até à Estação de caminho de ferro, ou seja a 

Avenida da República – que perdeu o nome também, a Rainha D. Amélia 

não teve hipótese de manter a sua marca importante que teve na 

museologia de Faro e do país, porque este museu que existiu aqui por baixo 

de nós foi fundado por ela e é o primeiro museu a sul do Tejo, senão o 

primeiro museu nacional. 

Queria também completar, sucintamente, que as árvores que foram 

podadas prejudicam a nidificação, portanto os pombos, sobretudo, já não 

poisam nas árvores e têm que ir poisar em algum lado. Tenho dito.» 

O Membro da AM, Bruno Lage (PSD) – Presidente da União de Freguesias 

de Faro Sé/S. Pedro – «Vou ser muito rápido. Só referir que, de facto, as 

árvores são um elemento essencial para a qualidade ambiental e para a 

qualidade de vida de uma cidade. É um facto que existem podas severas, 

ou as podas de rolagem, muito mal feitas e isso sem dúvida alguma que se 

deve evitar, mas quero deixar aqui duas ressalvas. Uma é que por vezes as 

podas severas têm de ser feitas, por questões fitossanitárias, ou mesmo por 

uma questão de rejuvenescimento da árvore, mas isso são casos muito 

pontuais e o que nós vemos muitas vezes não são esses casos pontuais e 

são por vezes trabalhos muito mal feitos. 

Mas esses trabalhos muito mal feitos acontecem por uma razão: é que há 

uma pressão enorme, por parte dos cidadãos, para o abate de árvores. 

Porque a árvore incomoda, porque tira a vista da casa, porque faz sombra, 

porque suja o carro, porque suja a casa, porque muitas vezes estão lá os 

pássaros (como agora o meu colega referiu) e que sujam tanto a calçada 

como os veículos ou o que estiver por baixo das árvores, e há esta pressão. 

Se o deputado do PAN concordasse, eu até sugeria um acrescento a essa 

moção. Para além do que disse, era que fosse feita uma campanha de 

sensibilização para explicar a importância das árvores numa cidade. Acho 

que isso é fundamental para sensibilizar as pessoas para compreenderem o 
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papel fundamental que uma árvore tem dentro de uma cidade. E com isto 

termino.»  

O Membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Eu concordaria com o 

acrescentar esse ponto, acho também bastante importante a 

sensibilização.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «O que vamos votar então é a 

proposta do PAN, acrescentada com este ponto do Sr. Presidente da União 

de Freguesias de Faro. Pedia só que, após a votação, o PAN redigisse a 

moção com este ponto. 

Vamos colocar à votação a recomendação do PAN “Pelo fim das podas de 

rolagem em Faro” 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 28 (12PS;10PSD; 02CDS;01MPT;01PPM;01PAN;01BE)  

Abstenções – 02 (CDU) 

Votos contra – 00 

Face ao resultado obtido na respetiva votação a referida recomendação foi 

aprovada por maioria. 

Atendendo ao adiantado da hora, o Presidente da Mesa interrompeu a 

sessão, tendo sido acordado com os diferentes grupos municipais que a 

mesma continuará no próximo dia 06 de março, pelas 21.00 horas, neste 

mesmo Salão Nobre. 

 

Para constar se lavrou a presente ata que após ser aprovada vai ser 

devidamente assinada. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

 

O 1.º Secretário                                                                 O 2.º Secretário                      

 

 


