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Ata nº 09 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, 

reuniu pelas 21.00 horas, no Cinema Ossónoba, em Estoi, a Assembleia 

Municipal de Faro, em sessão ordinária, sob a 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 – Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público; 

4 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Proposta n.º 195/2018/CM – 2ª Revisão 

ao Orçamento de 2018; 

5 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Proposta n.º 193/2018/CM – 1.º 

Aditamento ao Acordo de Execução de Delegação de Competências 

celebrado com a União das Freguesias de Conceição e Estoi; 

6 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Proposta n.º 121/2018/CM – Plano de 

Mobilidade e Transportes do Concelho de Faro (PMT); 

7 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Proposta n.º 132/2018/CM – Desafetação 

do domínio público de duas parcelas de terreno com a área total de 39,40 

m2, visando a sua alienação para construção das acessibilidades de 

moradia unifamiliar - Processo de obras nº 125/2018 – António Carlos 

Guerreiro Morgado André e Outro; 

8 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Proposta n.º 133/2018/CM – Desafetação 

do domínio público de duas parcelas de terreno com a área total de 69,41 

m2, visando a sua alienação para construção das acessibilidades de 

moradia unifamiliar - Processo de obras nº 124/2018 – João Miguel 

Massena Serpa dos Santos e outra; 
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9 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Proposta n.º 144/2018/CM – Afetação de 

parcela de terreno ao domínio público municipal, para alargamento da 

Rua António Guerreiro da Silva Gago, em Faro; 

10 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Proposta n.º 163/2018/CM - Pedido de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse 

público municipal na regularização de atividade industrial, ao abrigo do 

Decreto- Lei nº 165/2014, de 5 de novembro - Processo nº 

2018/OTR/URB/114 – Ricardo Cadete Unipessoal, Lda.; 

11 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Proposta n.º 176/2018/CM – Contrato-

programa entre o Município de Faro e o Centro de Ciência Viva do Algarve; 

12 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Proposta n.º 192/2018/CM – Concurso 

Público para a aquisição de serviços de seguros – repartição de encargos 

de despesa plurianual; 

13 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Proposta n.º 194/2018/CM – Justificação 

notarial por usucapião para estabelecimento do trato sucessivo no Registo 

Predial - Edifício onde se encontra instalada a Biblioteca Municipal; 

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. 

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

estavam presentes os seguintes membros: 

Tiago Botelho da Silva (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); Pedro Miguel Gama Cláudio (PSD); 

Tatiana Henriques Homem de Gouveia (PS); João Manuel Camacho 



Ata nº. 09                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   3 

28/09/2018 

 

 

 

Gameiro Alves (PSD); Beatriz Calafate (PS); Michel Tomás Ribeiro (PSD); 

Paulo Jorge Gonçalves Teixeira (PS); Carlos Guerreiro Brito (BE); Carlos 

Miguel Cruz Teixeira (CDS); Susana Cristina da Silva Joaquim (PS); 

Catarina Alexandra Matos Marques (CDU); Paulo Sérgio de Jesus Baptista 

(PAN); Berta Paula Brito Cruz Silva Dias (PSD); João Manuel Bento Mota 

Lopes (PS); Cátia Susana da Palma Morais Gomes (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); José António Viegas Leal Jerónimo 

(PS – Presidente da União de Freguesias Conceição/Estoi) e Sérgio Vicente 

dos Santos Martins (CDU – Presidente da Junta de Freguesia de Stª. 

Bárbara de Nexe). 

Não estavam presentes: 

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

Portada (PS); Rita Maria de Carvalho Salgado Garcia e Costa (PSD); Ana 

Lúcia Silva de Passos (PS); José Vítor da Silva (PSD); Fernando Manuel 

Correia Marques (PS); Augusto Arnaldo Nunes Otero Taveira (BE) e Dora 

Sofia de Oliveira Ferreira de Melo (CDS). 

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 pelo elemento a seguir na 

lista do PSD, Tiago Botelho da Silva. 

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

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

tendo sido substituído pelo elemento a seguir na lista do Partido 

Socialista, Luís Miguel Neves.  

- Do membro do grupo municipal do PSD, Rita Maria de Carvalho Salgado 

Garcia e Costa, um pedido de substituição na presente reunião, por 

motivos pessoais. Tendo o elemento a seguir na lista do PSD, Marta 

Gabriela Correia, apresentado igualmente um pedido de substituição na 
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presente reunião por motivos profissionais, e não estando presente o 

elemento a seguir na lista do PSD, Eduardo Gonçalo Figueira Moreira de 

Almeida, por se encontrar ausente do país, foi o membro Rita Maria de 

Carvalho Salgado Garcia e Costa, substituída pelo elemento a seguir na 

lista do PSD, Pedro Miguel Gama Cláudio. 

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

pedido de substituição na presente reunião, por motivos profissionais, 

tendo sido substituída pelo elemento a seguir na lista do Partido 

Socialista, Beatriz Calafate. 

- Do membro do grupo municipal do PSD, José Vítor da Silva, um pedido 

de suspensão de mandato no período de 24 a 30 de setembro, por motivos 

profissionais. Tendo o elemento a seguir na lista do PSD, Wanda Maria 

das Dores Vargues, apresentado um pedido de substituição na presente 

reunião por motivos pessoais, foi o membro José Vítor da Silva, 

substituído pelo elemento a seguir na lista do PSD, Michel Tomás Ribeiro. 

- Do membro do grupo municipal do PS, Fernando Manuel Correia 

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

profissionais, tendo sido substituído pelo elemento a seguir na lista do 

Partido Socialista, Paulo Jorge Gonçalves Teixeira. 

- Do membro do grupo municipal do BE, Augusto Arnaldo Nunes Otero 

Taveira, um pedido substituição na presente reunião, por motivos 

pessoais, tendo sido substituído pelo elemento a seguir na lista do BE, 

Carlos Guerreiro de Brito, que após tomar posse, tomou lugar na respetiva 

bancada. 

- 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 pelo elemento a seguir na lista do 

CDS, Carlos Miguel Cruz Teixeira. 

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); bem como os Vereadores do Partido Socialista 

Carlos Miguel Sengo Costa; Carlos Pedro Sousa Gordinho e Ana Cristina 

Valadas Grilo.  
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Dado existir quórum, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal declarou 

aberta a reunião. 

O Sr. Presidente da Assembleia Municipal começa por cumprimentar 

todos os presentes e, uma vez que esta Assembleia decorre em Estoi, 

convida o Sr. Presidente da União de Freguesias Conceição/Estoi para se 

sentar junto à Mesa. 

Prossegue, dizendo que “A Assembleia Municipal de Faro reúne 

normalmente nos Paços do concelho, na sede do Município, em Faro, mas 

de há muitos anos a esta parte todos os partidos presentes na Assembleia 

entenderam que ela ganhava em sair periodicamente de Faro e percorrer o 

concelho e as freguesias do concelho. E é por isso que estamos aqui, 

porque todos os partidos desta Assembleia apoiaram a realização desta 

assembleia hoje em Estoi e pretendemos, até final do mandato, conseguir 

percorrer todas as freguesias do concelho”. 

Após prestar algumas informações sobre o funcionamento e competências 

da Assembleia Municipal, como órgão deliberativo, o Presidente da 

Assembleia Municipal passa a palavra à Primeira Secretária para proceder 

à leitura da Ordem de Trabalhos. 

A Primeira Secretária da Mesa faz a leitura da Ordem de Trabalhos desta 

sessão. 

Seguidamente, o Sr. Presidente Assembleia Municipal propôs duas 

pequenas alterações que têm a ver com o volume de propostas que 

existem para discutir no período antes da ordem do dia.  

Presidente da Assembleia Municipal - «Se todos estiverem de acordo, 

nós passaríamos o período de intervenção do público para antes do 

Período Antes da Ordem do Dia, mas ainda antes começaríamos com a 

leitura do voto de pesar que foi presente.»  

Tendo havido concordância com esta sugestão, a primeira secretária passou 

à leitura do Voto de Pesar, apresentado pelo grupo municipal do PS.  

A Primeira Secretária da Mesa – “Voto de Pesar 

Faleceu no passado dia 11 de setembro de acidente de viação, Paulo Jorge 

Teixeira Rainha Mascarenhas de 51 anos de idade, empresário agrícola e 

ilustre cidadão de Estoi e de Faro.  
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O Paulo Mascarenhas é recordado pelas gentes de Estoi e de Faro como 

uma pessoa muito dinâmica, trabalhadora e disponível para ajudar o 

próximo, com um comportamento sempre correto e generoso. 

Alistou-se ainda jovem no Corpo de Fuzileiros da Marinha Portuguesa, 

onde serviu e retirou para a vida o comportamento que o caracterizava de 

trabalho, espirito de abnegação e camaradagem que transportou para as 

relações com todos os que tiveram oportunidade de o conhecer. 

À comunidade de Estoi e à família apresentamos as nossas sentidas 

condolências.” 

Após a leitura do voto de pesar, o Presidente da Assembleia propôs que 

fosse guardado um minuto de silêncio. 

Seguiu-se um minuto de silêncio em memória de Paulo Mascarenhas. 

Decorrido o minuto de silêncio, passou-se à votação das Atas n.º04 de 

19/02/2018 e n.º05 de 27/04/2018, as quais foram aprovadas por 

unanimidade. 

Em seguida, e conforme acordado anteriormente, passou-se ao:  

Período de intervenção destinado ao Público 

Munícipe Otília Fernandes – A munícipe refere que é residente na 

Urbanização Vale da Amoreira e que há uma situação que preocupa os 

moradores daquela urbanização: são umas árvores que existem na zona 

central, que são árvores muito frondosas que abrigam milhares de 

pássaros e os residentes não podem lá estacionar os carros, porque de 

manhã estes estão completamente sujos. 

Além disso, as mesmas árvores têm uns frutos que quando amadurecem 

caem no chão e em cima dos carros e que danificam a pintura porque têm 

uma textura “tipo cola”.  

Assim, diz que o que pretendiam era que ou requalificassem aquela zona 

ou que cortassem periodicamente as referidas árvores, de modo a evitar a 

situação. 

Munícipe Orlando Mendonça – O munícipe refere que está presente em 

representação de alguns dos seus vizinhos e manifesta preocupação 



Ata nº. 09                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   7 

28/09/2018 

 

 

 

relativamente ao Plano de Mobilidade e Transportes, pois apesar dos 

esforços que fizeram, continua inalterado. Refere-se concretamente a um 

espaço de um quilómetro em que o que está previsto “vai destruir cerca de 

cinquenta empresas, vai destruir cerca de vinte cinco a trinta habitações. 

vai bloquear a saída de grande parte das pessoas que têm ali terrenos, 

porque se a via vai ali passar a única saída que as pessoas têm é para a 

EN 125. 

Relembra que está a falar de muitas dezenas de empregos, por exemplo na 

Citroen, outras empresas e alguns restaurantes que estão ali na zona. 

Foram enviadas sugestões à Camara e a resposta foi que as variáveis 

apresentadas iam ser ponderadas. Contudo, não lhe parece que tenham 

sido ponderadas pois nada no projeto foi alterado. Acrescenta que 

propuseram um caminho alternativo, que não destrói casas nem 

empresas, mas ninguém lhes disse porque é que esse caminho alternativo 

não era opção. Diz que aguardam resposta. 

Acrescenta que a ferrovia vai passar numa zona habitacional, mas 

possivelmente poderia haver uma alternativa sem prejudicar tanta gente. 

Diz que ignora quando e se este projeto vai ser concretizado, mas a partir 

do momento em que for aprovado as casas e os terrenos perdem o valor 

que tinham. 

Lamenta depois que as pessoas do Rio Seco não tenham esgotos. No seu 

caso, mora a quinhentos metros da estação de tratamento e não tem 

direito a esgotos, só tem “direito ao cheiro”. Refere que é uma situação que 

já levanta há anos mas sem sucesso. 

Em seguida diz que o preocupa ver pessoas a dormir na rua; crianças que 

por vezes só têm uma refeição (que é o almoço que a escola proporciona); 

famílias que passam fome, e a Câmara está-se a preocupar com o 

caminho de ferro e outras coisas. 

Por fim, dá exemplo de algumas ações da Câmara de Almodôvar que 

demonstram a preocupação com os seus munícipes. 

Munícipe Vitor Cadete – O munícipe diz que é morador na Rua da Costa, 

em Estoi, e apresenta alguns problemas existentes nessa rua, 

nomeadamente relacionados com o sinal de stop e os caixotes do lixo. 
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Munícipe Sónia Augusto – A munícipe apresenta a situação já exposta 

anteriormente, relacionada com a sua carência de habitação. Diz que, 

relativamente a essa questão, quer esclarecer um ponto: contrariamente 

ao que diz a resposta que lhe foi entregue numa das últimas reuniões, a 

sua mãe não abandonou a habitação onde vivia com o seu pai, foi sim 

obrigada a deixar a habitação onde vivia, com ela (oradora) e o irmão, 

porque sofria de maus tratos. 

Esclarece ainda que foram tratados, na Habitação Social, alguns assuntos 

com vista a obter a dita habitação, e que não foram referidos nessa 

resposta. Nomeadamente foram entregues os documentos que foram 

solicitados. 

Munícipe Adília Guerreiro – Fala em nome de duas pessoas que estão 

presentes nesta Assembleia e que são moradoras na Rua Abel Vilhena, nºs 

47 e 49.  

Refere que “aquela rua tem a estrada que vai para as Gambelas muito 

alta, ou seja, não tem a saída das águas pluviais. Vai para a casa das 

pessoas que ali moram.” Agora está a ser construída uma urbanização nas 

costas dessa rua, e com essa obra, todas as saídas de águas pluviais que 

existiam ficaram fechadas e já houve três inundações.  

Também há uma parede a partir. Já foi feito um abaixo-assinado à 

Câmara, algumas pessoas tiveram resposta, mas outras não, não percebe 

porquê.  

Refere também que já houve duas reuniões na Junta de Freguesia 

Pergunta porque é que as duas senhoras ainda não tiveram qualquer 

resposta, e em segundo lugar, porque é que foi autorizada uma construção 

daquela envergadura e previamente não foi previsto a saída daquelas 

águas, quando se trata de casas com 40 ou 50 anos de construídas.  

Pede que seja efetuado um contacto com o construtor, dado que já tentou 

mas o senhor não atendeu o telemóvel.  

Munícipe Paulo Fonseca – Diz que na segunda-feira entregou uma carta 

na Assembleia Municipal, endereçada ao Sr. Presidente Luís Graça, no 

sentido de dar conhecimento de todas as diligências que tem feito desde 

2012, no âmbito da revisão do PDM.  
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Refere que o traçado previsto no Plano de Mobilidade e Transportes, para 

a linha de caminho de ferro, passa numa propriedade sua, com um 

hectare. Refere que fez algumas sugestões de alteração, mas verifica que 

houve uma série de ajustes à linha, mas o seu pedido não foi satisfeito. 

Acrescenta que quer acreditar que tenha sido por mero esquecimento que 

atenderam outros pedidos e não atenderam o seu, porque são tantas as 

questões que têm de ser ponderadas que a sua pode eventualmente ter 

sido esquecida. 

Por outro lado, pergunta qual será o espaço temporal previsto, pois como 

já foi aqui dito, a propriedade vai ficar “congelada”, ninguém vai comprar 

um bem a que está subjacente um espaço canal para uma ferrovia, uma 

rodovia, etc. Uma vez que o bem vai ficar “congelado”, pergunta: tem 

redução ou eliminação de IMI? Ou outra benesse qualquer? Se existe, não 

tem conhecimento. 

Munícipe Bertelino Sousa – Refere que no sítio das Palmeiras, junto à 

estação elevatória que abastece o depósito de água para Bordeira e Alface, 

existe um terreno onde em tempos se fixou um acampamento de ciganos. 

Toda a gente tem direito a ter água e portanto eles pediram à Câmara para 

ser colocada água para o referido acampamento. A Câmara pôs o contador 

e pôs o tubo para fornecer água e o respetivo abastecimento de água. 

“Acontece que esqueceram-se de oito habitantes, oito casas, que estão lá, 

a viver sem água e a comprar água a depósitos de água.”  

Diz que já tratou do assunto junto da FAGAR, para ver o que é possível 

fazer, mas ainda não se resolveu a situação. Também já falou com o Sr. 

Presidente da Junta, José António, mas possivelmente este, sozinho, 

também não pode dar solução.  

Assim, veio hoje alertar para este assunto, porque aquelas pessoas têm 

que comprar a água para sobreviver e julga que esse assunto devia ser 

revisto. 

Depois, refere que foi feita uma obra na rua Pé da Cruz em Estoi, com a 

alteração da altura dos lancis, e algumas pessoas queixam-se que, 

durante o inverno, a água entra em casa, o que não acontecia antes. 

Munícipe Paula Brito – Após cumprimentar os presentes, o munícipe diz 

que tiveram a informação na Assembleia de Freguesia que decorreu há 
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dois dias que nesta Assembleia Municipal iria ser posta a votação a 

delegação de competências da manutenção dos espaços verdes e jardins 

da União de Freguesias Conceição/Estoi à Junta de Freguesia. Como nos 

espaços verdes está incluído o jardim do Palácio de Estoi, na parte que 

ficou como responsabilidade da Câmara para ser aberto um jardim 

público, existem três questões sobre esta situação que gostaria de ser 

informado. 

- A necessidade de efetuar algumas obras de modo a recuperar a Casa do 

Presépio do Palácio de Estoi. Pretende saber o que é que a Câmara pensa 

fazer relativamente à recuperação da casa do presépio e o regresso das 

respetivas figuras (que se encontram guardadas no Museu) àquele local. 

- o segundo aspeto que quer referir tem a ver com um cipreste histórico 

que existe nos jardins do Palácio de Estoi, o qual já era adulto aquando da 

construção do palácio há de 250 anos. Decorrendo uma petição na 

internet, para a preservação e classificação daquele cipestre (trabalho que 

é efetuado pela Universidade de Trás-os-Montes), gostaria de saber quais 

os passos que o município levou ou pretende levar a cabo nesse sentido, 

ou se delega essa competência na Junta de Freguesia. 

- O presidente da Junta informou na Assembleia de Freguesia que esta 

delegação de competências terá de ser acompanhada com a transferência 

de um funcionário da Câmara a Junta, que irá assegurar a abertura e 

encerramento dos jardins ao público. Chama a atenção que a pessoa que 

está a limpar as ervas dos jardins do palácio não é a pessoa mais indicada 

para receber os visitantes que vão àquele lugar histórico e precisam de 

colher informações sobre o mesmo.  

Munícipe Lina Barão – Informa que é moradora na Rua Pé da Cruz, em 

Estoi, a qual sofreu algumas alterações no pavimento e quando chove a 

água acumula-se porque não há escoamento. A sargeta é pequena e 

existem casas nessa rua em que o passeio está mais alto que o nível da 

soleira da porta. Pede para ser verificada a situação. 

Para prestar esclarecimentos sobre as intervenções do Público foi dada a 

palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal. 
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Presidente da Câmara Municipal - “Relativamente às questões que foram 

colocadas pela munícipe Otília Fernandes, vou pedir aos serviços para 

verem o que se pode fazer. As árvores têm benefício, certamente, mas 

também, em algumas situações, trazem problemas. Nós vamos começar, 

no próximo mês, novamente com as podas. Estivemos com esse trabalho 

extenso durante o verão. Portanto, vou pedir aos serviços para analisarem 

essa situação. 

Relativamente ao que o munícipe Orlando Mendonça referiu, o que está 

aqui presente no Plano de Mobilidade e Transportes não é nenhum plano 

territorial, é apenas um estudo que foi pedido, de indicação estratégica 

para a questão da mobilidade e transportes. E aqui aproveito para referir 

também a questão que Sr. Paulo Fonseca levantou. Não é em sede do 

Plano de Mobilidade e Transportes que se resolve essas questões, é em 

sede da revisão do PDM, embora este estudo tenha contribuído para 

alicerçar muitas das situações que se estão a ver na revisão do PDM. E a 

questão da linha férrea é uma questão de grande complexidade. Há 

décadas que todos nós ouvimos falar e participamos nessa discussão 

sobre a questão da linha férrea dentro da cidade. E essa discussão passa 

por retirar ou não a linha férrea da atual situação e transferi-la – 

evidentemente só pode ser para norte – de onde ela está e portanto para o 

meio do concelho. Como disse, estamos ainda a analisar essa situação 

para verter na revisão do PDM. 

Relativamente à questão dos esgotos no Rio Seco, é verdade aquilo que 

disse, é um facto. Não é de tão fácil resolução como parece. Primeiro, 

porque o canal que passa ali não é possível ligar diretamente àquele tubo. 

E depois há um problema muito superior, é que ali não há cota e portanto 

é preciso fazer uma estação elevatória com bombagem para poder de 

alguma forma resolver essa questão. Não é pelo facto de passar ali o tubo 

que se resolve isso. No entanto, essa e outras situações estão a ser 

estudadas pela Fagar para ver se é possível continuarmos a aumentar a 

resposta que damos, tanto em termos de água como em termos de 

esgotos. Nós já ultrapassamos as médias que a União Europeia preconiza, 

portanto não há, neste momento, capacidade para irmos a fundos 

europeus e portanto tudo isso tem de ser feito com fundos próprios. Esse 
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não será o problema maior, pode-se desenvolver um plano de médio prazo 

para isso, mas a questão técnica muitas vezes é muito mais complicada. 

Relativamente ao que o Sr. Vítor Cadete levantou, vou ver com a Junta e 

com os serviços para eventualmente – sem promessa nenhuma – 

podermos intervir nessas situações. 

Relativamente ao que a Sr.ª Sónia Augusto referiu, já é recorrente essa 

situação. Dentro de algum tempo vamos lançar um concurso para 

atribuição de habitação social e desde já aqui a convido para concorrer 

nesse mesmo concurso.  

A questão que a senhora Adília Guerreiro levantou, da Rua Abel Viana, a 

Sr.ª Vereadora vai mandar os serviços verificarem essa situação. 

Relativamente ao que o Sr. Paulo Fonseca disse, está a ser analisada essa 

situação. Não é uma situação simples, mas, como disse, toda essa questão 

está a ser ponderada na revisão do PDM, inclusivamente com as diversas 

entidades que têm responsabilidade nessa matéria. 

O Sr. Bertelino Sousa e a questão das oito habitações, é a mesma resposta 

que já referi. Como digo, a FAGAR está a fazer um levantamento dessas 

situações. Não sei se aqui há problemas técnicos se não. Irei ver e chamar 

a atenção para isso. 

Relativamente ao que o Sr. Paula Brito referiu, sobre a questão do Palácio 

de Estoi e a casa do Presépio, é preciso fazer a recuperação e é preciso, 

para além da recuperação, ter condições de segurança para que as 

figuras, que estão no Museu e que foram recuperadas, possam voltar à 

sua casa de origem. 

Quanto ao cipreste, os serviços têm estado a estudar essa questão. Ele 

neste momento tem uma inclinação preocupante e não é fácil de mantê-lo. 

Foi feito já um primeiro estudo para colocar duas sapatas e, como digo, 

uma estrutura para o segurar. Da última vez que falei sobre isso com os 

serviços, estavam na fase de cálculos para saber a força que era preciso 

colocar. Portanto, estamos a fazer esse estudo, espero que se consiga 

arranjar uma solução técnica para o manter de pé, porque ele está em 

risco de tombar. 

A questão da Rua Pé da Cruz, a vereadora irá também ver com os 

serviços.» 
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Seguidamente, o Sr. Presidente da Assembleia informou que se ia entrar no 

Período Antes da Ordem do Dia e uma vez que existem várias moções e 

recomendações que versam um mesmo assunto, pergunta à Assembleia se 

podem discutir agrupando estas moções quando o tema coincide, 

apresentando as moções e abrindo o debate, ou se se faz a discussão 

conforme é costume, pela ordem de entrada. 

Não havendo consenso sobre esta questão, passou-se à apresentação e 

discussão das moções e recomendações pela ordem de entrada. 

Presidente da Assembleia Municipal – «Nós temos uma regra que é: a 

ordem de chegada da moção à Mesa é a ordem de discussão. Não havendo 

consenso, é essa a regra.  

Tem a palavra a bancada do PCP para apresentação da Proposta de 

Recomendação relativa à transferência de novas competências.» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – Cumprimenta os presentes e 

passa a ler o texto da: “PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO RELATIVA À 

TRANSFERÊNCIA DE NOVAS COMPETÊNCIAS 

1- Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Faro apresentaram um 

requerimento ao Presidente daquele órgão, visando o agendamento de 

uma reunião extraordinária da AM onde pudesse ser discutida e 

deliberada a não-aceitação da transferência de competências da 

Administração Central em 2019, nos termos do artigo 4.º n.º 2 a) da Lei 

n.º 50/2018. O requerimento para a realização desta Assembleia 

Municipal extraordinária apontava que a mesma, nos termos da Lei e para 

que produza eficácia, fosse realizada antes do dia 15 de setembro de 2018. 

2- Não se tratou de um processo de recusa ou não-aceitação de mais 

competências para o Município de Faro, mas sim de um processo que, no 

enquadramento da lei, proporcionasse condições objetivas para um 

conhecimento aprofundado das matérias a transferir e dos respetivos 

meios, financeiros e outros, numa perspetiva de defesa intransigente dos 

interesses do Município e da sua população. 

3- A proposta da CDU foi discutida em reunião de responsáveis dos 

grupos de representantes municipais e foi recusada pelos representantes 

do PS, PSD, CDS-PP e PAN. Não estiveram presentes os representantes do 
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Bloco de Esquerda e MPT. Este posicionamento político/partidário 

impediu o necessário debate sobre uma matéria que será estratégica para 

o concelho e para o País e empurrou o município para um verdadeiro salto 

no escuro, aceitando, sem discussão ou ponderação, as 23 competências 

e, sobretudo, os respetivos encargos, que PS e PSD querem atirar para 

cima dos municípios. 

4- Os eleitos da CDU relembram que o processo de transferência de 

competências resulta, não de um amplo debate na sociedade portuguesa, 

mas de um acordo firmado entre PS e PSD no passado mês de abril e que 

mais não visa do que a desresponsabilização do Estado do seu papel no 

Serviço Nacional de Saúde, na Escola Pública, na Segurança dos cidadãos, 

na Justiça, na Cultura, nos edifícios e equipamentos públicos. Um 

processo que, a ir por diante em toda a sua extensão, agravaria os 

desequilíbrios e injustiças no território, estrangularia financeiramente as 

autarquias, degradaria os serviços públicos, empurraria vários serviços 

para as mãos dos grupos económicos, ameaçaria os direitos dos 

trabalhadores.  

5- No requerimento/proposta entregue pelos eleitos da CDU chamava-se a 

atenção para “o conjunto de riscos associados à legislação agora em vigor 

que, no ato de promulgação, o Presidente da República referenciou: 

• A sustentabilidade financeira concreta da transferência para as 

autarquias locais de atribuições até este momento da Administração 

Central; 

• O inerente risco de essa transferência poder ser lida como mero alijar de 

responsabilidades do Estado; 

• A preocupação com o não agravamento das desigualdades entre 

autarquias locais; 

• A exequibilidade do aprovado sem riscos de indefinição, com incidência 

mediata no rigor das finanças públicas; 

• O afastamento excessivo do Estado de áreas específicas em que seja 

essencial o seu papel, sobretudo olhando à escala exigida para o sucesso 

das intervenções públicas.”        

6- A recusa da proposta da CDU por parte da maioria PS, PSD, CDS-PP e 

PAN foi um ato de irresponsabilidade politica na medida em que se 
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aceitam, tacitamente, todas as competências que venham a ser 

transferidas, sem se conhecerem as dotações orçamentais ou os 

mecanismos de funcionamento deste processo. Mas é também um 

importante momento que responsabiliza, no presente e para o futuro, os 

eleitos locais destes partidos no concelho de Faro por todas as 

consequências que se venham a manifestar resultantes deste negócio 

entre o Governo minoritário do PS e o PSD. 

7- Apesar desta recusa, os eleitos da CDU não só não dão este processo 

por encerrado, como continuarão a intervir em cada uma das suas fases, 

visando o esclarecimento das populações sobre aquilo que está em causa e 

o combate a uma política de desresponsabilização do Estado, de 

degradação dos serviços públicos e de ataque ao Poder Local Democrático. 

Com este enquadramento, a Assembleia Municipal de Faro, reunida a 28 

de setembro de 2018, recomenda que a Câmara Municipal de Faro e a 

própria Assembleia Municipal de Faro intervenham no processo em curso 

de transferência de novas competências recusando o mesmo em 2019, 

assumindo desse modo o máximo sentido de responsabilidade política a 

que são obrigados, face ao compromisso firmado com a população do 

concelho de defesa dos seus interesses e direitos e do qual resultou a sua 

eleição, assim como na defesa da autonomia do Poder Local Democrático 

fruto da Revolução de abril. 

Faro, 28 de setembro de 2018.” 

Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Faro.” 

Presidente da Assembleia Municipal - «Eu, antes de pôr a moção à 

discussão, volto à questão que coloquei no início, porque penso que é 

pertinente. Nós, sobre este mesmo ponto da transferência de 

competências, que a CDU acabou de apresentar a sua moção, temos uma 

outra moção, que foi a quinta a entrar na Mesa da Assembleia. Nós agora, 

se for de acordo com o que está instituído, vamos discutir esta moção da 

CDU e vamos votar, e depois, à quinta moção, voltamos a discutir o 

mesmo tema e a votar.  

Temos três moções também sobre um outro tema. Elas entram de forma 

desfasada.  
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O que eu julgo é que, para o debate, fazia-me sentido que agora o Bloco de 

Esquerda, que tem uma moção sobre o mesmo tema, apresentasse a 

moção e depois fizéssemos a discussão. Porque senão vamos estar a 

repetir os temas. E isso vai acontecer cinco ou seis vezes durante o 

período antes da Ordem do Dia. É uma questão apenas de agilizar o 

debate, porque vamos repetir, na minha opinião, os argumentos.» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) - «Sr. Presidente, nós 

percebemos qual é a intenção: é de facto tornar esta sessão o mais curta 

possível. No entanto, há aqui uma situação que é complicada e não sei se 

ganhamos tempo: se discutirmos em pacote, vão ser discutidas na mesma 

uma por uma e vai levar tempo na mesma. E, em nosso entender, tira 

alguma eficácia do ponto de vista do combate político que estamos a fazer. 

A ideia que temos é que isso não irá ajudar do ponto de vista do tempo e 

prejudicará a intenção que nós temos e que queremos transmitir.» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Nós temos dado muita 

tolerância, porque eu acho que isso é bom para a democracia e para o 

debate, a este período Antes da Ordem do Dia. Mas recordo que todos os 

partidos têm tempos, e isso nunca foi colocado em cima da mesa e, na 

minha opinião, bem. Não é por esta Assembleia Municipal, por todas as 

outras antes, daquilo que me recordo. 

O que eu julgo é que nós vamos ter aqui temas que vamos discutir três 

vezes, com intervenções de todos os partidos sobre o mesmo tema, em três 

ocasiões diferentes na reunião. Eu julgo que o debate torna-se mais vivo 

se acontecer um debate, que até pode ser mais longo, mas debatemos o 

tema de todas as propostas ao mesmo tempo e depois votamos.» 

O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Sr. Presidente, nós já 

tinhamos, desde o início, dado essa indicação de concordância. 

Nós temos duas moções que também repetem temas de outros grupos 

municipais e não temos nada contra que sejam debatidas em conjunto.» 

O membro da AM, Carlos Brito (BE) – «Em relação àquilo que aqui está a 

ser dito, aquilo que me parece é que o PSD tem duas moções que 

discutem as mesmas situações, não é exatamente a mesma coisa que em 

relação ao PCP e ao Bloco de Esquerda. 
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E em relação àquilo que foi dito pela bancada do PCP, eu subscrevo 

porque de facto as moções devem ser discutidas e irão ser discutidas 

individualmente. Por isso, numa situação destas, aquilo que acaba de ser 

pronunciado pela bancada do PSD é que o PSD por sua vez fez duas 

moções onde nelas inseriu as mesmas coisas. Não é a mesma coisa que se 

está a falar em relação a duas moções, uma do Bloco, outra do PCP.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Não há entendimento e portanto 

está à discussão a moção que o membro Botelho Agulhas apresentou em 

nome do PCP, Proposta de Recomendação relativa à transferência de 

novas competências.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «A minha saudação e desejo que 

seja uma noite que corra tudo bem, estamos aqui a discutir os interesses 

do concelho e dos farenses. 

Em relação a esta matéria, é verdade que a CDU apresentou na última 

reunião de líderes um requerimento para se discutir a questão da 

descentralização de competências. E foi dito, num texto que a CDU 

apresentou, à partida era a recomendação de não aceitação em relação à 

descentralização de competências.  

Da nossa parte dissemos, e as outras forças políticas também o disseram, 

que esta discussão estava fora do contexto, que não tinha razão de ser. 

Era um assunto que estava a ser discutido na Assembleia da República, já 

tinha tido a Lei-Quadro da Descentralização publicada em dezasseis de 

agosto e o processo estava a seguir os seus passos e havia uma 

consensualização com a Associação Nacional dos Municípios e com a 

Associação Nacional de Freguesias. Este consenso e esta discussão têm 

sido feitos nesta base com o Governo, que criou uma Comissão que estava 

a discutir esta matéria. 

Nesta discussão o princípio foi este. De facto, nós vamos ter a 

oportunidade de dizer se aceitamos ou não aceitamos. A própria Câmara 

também vai ter o seu tempo para dizer se aceita ou não aceita. Não é à 

partida, com esta imposição, quer da CDU, quer do Bloco de Esquerda, 

que nós estamos a condicionar uma discussão que nós vamos fazer no seu 

tempo. Foi esta a razão e foi neste sentido que nós não aceitámos a 

discussão. 
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É verdade que este processo já tem mais de um mês e as questões 

sectoriais já têm sido aprovadas. Já houve um pacote aprovado, em 

relação aos princípios de competências e descentralização em relação à 

área sectorial do policiamento de proximidade, a exploração da 

modalidade e afins dos jogos de fortuna e azar, fundos europeus e 

captação de investimentos, as praias, a justiça, a associação de 

bombeiros… Este foi o primeiro pacote que foi acordado pelas associações 

representativas, quer dos municípios, quer das Juntas de Freguesia. 

Ontem, o próprio Conselho de Ministros, já na discussão com estas 

associações, aprovou mais quatro programas sectoriais em relação às vias 

de comunicação, à gestão do património imobiliário, à questão ao nível da 

cultura e das suas transferências e competências e em matéria de ação 

social. 

Portanto, isto está a seguir o seu caminho e nós agora não podíamos 

aceitar que fosse feito aqui um travão a esta discussão. Queremos ou não 

queremos a descentralização, com o respetivo acompanhamento 

financeiro? Queremos ou não queremos? É que é muito fácil dizer e 

reclamar muitas vezes que as autarquias não têm poder, não têm 

competências e não têm acompanhamento financeiro, isto é muito fácil 

dizer. Mas quando se quer fazer uma reforma, quando se quer dar um 

passo em frente, parece que o mundo cai. 

Eu digo é à CDU e ao Bloco de Esquerda que lamento não vos poder 

acompanhar neste processo, em que isto está a andar, tem os seus 

representantes e estão bem representados na Associação Nacional de 

Municípios e na Associação Nacional das Freguesias. 

E as Câmaras, depois de esta Lei ser aprovada na totalidade, vão ter a seu 

tempo para se pronunciar (e isto vai até 2021, salvo erro) se aceitam ou 

não aceitam. Tudo tem o seu timing! Não é agora nós condicionarmos à 

partida uma decisão que a Câmara vai ter que tomar e que a Assembleia 

Municipal vai tomar.  

Esta minha intervenção, para não repetir, serve para o documento do 

Bloco de Esquerda e da CDU. Tenho dito, Sr. Presidente.» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Eu gostava de explicar a 

votação do PAN nessa reunião. Houve principalmente duas razões que 
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levaram a este voto do PAN. Por um lado, o pedido era para fazer uma 

reunião com uma decisão já previamente tomada pela CDU, ou seja, 

deliberar a não aceitação da transferência de competências e, portanto, 

aceitar essa sessão extraordinária era aceitar logo à partida que somos 

contra.  

Por outro lado, a Portaria do Ministério da Administração Interna afirmava 

que a data de 15 de setembro não era válida, portanto o pedido partia de 

uma leitura incorreta e na verdade ainda não estavam aprovados todos os 

pacotes sectoriais. Mas o PAN que debater este assunto de forma aberta, 

positiva e construtiva, naturalmente.» 

O membro da AM, Pedro Valente (CDS) – «Relativamente a este assunto, 

como nós tivemos oportunidade de o dizer na reunião de líderes, nós 

consideramos que a descentralização é essencial para o efetivo 

melhoramento das condições, quer económicas, quer sociais de toda a 

população. Neste sentido, o Governo tem que assegurar e garantir todos 

os meios técnicos, financeiros dos cumprimentos dos novos compromissos 

que já sabemos através das Leis-Quadro. 

O que consta aqui é que nós ainda não sabemos bem como é que isto vai 

funcionar tudo. Ainda faltam aqui alguns elementos fulcrais que nos vão 

permitir tomar aqui, com alguma responsabilidade política, uma decisão 

sobre esta matéria. 

Nós consideramos que enquanto não soubermos e enquanto não estiver 

clara toda a informação disponibilizada para podermos analisar, repensar, 

discuti-la, a própria Câmara também tomar a sua posição e nós aqui, 

futuramente, em Assembleia Municipal, aprovarmos ou não, nós 

consideramos que é prematuro estar aqui, como antigamente dizia o 

anúncio, “à partida uma ciência que desconhecemos”. Nós ainda 

desconhecemos aqui muitos processos, muita falta de informação, as 

coisas vão saindo a conta-gotas e bem, espero que venham saindo mais cá 

para fora o mais rápido possível, porque também os Municípios e as 

Juntas de Freguesia também vão ter que se adequar. Agora, à partida, 

enquanto não soubermos como é que isto vai tudo funcionar, considero 

que isto é um pouco prematuro estarmos a discutir aqui logo uma não-

aceitação de uma coisa que não sabemos e não podemos tomar uma 

decisão sobre os factos que realmente interessam. Porque nós ainda não 
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temos essa informação e, como tal, mantemos a nossa posição que 

mantivemos em reunião de líderes, não vamos acompanhar esta moção.» 

O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Vou ler um depoimento de 

um Presidente de Câmara: “Tratar de um assunto desta importância na 

gestão municipal e das freguesias em menos de um mês, ainda por cima 

nos meses de agosto e setembro, é estranho! Isto não é a descentralização, 

é contratar um prestador de serviços. Não se vislumbra a extinção de 

qualquer serviço ou organismo de Estado – (estou-me a lembrar da Polis) – 

Também se constata que o Estado quer transferir a responsabilidade da 

manutenção e conservação dos edifícios, mas não transfere a propriedade. 

Imagina-se o Estado em que não devem ser entregues. Tenho dito – diz o 

Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira – repetidamente que a 

descentralização é a mais importante reforma do Estado. Esta 

descentralização não é nada disso.  

Ora, digo eu, como monárquico, que a descentralização não! Acho que 

devemos falar – acho que vou dizer pela primeira vez a palavra aqui nesta 

Assembleia – a regionalização sim! Admiro-me porque é que a CDU não 

falou em regionalização nesta apresentação, tendo nós tido uma reunião 

preparatória antes. Acho que é altura desta Assembleia Municipal assumir 

a discussão e o debate da região do Algarve, a partir da capital e deste 

cinema Ossónoba. 

Esta regionalização tem de ser pensada, tem de ser discutida e tem de ser 

delineada, no sentido de criar, sobretudo, competências. Eu adivinho que 

as Câmaras não têm competência para certos assuntos, porque vão 

apanhar a “batata quente” de muitos assuntos. Autonomia financeira 

também não a têm. Já se fala, até em termos pouco qualificantes, em 

envelopes financeiros e há outras que têm pacotes financeiros. Acho isto 

extremamente estranho, utilizar esta linguagem na distribuição de verbas 

que são devidas à própria região. 

Portanto, a região tem de ter capacidade de investimento e nós desistimos 

completamente do investimento. Investimento no sentido de receber 

muitas infraestruturas envelhecidas e sobretudo padecendo de muitas 

obsolescência que e o caso da CP, que está fora do tempo. Portanto a 

REFER e a CP estão fora do tempo, foi uma linha traçada há mais de cem 

anos, é deficitária em certos troços. O caso paradigmático e a Estação de 
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Lagos que foi emparedada e agora reabriu novamente. A linha até Vila 

Real de Santo António também é uma questão a pensar, quais são os 

passageiros que fazem a travessia durante hora e meia, se não me engano, 

de barlavento a sotavento.  

E temos que pensar numa nova mobilidade elétrica. As pessoas nunca 

ouviram falar no metropolitano elétrico? Sabendo nós que estamos a 

exportar carruagens para a Europa toda? Se estamos a exportar porque é 

que não fazemos aqui uma linha e um metropolitano, até antes fazer uma 

área metropolitana como ensaio, era um barómetro para estas disposições 

das infraestruturas. Mas é sobretudo também ao nível do planeamento, 

isto tudo tem de ser pensado, tem que haver um gabinete e tem que ser 

um governo regional a ter um departamento próprio para ter os seus 

técnicos que são os futuros delineadores do novo sistema de mobilidade. 

Pata terminar, dizer que há uma figura muito interessante que encaixa 

perfeitamente em Faro, ao nível da cultura. Não se fala em Museu 

Regional, portanto continuamos com a figura de Museu naciona ou Museu 

municipal. Sabendo que, por exemplo, o arqueólogo Estácio da Veiga criou 

a figura do Museu do Algarve, que acabou por ser feito exatamente em 

Lisboa.» 

O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Sr. Presidente em benefício do 

tempo e do debate, é para dizer que acompanho os argumentos que o 

deputado Carlos Alberto apresentou, assim como também os do PAN e os 

do CDS. Portanto, com isso, escuso-me a repetir.  

Acrescentaria apenas, porque neste fecho desta moção, para além de 

contradições óbvias que são apresentadas, existem referências que nós 

não podemos aceitar e obviamente nós não podemos deixar passar em 

claro, porque pelo menos no que ao PSD toca, não nos consideramos como 

tendo feito qualquer tipo de negócio com o Governo ou com o Partido 

Socialista, porque obviamente levamos muito a sério os assuntos de 

Estado e principalmente aqueles que dizem respeito a capacitar as 

autarquias locais com mais competências e com mais atribuições, para 

poderem satisfazer melhor as necessidades das populações. 
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E portanto rejeitamos em absoluto referências desta natureza e, como 

disse, acompanho os argumentos que foram apresentados, que são 

suficientes para apresentar a nossa rejeição a esta moção.»  

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Eu gosto de ver que os 

deputados municipais levam estas questões muito a sério e ainda bem. E 

por a CDU também levar estas questões a sério é que ponderou que 

necessitamos de mais tempo para pensar sobre a transferência de 

competências.  

A transferência de competências, a ser colocada tal como está, é transferir 

encargos para os municípios. Neste momento os municípios não têm 

verbas nem meios para dar resposta àquilo que já são as suas funções. 

Muitas vezes ouvimos o público falar que falta isto, falta aquilo, falta o 

outro… O Sr. Presidente da Câmara acabou de dizer num aspeto que 

ainda não tinha verbas para fazer determinada obra ou resolver 

determinado problema. E nós estamos a querer trazer ainda mais 

competências para cima dos municípios, entre as quais o Serviço Nacional 

de Saúde, a Educação, a Escola Pública, coisas que não são das matérias, 

nem são da competência da Câmara.  

Mas para além disso, a CDU não recusa transferência de competências, a 

CDU quer é ponderar sobre essas transferências, percebermos que 

pacotes sectoriais são esses e a lei, ao contrário do que foi dito através da 

Portaria, porque as declarações do Sr. Ministro da Administração Interna 

serviram apenas para fazer pressão sobre as autarquias para aceitarem 

isto, e o Sr. Ministro da Administração Interna ainda não se sobrepõe à 

lei, e a lei foi clara em dizer: “os municípios têm até 15 de setembro para 

rejeitar esta transferência de competências para o ano de 2019”. Teremos 

essa oportunidade até 30 de junho do ano seguinte para rejeitar até 2020 

e em 2021 é que seríamos obrigados a aceitá-las. Então, se temos a 

possibilidade que a lei nos dá, de aguardarmos mais um ano e não 

aceitarmos já esta transferência de competências, porque é que não o 

fazemos? Para perceber bem o que é que é isto e para discutir. Isto não vai 

ser bom para as pessoas! 

Além disso, temos aqui outra questão e que o deputado monárquico 

referiu, que nós não podemos separar este processo da criação das regiões 

administrativas, como disse e muito bem, não podemos! Assim como não 
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podemos descartar este processo da reposição de freguesias. Como não 

podemos descartar este processo de uma exigência por parte do 

município, das Câmaras, em vir mais verbas financeiras, mais recursos 

para as autarquias, para dar resposta ao que já têm para fazer, nem 

sequer estamos a falar aqui de novas competências. 

Portanto, o que a CDU pretende é que tenhamos mais um ano para poder 

discutir, porque isto, meus senhores, vai ser um arrombo para as 

populações. A Câmara Municipal – dou-vos aqui um exemplo muito 

simples – quando ficou com as refeições escolares, nas escolas, não deu 

conta do recado, passou para os privados, e agora vem um pacote de vinte 

e três setores, entre os quais a escola pública, a saúde, a segurança, o 

património… Então nós não conseguimos fazer as refeições escolares e 

vamos dar conta disto tudo?  

Vamos ponderar, vamos refletir, porque eu depois quero ver, se levamos 

tão a sério a população e as questões que implicam com a população, 

quem é que depois vai ser o responsável e quem é que se vai chegar à 

frente para assumir a responsabilidade de uma coisa destas, quando isto 

não funcionar.» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «É só para dizer o seguinte: 

temos aqui por parte de alguns dos senhores eleitos municipais algumas 

contradições em relação à moção. Concretamente o eleito do CDS diz que 

aceitaram porque não conheciam o que é que vinha. É uma razão forte 

para não aceitar! Então se não se sabe o que vem, nós como 

representantes das populações vamos aceitar uma coisa em nome de quê? 

Não podemos! Por isso, o que já foi dito aqui pela minha camarada tem 

toda a razão de ser.»     

O membro da AM, Pedro Valente (CDS) – «O que nós dizemos é: nós não 

aceitamos e nem rejeitamos sem conhecer na íntegra. Não estou a ver 

onde é que está a contradição.» 

Presidente da Câmara Municipal – «Como sabem, eu faço parte, sou um 

dos dezassete elementos que compõem o Conselho Diretivo da Associação 

Nacional de Municípios; e não é desde de agosto, há dois anos pelo menos 

que a Associação, o Governo e a ANAFRE têm vindo a trabalhar neste 

processo, é evidente que estamos neste momento numa fase final.   
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Eu recordava só que a Lei 50 o que diz é que até 15 de setembro de 2018 

os municípios devem decidir quais as competências que querem assumir 

em 2019. E até 30 de junho de 2019, quais as que querem assumir em 

2020 e no dia 1 de janeiro de 2021, ninguém tem que decidir nada, 

porque está no diploma, na Lei 50, que todas as transferências de 

competências aqui definidas passam para os municípios. Mas é preciso 

dizer também que no art.º 44 diz que só podem decidir depois de saírem 

os diplomas setoriais. Até porque outra coisa não podia ser, porque esta 

discussão é muito positiva, do meu ponto de vista, mas neste momento é 

meramente ideológica. Porque não estamos aqui a discutir, das pessoas 

que aqui estão ninguém sabe o que é que vai ser transferido. Portanto, só 

quando saírem os diplomas setoriais, e eles estão todos elencados na Lei 

50, é que podemos de alguma forma perceber se é ou não. 

É evidente que na Saúde, na Educação e na Ação Social, em particular 

nestas três, o que se fala e o que tem vindo a público é: manutenção de 

edifícios, transferência de algum pessoal, mas nós já temos isso na 

Educação, temos desde 2008. Eu nunca vi aqui, desde que cá estou e vim 

para cá em 2009, nunca vi aqui nesta Assembleia pôr em causa essa 

transferência de competências. Nunca veio aqui nenhuma moção nem 

nenhum pedido para revogarmos essa transferência de competências com 

a educação. Portanto, logo à partida não deve ser assim tão mau. 

Agora só para vos dar um exemplo: nestas três áreas, até eu tenho 

algumas dúvidas nalgumas coisas – podem aproveitar que eu disse isto, 

não tem problema nenhum. Mas vamos ver uma coisa, no Património o 

que está previsto é: os órgãos autárquicos, a Câmara e a Assembleia, 

quando no seu município há um imóvel devoluto, sem utilidade para o 

Estado, o município pode pedi-lo para o utilizar. e é o município que tem a 

prorrogativa de fazer isto, não passa nada. Eu estou à espera que saia isso 

para pedir o Governo Civil, e depois logo vejo se me deixam utilizá-lo ou 

não. Agora eu tenho o Governo Civil fechado, se isto sair e eu não pedir 

não acontece nada. Temos que tomar alguma posição relativamente a isto. 

Por exemplo no caso das praias, diz lá que passamos a ter a 

responsabilidade da limpeza, mas nós já temos! Quem é que faz a limpeza 

nas praias? E outras coisas como a maioria da iluminação? Somos nós! O 

que é que vem para o município? Por exemplo a receita, no caso das 
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praias é assim. No caso do policiamento do trânsito, passamos a ter 

competências também aí, bom e a receita vem para nós. No caso dos jogos 

de azar, passamos a ser nós a fiscalizar e a autorizar e a receita vem para 

nós. 

Portanto, há aqui dois envelopes financeiros, como aqui se diz. Há um que 

tem que vir diretamente do Estado e eu dou o exemplo da educação, que 

já temos, e há outro que vem das próprias receitas.  

E portanto eu acho que – e peço desculpa de me intrometer aqui, era só 

para dar este esclarecimento – esta discussão pôr-se-á no momento em 

que saírem os diplomas setoriais, se houver discussão a fazer, porque por 

exemplo no caso do património, eu acho que a única discussão que temos 

que fazer é saber se existe algum edifício e se estamos interessados ou 

não, porque em relação ao diploma não há rigorosamente nada a fazer.  

Os diplomas que saírem vão ter datas para os municípios se 

pronunciarem. Posso dar aqui a informação que, em princípio, para a 

educação, quando sair o diploma setorial, só vai ter efeito a partir do ano 

2019/2020, portanto só a partir de setembro. Portanto, até lá decidiremos 

se queremos entrar ou não. Com uma condição: no dia um de janeiro de 

2021 entram todos, mas isso é o que foi decidido e está acordado.» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Sr. Presidente, 

naturalmente que o senhor estará muito mais informado do que nós, faz 

parte da Associação Nacional de Municípios, que também tem tido um 

papel que não é nada brilhante relativamente à defesa das suas 

associadas, mas a ideia que nós temos – e não conhecemos naturalmente, 

porque está no segredo dos deuses, muitos dos pacotes –aquilo que temos 

ideia, até por experiências anteriores de coisas que foram passadas, é que 

o que vem não vem completo. 

E em relação ao património, não é só isso que o senhor está a dizer, é 

manutenção de coisas completamente degradadas que o Poder Central 

deixou degradar e que passa para as autarquias. E depois, o Sr. 

Presidente terá meios para resolver esses problemas?» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Penso que todos nós já 

percebemos o ponto de vista de cada um. 
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Passamos à votação da Proposta de Recomendação relativa à 

Transferência de Novas Competências, apresentada pelo Partido 

Comunista Português.» 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 03 (02CDU; 01BE)  

Abstenções – 01 (PPM) 

Votos contra – 25 (12PS; 10PSD; 02CDS; 01MPT) 

Face ao resultado obtido na votação a referida proposta de recomendação 

foi rejeitada por maioria. 

Presidente da Assembleia Municipal – «Vamos à segunda moção, 

também do Partido Comunista Português, “Pelo direito constitucional à 

habitação.” 

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Moção – “Pelo direito 

constitucional à habitação. 

Considerando que: 

1. O direito à habitação determina um eixo fundamental e um papel 

nuclear para a qualidade de vida e bem-estar da população, sendo que 

uma parte significativa da população do Concelho de Faro não tem 

conseguido atingir esse natural direito. 

2. Constitui um direito alienável consagrado no ponto 1 do artigo 65º da 

Constituição da República Portuguesa. 

3. É função do Estado, Administração Central em articulação com as 

Autarquias Locais, programar e executar uma política de habitação que 

enquadre a construção de habitação de caráter social, no âmbito de um 

regime de renda apoiada. 

4. É função das Autarquias Locais desenvolver políticas que contribuam 

para a resolução dos problemas habitacionais, exigindo do poder 

central o cumprimento das suas obrigações.        

5. A realidade atual em termos de habitação encontra-se subordinada 

aos interesses financeiros e à especulação imobiliária deixando de fora 

milhares de famílias, nomeadamente as mais desfavorecidas. 
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6. Não existe uma verdadeira política social de habitação no Município 

de Faro que, independentemente das possíveis dificuldades nas 

respostas, abra caminho e aponte soluções. 

7. Verifica-se o aumento do número de fogos devolutos e/ou degradados 

com impacto nos planos ambiental, económico, social, financeiro e 

urbanístico, a sua reabilitação devidamente enquadrada numa política 

municipal de habitação social, constituiria uma importante alavanca, 

para a resolução deste grave problema.  

8. O mercado de arrendamento privado está subordinado a preços 

especulativos que não correspondem e não acompanham as condições 

financeiras e necessidades da maioria das famílias. 

9. Faro, como cidade universitária, não dá resposta em termos 

habitacionais a alunos que ingressam na Universidade do Algarve. 

Face à importância e urgência da situação da habitação no Concelho, a 

Assembleia Municipal de Faro, reunida no dia 28 de setembro de 2018, 

delibera que: 

1. A Câmara Municipal de Faro exija do Estado e da sua Administração 

Central uma política de promoção pública de habitação, com 

intervenção ao nível dos solos e edificabilidade, reabilitação urbana e 

arrendamento para programas de renda apoiada ou condicionada. 

2. A Câmara Municipal de Faro procure estratégias que regulem a 

intensidade da atividade turística, compatibilizando-a com as 

necessidades habitacionais do Concelho e demais funções.  

3. Dar conhecimento desta moção a todos os Órgão do Poder Local do 

Concelho, à Assembleia da República, ao Governo e à Comunicação 

Social. 

Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Faro.” 

O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «O Partido Social Democrata 

cometeu aqui um pequeno abuso e reconhece que utilizou o texto da CDU 

para se inspirar na elaboração de uma moção sobre este mesmo assunto. 

Isso foi propositado e obviamente pagamos aqui os devidos direitos de 

autor. Mas foi feito com uma intenção, que é a de tornar o texto passível 

de poder ser consensualizado entre as diferentes bancadas, se assim o 
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entenderem. E portanto o texto que o PSD apresentou reproduz 80% 

daquilo que a CDU apresenta na sua moção, porque de facto 

acompanhamos em grande medida, em primeiro lugar acompanhamos o 

tema, acompanhamos a intenção e acompanhamos o reconhecimento do 

problema no concelho de Faro. 

E, portanto, o desafio que deixamos é este, se a CDU assim entender: o de 

aprovarmos em conjunto a moção apresentada pelo Partido Social 

Democrata, que tem um texto que põe de parte aquilo que para nós seria 

mais discutível do ponto de vista das pequenas questões e que penso que 

torna consensual a esta Assembleia a sua aprovação. E também tivemos o 

cuidado de reparar o pequeno lapso de escrita que a CDU teve, porque 

com certeza quereria referir-se a um direito inalienável e não alienável.» 

O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «O Partido Socialista 

acompanha a moção do PCP. É sabido que o problema da habitação é um 

problema que não se reflete apenas no concelho de Faro, reflete-se no 

distrito de Faro e reflete-se no país todo.  

E é exatamente por esse motivo, porque é talvez um dos maiores 

problemas que neste momento o nosso país enfrenta, que saudamos a 

posição que acho que o nosso Governo tem tido, na criação de uma 

Secretaria de Estado da Habitação e encarar o problema de frente. E 

nessa sequência, a própria Secretaria de Estado da Habitação está neste 

momento a fazer uma nova geração de políticas de habitação que o Partido 

Socialista saúda e congratula-se por esse novo programa. 

Isto para dizer que acompanhamos a moção do PCP. 

Quanto a integrar na moção do PCP a moção do PSD, aí já não estamos 

muito de acordo, por não concordarmos integralmente com o texto que o 

PSD apresenta.»   

Presidente da Assembleia Municipal – «A única coisa que estamos a 

discutir até agora é a moção da CDU. A CDU ainda não se pronunciou 

sobre a intervenção do grupo municipal do PSD.» 

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Eu sou eleita na 

Assembleia Municipal há pouco tempo, mas falando com alguns 

camaradas e até com outros eleitos que já andam nestas andanças há 
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mais tempo, eu sou sincera: eu nunca vi isto acontecer em lado nenhum. 

É possível que já tenha surgido, eu não conheço, as pessoas com quem eu 

falei também não, desconhecem por completo. A discussão que está em 

cima da mesa é a nossa moção e portanto não é a moção do PSD, mas nós 

iríamos fazer essa chamada de atenção à Mesa da Assembleia Municipal, 

para ser retirada a moção do PSD, porque o que está aqui em causa foi 

uma jogada política suja. Ou seja, é uma falta de seriedade política, uma 

falta de honestidade tremenda.  

Como é que são capazes de elaborar uma moção igual à nossa – e não me 

diga, Sr. Deputado, que é em 80%, porque a única coisa que difere é o 

primeiro parágrafo e o último – portanto como é que são capazes de 

elaborar uma moção igual à moção da CDU, se calhar ainda tirando 

partido dela junto da população e da comunicação social, como vossa?! E 

se o Sr. deputado e a sua bancada estão tão interessados na questão da 

habitação, votem favoravelmente a moção da CDU. Que seria o mesmo 

que a CDU faria, no caso de uma moção em que concordássemos com o 

teor dela e que fosse ao encontro do benefício da população. 

Portanto, isto é uma jogada política do mais sujo, eu nunca vi isto 

acontecer em lado nenhum. É uma falta de seriedade política e é uma 

utilização, uma apropriação, de um documento, da redação de um texto 

de uma outra força política. Portanto, isto em termos políticos, desculpem 

a expressão, é vergonhoso.» 

O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Como é evidente, eu fiz no 

início da minha apresentação a devida justificação de intenções. Se não 

foram entendidas, registamos a vossa postura, da CDU e do Partido 

Comunista Português, e não vamos fazer mais qualquer comentário 

porque não merece.» 

O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Contrariamente ao que já foi 

dito, não nesta sala mas noutra, o PPM não é contra a habitação social. E 

há um papel também aqui importante da regionalização. É assim que eu 

penso que poderá ser equacionada uma nova política.  

Passada a fase edificante das associações e cooperativas e conhecidos os 

constrangimentos dessas habitações, aventamos uma ligação ao setor 
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privado, para corrigir a urbanística de abril e o último bairro de lata de 

Portugal. 

Das construções precárias ilegais ainda implantadas no nosso castelo, 

para além das barracas vazias de Faro, Farol, Armona, Culatra, até 

Tavira, portanto isto no âmbito regional, e gerindo todas as anomalias até 

hoje exaustivamente detetadas, quanto à habitabilidade das construções.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Eu vou só colocar aqui uma 

questão. Eu não vejo que a Mesa tenha competências para eliminar 

propostas, moções e recomendações, é uma função que eu acho que a 

Mesa não tem. Mas creio que devemos todos nos debruçar sobre este 

assunto numa próxima reunião dos líderes dos partidos, até sobre a forma 

como depois discutimos as moções quando elas têm os mesmos temas e 

as mesmas conclusões. Eu pergunto-me: se fizermos aquilo que está aliás 

na lei, que é, havendo um Boletim Municipal, fazermos a publicação das 

deliberações da Assembleia Municipal, como é que faríamos essa 

publicação sobre deliberações sobre o mesmo assunto, ou retidas. Eu 

acho que devemos pensar sobre isso e depois reunir noutra ocasião mais 

propícia para este tipo de debates. 

Para já, não havendo mais intervenções, colocava então à votação a moção 

apresentada pelo Partido Comunista Português. “Pelo direito 

constitucional à habitação.”» 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 17 (12PS; 03CDU; 01PAN; 01BE) 

Votos contra – 06 (PSD) 

Abstenções – 07 (02CDS; 01PPM; 01MPT; 03PSD) 

Face ao resultado obtido na votação a referida moção foi aprovada por 

maioria. 

Presidente da Assembleia Municipal – «Passamos à discussão e eventual 

votação da proposta número três entrada na Mesa, apresentada pelo 

Partido Social Democrata, uma proposta de recomendação “Menos 

intensidade luminosa por parte das luminárias do Mar Shopping 

Algarve”.» 
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O membro da AM, Bruno Lage (PSD) – Presidente da União de Freguesias 

de Faro Sé/S. Pedro – «Proposta de Recomendação – “Menos intensidade 

luminosa por parte das luminárias do Mar Shopping Algarve. 

O Mar Shopping Algarve com quase um ano de existência está localizado 

no concelho de Loulé e é o primeiro projeto no país a conjugar um centro 

comercial, um outlet e uma zona de lazer ao ar livre com 8.000m2 e 3.500 

lugares de estacionamento. 

Este centro comercial é também um dos maiores do país e durante a noite 

apresenta um sistema de iluminação exterior desenvolvido por tecnologia 

Led de cor branca e de forte intensidade. 

Contudo, não é pelo facto de a iluminação ser de baixo consumo que se 

deverá aumentar a intensidade luminosa, pois assim gasta-se mais do que 

o necessário e pode-se chegar a casos de iluminação excessiva que pode 

considerar-se como um caso de poluição luminosa, que está a tornar a 

noite cada vez mais dia, com consequências negativas para o ambiente, 

para os ecossistemas e até para a saúde humana. 

O clarão provocado pela iluminação exterior do parqueamento automóvel 

do Mar Shopping Algarve é bastante intenso e é visível a vários Km de 

distância, sendo perfeitamente visível em várias zonas do concelho de 

Faro, como Praia de Faro, Montenegro, Mata Lobos, Arneiro, Mar e 

Guerra, entre outros, pelo que se pede que haja um maior bom senso na 

utilização da luz de forma a minimizar, na envolvência, o impacte gerado 

por estas luminárias. 

Neste sentido, solicita-se que esta proposta de recomendação, apresentada 

na Assembleia Municipal de Faro de 28 de setembro de 2018, seja enviada 

à Administração do Mar Shopping Algarve para que, dentro das suas 

possibilidades, revejam o projeto de iluminação exterior de forma a 

adequarem a intensidade luminosa ao que é recomendado e que, para 

além disso, com a maior brevidade possível, reduzam essa mesma 

iluminação exterior, após o encerramento ao público do Mar Shopping, em 

pelo menos 50%, de forma a que esse clarão se torne menos expressivo e 

menos intrusivo na envolvência deste centro comercial.” 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Naturalmente que há mais 

malefícios provocados pelo IKEA ter caído aqui perto de nós e na nossa 
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região. E malefícios, não só a questão de luminosidade, que se calhar é o 

menor deles todos, mas tem razão de se colocar, mas sobretudo o impacto 

que está e ainda irá fazer muito mais no comércio local, já moribundo.  

Portanto, nós em relação a esta coisa que aqui caiu, tivemos sempre 

contra e explicámos porquê. Portanto, continuamos contra e como tal 

também não achamos bem que haja outros prejuízos, embora mais 

pequenos.  

O que tenho dúvidas é que, neste caso concreto, o IKEA está situado no 

território da Câmara Municipal de Loulé. No entanto, se for possível do 

ponto de vista da intervenção da Câmara Municipal, que se coloque esta 

questão. Mas de facto aquilo que veio trazer o IKEA é muito mais do que 

aquilo que provoca a luminosidade. Nós iremos abster-nos nesta 

proposta.» 

O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «O Partido Socialista, 

relativamente a esta proposta de recomendação, vai votar contra. E vai 

votar contra por variadíssimas razões.  

Desde logo, independentemente da justeza ou não desta proposta, é uma 

questão que não diz respeito a esta Assembleia Municipal pronunciar-se 

ou discutir. O PSD deve ter elementos na Assembleia Municipal de Loulé e 

com certeza que lá poderiam levantar esta questão.  

Mas não é só isso, é também pelo facto de isto ser uma moção de um 

assunto sem assunto. Eu explico melhor dizendo o seguinte: eu tinha um 

amigo, um grande anarquista, que em 1975, num festival de cinema da 

Figueira da Foz, ao comentar no meio da plateia, cheia de intelectuais, 

homens da cultura, homens do cinema, ao comentar um filme que passou 

em 1975, relatando cenas de amor e de paixão, quando em Portugal se 

vivia a luta de classes intensa, ele disse assim: “ao ver este filme, apetece-

me ladrar como um cão” e começou a ladrar…   

Isto para lhes mostrar, e como eu disse há pouco, que é uma moção sem 

assunto, porque no que diz respeito à intensidade luminosa do nosso 

concelho, o Sr. Presidente da União das Freguesias de Faro e o Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia do Montenegro, se não fosse a disciplina 

partidária que o impedisse, tinham assunto mais que suficiente para 

fazerem uma grande recomendação à Câmara e à Assembleia Municipal. 
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Uma recomendação não, exigir, porque foi para isso que os senhores 

foram eleitos, para exigir que se cumpra o necessário para o bem-estar 

das pessoas que os elegeram.  

Então terá moral alguém vir defender que deve ser reduzida a intensidade 

luminosa do Mar Shopping, quando a Avenida do Liceu, em Faro, uma 

zona nobre da cidade, que tem vinte candeeiros e quarenta lâmpadas, há 

meses e meses que dessas quarenta lâmpadas estão três acesas e vinte e 

sete apagadas? Então terá moral vir aqui defender isto quando no largo 25 

de Abril, bem na baixa de Faro, em oito candeeiros, cinco estão apagados 

e três estão acesos? Os senhores têm moral para vir defender isto, quando 

a vossa obrigação, se não fosse a disciplina e obrigação partidária, a vossa 

obrigação era vir aqui trazer uma exigência ao Executivo da Câmara para 

retificar estas situações e não o fazem?         

A distância que fica entre Mar e Guerra e o Mar Shopping é de tal maneira 

que não há intensidade luminosa nenhuma; a distância da Praia de Faro, 

igual. E digo mais: o excesso de luminosidade do Aeroporto é superior a 

isto, mas muito superior. E digo mais, tem alguns pontos que os senhores 

referiram como Mata Lobos, Mar e Guerra e outros, que numa noite de lua 

cheia tem mais intensidade de luz do que isto, então apresentem uma 

proposta de recomendação para acabar com a fase da lua cheia! 

Por tudo isto, nós vamos votar contra, porque não faz sentido 

absolutamente nenhum, isto é uma necessidade de criar um assunto sem 

assunto, porque estão impedidos partidariamente para trazerem aqui a 

esta casa aquilo que efetivamente apoquenta os cidadãos. 

Para terminar, eu pedia ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Faro e 

ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Montenegro que definissem 

outro tipo de prioridades, definissem prioridades na defesa dos interesses 

das pessoas que os elegeram.» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Eu compreendo que assunto 

puxa assunto e, às vezes, quando estamos a falar de uma coisa 

terminamos a falar de outras coisas ao mesmo tempo. Mas eu vou tentar 

apenas focar-me na recomendação que é feita e no assunto, mesmo 

compreendendo que possa não ser do âmbito desta Assembleia Municipal, 

porque não é em Faro, é uma estrada que é muito utilizada por farenses, 
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certamente, e o PAN acompanha a redação do texto, acho que é 

pertinente, numa altura em que se deve reduzir o consumo, tirar esse 

exemplo, não custa nada enviar um e-mail a demonstrar essas 

preocupações.» 

O membro da AM, Bruno Lage (PSD) – Presidente da União das Freguesias 

de Faro Sé/S. Pedro – «Só para deixar claro que o texto apresentado é uma 

recomendação e não uma moção. 

Segundo, não deixa de ser caricato haver pessoas que comparam a luz 

natural de uma lua cheia com iluminação artificial, estamos em 2018 mas 

isto ainda acontece.  

Depois, eu não preciso de vir à Assembleia Municipal para falar com o Sr. 

Presidente de Câmara, mal seria que isso acontecesse. Quando há 

problemas para resolver nós falamos diretamente com o Sr. Presidente de 

Câmara e é assim que eu acho que deve ser e não vamos ficar limitados 

aos diálogos que acontecem aqui na Assembleia Municipal. Se calhar 

outros poderão usar essa via, nós não usamos essa via, seguramente.» 

O membro da AM, Carlos Brito (BE) – «Eu gostava de dizer qual a razão 

porque o Bloco se vai abster nesta situação. Além de o Bloco ser um 

defensor daquilo que são as energias limpas, de facto em relação a esta 

situação o Bloco tem uma palavra a dizer, como falou e bem o Sr. 

Presidente da União de Freguesias, da preocupação que ele tem em 

relação a estas situações. Mas o Sr. Presidente da União das Freguesias 

esquece-se que esta recomendação que tem algum sentido de ser, deixa de 

o ter quando nós temos dentro da cidade as zonas dos apagões,  e que 

existem assaltos permanentemente todas as semanas, que aqui ninguém 

referiu mas é uma realidade, pela má iluminação dentro da própria cidade 

e da própria freguesia, referindo também a freguesia do Montenegro, a 

qual já foi referenciada, todas estas situações deveriam ser uma 

preocupação. 

Dá-me ideia que o próprio PSD, em si, anda numa organização 

desorganizada com o seu próprio partido.» 



Ata nº. 09                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   35 

28/09/2018 

 

 

 

O membro da AM, Steven Piedade (PSD) – Presidente da Junta de 

Freguesia do Montenegro – «Permitam-me só fazer duas ou três 

considerações. 

Choca-me um pouco ver a bancada do PS defender esta recomendação da 

forma que defendeu. Porque acho que é um desígnio de todos, ou pelo 

menos devia ser, defender os recursos naturais, que são escassos.  

Eu já tenho passado naquela zona quando venho em viagem de Lisboa, às 

três ou quatro da manhã, não se vê viva alma no parque de 

estacionamento do IKEA e a iluminação está toda ligada, não percebo 

porquê! Portanto, se podemos fazer essa recomendação acho que é bem- 

vinda. E permita-me dizer, mas a luz natural da lua é sempre bem-vinda.  

Só esclarecer, se calhar alguns deputados não sabem como funciona e 

relativamente a prioridades, o arranjo dos IP’s é muito simples nesse 

momento. E permitam-me felicitar a EDP e a CME por essa celeridade. 

Desde que é identificada a lâmpada fundida, em média três a cinco dias 

está arranjada. Um dos casos que a Freguesia do Montenegro está sempre 

muito atenta é a 125-10, e todos os outros. Portanto devem andar de 

olhos fechados, se calhar, ou então com óculos de sol durante a noite, 

pelo menos na Freguesia do Montenegro. Poderá haver um ou outro, 

devem-se fundir todos os dias IP’s, mas sempre que temos esse 

conhecimento, é enviado um e-mail e, uma vez mais faço essa referência, 

a EDP nesse aspeto está de parabéns.» 

O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Muito brevemente é só para 

explicar também a questão da gestão eficiente da energia elétrica e 

sobretudo a localização de futuras centrais de energia solar, coisa que 

nunca foi pensada nem aventada, a não ser algumas experiências 

pontuais, e exatamente este Shopping é o sítio ideal, porque tem uma área 

tão grande que podia ser polarizadora de uma central solar importante, 

que abastecesse pelo menos os mais próximos, Loulé e Faro. 

Lembrem-se nós consumimos aqui, no Algarve, energia que está a não sei 

quantos mil quilómetros daqui, é uma coisa incongruente.»    

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Há muito pouco a dizer. E se de 

facto eu dissesse aqui esta noite o que sinto desta moção, é que isto 
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envergonha esta Assembleia Municipal. O PS vota contra esta moção para 

salvar o bom nome desta Assembleia Municipal.  

Os senhores falam aqui, e ainda mais dois Presidentes de Junta, os 

senhores sabem qual é o consumo no sistema que está montado no Mar 

Shopping, em termos do controle de consumo de energia elétrica? Os 

senhores falam por falar. Isto é vergonhoso! Os senhores não têm o direito 

nem o dever de ingerir-se num outro concelho. Isto envergonha a vossa 

bancada, isto é uma moção que não tem razão de ser e, para salvar o bom 

nome desta Assembleia Municipal, nós votamos contra.» 

O membro da AM, Tiago Botelho (PSD) – «Sr. Presidente, há limites. Esta 

posição do Partido Socialista é completamente incompreensível, ninguém 

consegue entender, para mais com os termos que estão a ser utilizados. 

Vamos lá ver: achávamos, de boa fé, quando fizemos esta proposta de 

recomendação, que isto era algo completamente aceite por todos. Isto é 

uma evidência. Só quem nunca passou na zona do Mar Shopping, à noite, 

é que não vê aquilo que se está a passar! É que está em causa o acesso ao 

céu estrelado, está em causa isso. E portanto, já é a segunda bancada que 

fala de vergonha e eu não posso aceitar isso. Quer dizer, isto não são 

termos para nos relacionarmos aqui dentro uns com os outros.» 

O membro da AM, Francisco Soares (PSD) – «Gostaria de ver se 

conseguia mudar um pouco aqui o azedume da discussão, porque me 

parece que estamos a enveredar por aspetos que são absolutamente 

laterais àquilo que devia ser discutido relativamente à questão em apreço.  

Estamos a falar de poluição luminosa e a poluição, infelizmente, não 

conhece fronteiras. Não conhece esta poluição e não conhecem outros 

tipos de poluição, como o caso da eletromagnética ou das particulares e 

que tão grande impacto têm, inclusivamente na nossa saúde. 

É um facto que toda a ação humana implica impacto ambiental, pela 

tecnologia. Mas também é a tecnologia que nos deve ajudar a reduzir esse 

impacto negativo. 

Ora, aquilo que está aqui em apreço tem a ver com a luminosidade, que 

decorre inclusivamente da redação do Acordo de Paris (que nós muito 

criticamos o Sr. Trump por não o acompanhar), que implica uma 

descarbonização e uma redução de utilização de combustíveis fósseis e de 
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lançar dióxido de carbono para a atmosfera, e há uma recomendação 

muito específica nesse Acordo para reduzir a luminosidade das cidades. 

Há inclusivamente países, onde já se desligam as luzes, ou reduzem-se 

muito, por se reconhecer um impacto muito negativo nomeadamente 

nalgumas espécies, como é o caso das tartarugas que, quando estão na 

fase da desova, elas desorientam-se com as luzes das cidades.  

No que diz respeito ao nosso concelho, o que eu queria dizer é que 

relativamente às aves, elas desorientam-se nas suas migrações. Estou a 

falar de evidências que são científicas. No que diz respeito aos insetos que 

são atraídos pela luminosidade excessiva, também eles são dizimados 

pelos predadores, e entramos aqui num desequilíbrio ambiental, a flora 

sofre stress e alteração da folha, da flor e do fruto. 

Aquilo que foi aqui referido do acesso ao céu é absolutamente importante, 

muitas estações de observação científica têm sido deslocalizadas por 

causa da poluição luminosa.  

E para terminar queria dizer que no que diz respeito à saúde humana, a 

fase do escuro é absolutamente fundamental. Hoje em dia assistimos a 

muitas doenças, nomeadamente a disfunção do sono, que está atribuída 

ao excesso de luminosidade que não temos conseguido controlar nas 

últimas décadas.  

A energia tem ficado cada vez mais barata, maior acesso à luminosidade, 

porém cada vez mais surgem as cidades que são cidades inteligentes para 

uma redução efetiva do dióxido de carbono na atmosfera. 

Eu penso que o que se deveria fazer relativamente a esta proposta, era 

deixarmos um pouco de lado ou a pouca informação que temos, ou o 

querer fazer aqui oposição por fazer oposição, e pensarmos que estamos a 

falar de forma prospetiva e falar de poluição é um assunto que nos devia 

unir a todos e não dividir.  

Nós temos aqui muitos aspetos e muita coisa ainda para discutir que nos 

pode opor, que nos devemos opor uns aos outros na defesa de interesses e 

perspetivas absolutamente distintas. Agora, estas que têm a ver com a 

poluição, que têm a ver com o nosso mundo, penso que nos deveriam unir 

e não dividir. 
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Portanto, o apelo que eu fazia era para eu fosse repensado pela bancada 

do Partido Socialista, como pelo Bloco que também já se manifestou, 

porque aquilo que está aqui em causa não é simplesmente uma guerrilha 

de derrubar uma moção que foi aqui apresentada por um grupo 

parlamentar. Se esta moção fosse apresentada fosse por quem fosse, eu 

votaria favoravelmente, independentemente daquilo que os meus colegas 

de bancada tomassem como posição.» 

O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Com o maior respeito que 

tenho a todos os membros da bancada do PSD, deixem-me repensar a 

situação.  

Nós estamos a falar de um equipamento comercial que está localizado no 

concelho de Loulé.  

Obviamente que o Partido Socialista é sensível às questões do meio 

ambiente. O que é importante repensarmos, volto a repetir, estamos a 

falar de equipamento social que está no nosso concelho vizinho e, caso 

ninguém se tenha apercebido, nós estamos na Assembleia Municipal de 

Faro, não estamos na Assembleia Municipal de Loulé. Mais a mais, e volto 

a repetir, com o maior respeito que tenho pelo Presidente da União de 

Freguesias de Faro, e com o maior respeito que tenho pelo Presidente da 

Junta de Freguesia do Montenegro, a minha questão é muito simples: 

uma matéria que é do concelho vizinho, tem de ser levada à Assembleia 

Municipal? Quererão dizer-me que os Presidentes das Juntas de Freguesia 

não têm como chegar à Administração do Mar Shopping para tentar 

resolver este tipo de situação que consideram ultrajante, consideram um 

problema, sem a trazer, como forma de Recomendação, à Assembleia 

Municipal de Faro? Não está ao vosso alcance uma outra forma de o fazer? 

É uma coisa que eu estranho, mais que não seja porque acredito que seja 

fácil, quer para o Presidente da Câmara, quer para o Presidente de Junta 

de Freguesia, falar o concelho vizinho e pedir que estas situações se 

resolvam de outra maneira.  

Trazer este tipo de moção para a Assembleia Municipal do concelho 

vizinho, peço desculpa, não faz sentido. Acho que o disse de forma ordeira, 

sem querer levantar grande celeuma, mas não podia deixar de dizer. 
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E agora, só para finalizar a minha intervenção, então vejamos: se faltam 

luzes na Avenida 5 de Outubro, eu sugiro aos Srs. Presidentes de Junta 

que as lâmpadas que conseguirem retirar do Mar Shopping que as 

coloquem na Avenida 5 de Outubro. Isso, sim, seria muito bom para a 

cidade.» 

O membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – «Eu estava a tentar não 

intervir nesta matéria, não estava incumbido disso… 

Eu queria dizer ao Sr. deputado do Bloco de Esquerda, que o senhor 

referiu-se a questões internas do PSD. As questões internas do PSD 

resolvem-se no interior do PSD. E portanto por mais que o senhor 

eventualmente queira que nós aqui discutamos questões do PSD, não o 

fazemos.  

E recordo-lhe outra coisa, o senhor com certeza deve de ter consciência 

disso, o maior partido português neste momento em eleições legislativas é 

o PSD e, enquanto for assim, é assim que a democracia funciona. 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal, com todo o respeito que pessoa 

de V. Ex.ª me merece, eu quero chamar a atenção para a verborreia 

política que já assisti aqui esta noite e, no âmbito das suas competências, 

que eu peço-lhe desculpa se eventualmente exagero nesse sentido, pedias-

lhe por favor que não assistíssemos exatamente a essa verborreia política 

nesta sala, porque isso não ajuda nada a democracia, nem a resolução 

destes problemas, como o Sr. Presidente, desde o primeiro minuto que 

começou a Assembleia, chamou a atenção. Agradeço-lhe imenso.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Membro Gameiro Alves, eu 

agradeço muito a sua recomendação, mas o Presidente da Assembleia 

Municipal tem uma visão de liberdade muito ampla, a mesma que fez com 

que não retirasse a proposta da CDU. Eu acho que quando os membros 

da Assembleia atingem uma linguagem imprópria, reprovo, chamo a 

atenção, mas eu penso que, tendo havido aqui ou ali algum pequeno 

excesso que faz parte também do debate, julgo que a Assembleia está a 

decorrer bem. E eu pedia a todos que ajudássemos todos uns aos outros 

para que a Assembleia terminasse bem. 

Todos os assuntos são importantes, mas este assunto já tem intervenções 

inúmeras e eu continuo a receber inscrições. Esta moção tem trinta e 
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cinco minutos de discussão e nós temos mais moções e recomendações 

para discutir. Portanto, eu pergunto se quem está inscrito quer manter a 

inscrição…» 

O membro da AM, Carlos Brito (BE) – Defesa da honra – «Em relação 

àquilo que eu ouvi relativamente ao Bloco de Esquerda, da bancada do 

PSD, quero lembrar ao PSD que de facto aquilo foi um projeto que foi do 

tempo do Governo do PSD e do qual foram feitos estudos ambientais. 

Como tal devem-se enquadrar nos estudos ambientais que não irão 

prejudicar ninguém. Isto no bom senso daquilo que o Bloco de Esquerda 

tem e tem mantido em todas as suas atuações. Como tal aquilo é um 

projeto do PSD, é um projeto que vem do tempo do PSD, do Governo do 

PSD, com estudos ambientais. E estamos aqui a discutir uma coisa que 

vocês autorizaram a fazer e que agora acham mal.» 

O membro da AM, Steven Piedade (PSD) – Presidente da Junta de 

Freguesia do Montenegro – «Realmente quando troquei impressões com o 

meu colega Presidente de Junta, Bruno, nunca imaginei que uma 

recomendação destas desse tanto debate.  

Mas só fazer aqui três considerações muito rápidas. Acho que a poluição, 

quer seja sonora ou luminosa, não tem fronteiras. Eu choca-me como é 

que estamos aqui a discutir recursos naturais só porque é do lado de 

Loulé, e qualquer pessoa que more do lado de Faro tem aquela poluição 

luminosa. E é nesse sentido que apresentamos esta recomendação, não é 

uma moção.» 

O membro da AM, Luís Neves (PS) – «Eu faz-me lembrar este tema a 

música do Rui Veloso, aquela que diz “Não há estrelas no céu a dourar o 

meu caminho, por mais amigos que tenha, sinto-me sempre sozinho”. Ou 

seja, eu acho que estamos aqui a promover, e com todo o respeito, a 

ingerência num concelho que não é o nosso e que diremos nós quando, na 

próxima Assembleia Municipal de Loulé, se discutir um assunto que diga 

respeito a Faro e que também nós achemos que é uma ingerência naquilo 

que são as nossas competências. 

Isto é uma pequena ingerência, ou não, é uma recomendação, ouvi várias 

vezes aqui dizer, não é uma moção, mas não deixa de ser uma 
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intervenção, uma decisão, uma ingerência, que não é da nossa 

competência. 

Já agora, no que diz respeito à iluminação que lá existe, efetivamente 

como dizia aqui o Sr. Deputado Carlos Alberto, nós não sabemos 

efetivamente qual a potência, quais os gastos de energia que aquilo 

assume.  

Efetivamente o que está em causa é que estamos na Assembleia Municipal 

de Faro, concordo e subscrevo, este é um assunto que dirá muito mais 

respeito à Assembleia Municipal de Loulé e, quanto mais não seja. 

podemos ir à Assembleia Municipal de Loulé fazer esta proposta, mas lá. 

Isto é uma proposta que fica aqui feita: que o Partido Social Democrata 

com a estrutura Distrital que tem, possa diligenciar para que esta 

proposta seja apresentada na Assembleia Municipal de Loulé. Porque 

naturalmente o PSD Distrital terá essa possibilidade, terá essa 

competência.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Concluído o debate, vamos 

passar à votação da proposta de recomendação “Menos intensidade 

luminosa por parte das luminárias do Mar Shopping Algarve” apresentada 

pelo grupo municipal do PSD.» 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 15 (10PSD; 02CDS; 01PPM; 01MPT; 01PAN) 

Votos contra – 12 (12PS) 

Abstenções - 04 (03CDU; 01BE) 

Face ao resultado obtido na votação a referida proposta de recomendação 

foi aprovada por maioria. 

Presidente da Assembleia Municipal – «Passamos então à quarta 

proposta, que é apresentada pelo Movimento Partido da Terra.» 

O membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – « “O associativismo desportivo 

é uma força motriz para construir uma sociedade mais equilibrada, 

inclusiva e participada, assumindo, desse modo, nas sociedades 

modernas, um papel vital. Em Faro, o mesmo viveu durante anos com um 

quadro de instabilidade em que não se honravam as obrigações a que o 

poder político livremente se vinculava. Esse tempo passou e inaugurou-se 



Ata nº. 09                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   42 

28/09/2018 

 

 

 

uma era em que os apoios passaram a ser mais criteriosos, as regras a ser 

cumpridas, numa relação de confiança essencial para a otimização do 

trabalho destas associações. Muitos clubes fazem hoje mais do que 

faziam, sendo mais úteis às comunidades que servem e cumprindo melhor 

o seu desígnio, o que foi possível com mais trabalho e empenho para 

superar tempos de crise. 

 Os últimos executivos têm elevado progressivamente, e bem, os apoios 

prestados, os quais em 2016 e 2017 foram de 400 e 430 mil 

respetivamente. 

Este ano não foi assegurado o mesmo esforço. Tal facto deve ser 

reponderado à luz do aumento do número de clubes, do aumento dos 

eventos, e, por outro lado, das soluções de manutenção e conservação de 

infraestruturas no setor, mas também do reforço de técnicos e de apoios 

aos eventos - essenciais para o desenrolar das iniciativas. 

Faro tem sem dúvida um dos movimentos associativos mais fortes em 

Portugal, e o investimento no desporto é historicamente curto no concelho. 

Os eventos aumentaram a nível associativo e aumentaram muito a nível 

do Município retirando estes também alguma margem de manobra a nível 

de material, o que exige esforço para adequar a resposta às necessidades, 

de modo a que todos tenham condições para fazer o melhor possível. 

Recomendamos assim que: 

Seja considerado o aumento de verba ao apoio aos associativismos 

desportivo para níveis de anos transatos 

Que se prepare e execute um plano para recuperação de espaços 

desportivos 

Que seja atualizado o material logístico de apoio a eventos.” 

Disse.» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Três questões relativamente 

a esta recomendação.  

Primeiro, dizer que vamos acompanhar a recomendação.  

Segundo, referir aqui, que me parece justo o papel do vereador da CDU, 

no mandato anterior, relativamente a esta matéria. 
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Terceiro, pensamos nós que pode haver aqui algum exagero, quando se 

refere que “Faro tem, sem dúvida, um dos movimentos associativos mais 

fortes em Portugal”. Naturalmente que é forte, é dinâmico, agora não sei se 

será o mais forte. Mas também não precisamos dessa afirmação. 

Outra questão que tinha para colocar era a seguinte: qualquer 

documento, pensamos nós, para lhe dar a importância devida, deve ter 

paternidade e maternidade. Tem que estar explícito quem é que propõe o 

documento. Nós sabemos quem é, mas isto é um documento para ir para 

a ata, que fica para a história da Assembleia. Portanto, o que propomos é 

que de futuro o Sr. Manuel Mestre possa fazer esta identificação. De resto, 

estamos de acordo com a recomendação.» 

O membro da AM, Steven Piedade (PSD) – Presidente da Junta de 

Freguesia do Montenegro – «É para informar que a bancada do PSD apoia 

esta moção e referir também a extrema importância de todas as 

associações que contribuem no campo desportivo, cultural, para toda a 

população quer da cidade, quer da região, inclusive a nível nacional e 

internacional, como promovem aqui no território eventos regionais, 

nacionais e internacionais. 

Posto isto, o Executivo – e sei que o fará – dará mais reforço à 

cabimentação destes fundos para fazer o apoio ao desporto, à educação e 

à cultura.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Eu pedia ao membro Manuel 

Mestre que quando fizer este tipo de recomendações ou moções tenha 

algum cuidado em identificá-las, que só dignifica o Partido da Terra. 

Segundo ponto, eu penso que o Manuel Mestre fala aqui como dirigente 

desportivo e como membro da Assembleia Municipal. 

Terceiro ponto: nós vamos votar a favor desta moção, mas há de facto aqui 

alguma ingenuidade nesta moção. Então o Manuel Mestre queria que a 

Câmara, que deu em 2016 quatrocentos e trinta mil euros para os grupos 

desportivos, em 2017 deu quatrocentos e trinta mil euros, queria que em 

2018 desse o mesmo dinheiro? Não há eleições! O senhor vai ter estas 

verbas daqui a dois anos. Daqui a dois anos o senhor vai ter os 

quatrocentos mil euros a dobrar, não é agora. 



Ata nº. 09                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   44 

28/09/2018 

 

 

 

Portanto, nós vamos acompanhá-lo nesta moção, mas esta é a verdade 

dos factos. Este ano tem duzentos e sessenta mil euros porque não há 

eleições; quando houver eleições pode ter a certeza que as verbas vão 

subir e é aí que se conta os votos.» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Consideramos que o desporto 

é basilar na formação física, mas também educativa de todos na 

sociedade. É através do desporto que compreendemos o que é trabalhar 

em equipa, lidar com as nossas vitórias e derrotas e crescer com isso, 

além do papel que tem na saúde de cada um, em várias fases da vida das 

pessoas.  

Portanto, o papel dos clubes e das associações é fundamental e nós 

apoiamos esta iniciativa claramente.» 

O membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Em primeiro lugar queria 

realmente pedir desculpa a todos os presentes por as folhas A4 não terem 

vindo com as siglas do MPT, realmente foi um lapso meu quando efetuei 

esta recomendação, na certeza porém que podem ter a certeza que foi feita 

por mim. 

Só por curiosidade, há sessenta clubes ativos em Faro e são feitos 

duzentos e cinquenta e seis eventos durante o ano, o que é bastante. 

Julgo que estamos seguramente ao nível de Guimarães, de Braga e de 

outras grandes cidades do nosso país. Evidentemente que não estamos ao 

nível de Lisboa e do Porto, pela dimensão das mesmas. 

É verdade que estou aqui, e não é mistério para ninguém, eu sou 

Presidente de um clube desportivo nesta cidade já há muitos anos, já há 

mais de vinte anos, do mesmo clube desportivo. Passei por outros clubes 

desportivos onde também tive alguma intervenção e daí que conheço um 

bocadinho do apoio ao associativismo que tem vindo a ser feito ao longo 

dos anos e até tenho a dizer que o PS teve uma grande iniciativa quando 

fez a Divisão do Desporto, que foi criada pelo PS, um bem-haja nessa 

altura por vir tentar ajudar os clubes. 

Mas em relação à ingenuidade, ainda bem que vou sendo ingénuo nestas 

coisas, porque assim vou dizendo as coisas que penso e não pondero 

muito para que lado é que hei de cair. Eu sou assim, sou ingénuo, peço 

desculpa.» 
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O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Há aqui uma situação nesta 

recomendação que eu pessoalmente gostava que ficasse esclarecido. 

O Sr. Manuel Mestre diz aqui que, “em Faro, o mesmo viveu durante anos 

com um quadro de instabilidade em que não se honravam as obrigações a 

que o poder político livremente se vinculava.”  

Eu gostava que o Sr. Manuel Mestre calendarizasse este período, porque 

se não ficamos com a ideia de que as coisas só estão bem a nível do apoio 

ao associativismo e ao desporto em Faro depois de 2016, ou depois de este 

executivo estar no poder. E quero lembrar que não é bem assim, não é 

rigorosamente nada assim.  

Eu, pessoalmente, entendo que o apoio ao associativismo e ao desporto 

não se esgotam nas verbas que a Câmara disponibiliza para os clubes. E o 

que se tem assistido, e aliás o senhor quando põe aqui na moção que se 

deve equiparar os subsídios aos anos anteriores (aliás o meu camarada 

Carlos Alberto já explicou essa situação) é porque essa questão de dar 

dinheiro aos clubes também dá hipótese de se jogar eleitoralmente com 

isto, que é o que tem acontecido. 

Quero lembrar aqui que Faro (muitas pessoas esquecem-se porque têm a 

memória curta) que tem a medalha olímpica na Vela, com um barco 

adquirido pela Câmara de Faro, que tinha o nome de “Cidade de Faro”. 

Portanto o associativismo e o apoio ao desporto não se dá agora, sempre 

se tem dado, é evidente que de acordo com as disponibilidades de mais ou 

menos do que noutras alturas. 

E quando se esgota o apoio aos clubes, através do apoio financeiro aos 

eventos, do apoio financeiro com os subsídios, esquece-se aquilo que é 

necessário fazer em complemento de tudo isto, que é a criação de 

estruturas desportivas. É o abandono a que os polidesportivos estão 

votados nesta cidade. Os polidesportivos são doze espaços públicos, todos 

eles estão degradados, todos estão com falta de manutenção. A própria 

pista de atletismo, aquilo que era relva, hoje é pasto. Tudo se começa a 

degradar, porque se esgota o apoio nos subsídios que se dão.  

Eu quero só lembrar uma coisa: eu, ultimamente, tenho acompanhado 

duzentas crianças que fazem desporto, nomeadamente futebol, dos seis 

aos onze anos, na Penha. É humanamente impossível duzentas crianças 
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treinarem ao mesmo tempo. Essas crianças vão participar no campeonato 

distrital para a sua idade, com várias equipas do Algarve: Portimão, 

Olhão, Loulé, Tavira. E o único sítio onde não se disputam jogos é a 

cidade de Faro, porque não há condições para que se possam disputar 

esses jogos.» 

O membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – «Eu estou normalmente muito 

atento às propostas do deputado Manuel Mestre, e portanto considero que 

é um dos brilhantes deputados que esta Assembleia Municipal tem.  

Agora, quem estiver atento aos orçamentos camarários percebe que as 

verbas atribuídas o ano passado ao associativismo emergem de verbas que 

eventualmente não foram utilizadas atempadamente porque não foram 

autorizadas pelo Governo, e eventualmente a Câmara e muito bem, 

aproveitou para apoiar as iniciativas e associações a nível desportivo, 

social e cultural.  

Portanto, quem estivesse atento a essa questão verificava que, após 

muitos anos de não haver apoio a estas instituições, foi a Câmara 

presidida pelo Dr. Rogério Bacalhau, que veio novamente a repor a 

atribuição dos subsídios a estas associações e clubes. 

Portanto, chamo a atenção para este facto e, mais do que isso, não fosse 

efetivamente essa situação e não teria havido, eventualmente, o ano 

passado esses apoios. Se nessa altura houve foi pelas razões que eu foquei 

e este ano, não havendo as condições financeiras que houve, não é 

possível atribuir mais do que já foi.  

Eu, por exemplo, na minha associação também levei um abalo a nível dos 

apoios. Tenho sido noutras iniciativas fortemente apoiado pela Câmara 

Municipal. Mas as razões este ano de menos apoio às associações só 

resulta daquilo que eu referi, ter havido possibilidades orçamentais o ano 

passado que este ano não houve.   

O endividamento da Câmara, nós não nos podemos esquecer, está a ser 

recuperado desde 2009, porque até aí era fazer despesa, despesa, 

despesa… parou-se em 2009 e em 2013 começou-se uma recuperação 

bastante grande. 

Portanto, eu concordo plenamente com a proposta do Manuel Mestre, mas 

chamo a atenção para estes problemas que a Câmara tem.» 
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O membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Nunca foi minha intenção 

fazer disto um tema político, se bem que o apoio ao associativismo é 

importantíssimo e mexe com muitas famílias, muitas empresas e com a 

cidade. Mas se querem mesmo saber a minha opinião em relação à escala 

temporal em termos de apoios, onde o apoio nunca se esgota no apoio 

financeiro. Se forem fazer uma medição, o apoio logístico que é dado aos 

clubes e associações é maior do que o apoio financeiro. Basta dizer que há 

algumas associações que estão em edifícios camarários.  

Mas posso-lhes dizer que antes do Presidente Luís Coelho, era muito 

confuso conseguir perceber como é que se ia conseguir ter os apoios, os 

apoios eram pouco estruturados. Depois, com a criação da divisão de 

desporto as coisas começaram a tomar um rumo. Não estou a dizer que foi 

com mais apoio ou menos apoio nesta altura, estou a dizer que o 

associativismo em Faro começou a ter um rumo. 

Depois, com o Sr. José Vitorino, os apoios não diminuíram, mantiveram-

se; e com o Sr. Presidente da Câmara José Apolinário começou muito bem 

e depois houve uma altura que a coisa, por dificuldades também já 

existentes, descambou um bocadinho. Depois, com o Sr. Macário Correia 

bateu no fundo, portanto o reequilíbrio financeiro fez com que não 

houvesse apoio absolutamente nenhum.  

O que eu posso dizer em relação a isto é que o que aconteceu com o Sr. 

José Apolinário, depois com o Sr. Macário Correia, não foi concretamente 

mau, porque havia muitos clubes e muitas associações que eram 

subsídio-dependentes e só viviam dos subsídios. Ainda era à moda antiga, 

que havia quotas, as pessoas pagavam uma ninharia, queriam tudo 

oferecido e não contribuam com nada. 

Portanto, os clubes que não se reinventaram fecharam as suas portas e 

foram muitos, e clubes grandes da cidade, a atividade quase que 

desapareceu. Os clubes que se conseguiram reinventar, tornaram-se 

fortes, contribuíram mais para a sociedade civil e criaram melhores 

atletas.  

Depois com o professor Rogério Bacalhau, nosso Presidente de Câmara 

atual, não há dúvida nenhuma que nos últimos dois anos foi a altura que 

os clubes em Faro tiveram mais apoio a nível logístico e financeiro. Se se 

vai manter ou não, não sei. Este ano não foi mantido o mesmo nível dos 
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outros anos, se vai ser para o ano porque vai haver eleições, eu como 

dirigente desportivo não quero saber se há eleições ou não, eu quero saber 

é que haja mais dinheiro para os clubes e para as associações, é a única 

coisa que lhe posso dizer. 

Os títulos individuais, infelizmente pouco ou nada têm a ver com o apoio. 

Têm a ver com o incentivo que é dado dentro dos clubes e a força anímica 

que o atleta tem e o esforço que ele emprega para com esse título 

individual, e muitas vezes do esforço financeiro da família. Eu já tive 

alguns títulos (não vale a pena dizer agora quais) e posso dizer que foram 

sempre do meu apoio, do apoio do meu pai e da minha mãe e de alguns 

apoios privados.» 

O membro da AM, Pedro Valente (CDS) – «Só queria fazer aqui uma 

ressalva, já que estamos aqui a falar dos clubes e das associações da 

nossa cidade, há que enaltecer aqui o esforço que estes clubes e que estas 

associações fazem. Porque eles têm aqui um papel importante, não só na 

prática desportiva, por proporcionar aos nossos jovens que a façam, mas 

também criar valores e motivação para serem uns homens e mulheres na 

vida. 

Era só para dar aqui uma palavra de apreço aos nossos clubes e 

associações que acho que merecem.» 

O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «De facto, eu pedi ao Sr. 

deputado Manuel Mestre para calendarizar isto e calendarizou. Mas 

calendarizou isto politicamente, apesar de ter dito que trouxe para aqui 

isto sem intenção política.  

Era só também para dizer o seguinte: de facto as associações e os clubes 

têm muito interesse na qualidade de vida dos farenses. É importante o 

apoio que se dá às associações e é importante o apoio que as associações 

fazem. Eu por exemplo, permita-me referir aqui uma associação, que é o 

Clube de Surf da Praia de Faro, que faz um excelente trabalho, mas 

também tenho que dizer que o Dr. José Apolinário, quando foi Presidente 

de Câmara, deu as instalações para que hoje o Clube de Surf possa fazer 

aquilo que faz. 

Por outro lado, o apoio logístico também é muito importante, a 

recuperação dos espaços também é muito importante.  
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E queria também dizer que para seja possível que o campo Polidesportivo 

do Montenegro (que também foi na altura do Presidente José Apolinário 

que foi construído) hoje, para ser remodelado e para ser reparado, queria 

dizer que o Governo da República Portuguesa, através do IPJ, vai entrar 

com 50% do dinheiro.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Chegámos ao fim da discussão 

deste ponto e vou colocar à votação a proposta de recomendação 

apresentada pelo Movimento Partido da Terra.» 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 30(12PS;09PSD;01MPT;01PPM;02CDS;03CDU;01PAN; 01BE) 

Abstenções – 01 (PSD)  

Votos contra – 00  

Face ao resultado obtido na votação a referida proposta de recomendação 

foi aprovada por maioria. 

Presidente da Assembleia Municipal – «Passa ligeiramente da meia-noite 

e, num diálogo bilateral com o Sr. Presidente da Câmara, perguntei se 

havia pontos da nossa ordem de trabalhos que fossem importantes ou 

determinantes para a Câmara que fossem discutidos hoje e deliberados 

hoje. O Sr. Presidente da Câmara apontou-me cinco pontos: o ponto 

número quatro, o ponto número cinco, o ponto número dez, o ponto 

número onze e o ponto número doze, como sendo essencial para a Camara 

Municipal que eles fossem discutidos e deliberados. 

Nós ainda temos seis moções, recomendações e iniciativas para discutir. 

Aquilo que eu proponho é que façamos uma alteração à ordem de 

trabalhos, se todos estivermos de acordo, para acompanharmos o pedido 

da Câmara Municipal e não colocarmos aqui nenhum entrave ao trabalho 

da Câmara Municipal. Na próxima reunião desta sessão da Assembleia 

Municipal, recomeçaríamos pelas moções, exatamente pela ordem de 

entrada.» 

Primeira Secretária – Ilda Silva (PS) – «Portanto, os pontos propostos 

para votação são o ponto número quatro: “Apreciação, discussão e cotação 

da proposta apresentada pelo Executivo municipal referente à Proposta n.º 

195/2018 -2.ª Revisão ao orçamento de 2018”; o ponto número cinco: 
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“Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo 

municipal referente à Proposta n.º 193/2018/CM – 1.º Aditamento ao 

Acordo de Execução de Delegação de Competências celebrado com a União 

de freguesias da Conceição e Estoi”; o ponto número dez: “Apreciação, 

discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal 

referente à Proposta n.º 163/2018/CM – Pedido de certidão de deliberação 

fundamentada de reconhecimento do interesse público municipal na 

regularização de atividade industrial, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro – Processo n.º 2018/OTR/URB/114 – Ricardo 

Cadete Unipessoal, Lda.”; o ponto número onze: “Apreciação, discussão e 

votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal referente à 

Proposta n.º 176/2018/CM – Contrato-programa entre o Município de Faro 

e o Centro de Ciência Viva do Algarve” e o ponto número doze: “Apreciação, 

discussão e votação da proposta apresentada pelo Executivo municipal 

referente à Proposta n.º 192/2018/CM – Concurso Público para aquisição 

de serviços de seguros – repartição de encargos de despesa plurianual.”» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Portanto são estes os pontos que 

a Câmara considera determinantes para o exercício do seu trabalho. Eu 

coloco á consideração dos membros da Assembleia.» 

A Assembleia Municipal concordou com a sugestão apresentada. 

Presidente da Assembleia Municipal – «Então é aprovada por 

unanimidade esta segunda alteração à ordem de trabalhos, num espírito 

de grande cooperação da Assembleia Municipal com o Executivo 

Municipal, sublinho.  

Dou a palavra ao Sr. Presidente para apresentar o ponto.» 

Ponto nº. 04 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Proposta n.º 195/2018/CM – 2ª 

Revisão ao Orçamento de 2018. 

Presidente da Câmara Municipal – «Não é muito comum apresentarmos 

uma 2.ª Revisão ao Orçamento, regra geral faz-se apenas uma quando se 

incorpora o saldo da Conta de Gerência. No entanto, há aqui algumas 
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situações que urge resolver e que têm a ver com o Orçamento. Há apenas 

uma que implica alteração do orçamento neste ano de 2018 – que é 

exatamente este primeiro ponto – que é o facto de recebermos por 

compensação em espécie um terreno neste valor e que é preciso fazer esse 

registo no orçamento para podermos dar sequência, dado que na altura 

quando se fez o orçamento não estava esta situação prevista.  

E depois as outras são encargos para os anos futuros, nomeadamente a 

proposta que vem a seguir, mas que tem que estar contemplada na 

Revisão do Orçamento, que são os encargos plurianuais com um concurso 

de seguros, é preciso fazer aqui pequenos ajustes. Também uma questão 

de um website para a Assembleia, um projeto da Alfuturo; a delegação de 

competências que vem a seguir que nos anos futuros também não está de 

acordo, e uma candidatura para a brigada de Sapadores Florestais da 

AMAL, que implica os próximos cinco anos e portanto é necessário fazer 

aqui também pequenos ajustes, não no orçamento deste ano mas no 

orçamento do próximo ano. Deixar aqui logo registado esses encargos para 

o futuro. 

No orçamento deste ano, o que se pretende é apenas acrescentar, no 

orçamento de despesa, os cento e oitenta e nove mil oitocentos e trinta do 

terreno em compensação em espécie, e também como receita, porque ele 

vem á posse do Município. E depois as restantes rubricas têm a ver com 

os anos seguintes.» 

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Relativamente à questão 

do orçamento, a CDU tem apenas duas questões para colocar, que têm a 

ver com esta compensação dos cento e oitenta e nove mil euros, que 

ficámos com a ideia que seria para investir em infraestuturas desportivas 

e recreativas (ou não), portanto a pergunta é: este valor a entrar como 

receita vai ser aplicado em quê? E a outra questão tem a ver com a 

candidatura da Alfuturo, se também nos podiam especificar melhor que 

candidatura é esta e em que moldes.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Não havendo mais inscrições dou 

a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para, se quiser, responder às 

questões que lhe foram colocadas.» 
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Presidente da Câmara Municipal – «Relativamente à questão do terreno, 

é um pagamento em espécie. São taxas da urbanização da Lejana, em que, 

em vez de o proprietário pagar em dinheiro, vai-nos entregar esse terreno. 

Portanto, de fosse apenas receita entrava como receita, mas como isto é 

um terreno e tem que ser registado no património, tem que entrar como 

receita e o dinheiro que era da taxa, na prática, está a pagar este terreno, 

é uma questão contabilística. No final tem que ser registado no orçamento 

desta forma. Aliás, as taxas salvo erro dão duzentos e poucos mil euros, a 

pessoa vai entregar este terreno no valor de cento e oitenta e nove e já 

pagou o restante em termos de dinheiro, portanto é aqui um pagamento 

mas isto tem que ser registado desta forma. 

O Alfuturo é uma candidatura que se vai fazer à CCDR para promoção 

turística de empresas de excelência do Algarve.» 

Não havendo mais intervenções o Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

colocou à votação o ponto número quatro da ordem de trabalhos. 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 27 (12PS; 10PSD; 02CDS; 01BE; 01PAN; 01PPM) 

Abstenções – 04 (03CDU; 01MPT) 

Votos contra – 00 

Face ao resultado obtido na votação o referido ponto foi aprovado por 

maioria, sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, a 

Assembleia Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária, no Cinema 

Ossónoba, em Estoi, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à 2.ª Revisão ao Orçamento de 2018 – 

Proposta n.º 195/2018/CM, conforme solicitado no ofício n.º 012065, de 

21/09/2018, da Câmara Municipal de Faro. 

Posto este assunto à votação, obteve-se o seguinte resultado:  

Votos a favor – 27 (PS-12/PSD-10/CDS-2/BE-1/PAN-1/PPM-1) 

Abstenções  –  04 (CDU-3/MPT-1) 

Votos Contra – 00 

Aprovado por maioria.” 
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Presidente da Assembleia Municipal – «Passamos então à: “Apreciação, 

discussão e votação da proposta n.º 193/2018/CM – 1.º Aditamento ao 

Acordo de Execução de Delegação de Competências celebrado com a União 

das Freguesias de Conceição e Estoi”.» 

Ponto nº. 05 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Proposta n.º 193/2018/CM – 1.º 

Aditamento ao Acordo de Execução de Delegação de Competências 

celebrado com a União das Freguesias de Conceição e Estoi. 

Presidente da Câmara Municipal – «Este acordo vem na sequência até 

dos outros que já fizemos com as restantes freguesias e portanto 

exatamente com as mesmas condições. Havia aquela questão do valor 

para o Jardim do Palácio de Estoi que foi atualizado.» 

Não havendo inscrições para a discussão deste ponto passou-se à: 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 30 (12PS; 09PSD; 03CDU; 02CDS; 01PAN; 01BE; 01MPT; 01PPM) 

Abstenções – 01 (PSD) 

Votos contra – 00 

Face ao resultado obtido na votação o referido ponto foi aprovado por 

maioria, sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, a 

Assembleia Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária, no Cinema 

Ossónoba, em Estoi, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao 1.º Aditamento ao Acordo de Execução de 

Delegação de Competências celebrado com a União das Freguesias de 

Conceição e Estoi – Proposta n.º 193/2018/CM, conforme solicitado no 

ofício n.º 012063, de 21/09/2018, da Câmara Municipal de Faro. 

Posto este assunto à votação, obteve-se o seguinte resultado:  

Votos a favor- 30 (PS-12/PSD-9/CDU-3/CDS-2/BE-1/PPM-1/MPT-1/PAN-1) 

Abstenções  – 01 (PSD-Steven Piedade) 

Votos Contra – 00 

Aprovado por maioria.” 
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Ponto n.º 10 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Proposta n.º 163/2018/CM - Pedido 

de certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do 

interesse público municipal na regularização de atividade industrial, 

ao abrigo do Decreto- Lei nº 165/2014, de 5 de novembro - Processo 

nº 2018/OTR/URB/114 – Ricardo Cadete Unipessoal, Lda. 

Presidente da Câmara Municipal – «Na sequência daquilo que já se fez ao 

longo dos últimos dois/três anos, para regularizar esta atividade 

industrial, que fica no sítio da Murta, é preciso que a Assembleia 

reconheça o interesse público municipal nesta regularização e é isso que 

se pretende aqui.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «É apenas uma pergunta ao Sr. 

Presidente: se ainda há muitas empresas nesta situação? De acordo com o 

Decreto-Lei 165 de 2014 terminava o prazo no ano passado, foi 

prorrogado, e eu queria saber se ainda há muitas empresas nesta 

situação.» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «É uma pergunta simples: qual 

é a atividade industrial em específico?» 

O membro da AM, Teresa Correia (PSD) – «Eu gostaria só de fazer uma 

pergunta, porque eu conheço razoavelmente este caso, e na altura havia 

um grande impacto, houve algumas reclamações, houve abaixo-assinados, 

há um conjunto enorme de processos na Fiscalização (a Fiscalização tem 

um processo pesadíssimo relativamente a este caso), houve um embargo, 

houve tentativas de fecho e depois houve sobretudo muitos impactos 

ambientais na altura, com poeiras, ruídos etc… Portanto eu só queria 

perceber é se, entretanto, como passou um ano, pode ter evoluído 

positivamente. Ou seja, eu acredito que para vir ser aprovado, presumo 

que terá havido correções e retificações, a apresentação de um projeto de 

recuperação paisagística, ou uma qualquer outra situação onde poderá ter 

havido correções. E eu acredito que possam ter existido correções. De 

qualquer forma queria perceber se existe alguma questão no processo que 

possa ter alterado aquilo que eram as condições anteriores.» 
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Presidente da Câmara Municipal – «Relativamente a se há mais ou não, 

penso que na Câmara não temos mais nenhum processo que tenha dado 

entrada dentro do prazo. Isso não quer dizer que não possam existir, mas 

o prazo também já foi esgotado e portanto a existirem é porque não houve 

interesse ou até conhecimento, eventualmente. Nós aquilo que 

conhecíamos, chamámos as pessoas, falámos com elas. Portanto da nossa 

parte o que havia a fazer penso que estará feito. 

A atividade que está aqui é pedreira, o que estamos aqui é a reconhecer o 

interesse municipal desta questão mas isto não fica resolvido hoje e 

estamos a falar inclusivamente com a CCDR sobre esta e outras questões 

que existem neste âmbito, para ver se continua no local onde está ou se é 

relocalizado ou não.  

Portanto, o processo não fica fechado aqui e está a ser inclusivamente 

estudado pelas diversas instituições.» 

Não havendo mais inscrições para o uso da palavra passou-se á votação. 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 11 (09PSD; 01MPT; 01PPM) 

Votos contra – 01 (PS- Carlos Vargas) 

Abstenções – 19 (11PS;03CDU;02CDS;01PAN;01BE;01PSD-Teresa Correia) 

Face ao resultado obtido na votação, este ponto foi aprovado por maioria, 

sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, a 

Assembleia Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária, no Cinema 

Ossónoba, em Estoi, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à Proposta n.º 163/2018/CM – Pedido de 

certidão de deliberação fundamentada de reconhecimento do interesse 

público municipal na regularização de atividade industrial, ao abrigo do 

Decreto- Lei nº 165/2014, de 5 de novembro - Processo nº 

2018/OTR/URB/114 – Ricardo Cadete Unipessoal, Lda, conforme 

solicitado no ofício n.º 011046, de 16/08/2018, da Câmara Municipal de 

Faro. 

Posto este assunto à votação, obteve-se o seguinte resultado:  
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Votos a favor – 11 (PSD-9/MPT-1/PPM-1) 

Abstenções – 19 (PS-11/CDU-3/CDS-2/BE-1/PAN-1/PSD-1-Teresa Correia) 

Votos Contra – 01 (PS-Carlos Vargas) 

Aprovado por maioria.” 

O membro da AM, Carlos Brito (BE) – Declaração de voto – «Eu queria 

fazer aqui uma declaração de voto, por que aquilo que aqui foi dito e o 

conhecimento que tive também no passado, e o que foi dito aqui pela 

bancada do PSD, em relação a todas aquelas situações que foram 

relatadas pelo membro do PSD Teresa Correia, e em relação à resposta 

dúbia relativamente ao que foi perguntado ao Sr. Presidente da Câmara. O 

Sr. Presidente da Câmara não respondeu exatamente a nada daquilo que 

foi perguntado. Disse simplesmente que aquilo que tinha era o 

conhecimento do passado, e no passado houve tantas situações que 

incomodaram a população e que por sua vez foram ao encontro daquilo 

que a poluição que uma pedreira (como toda a gente sabe) traz para a 

natureza em si e para todas as pessoas que residem naquela área. A 

votação do Bloco de Esquerda vai nesse sentido, no sentido de uma 

resposta dúbia, não esclarecedora, para poder ter uma votação mais 

clara.» 

O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – Declaração de voto – «Eu votei 

contra e tudo tem a ver com a discussão que houve aqui, relativamente 

aos problemas ambientais e nada foi dito sobre esta situação da pedreira a 

esse nível. Nunca poderia votar favoravelmente o interesse municipal 

disto, porque isso não foi esclarecido.   

E penso que o PSD caiu aqui esta noite numa grande contradição, nem 

pôs em causa minimamente as questões ambientais do exercício e da 

laboração de uma pedreira no nosso concelho. Mas conseguiu colocar em 

causa o excesso de luz de um equipamento que não é do concelho.» 

Ponto nº. 11 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Proposta n.º 176/2018/CM – 

Contrato-programa entre o Município de Faro e o Centro de Ciência 

Viva do Algarve. 
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Presidente da Câmara Municipal – «Como sabem, nós somos sócios-

fundadores e responsáveis pelo Centro de Ciência Viva do Algarve e todos 

os anos temos uma contribuição para as despesas de funcionamento do 

Centro de Ciência Viva. 

Fruto da mudança da legislação, neste momento, para fazermos essas 

transferências e essa comparticipação, é preciso um contrato-programa 

entre o Município e o Centro de Ciência Viva, que tem que ser aprovado 

pela Assembleia Municipal. E portanto é isso que nós trazemos aqui. Já 

foi aprovado pela Câmara um contrato-programa com o Centro de Ciência 

Viva, no sentido de podermos comparticipar no orçamento do Centro de 

Ciência Viva, para as despesas de funcionamento que rondam sessenta e 

cinco mil euros da nossa parte, embora o orçamento seja cento e setenta, 

se não me falha a memória.»   

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Como é óbvio nós vamos votar a 

favor desta proposta que nos é apresentada pelo Executivo Municipal, mas 

queria aqui repor a verdade dos factos. É o Centro de Ciência Viva - 

Professor Mariano Gago. É um facto e é para não esquecer, foi o fundador, 

foi o homem que teve a iniciativa e foi-lhe dado o nome, com todo o mérito 

“Centro de Ciência Viva – Professor Mariano Gago”.» 

O membro da AM, Francisco Soares (PSD) – «Aproveito para dar aqui 

uma pequena nota relativamente ao Centro, porque ele é realmente muito 

importante para a cidade e até para a região mais próxima. E todo o apoio 

que se lhe possa conceder é absolutamente bem-vindo. 

É um pequeno Centro, tive o cuidado de estar a ver a avaliação que foi 

feita do nosso Centro em comparação com os outros Centros do país e da 

Europa ou Centros congéneres e o nosso sai verdadeiramente muito bem 

nessa fotografia. É um Centro de pequenas dimensões, mas consegue, de 

receitas próprias, um grande quantidade daquilo que são as suas 

necessidades para poder sobreviver; é economicamente eficiente, se 

compararmos o custo com o número de visitas que tem, e teve nos últimos 

anos uma trajetória de sucesso muito importante. Aumentou o número de 

visitantes e está a servir as escolas no sentido de um complemento 

científico daquilo que as escolas não podem dar. 
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A razão da minha intervenção aqui era para sublinhar um aspeto muito 

importante deste Centro, que é o turismo científico e recreativo. Está 

agora a ser levado a cabo, com muito entusiasmo, o turismo científico, 

porque já somos procurados por muitos turistas diferenciados e todo o 

investimento que se venha a fazer neste Centro é sempre um investimento 

também na economia local. Era para dar esta nota positiva ao nosso 

Centro.» 

O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Muito rapidamente é só para 

relembrar a proposta (que já faz um ano) da candidatura, do Bruno Lage, 

para a Ria Formosa a património mundial.  

Eu penso que o Centro de Ciência Viva poderá ser uma das entidades a 

elaborar uma proposta credível.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Não havendo mais inscrições 

colocava o nosso ponto número onze, proposta n.º 176/2018/CM, à 

votação.» 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 31 

Abtenções – 00 

Votos contra – 00 

Face ao resultado obtido na votação, este ponto foi aprovado por 

unanimidade, sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, a 

Assembleia Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária, no Cinema 

Ossónoba, em Estoi, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao Contrato-programa entre o Município de 

Faro e o Centro de Ciência Viva do Algarve - Proposta n.º 176/2018/CM, 

conforme solicitado no ofício n.º 011684, de 04/09/2018, da Câmara 

Municipal de Faro. 

Posto este assunto à votação, obteve-se o seguinte resultado:  

Votos a favor – 31 

Abstenções  – 00 

Votos Contra – 00 
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Aprovado por unanimidade.” 

Ponto nº. 12 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Proposta n.º192/2018/CM – 

Concurso Público para a aquisição de serviços de seguros – repartição 

de encargos de despesa plurianual. 

Presidente da Câmara Municipal – «Esta proposta pretende, tendo em 

conta que a revisão do orçamento foi aprovada, a autorização para a 

repartição de encargos pré-procedimento, é um concurso que vamos 

lançar para os seguros do município, todos eles, pelo prazo de um ano, 

podendo ser renovado até o máximo de três anos, nas condições em que 

for constituído. E portanto o que se pretende é autorização para esta 

repartição de encargos, para anos futuros, 2019, 20 e 21, na medida em 

que para 2018 esse já está cabimentado nesse valor.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «É apenas uma pergunta, 

porque não consegui perceber, talvez por minha ignorância: isto é 

obrigatório ser concurso internacional?» 

Presidente da Câmara Municipal – «Pelo valor dos encargos, é.» 

Presidente da Assembleia Municipal – «Não havendo mais inscrições 

passamos à votação do ponto número doze, proposta n.º192/2018/CM. 

Concurso Público para aquisição de serviços de seguros – repartição de 

encargos de despesa plurianual.» 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 30 (12PS;03CDU;01BE;01PPM;01MPT;10PSD;02CDS) 

Abstenções – 01 (PAN) 

Votos contra – 00  

Face ao resultado obtido na votação, este ponto foi aprovado por maioria, 

sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, a 

Assembleia Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária, no Cinema 
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Ossónoba, em Estoi, apreciou e votou o pedido apresentado pelo Executivo 

municipal “atendendo ao valor estimado do encargo com a presente 

prestação de serviço de seguros e ao caráter plurianual da despesa, a 

repartição de encargos relativa ao ‘Concurso público para a aquisição de 

serviços de seguros’, com incidência nos anos económicos 2019, 2020 e 

2021, fixando o limite máximo do encargo correspondente a cada ano”, 

conforme quadro reproduzido na Proposta n.º 192/2018/CM – Concurso 

Público para a aquisição de serviços de seguros, e de acordo com o 

solicitado no ofício n.º 012062, de 21/09/2018, da Câmara Municipal de 

Faro. 

Posto este assunto à votação, obteve-se o seguinte resultado:  

Votos a favor – 30 (PS-12/PSD-10/CDS-2/CDU-3/BE-1/PPM-1/MPT-1) 

Abstenções  – 01 (PAN) 

Votos Contra – 00 

Aprovado por maioria.” 

Presidente da Assembleia Municipal – «Chegámos à hora regimental 

para terminar os trabalhos, mas o Sr. Presidente da Câmara apelou à 

nossa colaboração e pediu ainda se podíamos deliberar sobre mais dois 

pontos, que têm a ver com expectativas de particulares sobre a Câmara, 

de licenciamento, e que precisam destas deliberações, que são o ponto 

sete e o ponto oito. 

São duas desafetações para a construção de acessibilidades de duas 

moradias. Se todos estivermos de acordo, o Sr. Presidente da Câmara 

introduzia estes dois pontos e nós deliberávamos. 

Sr. Presidente da Câmara tem a anuência da Assembleia Municipal, pode 

explicar estes dois processos em conjunto e nós votamos separadamente, 

como é óbvio.» 

Ponto n.º 07 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Proposta n.º 132/2018/CM – 

Desafetação do domínio público de duas parcelas de terreno com a 

área total de 39,40 m2, visando a sua alienação para construção das 
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acessibilidades de moradia unifamiliar - Processo de obras nº 

125/2018 – António Carlos Guerreiro Morgado André e Outro. 

Ponto n.º 08 

Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal referente à Proposta n.º 133/2018/CM – 

Desafetação do domínio público de duas parcelas de terreno com a 

área total de 69,41 m2, visando a sua alienação para construção das 

acessibilidades de moradia unifamiliar - Processo de obras nº 

124/2018 – João Miguel Massena Serpa dos Santos e outra. 

Presidente da Câmara Municipal – «Estes dois processos são idênticos a 

muitos outros que já vieram aqui. Portanto, o que se pretende é que os 

projetos foram aprovados, há cedências a fazer ao município, neste caso 

da primeira proposta são 39,40 m2, avaliado em três mil setecentos e 

quarenta €. O que se pretende aqui não é a aceitação nem a aprovação de 

um projeto, mas apenas a autorização da Assembleia Municipal para 

afetar esta parcela ao domínio público municipal. 

A proposta cento e trinta e três é idêntica (é outro processo, é evidente), 

são 69,41m2, no valor de vinte mil trezentos e trinta euros e é a 

desafetação do domínio público municipal também.» 

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

partida tem a concordância do Partido Socialista, mas talvez na minha 

cabeça não tenha. Falo pessoalmente. Isto é um sinal de como se move as 

influências dentro da Câmara. Eu tenho que dizer aquilo que me vai na 

alma. Um indivíduo compra uma casa de um determinado valor e o 

proprietário do terreno, ou da casa, vende porque sabe que à esquerda é 

da Câmara, que à direita é da Câmara e não pode ampliar, não pode fazer 

nada, não pode fazer duas vivendas, não pode avançar com o projeto. Mas 

como a pessoa em causa se move bem dentro da Câmara, consegue 

desafetar duas parcelas de terreno para de facto “ao preço da uva mijona”, 

que está na tabela, amplia o espaço para poder construir. Este é que é o 

facto da verdade. Eu não quero transformar isto num caso de polícia, até 

porque vamos votar a favor, mas casos destes existe muito, não só aqui 

mas no país. Esta é que é a verdade, é a influência que se sabe dentro da 

Câmara como é que estas coisas se movem e como se fazem. Tenho dito.» 
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Presidente da Assembleia Municipal – «Membro Carlos Alberto, peço 

desculpa, mas vou dizer uma coisa. Isto estava a decorrer tão bem e ia 

acabar tão bem… Eu acho que todos nós temos o direito de fazer as 

intervenções que desejarmos, mas temos de ter algum cuidado com 

algumas insinuações que fazemos, porque isso pode ferir a honra 

profissional de algumas pessoas e portanto temos que ter algum cuidado.» 

O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Eu não sei localizar bem, mas 

penso que um destes terrenos é num sítio próximo de onde eu moro. É 

evidente que já foi dito que o Partido Socialista não vai inviabilizar isto. De 

qualquer das formas eu não sei se o Sr. Presidente tem consciência que 

num desses terrenos foi uma passagem de peões que deixou de existir. 

Aquele espaço que vai ser desafetado é utilizado pelos peões para fazerem 

a ligação até à Rua de Berlim. Diariamente as pessoas que se deslocam a 

pé, de Santo António do Alto para virem para a Rua de Berlim e para 

virem para a baixa, passam por ali. Logicamente que esse espaço vai 

deixar de existir, não é, Sr. Presidente?  

Era isso que eu queria chamar à atenção, que os peões vão ficar privados 

de passar de Santo António do Alto para a Rua de Berlim, têm que dar 

uma volta maior. 

Mas esta situação, não é uma questão de pôr em causa, ninguém está 

aqui a pôr em causa e penso eu que a intenção do Carlos Alberto não foi 

pôr em causa a idoneidade de ninguém, não é isso que se quer, nem tão 

pouco o Partido Socialista está nessa linha, como devem calcular e sabem 

que é assim. Mas há determinadas coisas que têm acontecido em Faro, 

que por vezes nos deixam, não digo duvidosos, mas que nos deixam a 

pensar. Eu lembro aqui, por exemplo, e todos sabem que isto aconteceu 

na Estrada da Senhora da Saúde, que um construtor em Faro conseguiu 

que a Câmara desafetasse alguns metros de passeio, e isso correspondeu 

a um bloco de apartamentos. Aqueles dois metros de passeio que foram 

ocupados permitiram que o construtor fizesse mais um bloco de 

apartamentos de nove pisos. Estas coisas têm que ser bem pensadas, têm 

que ser bem decididas, e entretanto os peões ficaram privados de metade 

do passeio, na Estrada da Senhora da Saúde.» 
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Presidente da Assembleia Municipal – «Eu acho que percebi a 

intervenção do membro Carlos Alberto e não me pareceu que tivesse 

havido aqui nenhuma denúncia. Eu só pedi que todos nós, que estamos 

na vida pública e somos eleitos, temos o dever de zelar pela legalidade. E 

já agora, para além de todos os membros da Assembleia Municipal terem 

essa obrigação, o Presidente da Assembleia Municipal quando ouvir – vou 

dizer isto com toda a tranquilidade – por parte de quem quer que seja 

nesta Assembleia Municipal, de uma denúncia de uma alegada violação da 

lei, não tenham dúvida nenhuma que eu enviarei para o Ministério Público 

imediatamente.  

Portanto, aquilo que peço é que todos nós quando fazemos as nossas 

intervenções tenhamos em conta isso, mais nada. Porque o nosso dever é, 

sabendo de uma irregularidade de algo que viole a lei, participarmos. E 

eu, enquanto aqui estiver, sempre que houver uma denúncia por parte de 

um membro da Assembleia ou de um cidadão de algo que viole a lei, ou 

que alegadamente viole a lei, entendo que é meu dever no final da reunião 

enviar ao Ministério Público. Portanto só pedi isso e já disse que não falei 

para o caso em concreto.» 

Presidente da Câmara Municipal – Defesa da honra – «Eu, a coisa que 

mais me custa nesta vida é processos de intenção, é jogarem suspeitas 

para cima seja do que for.  

Sem lavar as minhas mãos porque eu sou o responsável – nem sei se sou 

eu que assino isto ou não, nem sei do que é que estão aqui a falar, 

primeira questão, mas eu é que sou o responsável e assumo plenamente 

isso, agora eu não posso é aceitar que as pessoas venham para aqui dizer 

aquilo que lhes passa pela cabeça e depois ainda por cima dizem assim: 

“mas isto não é ilegal, eu só quero deixar aqui qualquer coisa em cima da 

mesa, porque eu até vou votar a favor!”. Meus senhores, votem como 

quiserem, mas eu não fico calado quando vierem para aqui jogar 

suspeitas. Até porque não estão só a denegrir o Presidente da Câmara, eu 

quando me for embora fica cá tudo, estão a denegrir os funcionários e 

estão a denegrir inclusivamente as pessoas que estão a fazer isto. E 

portanto eu pedia que fossemos todos muito comedidos e que 

valorizássemos o nosso papel.  

Portanto se têm algo a dizer, digam. Se isto é ilegal digam!» 
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Presidente da Assembleia Municipal – «Muito obrigado, a defesa da 

honra está feita. Eu também sou responsável por todas as propostas que 

vêm à Assembleia Municipal, e o Presidente da Assembleia Municipal não 

pode em consciência agendar pontos que sejam ilegais, porque estaria ele 

a cometer um crime, portanto estamos conversados neste aspeto. 

Portanto, se não houver mais inscrições, vamos votar o ponto sete da 

ordem de trabalhos, que é a proposta n.º 132/2018/CM – “Desafetação do 

domínio público de duas parcelas de terreno com a área total de 39,40m2, 

visando a sua alienação para construção das acessibilidades de moradia 

unifamiliar – Processo de obras n.º 125/2018 – António Carlos Guerreiro 

Morgado André e Outro”.» 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 26 (12PS; 10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM) 

Votos contra – 00 

Abstenções – 05 (03 CDU; 01BE: 01PAN)  

Face ao resultado obtido na votação, este ponto foi aprovado por maioria, 

sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, a 

Assembleia Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária, no Cinema 

Ossónoba, em Estoi, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à desafetação do domínio público de duas 

parcelas de terreno, com a área total de 39,40 m2, visando a sua alienação 

para construção das acessibilidades de moradia unifamiliar (Processo de 

obras n.º 125/2018 – António Carlos Guerreiro Morgado André e Outro) – 

Proposta n.º 132/2018/CM, conforme solicitado no ofício n.º 011047, de 

16/08/2018, da Câmara Municipal de Faro. 

Posto este assunto à votação, obteve-se o seguinte resultado:  

Votos a favor – 26 (PS-12/PSD-10/CDS-2/MPT-1/PPM-1) 

Abstenções  – 05 (CDU-3/PAN-1/BE-1) 

Votos Contra – 00 

Aprovado por maioria.” 
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Presidente da Assembleia Municipal – «Ponto número oito, referente à 

proposta n.º 133/2018/CM – “Desafetação do domínio público de duas 

parcelas de terreno com a área total de 69,41m2, visando a sua alienação 

para construção das acessibilidades de moradia unifamiliar – Processo de 

obras n.º124/2018 – João Miguel Massena Serpa dos Santos e outra.” 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 26 (12PS; 10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM) 

Votos contra – 00 

Abstenções – 05 (03 CDU; 01BE: 01PAN)   

Face ao resultado obtido na votação, este ponto foi aprovado por maioria, 

sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, a 

Assembleia Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária, no Cinema 

Ossónoba, em Estoi, apreciou e votou a proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à desafetação do domínio público de duas 

parcelas de terreno, com a área total de 69,41 m2, visando a sua alienação 

para construção das acessibilidades de moradia unifamiliar (Processo de 

obras nº 124/2018 – João Miguel Massena Serpa dos Santos e outra) – 

Proposta n.º 133/2018/CM, conforme solicitado no ofício n.º 011048, de 

16/08/2018, da Câmara Municipal de Faro. 

Posto este assunto à votação, obteve-se o seguinte resultado:  

Votos a favor – 26 (PS-12/PSD-10/CDS-2/MPT-1/PPM-1) 

Abstenções  – 05 (CDU-3/PAN-1/BE-1) 

Votos Contra – 00 

Aprovado por maioria.”  

Presidente da Assembleia Municipal – «Nós temos ainda que deliberar a 

continuação da Assembleia Municipal e portanto eu pedia aos membros 

da Assembleia Municipal que fizessem uma proposta, de acordo com o 

nosso regimento, para continuarmos a reunião, sendo que sexta-feira é 

feriado. 

Terça-feira dia dois…? 
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A Assembleia Municipal volta a reunir então, continuando a ordem de 

trabalhos, terça-feira, dia dois, no Salão Nobre da Câmara Municipal de 

Faro. 

Eu quero, antes de terminar, agradecer a presença de todos, em particular 

agradecer também o acolhimento ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia 

de Conceição/Estoi, José António Jerónimo, saudar todos os presentes 

aqui esta noite, foi para mim um prazer estar em Estoi. 

Muito obrigado a todos.»  

O Sr. Presidente da Assembleia declarou suspensa a reunião para 

continuar no dia 02 de outubro, pelas 21.00 horas, no Salão Nobre dos 

Paços do Município. 

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                      

 

     

 

   

 

    

 


