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ATA Nº. 05 

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, nesta 

cidade de Faro e Salão Nobre dos Paços do Município, reuniu pelas 21.00 

horas, a Assembleia Municipal de Faro, em sessão ordinária, sob a 

presidência da 1.ª Secretária, Ilda Maria Lita Pereira da Silva e do 2.º 

Secretário, João Manuel Bento Mota Lopes. 1 

A Ordem de Trabalhos da presente reunião é a seguinte: 

1 – Aprovação de atas; 

2 – Período Antes da Ordem do Dia; 

3 – Apreciação do pedido de suspensão do mandato do membro da 

Assembleia Municipal, Nuno Esteves. 

4 – Moções/Recomendações; 

5 – Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público; 

6 – Apreciação, discussão e votação da proposta do Executivo municipal 

relativa à Prestação de Contas de 2017 – Proposta nº. 58/2018/CM; 

7 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal para celebração do contrato de Gestão da Frente 

Ribeirinha de Faro, com a Docapesca – Portos e Lotas, S.A. – Proposta nº. 

42/2018/CM; 

8 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa ao Acordo de Colaboração para a construção 

de habitações no Montenegro e na Praia de Faro, a celebrar com o 

Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana I.P. – Proposta nº 

50/2018/CM; 

9 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à Designação do Fiscal Único da Empresa 

Local FAGAR – Faro, Gestão de Águas e Resíduos, E.M. para o quadriénio 

2018/2021 (DFK & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 

SROC Lda.) – Proposta nº. 51/2018/CM; 

                                                           
1 O Sr. Presidente da Assembleia, Luís Miguel da Graça Nunes, chegou pelas 
22.10h. 
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10 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à Designação do Fiscal Único da Empresa 

Local AMBIFARO Gestão de Equipamentos Municipais, E.M. para o 

quadriénio 2018/2021 (DFK & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais 

de Contas, SROC Lda.) – Proposta nº 52/2018/CM; 

11 – Anulação administrativa do concurso público promovido para a 

“Celebração de contrato administrativo de concessão, construção e 

exploração do crematório de Faro” – Proposta nº. 33/2018/CM – 

Conhecimento.  

12 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à autorização para a celebração de contrato 

administrativo de concessão da conceção, construção e exploração do 

crematório de Faro – Proposta nº 34/2018/CM; 

13 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à desafetação do domínio público municipal 

da área de 42,50 m2 ao nível do subsolo para aumento da cave do edifício 

a construir, num valor de avaliação atribuído em 10.400€ (Processo de 

obras nº 331/2017 – Habitalgar – Soc. Imobiliária, Ldª.) – Proposta nº 

39/2018/CM; 

14 – Apreciação, discussão e votação da Proposta de Recomendação para 

adesão à ANAM – Associação Nacional de Assembleias Municipais. 

15 – Apreciação, discussão e votação da proposta apresentada pelo 

Executivo municipal relativa à Proposta nº 15/2018/CM – Juízes Sociais; 

16 – Indicação de quatro cidadãos eleitores designados pela Assembleia 

Municipal para integrar a CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Faro), na sua modalidade alargada; 

17 – 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. 

Tendo-se procedido à chamada, verificou-se que estavam presentes os 

seguintes membros: 
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Cristóvão Duarte Nunes Guerreiro Norte (PSD); 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); Tatiana Henriques Homem de Gouveia 

(PS); João Manuel Camacho Gameiro Alves (PSD); José Vítor da Silva 

(PSD); Augusto Arnaldo Nunes Otero Taveira (BE); Dora Sofia de Oliveira 

Ferreira de Melo (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 Freguesia de Stª. Bárbara de Nexe). 

Não estavam presentes: 

José Apolinário Nunes Portada (PS); Rita Maria de Carvalho Salgado 

Garcia e Costa (PSD); Ana Lúcia Silva de Passos (PS) e Fernando Manuel 

Correia Marques (PS). 

Foram presentes os seguintes pedidos de justificação de falta e 

substituição: 

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

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

tendo o elemento a seguir na lista do Partido Socialista, Luís Miguel 

Neves, pedido igualmente substituição na presente reunião, foi o membro 

José Apolinário Nunes Portada, substituído por Beatriz Grasiela Calafate.  

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

Garcia e Costa, um pedido de substituição na presente reunião, por 
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motivos pessoais, tendo sido substituída pelo elemento a seguir na lista do 

Partido Social Democrata, Marta Gabriela Gomes Correia. 

- 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, Paulo Jorge de Almeida Gonçalves Teixeira, que após tomar 

posse, tomou lugar na respetiva bancada.  

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

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

pessoais, tendo sido substituído por Carla Alexandra Alves Afonso Nunes, 

que após tomar posse, tomou lugar na respetiva bancada.  

Estavam presentes junto à Mesa:  

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

Coelho e os Srs. Vereadores Sophie Matias, Adriano João Leal Cardoso 

Guerra, Carlos Jorge Matias Gonçalves Baía; bem como os Vereadores do 

Partido Socialista, Carlos Miguel Bento Sengo da Costa, Carlos Pedro 

Sousa Gordinho e Ana Cristina Valadas Grilo. 

Dado existir quórum, a Srª. Presidente da Assembleia Municipal, em 

exercício, declarou aberta a reunião, começando por proceder à leitura da 

Ordem de Trabalhos da presente sessão, tendo de seguida colocado a 

mesma à consideração do plenário. 

Usaram da palavra: 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Em primeiro lugar, muito 

boa noite a todos os presentes. 

Srª. Presidente, em exercício, há aqui algo na ordem de trabalhos que 

penso que não é regimental. Nós continuamos a não ter regimento 

aprovado, mas funciona esta Assembleia pelo regimento anterior. E aquilo 

que, em princípio, é regimental é que no Período de Antes da Ordem do 

Dia são incorporadas as moções, as recomendações e outras coisas deste 

tipo. Neste momento não está isso assim, aqui, e está um ponto para as 
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moções e recomendações – que é o ponto quatro – mas isto não costuma 

acontecer e não é regimental.  

Para além do mais, temos uma recomendação agendada no período da 

Ordem do Dia no ponto 14º. Há aqui qualquer coisa que, para já, não foi 

discutido em reunião de líderes coisa nenhuma deste tipo e, segundo, não 

é regimental.» 

O membro da AM, Cristóvão Norte (PSD) – «Muito obrigado, Sr.ª 

Presidente, é apenas para dizer que o Partido Social Democrata 

acompanha este conjunto de preocupações, aliás é um conjunto de 

matérias que estão estabelecidas e que nós não temos conhecimento que 

tenham sido acordadas em conferência de líderes, por um lado; e por 

outro lado, também há aqui uma matéria que se prende com o ponto 

número três, em que daquilo que conhecemos da tradição da Assembleia 

Municipal, jamais foi submetido à apreciação da Assembleia Municipal em 

ocasiões congéneres. Muito obrigado.» 

A Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Relativamente 

ao ponto número três, é da lei apreciar os pedidos de suspensão. 

Sr. Botelho Agulhas, importa-se de dizer qual é o artigo do regimento? 

Peço desculpa em nome da Mesa, mas não conseguimos encontrar onde se 

baseia para dizer que as moções e as recomendações fazem parte do 

Período Antes da Ordem do Dia.» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «As reuniões da Assembleia 

funcionavam assim; aliás, houve aqui até, numa primeira sessão, uma 

situação em que não se considerou a prioridade das moções no Período de 

Antes da Ordem do Dia e foi feito o reparo.» 

A Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Ora bem, vamos 

lá ver: artigo 36º – Período Antes da Ordem do Dia, diz o regimento em 

vigor, é destinado: “À apreciação e votação da ata da sessão anterior; 

leitura de anúncios que o regimento impuser e do expediente; declarações 

políticas; ao tratamento pelos membros da Assembleia Municipal de 

assuntos de interesse político; a emissão de votos de congratulação, 
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saudação, protesto ou pesar, propostas pela Mesa ou por membros da 

Assembleia Municipal.”. 

Nada obsta a que não haja um ponto para moções e recomendações.» 

O membro da AM, Cristóvão Norte (PSD) – «Julgo que para facilidade 

para todos, para avançarmos com a sessão, que julgo que seja o desejável, 

eu diria o seguinte: é um facto que o regimento em vigor pode admitir que 

seja marcado, mas também julgo que é manifestamente desejável que 

aquando das conferências de líderes, se estabeleça a ordem de trabalhos, 

nunca antes. E eu entrei aqui pela primeira vez em 2002, não me recordo 

que tivesse sido agendado um ponto para moções e recomendações, e a 

discussão das moções e recomendações que os partidos apresentavam e 

sujeitavam à discussão da Assembleia Municipal enquadravam-se sempre 

no Período Antes da Ordem do Dia, essa julgo que foi a tradição.  

Mas sendo que a Mesa, embora não tenha consultado os grupos 

parlamentares a respeito dessa matéria, decidiu fazer este agendamento e 

que o agendamento é público para todos os deputados que o receberam 

atempadamente, eu julgo que, em nome da estabilidade dos trabalhos, se 

deve cumprir escrupulosamente aquilo que a Mesa sugeriu, ainda que eu 

julgue que no futuro a Mesa reconsidere a sua posição em relação a essa 

matéria e venha a propor, sim, que o ponto “tal” seja acordado com os 

grupos parlamentares. Porque se se vai romper a tradição daquilo que 

fizemos sempre, pelo menos deve haver um consenso a respeito da 

matéria. Muito obrigado.»  

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Boa noite, Srª. Presidente da 

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

Deputados Municipais, Exm.º público. 

Parece-me que estamos aqui a arranjar um caso que não é caso. De 

acordo com o regimento em vigor, esta ordem de trabalhos está correta. 

Porque eu não tenho a memória curta. Quando se esgotou o Período Antes 

da Ordem do Dia, que é onde há as intervenções políticas e questões que 

os Srs. Deputados queiram levantar, depois não houve tempo para 
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discutir as moções, portanto é para dizer que esta moção vai no sentido da 

vontade expressa, ao longo deste tempo todo, pelos Srs. Deputados 

Municipais. Portanto, esta ordem de trabalhos está de acordo com o 

regimento em vigor e com o sentimento que foi expresso sempre nesta 

Assembleia Municipal, em que esgotávamos o Período Antes da Ordem do 

Dia, não se entrava nas moções e depois havia intervenções políticas por 

parte das bancadas e não havia tempo. Tenho dito.» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Eu só queria lembrar que 

no processo de discussão que temos tido na Comissão de Revisão do 

Regimento, eu próprio, em determinada altura, não fiz exatamente uma 

proposta concreta com grande força mas coloquei a questão que as 

moções, segundo a lei, são deliberações e que as deliberações não podem 

ser tomadas no período de Antes da Ordem do Dia. Isto não está 

contemplado na proposta que existe até agora, mas no novo regimento que 

seja assim.  

Portanto, aquilo que está aqui é um ponto próprio para moções, logo o 

ponto catorze, que é uma recomendação, também tem que vir para aqui e 

não pode estar no período da Ordem de Trabalhos. Pode? Eu não estou a 

perceber como é que pode… Pois… a gente pode fazer tudo aquilo que 

entender, pode é não ser democrático, não é?» 

A Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Ora bem. As 

moções e recomendações não estão antes do Período da Ordem do Dia, 

fazem parte do Período da Ordem do Dia, portanto podem ser objeto de 

deliberação. 

Relativamente ao ponto número catorze, da proposta de recomendação ao 

Executivo, foi apreciado em sede de conferência de líderes e daí ela vir no 

período da Ordem do Dia, que pode vir porque o regimento permite.»   

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Nós não vamos aqui alongar 

esta discussão. E a Assembleia Municipal pode deliberar alterar a Ordem 

de Trabalhos, agora isto não tem motivo para isso. Srª. Presidente ponha 
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já em discussão as moções e recomendações e depois quem quiser fazer 

intervenções políticas, faça dentro do período que seja regimental.» 

A Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Posta à vossa 

consideração, foram estas as objeções levantadas, vamos então dar 

cumprimento à Ordem de Trabalhos. Mas antes, o Deputado Vitor Silva 

tem a palavra» 

O membro da AM, Vítor Silva (PSD) – «Srª. Presidente, primeiro que tudo 

boa noite, Srs. Membros da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. 

Vereadores, Srs. Deputados.  

Eu penso que é o momento certo para eu, numa posição um pouco difícil, 

pedir um voto de pesar. E pedir a esta Câmara um voto de pesar por 

alguém que, sendo meu amigo, sendo meu familiar, sendo meu colega 

duplamente, como autarca e na profissão de advogado, nos deixou no dia 

23 de fevereiro deste ano, abruptamente, com sessenta anos de idade. 

Nasceu em Olhão, mas aqui em Faro viveu, estudou e em Lisboa, na 

Faculdade de Direito. Foi membro da Ordem dos Avogados no Conselho 

Distrital de Faro. Foi autarca prestigiado, Presidente da Assembleia 

Municipal de Albufeira, Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, 

onde nos deixou no dia 23 de fevereiro. E era uma pessoa estimada por 

todos e penso que por todos os autarcas que com ele privaram, até 

inclusivamente os que aqui estão, em sede da AMAL quando ele fez parte. 

Reporto-me ao Carlos Eduardo Silva e Sousa que nos deixou, como disse. 

Sentidamente, aqui quero pedir, como voto de gratidão para quem, não 

sendo de Faro, foi um autarca que muito prestigiou o Algarve, embrenhou-

se em lutas que todos nós nos embrenhamos também, nomeadamente a 

interrupção voluntária da gravidez, a regionalização, agora ultimamente o 

fim da exploração dos hidrocarbonetos na nossa costa portuguesa e 

muitos outros temas vivos e candentes da região, que ele, por princípios, 

se bateu. 
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Deixou-nos, como disse, em fevereiro e nessa perspetiva pedia um voto de 

pesar e um minuto de silêncio em memória do Carlos Eduardo Silva e 

Sousa. 

Muito obrigado.» 

Seguidamente fez-se um minuto de silêncio em memória do Presidente da 

Câmara Municipal de Albufeira, Carlos Eduardo Silva e Sousa. 

A Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Muito obrigado 

a todos, desta forma fica expressa a nossa sentida homenagem ao 

desaparecido autarca Carlos Silva e Sousa, Presidente da Câmara 

Municipal de Albufeira. 

PONTO N.º 01 

Aprovação de Atas 

VOTAÇÃO DA ATA Nº. 01 
Votos contra – 00 
Abstenções – 02 
Votos a favor – 29 
Aprovada por maioria. 
 
VOTAÇÃO DA ATA Nº. 02 
Votos contra – 00 
Abstenções – 03 
Votos a favor – 28 
Aprovada por maioria. 
 
VOTAÇÃO DA ATA Nº. 03 
Votos contra – 00 
Abstenções – 02 
Votos a favor – 29 
Aprovada por maioria. 

Seguidamente passou-se ao: 

PONTO Nº. 02 

Período Antes da Ordem do Dia 

Não havendo intervenções passou-se ao: 
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PONTO Nº. 03 

Apreciação do pedido de suspensão do mandato do membro da 

Assembleia Municipal, Nuno Esteves. 

A Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Temos o ponto 

nº. 3 “Apreciação do pedido de suspensão do mandato do membro da 

Assembleia Municipal, Nuno Esteves” (que já está substituído pelo 

membro Berta Dias).  

Portanto, apresentou o pedido de suspensão por 365 dias, por motivos 

profissionais e pessoais. Alguém tem alguma declaração a fazer? Não. Está 

apreciado favoravelmente.» 

Passou-se então ao: 

PONTO Nº. 04 

Moções/Recomendações. 

A Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «A primeira 

recomendação é do Partido Socialista, que penso que se prende com a 

habitação.» 

O membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – «Era só para perguntar à Srª. 

Presidente se esta proposta do Partido Socialista foi uma das que entrou – 

que não chegou a ser discutida – na última reunião.» 

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «É isso mesmo.» 

O membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – «Obrigado.» 

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Boa noite a todos. Eu 

queria só fazer uma pergunta que é a seguinte: as moções, quando nos 

chegam aos nossos e-mails, são pela ordem em que chegaram à 

Assembleia ou pode não ser?» 

A Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Por norma é por 

ordem de chegada. Estas duas entraram fora de prazo na última sessão 

da Assembleia Municipal, portanto já lá estavam.» 
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O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Muito boa noite Srª. 

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício, Sr. Presidente da 

Câmara, Vereadores aqui presentes, Deputados Municipais e restante 

público. 

MOÇÃO  

“Considerando a falta de ação em conservação, cuidados devidos e a 

recuperação de equipamentos integrantes nos blocos habitacionais 

propriedade do Município ou nas áreas comuns dos mesmos em prejuízo da 

sua utilização normal ou em condições de segurança dos seus 

arrendatários e utilizadores; 

Atendendo à necessidade de reabilitar as habitações e promover a 

regeneração urbana das áreas e à vida das comunidades, assim como a 

qualidade do espaço envolvente e integração social: 

Sendo evidente a carência de fogos habitacionais de cariz social ou a custos 

controlados para os agregados familiares mais debilitados em termos 

económicos ou pela sua composição; 

Porque nos anteriores mandatos não houve a capacidade, nem a vontade, 

de promover a resposta habitacional com base na (in)ação do municipal e, 

ainda mais o cumprimento dos deveres, investimentos direitos em obras e 

intervenções manifestamente fundamentais para a qualidade do uso ao 

contrário das necessidades; 

E porque, muito em particular no último mandato, debalde as deliberações 

para reagir em tempo a tais necessidades e à dotação dos meios 

orçamentais para o seu cumprimento com resposta efetiva às situações, 

considerando as disponibilidades financeiras acrescidas que advieram à 

gestão pública local pelo esforço dos munícipes; 

A Assembleia Municipal de Faro recomenda que: 

1) em tempo, o executivo municipal, contemple a afetação de meios, 

recursos nas próximas revisões orçamentais para, imediatamente, suprir 

estas necessidades e carências para a recuperação dos fogos, edifícios e 

urbanizações a seu cargo, nomeadamente nos bairros habitacionais sob 
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sua gestão da Carreira de Tiro, Atalaia e Santo António do Alto, João 

Negrão Belo e da Nossa Senhora da Saúde; 

2) preveja antecipadamente a execução dos projetos de execução em falta 

para o lançamento dos programas habitacionais viáveis na Nossa Senhora 

da Saúde, Montenegro, Estoi e Braciais para se responder às carências 

habitacionais mais prementes, assim como ao realojamento dos pescadores 

na praia de Faro; 

Sendo que esta Assembleia Municipal espera a correspondência destas 

ações nos próximos documentos previsionais de gestão sobre os quais 

venha a deliberar. 

P’los eleitos do Partido Socialista à Assembleia Municipal de Faro. 

Carlos Alberto 

Tatiana Homem de Gouveia” 

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

cumprimentar a Srª. Presidente da Assembleia e com ela todos os 

restantes membros, quero também cumprimentar o Sr. Presidente da 

Câmara e os restantes membros do Executivo, boa noite a todos, caro 

público. 

Eu gostaria só de comentar aqui neste caso e gostaria que fizessem um 

bocadinho a história do que é que foi a habitação social em Faro. 

Na verdade, a habitação social não é uma exclusividade do Partido 

Socialista; que eu saiba existiu também história de construção de 

habitação social por parte também de mandatos do PSD. Na verdade, 

recordo-me do Presidente da Câmara João Negrão Belo, que por acaso até 

tive um familiar meu que trabalhou também com ele na Carreira de Tiro e 

noutras habitações, e efetivamente foi um património que nos ficou para 

este Executivo. 

Por outro lado, gostaria também de acrescentar o seguinte: é importante a 

habitação social. Portanto eu considero que a Habitação Social é, de facto, 

uma necessidade em Faro. Essa habitação social, na minha opinião, 
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deverá ser prevista e trabalhada em função daquilo que são as 

disponibilidades efetivas do Orçamento Municipal. 

Nos anteriores mandatos, obviamente, tivemos estrangulamentos 

financeiros muito graves e isso foi por demais evidente. Efetivamente não 

houve condições financeiras para se fazer mais habitação social como se 

calhar seria necessário. 

Gostaria também de referir o seguinte: a habitação social não pode ser 

vista somente pela habitação, devia-se fazer, na minha ótica, uma política 

de combate à pobreza, mais séria. Se calhar pensar mais naquilo que seria 

a recuperação de determinadas famílias, pessoas e mais no contexto 

político abrangente e não apenas e só o setor de habitação social.  

A política social devia ser, tanto quanto possível, uma política em que se 

deve dar igualdade de oportunidades. Na verdade, 18% da população é 

pobre, mas não é culpada por ser pobre. As pessoas nascem em 

determinados meios, muitas vezes não há acesso à formação, não há 

acesso a haver mobilidade social, que permita de facto um crescimento de 

determinados setores da nossa população. 

Eu gostaria que houvesse muito melhor e que efetivamente se fizesse sim 

uma aposta na política de combate à pobreza e esse setor de combate à 

pobreza é que devia ser essencial e que devia ser discutido aqui nesta 

casa. Muito obrigada.» 

O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Boa noite a todos. Disse a Srª. 

Deputada Teresa Correia, e muito bem, que se deveria fazer um pouco de 

história sobre o que foi a habitação social e o que é a habitação social em 

Faro. E alguém comentou na bancada que a maioria da habitação social 

em Faro foi por obra e graça do PSD. Nada mais falso! Houve a 

intervenção do PSD, no princípio, com o professor Negrão Belo, na 

aquisição dos terrenos de Santo António do Alto à Diocese e na aquisição 

dos terrenos da Carreira de Tiro aos militares. 

Nessa altura, esses terrenos foram colocados à disposição das 

cooperativas, que desenvolveram o processo de habitação a custos 
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controlados e foi desenvolvido a partir dali algumas habitações sociais. Por 

exemplo, no Santo António do Alto os 144 fogos foram todos construídos 

no mandato do Partido Socialista, foi lançada a primeira pedra no início 

do mandato e foi entregue a chave no último ano do mandato. 

O que é facto é que há aqui uma coisa que é inegável, Srª. Deputada: é 

que nos últimos dezasseis anos, o PS esteve quatro anos aqui na Câmara 

e o PSD esteve doze. O que se pode apurar da intervenção do PSD na 

habitação social é zero, em doze anos, e a Srª Deputada foi Vereadora, 

sabe que é verdade. Nos últimos quatro anos que o PS esteve aqui no 

Executivo comprou os terrenos dos Braciais para fazer habitação social. 

Fez 144 fogos a custos controlados, em que alguns desses fogos foram 

para a Câmara, na Estrada da Senhora da Saúde. Como não havia 

dinheiro para mais mas a necessidade era imperiosa de habitação social, o 

PS desenvolveu aqui na Câmara um programa de apoio às rendas. Está 

recordada, não está? 

Esse programa resolveu o problema a cem famílias, que importava em 

termos orçamentais na ordem dos sessenta a setenta mil euros. A seguir 

veio o Sr. Macário Correia e o Sr. Professor Bacalhau, a primeira coisa que 

fizeram foi acabar com isso. Portanto a história resume-se a isto. Portanto, 

da habitação social o PSD está completamente desligado. Completamente. 

Se chega à Câmara e acaba com a única coisa de intervenção social, do 

ponto de vista da habitação, que havia… foi o que fizeram. Por causa de 

sessenta mil euros, que era o que importava ao orçamento da Câmara 

para resolver o problema a quase cem famílias no apoio às rendas? 

Portanto, está feita a história. Agora contestem, se faz favor.»  

O membro da AM, Vítor Silva (PSD) – «Boa noite Srª. Presidente. Eu não 

pensava intervir nesta moção, mas talvez por dever de ofício e antiguidade 

nesta casa vou ter que efetivamente intervir. E a intervenção prende-se, 

muito sucintamente, com vários aspetos. 

É uma necessidade em Faro, e não é de hoje nem de ontem, é de há muito 

tempo, a habitação social. Eu, em todos os mandatos, por reiteradas vezes 

aqui, em nome do PSD e em meu nome individual, tenho alertado para a 
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falta de habitação social. Mas habitação social para pessoas indigentes, 

necessitadas e de fracos recursos, não é para a classe média. E é preciso 

não esquecer, como disse o deputado Vargas e muito bem, se houve quem 

investisse em habitação social foi o professor João Negrão Belo quando foi 

Presidente desta Câmara, e portanto nós temos um passado em termos de 

habitação social que fala por si. Basta olhar para a Carreira de Tiro e para 

outros locais que nós temos em Faro.    

Agora, há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. É que as 

cooperativas substituíram a Câmara em alguma habitação social para a 

classe baixa/média (vamos-lhe chamar assim). E durante muitos anos as 

cooperativas substituíram-se ao Estado Português e, de certo modo, 

substituíram-se à autarquia. Claro que é necessária habitação social para 

uma emergência, para alguém que tenha necessidade imperativa e 

eventualmente até para uma catástrofe quando elas acontecem, 

infelizmente, no nosso concelho. 

Mas é preciso não esquecer uma coisa: é que essa habitação social devia 

ter sido construída no tempo das vacas gordas e não no tempo das vacas 

magras. É preciso não esquecer que quando chegámos à Câmara, em 

2009, tínhamos centenas de pessoas à espera de receber chaves, porque 

uma semana antes tinham sido recebidas cartas e portanto o problema 

estava lançado. É de facto triste esta situação, e sem prejuízo de dizer que 

a afetação de meios hoje tem de ser diminuta, porque a Câmara não tem 

meios financeiros que permitam. Isto não quer dizer que a proposta não vá 

à Câmara e que a Câmara a tome em atenção futuramente, não é isso que 

eu estou a dizer. Agora, era repor de certo modo a verdade naquilo que me 

parece fundamental em relação a esta moção. Porque a verdade não está 

só aqui, há mais qualquer coisa que a moção não contempla. Muito 

obrigado.»  

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Relativamente a esta 

matéria, o PCP encara o problema da habitação com muita seriedade e, de 

facto, as carências ao nível habitacional, para as populações mais 

desfavorecidas, são um problema grave que nós temos no nosso concelho. 
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Aliás, no mandato anterior nós fomos a força política que mais se bateu 

pelas questões da habitação social. Inclusivamente, temos apresentado 

várias propostas junto do Executivo, uma delas que englobava por parte 

da Câmara a aquisição e a recuperação de algumas habitações para serem 

posteriormente colocadas no mercado habitacional. 

Recordo-me que na altura o próprio PS seguiu esta nossa linha, mas 

depois foi-se afastando um bocadinho desta questão da aquisição. Até 

porque isto evitaria os guetos. Porque quando nós criamos habitação 

social temos tendência a criar guetos. E se adquirirmos habitações na 

cidade, acabamos por ampliar as zonas onde as populações mais 

desfavorecidas possam de facto ter acesso a habitação social. 

Depois também dizer que, no anterior mandato, o PS acordou com o PSD 

uma redução da verba a atribuir à habitação social. E portanto isso 

também serviu como um obstáculo.  

Outra questão que nós queríamos aqui levantar e que o Deputado Vítor 

Silva disse e com razão, é que de facto a Câmara de Faro não tem dinheiro 

para habitação social. E nós consideramos que esta não pode ser uma 

responsabilidade exclusivamente da Câmara. Portanto, isto tem de ser 

uma responsabilidade da Câmara, mas também acertado e articulado com 

o Poder Central. E, nesse sentido, à semelhança dos acordos que foram 

feitos agora com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, para a 

questão do Montenegro e da Praia de Faro, poder-se-ia inclusivamente 

criar acordos e protocolos neste sentido, para alargar a rede de habitação 

social no nosso concelho e de facto podermos resolver este problema, que 

é grave, e dar respostas de habitação. Que a habitação é um direito, está 

consagrado na Constituição da República e portanto, neste sentido, acho 

que também seria uma mais-valia para se poder resolver este problema. 

Muito obrigado.» 

O membro da AM, Tatiana Gouveia (PS) – «Isto não se trata aqui de 

definir se foi o PS, ou PSD ou a CDU que tiveram mais ou menos 

responsabilidade ao longo dos últimos quarenta e quatro anos, não se 

trata de definir isso. O que está aqui em questão é: neste momento, como 
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está o parque habitacional deste Município? O estado de degradação é 

visível! Aliás, já outrora disse, mas vou voltar a relembrar: olhe-se para a 

Carreira de Tiro e para o que aconteceu ao prédio onde estão as 

instalações da Assembleia Municipal; foi em dezembro, estamos a entrar 

em maio e continua tudo exatamente igual. E isto é apenas para dar um 

pequeno exemplo, que é o mais visível, porque se tivermos a hombridade, 

a coragem e o desassombramento de entrarmos nestas casas, vamos 

perceber o que está lá, como estão lá dentro, não basta olhar por fora, tem 

que se entrar. Tem que se ver os elevadores que não funcionam, temos na 

ordem de largas dezenas de queixas de moradores do parque habitacional 

do município. Não basta passar a tinta cá fora, é preciso mais! Isso é lavar 

a cara! E não basta ao Município de Faro lavar a cara, há que fazer mais, 

há que meter a mão na massa. Não basta requalificar, requalificar 

pouquinho não é suficiente, tem que se requalificar a sério. 

E, portanto, a presente moção tem como objetivo que nos centremos em 

problemas concretos, definidos, que é o estado de degradação do parque 

habitacional do município. Tão simples quanto isto! 

Por outro lado, concordamos plenamente e subscrevo inteiramente as 

suas palavras, Deputada Municipal Teresa Correia, é óbvio que sim, que 

tem de haver um incentivo por um combate direto à pobreza, e aqui 

limito-me simplesmente a referir as palavras que ouvi, ainda há uma 

semana, por parte da Secretária de Estado da Habitação, que fez uma 

observação que eu considero muito interessante, em que ela disse que o 

primeiro passo para alguém que é efetivamente pobre conseguir sair desse 

estado, começa por uma casa. Não é uma mera habitação, é uma casa. É 

numa casa que tudo se desenvolve, é numa casa que se desenvolve a 

família, é numa casa que se desenvolve o âmago de cada ser, na criação 

do seu espaço pessoal, que passa necessariamente por uma casa, por um 

teto. E, dito isto, eu faço agora aqui um paralelismo, aliás, com as chapas 

de zinco que foram oferecidas a alguns pobres que vivem no nosso 

município. Porque não há nada que me possa chocar mais do que ouvir 

alguém dizer que quer uma casa, que precisa de uma casa para viver, e 

são-lhe dadas chapas de zinco para aquilo a que vai chamar uma casa. 
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E quanto à responsabilidade do Governo, é óbvio que a tem. O Governo 

tem obrigação de dar uma resposta a este problema, está a fazê-lo, mais 

que não seja com os novos programas, e ainda ontem tivemos um 

Conselho de Ministros onde foram apresentados quatro novos programas 

relativos à habitação, mas há muito mais a fazer. E quanto a este ponto, 

devo ainda referir que estão neste momento a ser dados os passos 

necessários para se criar aquilo que devia ter sido criado há quarenta e 

quatro anos atrás, que é uma lei de bases para a habitação. Muito 

obrigada.»        

O membro da AM, Sérgio Martins (CDU) – Presidente da Junta de 

Freguesia de Stª. Bárbara de Nexe – «Muito obrigado, Srª. Presidente, em 

exercício, na sua pessoa saúdo todos os presentes. 

Vou ser breve, mas perante a discussão aqui tida, eu não poderia deixar 

de recordar uma situação que me veio agora à memória. Há cerca de dez 

anos atrás, era Presidente da Câmara Municipal de Faro o Dr. José 

Apolinário, sobre este mesmo tema fiz aqui uma intervenção onde alertava 

para que em Faro andamos a remar contra a maré. Remamos contra a 

maré porque estamos a projetar bairros sociais. Em Lisboa e arredores 

andam a acabar com os bairros sociais e nós vamos fazer bairros sociais. 

Todo este modelo de fazer bairros, ir buscar pessoas em condições sócio-

económicas desfavorecidas, ir buscá-las à Horta da Areia, ir buscá-las a 

zonas recônditas da Sé, zonas recônditas de S. Pedro, de Santa Bárbara 

ou de Estoi, para juntá-las todas no mesmo sítio, isso é uma receita que já 

não se usa e nós, em Faro, projetamos isso nos Braciais e em Estoi. Eu fiz 

esta intervenção há dez anos atrás, até numa altura em que tinha visitado 

alguns países da União Europeia que implementavam soluções, 

loteamentos, as Câmaras Municipais ou as entidades correspondentes 

nesses países obrigavam a ter loteamentos em que 10% das habitações 

fossem obrigatoriamente sociais, ou a custos controlados (ou aquilo que a 

gente quiser chamar) e estivessem sujeitos a esse tipo de habitação.  

E também nessa altura e aqui no Algarve a primeira Câmara que praticou 

isso, depois acho que abandonou mas foi uma experiência que eu acho 
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que devia ter sido continuada (e várias Câmaras no país ainda 

desenvolvem isso), no Algarve foi a Câmara de Vila do Bispo, há muitos 

anos atrás. Até pagava às pessoas que tinham uma residência própria, ou 

tinham terrenos para construir, a pessoa era pobre e a Câmara apoiava ou 

a requalificação da sua casa, ou a construção de uma casa no seu próprio 

terreno.  

Eu, nos últimos anos tenho tido oportunidade, por razões familiares e 

outras, de visitar alguns concelhos do nosso país e tenho reparado que há 

várias Câmaras no nosso país que têm programas de apoio à 

requalificação da habitação própria. A pessoa tem uma casa, está um 

pouco degradada ou até pode estar muito degradada, mas com um 

investimento de vinte ou trinta mil euros consegue colocar a casa em 

condições para habitar. Torna-se mais barato para a Câmara do que 

pensar num investimento de sessenta mil ou setenta mil euros numa casa 

nova.  

E, por acaso, nas várias situações que eu tenho presenciado essas 

Câmaras até são do PSD. Nomeadamente a última que eu presenciei isso 

foi a Câmara do Cadaval; tinha lá um familiar e apareceu-me uma revista 

da Câmara, eu estive a ver e onde aparecia: Apoiamos cinco ou seis ou dez 

famílias com cinquenta ou sessenta mil euros, para melhorar a sua 

habitação. Depois eu fui consultar de quem era a gestão e a gestão era do 

PSD.  

Várias Câmaras no país, de várias forças partidárias, fazem este tipo de 

política de apoio à habitação.  

E eu, que disse isto há dez anos atrás, gostava também que a nossa 

Câmara pudesse ou copiar, ou ir ver como é que outras Câmaras fazem, 

no sentido de apoiar pessoas que têm habitação própria e que precisa de 

alguma requalificação, de vinte ou trinta mil euros, mas ao menos ficam 

famílias servidas, em lugar de continuarmos a pensar nesta política de 

vamos fazer mais um bairro e vamos buscar as pessoas todas que já têm 

problemas e vamos concentrá-las todas no mesmo sítio.  

Muito obrigado e boa noite.»      
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O membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – «Muito boa noite, Srª. 

Presidente da Assembleia Municipal, ao Sr. Presidente da Câmara, 

cumprimento todos nas suas pessoas, Exm.º público. 

É verdade que não existiu habitação social em Faro nos últimos anos, é 

um facto, o Partido Socialista tem razão. Mas essa razão não deixa de ser 

admitida porque efetivamente a Câmara faliu e nós sabemos todos porque 

é que a Câmara faliu. 

Hoje a cidade de Faro está mais atraente, ninguém tem dúvidas disso. E 

portanto há hoje uma grande procura de habitação em termos de Faro. É 

verdade que nós não conhecemos a nível governamental, neste momento, 

nenhum programa concreto e objetivo que permita resolver os problemas 

de habitação em Portugal. Sabemos que há uma tentativa do Governo 

reformular algumas questões, mas a verdade é que, até este momento, nós 

não conhecemos nenhum programa que possa, de alguma maneira, 

ajudar as Câmaras a resolver esta situação.  

Contudo, a Câmara Municipal de Faro não deixará, estou convencido, a 

curto prazo, para resolver alguns problemas graves do concelho, de tomar 

medidas que possam resolver, em tempo oportuno, algumas questões que 

possam estar relacionadas eventualmente com a Horta da Areia e com as 

comunidades errantes do nosso concelho. São duas situações calamitosas 

e nós não podemos admitir que isto se continue a passar num concelho 

ou numa cidade como Faro.» 

O membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «Boa noite, Srª. Presidente da 

Assembleia, boa noite a todos os presentes. 

Relativamente a esta questão, eu lembro que na última Assembleia o 

Bloco que, tal como algumas outras forças políticas, tem a preocupação da 

habitação e até a enunciou nos seus programas eleitorais, na última 

Assembleia ficámos um pouco na expectativa de que, no saldo de gerência 

anterior, seria uma grande parte contemplada para a habitação. Parece-

me que agora essas expectativas estão um pouco defraudadas, pelo que 

vejo aqui da parte de alguns Srs. membros da Assembleia.» 
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O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Boa noite Sr. Presidente, Sr. 

Presidente da Câmara, Vereadores e restantes membros da Assembleia 

Municipal. 

Eu tive o cuidado de ler com muita atenção esta proposta. Acredito na boa 

vontade da moção e sem dúvida na importância da mesma. Mas tendo em 

conta que o está a acontecer nestes bairros sociais que costumam surgir, 

onde se juntam pessoas da mesma classe sócio–económica, penso que o 

resultado acaba por não facilitar a sua integração na sociedade; são 

espaços que acabam por internamente e pelas pessoas da cidade não ser 

muito bem vistos ou recomendados, o que acaba por não ser bom para a 

cidade, nem para as próprias pessoas. 

O PAN defende que habitação social e este paradigma deva ser alterado 

para uma habitação condigna para todas e para todos e de preferência 

aproveitando os edifícios já existentes e que possam ser utilizados de 

forma dispersa, em que as pessoas possam viver na cidade já consolidada, 

em vez de bairros criados para o efeito. 

É uma preocupação que foi registada também por outros grupos, ainda 

não é a votação mas nós vamos votar favoravelmente, mas gostava que 

fosse tomado em consideração.» 

O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «O cerne da moção é 

efetivamente um pouco diferente do sentido da discussão que tem havido 

aqui. Nós, já que a discussão foi para este ponto, pois teremos que 

responder. 

O sentido da moção era votar aquilo que se tem passado a nível do parque 

habitacional da Câmara de Faro. Porque esta questão de ser ou não ser a 

favor da habitação social, tem a ver sobretudo com a sensibilidade social. 

Porque em 2005-2009 havia falta de dinheiro, não havia dinheiro para 

fazer casas, mas havia sensibilidade social e desenvolveu-se o programa 

de apoio às rendas. Isto é uma forma de apoiar a habitação social, ou pelo 

menos de apoiar as pessoas a terem o mínimo de dignidade no domínio da 

habitação. 
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Quer dizer os argumentos políticos têm uma certa validade – é como o 

iogurte, perdem a validade. Essa questão da banca rôta, Sr. Deputado e 

amigo Gameiro Alves, é um argumento tão velho, tão velho, que já perdeu 

a validade. Quer dizer: quando não conseguimos fazer as coisas, quando 

não temos capacidade de dar resposta, quando não as queremos fazer, ou 

quando fazemos alguma coisa mal feita, o nosso argumento é a banca 

rôta. É a banca rôta no país e é a banca rôta na Câmara. Esse é um falso 

argumento, é um argumento que já não tem validade, essa cassete está 

riscada! 

Portanto, é uma questão de sensibilidade e quando nós apresentamos 

aqui esta moção é para que não se esqueçam – e a Deputada Teresa 

Correia na altura era Vereadora na Câmara, devia saber – que se deixou 

um bloco de cinco pisos, onde vivem quinze pessoas, um ano sem 

elevadores, em que as pessoas puxavam os alimentos do supermercado 

por uma corda. Vocês sabem quanto é que era a peça do elevador? 

Setecentos euros! Isto é sensibilidade social, que não existiu e não existe.  

A Câmara de Olhão, por exemplo, também não está a nadar em dinheiro e 

está a recuperar toda a habitação social e está a entregar as casas 

requalificadas e reabilitadas às pessoas. É isso que se pretende, que isto 

fique consignado em termos orçamentais para que isto seja possível fazer.  

Porque, por exemplo, houve um incêndio num bloco em Santo António do 

Alto, em que ardeu um elevador, ardeu o hall de entrada e, seguramente, 

esteve ano e meio sem ser reparado. Porque a habitação social não é só 

quando há eleições, tem que ser acompanhada, tem que ser fiscalizada, e 

isso esta Câmara nunca fez.  

Sr. Deputado Gameiro Alves, o senhor diz que a Câmara estava 

endividada, mas de 2001 a 2005 não estava endividada e também era o 

PSD, ou não era? Ou o Dr. José Vitorino não era do PSD? Era! O que é 

que fizeram em habitação social? Nada!  

Isto é uma questão de princípio, é uma questão de opção. É uma questão 

que tem a ver sobretudo com a sensibilidade social.  

Obrigado.» 
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Não havendo mais inscrições seguidamente passou-se à votação da 

recomendação. 

VOTAÇÃO 

Votos contra – 00 

Abstenções – 14 (10PSD; 02CDS; 01MPT;01PPM) 

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

Face ao resultado obtido na votação, a referida recomendação foi aprovada 

por maioria.  

Presidente da Assembleia Municipal, em exercício – «Vamos passar à 

Recomendação apresentada pela bancada do PSD, que tem a ver com o 

reconhecimento do percurso profissional (do jornalista Ramiro Santos.  

A Mesa analisou esta recomendação apresentada pela bancada do PSD e 

gostaríamos só de destacar que, no artigo 22º, ponto 2, do Regulamento 

de Distinções Honoríficas, a sugestão de agraciamento deve ser dirigida ao 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Faro. 

De qualquer forma, a Mesa decidiu acolher e o Sr. Gameiro Alves, penso 

eu que é o proponente, pode apresentar.» 

O membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – «Vou então passar à leitura da 

Recomendação. 

“Considerando o percurso profissional de 40 anos do Jornalista Ramiro 

José Santos, ao serviço de meios de comunicação social, tão diversificados 

como rádios, agências noticiosas, jornais e assessorias de imprensa; 

Considerando o seu envolvimento como fundador ou integrando as redações 

de projetos jornalísticos de cariz regional e nacional como a RDP, TSF, 

Agências ANOP, NP e Lusa, jornais Correio da Manhã e bissemanário 

Alfaghar, entre outros; 

Considerando os palcos de reportagem que o levaram a todos os 

continentes em cenários de paz e guerra, de catástrofes naturais ou em 

visitas de Estado; 
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Considerando o reconhecimento público registado em distinções diversas, 

com destaque para o Louvor que lhe foi atribuído pelo Governo Português;  

Considerando ainda que o seu contributo é unanimemente reconhecido 

pelos serviços relevantes prestados à causa do Jornalismo e em prol do 

desenvolvimento do Algarve, de Faro e do País; 

Recomenda-se: 

Que seja recomendada à Câmara Municipal de Faro a atribuição da 

Medalha de Ouro da Cidade de Faro ao Jornalista Ramiro José Santos.”    

 Eu direi que pouco haverá a acrescentar ao que é referido na moção e no 

curriculum profissional do Jornalista Ramiro Santos. Todos aqueles que 

acompanharam e estiveram atentos ao seu percurso profissional, e são 

muitos nesta Assembleia, sabem que tudo o que está dito nos documentos 

já referidos só peca por defeito.  

Não vou repetir o seu papel como impulsionador e dinamizador nos órgãos 

de comunicação social que representou, sobretudo em rádios da referência 

nacional e agências noticiosas, na altura em que não havia internet nem 

facebook, ou google. Mais do que isso, não havia estradas, as 

comunicações telefónicas eram más e eletrónicas. As autarquias 

centravam as suas prioridades na resolução dos problemas básicos, água, 

luz e esgotos, Portugal era Lisboa e o resto era paisagem.  

Apesar de todos estes obstáculos, o jornalista Ramiro Santos assumiu-se 

desde sempre, no exercício da sua atividade, como uma voz de referência 

do Algarve, levando ao país a realidade de uma região cheia de 

potencialidades, mas esquecidas do poder central.  

O seu contributo foi reconhecidamente importante, para ajudar a pôr o 

Algarve na agenda das prioridades dos poderes de decisão em Lisboa. 

Os autarcas, os empresários, os agentes políticos de todos os quadrantes, 

e a sociedade algarvia no seu conjunto, tiveram sempre no jornalista 

Ramiro Santos um profissional íntegro e disponível, com um elevado 

sentido ético, norteado por princípios de rigor e preocupações de equilíbrio 

no exercício da sua atividade profissional. 
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O melhor reconhecimento público ao longo dos anos é testemunhado pelos 

convites que recebeu para moderar projetos jornalísticos de órgãos de 

comunicação social de projeção nacional no Algarve.  

Por tudo isto, peço o voto desta Assembleia para aprovação desta 

recomendação à Câmara Municipal de Faro, para que seja atribuído ao 

jornalista Ramiro Santos, a medalha da cidade grau ouro, na sessão 

solene do Dia da Cidade, no próximo dia 07 de setembro. 

Muito obrigado.» 

Nesta altura, o Presidente da Assembleia Municipal, Luís Graça, assumiu a 

presidência da Mesa 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Boa noite a todos.  

Eu, antes de dar a palavra, quero primeiro pedir desculpa por ter chegado 

atrasado, mas tive um compromisso em que tinha também que estar 

presente e portanto quero agradecer, na pessoa da 1ª. Secretária Ilda Silva 

e do 2º. Secretário João Mota e a todos vocês, a tolerância pelo meu 

atraso. 

Nós agendámos este ponto, mas este ponto quero-vos dizer que me suscita 

as maiores reservas. Tive aliás a oportunidade de falar com o Sr. 

Presidente da Câmara na última reunião, porque esta recomendação 

entrou já fora do prazo, mas já entrou antes da última reunião.  

E quero partilhar convosco algumas questões, que desde logo têm a ver 

com o regulamento – que já foi aqui citado e que foi aprovado em 2010, 

proposto pelo então Presidente da Câmara Municipal, Eng.º Macário 

Correia – que, na nota justificativa, dizia que era importante aprovar um 

novo regulamento. Dizia: “em suma, o regulamento ora submetido à 

apreciação visa zelar para que os títulos honoríficos a conceder constituam 

um genuíno reconhecimento dos grandes feitos, façanhas – [mas isso não 

está em causa] – e se divisam destituídos de considerações de natureza 

política-partidária que ao longo dos anos e em recorrentes circunstâncias 

têm colocado em causa a solenidade das atribuições e a dignidade 

institucional a que devem obedecer”. 
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Eu quero-vos dizer o seguinte: eu sou amigo pessoal do Ramiro Santos; eu 

fui jornalista durante muitos anos e, quando tentei ser jornalista, o 

Ramiro Santos já era uma das principais referências no Algarve. Portanto, 

não está aqui em causa todo o mérito do Ramiro Santos.  

Há muitos anos, e este regulamento foi também nesse sentido, gere-se 

esta questão das atribuições das medalhas com recato e com discrição. 

Porquê? Porque estão em causa nomes de cidadãos que não podem, na 

minha opinião, não devem ser colocados numa discussão destas e depois 

correr o risco de, numa votação secreta, virem a ser reprovados. É uma 

vergonha para o cidadão em causa, que não tem nenhuma culpa, e é uma 

vergonha para o órgão municipal. E portanto, até por isso, eu acho que o 

regulamento quando foi escrito não fala de propostas da Assembleia 

Municipal. Fala de propostas de Juntas de Freguesia, de Associações, de 

Clubes e de Instituições oficiais – eu acho que é por lapso que não fala da 

Assembleia Municipal – dirigidas ao Presidente da Câmara. Isto é sempre 

um registo discreto! E eu que trabalhei na Câmara Municipal, assisti a um 

exercício de longa data, sempre feito entre os eleitos de forma que 

houvesse um amplo consenso sobre os nomes e uma reserva total sobre 

quem propõe o nome, porque o nome é sempre um nome do Município, 

nunca tendo uma conotação partidária. 

Se nós formos por aqui, em que cada partido recomenda publicamente à 

Câmara nomes, na minha opinião estamos a partidarizar a atribuição das 

medalhas e estamos a retirar dignidade ao ato. É, aliás, aquilo que o 

regulamento avisava. 

Portanto, nós aceitamos a proposta, não tenho nenhuma dúvida. Mas 

quero-vos dizer que na minha opinião estamos a abrir um precedente e 

um precedente que pode retirar dignidade ao ato e pode até diminuir a 

própria Assembleia Municipal. 

Creio que estas questões devem ser tratadas com mais discrição, com 

recato, com diálogo prévio, para que nunca aconteça uma vergonha que é 

estarmos a propor, ou a Câmara Municipal estar a propor um nome e ele 

vir a ser chumbado na Assembleia Municipal. Não queria, enquanto 
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estivesse aqui, quer como Presidente da Assembleia, quer como membro 

da Assembleia, como cidadão farense, não queria que isso acontecesse.  

Que fique absolutamente claro: não tem nada a ver com a proposta, 

votarei a favor da proposta, sou amigo pessoal do Ramiro Santos, mas 

creio que o procedimento não deve ser este. E tenho até dúvidas que o 

regulamento o permita, mas enfim… 

Está feito o meu desabafo à Assembleia, porque acho que este tema deve 

ser tratado de outra forma. Muito obrigado.»  

O membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – «Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal, eu estou de alguma maneira a ficar preocupado com o modo 

como o senhor, relativamente a esta matéria, tem estado a atuar. Porque, 

para além da intervenção que fez agora, o senhor fez chegar ao líder da 

minha bancada, antes da reunião anterior, de que a recomendação não 

tinha entrado, nem tinha entrado uma do Partido Socialista, na medida 

em que ambas tinham entrado fora do prazo previsto no regulamento da 

Assembleia Municipal. E portanto eu aceitei isso. Curiosamente quando o 

senhor, se ausentou nessa reunião, há outra recomendação do seu 

partido (o senhor estava ali fora...) e ela foi aqui lida. E eu acolhi 

silenciosamente para não ler a minha. Portanto, dá-me a impressão que 

com a intervenção que foi feita pela Sr.ª Primeira Secretária, junto do líder 

da minha bancada, também isso me preocupa, na medida em que com 

certeza que a iniciativa não partiu da Sr.ª Primeira Secretária, mas partiu 

de V.Exª.  

O facto de o senhor ser amigo do Ramiro Santos, a mim só me satisfaz. 

Também sou! Agora eu não quero ver é pessoas que prestaram serviços ao 

Algarve, a Faro e ao país, constantemente serem atropelados para as 

calendas, e muitos, e não vou citar nomes, que eventualmente não 

tenham prestado tantos serviços como o Ramiro Santos o fez, já tenham 

recebido medalhas. 

Portanto, eu acolho com alguma surpresa a sua intervenção, mas fico 

satisfeito por o senhor dizer que efetivamente a vai votar.»   
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O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Muito obrigado, Sr. Presidente.  

Queria chamar a atenção que, quando é proposto aqui uma moção ou 

uma recomendação, o proponente faz a sua intervenção e depois é dada a 

palavra aos Srs. membros da Assembleia Municipal e não é ao proponente 

imediatamente para defender a moção.  

Bom, mas está corrigido e não é qualquer membro da Assembleia 

Municipal que chega aqui e depois a seguir faz uma intervenção que não 

tem razão nenhuma de ser.  

Vamos aqui ao cerne da questão que está aqui em discussão. Eu pedia ao 

Sr. Deputado Gameiro Alves que retirasse esta moção. Porque isto é a pior 

coisa que pode acontecer nesta Assembleia Municipal. Durante trinta e 

cinco anos, nunca, mas nunca, a Assembleia Municipal propôs qualquer 

nome, em termos de medalhados, ao Executivo. Isto é única e 

exclusivamente da responsabilidade do Executivo! E a sua proposta está 

de facto a violar os princípios que nós aprovámos aqui, no regulamento, e 

estou convencido que o Sr. Presidente da Câmara também não se revê 

nesta recomendação. Isto é o pior serviço que se pode prestar ao Ramiro 

Santos. 

Recordo que no tempo do Engº. Macário, em que o Sr. Presidente era Vice-

Presidente, nós discutimos aqui um regulamento, porque de facto estava-

se a abusar em termos das medalhas. De facto, havia necessidade de 

valorizar os cidadãos que tinham prestado serviço na cidade de Faro, de 

reconhecido mérito, não se pode banalizar os nomes. E até o pior serviço 

que se pode prestar neste momento ao Ramiro Santos, do qual eu sou 

amigo, é de facto fazer esta recomendação. E esta recomendação envolve 

um nome, isto envolve um voto secreto. Então e se o nome hoje é 

chumbado? Isto é a pior coisa que pode acontecer, Sr. Gameiro Alves! A 

recomendação está feita e o Sr. Presidente recebeu a sua mensagem. 

Conselho de amigo: retire a recomendação para salvaguardar o bom nome 

do Ramiro Santos.  

Tenho dito.»    
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O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Obrigada. Eu é mais 

tentar aqui esclarecer e perceber uma situação que não está clara. Na 

nossa prespetiva, do ponto de vista do método, julgo que não haverá 

nenhum impedimento a esta recomendação. Por outro lado, em relação ao 

homenageado, também nada temos a opor relativamente a isso.  

Agora surge aqui uma questão, porque como não temos bem presente o 

regulamento, inicialmente achávamos que só os vereadores é que podiam 

propor ao Presidente da Câmara nomes para atribuição de uma medalha. 

No caso das forças políticas que não têm representação na vereação, essa 

proposta segue por via de uma proposta de recomendação, como surgiu 

aqui. Certo? Não…  

Pronto, se é por esta via, tudo bem; se não é por esta via se calhar 

devemos retirar.»  

O Presidente da Assembleia Municipal – «O Sr. Presidente da Câmara 

queria dar um esclarecimento. Eu pergunto se a Assembleia permite que o 

Sr. Presidente da Câmara possa dar um esclarecimento sobre este ponto? 

Então, dava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara.» 

O Presidente da Câmara Municipal – «Muito boa noite a todos. Eu queria 

só dar um esclarecimento relativamente a isto. 

O regulamento foi aprovado aqui em 2010, e sempre foi regra na Câmara 

que cada vereador indicasse uma pessoa, isto vem desde o Eng.º Macário. 

Sem prejuízo de – como diz o artigo 21º ou 22º – qualquer pessoa de 

qualquer partido possa propor. Agora o que lá está é que a Câmara propõe 

à Assembleia Municipal, que é quem aprova, e tem que ser por dois terços 

dos votos expressos. Muito obrigado.» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Eu vou ler o artigo 21º alínea 

2) “As sugestões devem ser dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal e 

incluir a identificação completa da pessoa, a entidade a agraciar, 

acompanhado de dados biográficos relevantes, bem como a devida 

fundamentação.” 
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Portanto, todas entidades podem dirigir uma sugestão ao Presidente da 

Câmara. É claro que ela pode ser feita assim, em público. Eu só o que 

disse, foi chamar à atenção para que uma coisa que tem de ser votada por 

voto secreto, que tem que ter uma maioria de dois terços, na minha 

opinião deve ser feita de uma forma mais discreta e recatada. Foi só o que 

eu disse.» 

O membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – «Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal, leia-se que esta recomendação diz: “Que seja recomendada à 

Câmara Municipal de Faro a atribuição da Medalha da Cidade…”. Hoje não 

estamos aqui a pedir que seja votado o nome, estamos a recomendar 

apenas à Câmara Municipal de Faro a atribuição de uma Medalha da 

Cidade de Faro, mais nada! A Câmara por sua vez atuará como entender. 

Agora, nos termos regimentais… ou então o PCP está impossibilitado de 

apresentar qualquer nome! Até porque, em termos regimentais, qualquer 

cidadão, incluindo eu, sendo membro da Assembleia Municipal, posso e 

devo fazer isso, em termos regimentais. Leiam o regimento todo, por 

favor!» 

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Só para dar aqui um 

contributo final. Então, pronto: está recomendado, a Câmara regista. Nós 

não temos que votar, como o deputado Gameiro Alves acabou de dizer, e 

depois no futuro a Câmara há de trazer à Assembleia Municipal esta 

recomendação. Portanto, pelo que eu percebi, isto é só ficar registado e a 

Câmara depois há de trazer (ou não) o nome e há de se votar para a 

atribuição ou não da Medalha.» 

O membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – «Nós temos que votar a 

recomendação. Não temos que votar é, como o Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal estava a dizer, secretamente o nome do Ramiro 

Santos.» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «O Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal não disse aquilo que o Sr. Membro acabou de dizer. 

Não disse isso que acabou de dizer. Eu chamei a atenção para o 



Ata nº. 05                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   31 

27/04/2018                                                                                                                                             

 
 

precedente que estávamos a abrir ao discutir nomes apresentados, porque 

cada partido amanhã vai apresentar nomes publicamente e fazer 

recomendações públicas à Câmara Municipal, de nomes para atribuir 

medalhas. E o que eu disse, chamando a atenção para esse precedente, foi 

que eu considero que isso diminui a dignidade do ato que a Câmara 

Municipal há de fazer no futuro e põe em risco a própria Assembleia 

Municipal, correndo o risco de haver cidadãos chumbados aqui. 

Agora, há uma coisa para mim que é clara: as moções e as recomendações 

votam-se! E neste caso, esta recomendação, a ficar, vai ser votada. E aliás 

terá que ser votada por voto secreto porque envolve um nome, foi isso que 

eu disse. E aliás, que fique claro, ao dizer que sou amigo pessoal e tenho 

estima profissional, aprendi com ele, quero dizer que votarei a favor. Mas 

isso não implica que eu não diga aqui que estamos a abrir um precedente 

grave. Estas coisas fazem-se com recato e com discrição, porque podemos 

manchar o nome de pessoas boas, que é o caso do Ramiro Santos. Se quer 

que lhe diga, eu não faria assim, mas isso é a minha opinião. Mas a 

recomendação terá que ser votada. 

Portanto, aquilo que pedia à bancada do PSD, se quiser, é que pegasse 

nessa recomendação, a retirasse e enviasse ao Sr. Presidente da Câmara 

diretamente, que é aquilo que cada membro da Assembleia Municipal 

pode fazer: enviar para o Sr. Presidente da Câmara uma recomendação 

para uma distinção no Dia do Município. E cabe depois à ponderação do 

Executivo Municipal fazer com que essa medalha seja atribuída ou não e 

ela tem que sempre ser votada aqui.  

Vamos fazer com que a próxima sessão solene do Dia do Município seja 

uma corrida partidária de ver quem é que deu mais nomes para receber 

medalha? Eu preferia que não! Portanto, eu aquilo que vos peço é isso. 

A recomendação foi lida, eu acho que nem devia ter sido lida, mas foi, 

peço-vos que a retirem e que enviem diretamente a recomendação ao Sr. 

Presidente da Câmara, que é aliás aquilo que me parece que, à luz do 

regulamento das distinções honoríficas, é o mais próximo daquilo que 

podemos fazer. Muito obrigado.» 
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O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – Ponto de ordem à Mesa – «Eu 

fico surpreendido com a rigidez que muitas vezes as pessoas que estão 

aqui tomam em relação a determinadas matérias. 

Volto a dizer: estamos a seguir um caminho errado para prestigiar as 

medalhas honoríficas da Cidade de Faro. E volto a referir: o Sr. Presidente, 

como isto parte da bancada do PSD, também se sente de facto “entalado” 

com esta matéria. Porque isto está a subverter totalmente o regimento da 

Assembleia Municipal, que nós aqui aprovámos, está a subverter os 

princípios dos medalhados, e isto não pode ser aceite. E eu pedia ao 

Gameiro Alves… a mensagem está feita – e eu sou muito amigo, ainda 

muito antes do Gameiro Alves conhecer o Sr. Ramiro Santos, já eu tinha 

uma ligação muito forte com o Ramiro Santos – agora, corre aqui esta 

noite um risco que não podia acontecer. É isto que me preocupa, é 

salvaguardar o nome do cidadão Ramiro Santos, que esta noite pode vir 

aqui a correr quase um enxovalho em relação àquilo que eu estou aqui a 

dizer. Este é que é o risco maior e eu não queria que isto acontecesse.» 

O membro da AM, Manuela Neto (PS) – «Cumprimento todos os membros 

desta Assembleia Municipal e o público em geral. 

Eu, como membro desta Assembleia eleita através do Partido Socialista, 

que é o meu partido, represento uma população e portanto, em nome 

dessa população, não vou votar uma coisa que está contra o regulamento 

que regulamenta esta Assembleia. E, portanto, eu vou-me retirar da sala 

para não votar algo que está contra o regulamento que rege esta 

Assembleia que representa a população de Faro.» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Eu apelo a que todos 

percebam que, só pela discussão que já estamos a gerar, valia a pena 

pararmos a reunião cinco minutos, para cada um das suas bancadas 

falar. Porque este tema é sensível e pela discussão que já se está aqui a 

gerar e pelo impacto que isto pode ter na imagem do próprio órgão da 

Assembleia Municipal, eu vou suspender os trabalhos durante cinco 

minutos, para que cada grupo municipal possa conversar entre si. Muito 

obrigado.» 
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Decorridos os cinco minutos de suspensão dos trabalhos, os mesmos foram 

retomados. 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Vamos retomar os trabalhos e 

eu perguntava ao Grupo Municipal do PSD se retiramos a recomendação 

ou se a votamos.  

Muito obrigado.» 

O membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – «Votamos, Sr. Presidente.» 

Seguidamente passou-se à votação, por escrutínio secreto, da 

recomendação apresentada pelo membro da Assembleia Municipal Sr. 

Gameiro Alves. Sendo que o membro da Assembleia Municipal Sr.ª Manuela 

Neto do Partido Socialista, ausentou-se da sala não votando e referida 

recomendação.  

VOTAÇÃO 

Sim – 14 

Não – 04  

Votos bancos – 10 

Votos nulos – 02 

Face ao resultado obtido na votação, a referida recomendação foi aprovada 

por maioria. 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Pedia então ao membro do 

Grupo Municipal do PPM que apresentasse a recomendação à Câmara 

Municipal de Faro para promover o Arrelvamento do Cemitério da 

Esperança.» 

O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Boa noite, obrigado Sr. 

Presidente. 

“Recomendação à Câmara Municipal de Faro para promover o 

‘Arrelvamento’ do Cemitério da Esperança. 
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Considerando a dignidade que deve merecer qualquer espaço fúnebre, por 

forma a devidamente se perpetuar a memória civilizacional dos nossos 

antepassados; 

Considerando o respeito que os cidadãos farenses merecem relativamente 

ao cuidado do espaço público do principal cemitério da cidade; 

Considerando a necessidade de melhor enquadrar paisagisticamente os 

magníficos mausoléus e esculturas de grandes personalidades, os campos 

mortuários dos bombeiros sapadores e do exército, bem como as mais 

simples campas dos que já pereceram e encontram no cemitério da 

Esperança a sua derradeira morada; 

Considerando o património arquitetónico, artístico e cultural constituído 

por múltiplas obras de arte funerária sob a forma de magníficos jazigos ou 

mausoléus executados por verdadeiros artistas, envolvendo algumas 

relevantes que jazem no cemitério da Esperança; 

Considerando que este património, para além das visitas normais de 

familiares dos defuntos, deve poder ser apreciado com conforto e 

veneração pelas entidades oficiais ou simplesmente apreciadas pelos seus 

turistas da área da cultura; 

Considerando o estado em que atualmente se encontra este espaço 

público, 

A Assembleia Municipal Faro, recomenda à Câmara Municipal que 

promova a elaboração de um projeto de pormenor e subsequente execução 

do arrelvamento da área entre as tumbas do cemitério da Esperança.”  

Obrigado.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Eu tenho todo o respeito por 

todos os proponentes que fazem aqui determinadas propostas. Mas há 

umas que são exequíveis, outras que não são.  

E em relação a esta questão, de facto leva-nos aqui a discutir uma 

recomendação que propõe o tratamento daquele espaço, entre os locais 

onde estão os nossos amigos, concidadãos, mas que se resume apenas a 

cinquenta centímetros de espaço. São de facto moções que… eu vou votar 
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a favor desta moção, mas ela não é exequível. O que me preocupa é que o 

cemitério da Boa Esperança está a esgotar o período de saturação. Estão a 

levantar corpos com quatro anos que ainda estão mumificados. O que me 

preocupa a mim é arranjar um novo espaço, arranjar uma solução para o 

cemitério da Boa Esperança – e a Câmara já arranjou de facto umas novas 

catacumbas, num espaço que havia lá – mas, quer dizer, como é que se 

trata a relva entre campas que existem ali? Como?  

Eu vou votar a favor, mas esta é daquelas recomendações que não são 

exequíveis, porque a Câmara vai assobiar para o lado, porque não 

consegue, não pode, não tem condições para o fazer. Só quem não vai ao 

cemitério é que não vê que ele está, de facto, no limite. Já não há espaço, 

já estão a levantar corpos com quatro anos. Não é esta a prioridade que 

existe em relação ao cemitério da Boa Esperança. A prioridade é arranjar 

outro espaço e talvez aí, sim, conte com outra qualidade. E em terceiro 

lugar é resolver de uma vez por todas e arranjar uma solução para o 

cemitério novo. 

Agora o cemitério da Boa Esperança, e é uma opinião pessoal, já não tem 

condições para fazer este tipo de alisamento da relva. A Câmara está-se a 

debater neste momento com um problema em que já há corpos a aguardar 

que sejam levantados outros corpos para puderem ser enterrados. Esta 

sim é que é a urgência. Mas tudo o que seja dar um ar fresco ao cemitério, 

eu concordo.» 

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Obrigada, Sr. Presidente.  

O PCP também acompanha esta questão de que há necessidade de se 

resolver o problema no cemitério da Esperança, inclusivamente pelo que o 

deputado do PS já aqui disse, por falta de lugares, que é um problema 

grave. Algumas pessoas, inclusivamente, se dirigiram a nós nesse sentido, 

porque este é um problema que de facto urge resolver. 

Em relação ao embelezamento e ao melhoramento do espaço, nós também 

somos favoráveis a isso. A única ressalva que fazemos aqui, e prende-se 

com o nosso voto que será a abstenção, tem a ver com o embelezar ou 

melhorar com recurso a relva. Nós estamos numa zona climática quente; a 
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relva, para subsistir, necessita de um consumo de água brutal. Nós, 

inclusivamente, temos feito algumas campanhas até relacionadas com os 

campos de golfe, que são sorvedores de água. Portanto, embelezar sim, 

com plantas, com pedras, há coisas giras que se fazem até a nível dos 

jardins; agora, a questão da relva não somos a favor precisamente por o 

consumo de água que exige para o tratamento da relva. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Francisco Soares (PSD) – «Boa noite a todos, boa 

noite Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados e caríssimo público. 

Depois de ouvir estas intervenções e aquilo que foi aqui proposto, por 

incrível que pareça eu concordo com todos. Concordo com o proponente, 

concordo com o que disse a bancada do PS e também com a do Partido 

Comunista. Ou seja, não está em causa o reconhecimento e o respeito que 

devemos ter para com aqueles que partiram, porque fizeram o caminho 

deles e fizeram, muitos deles, com que o nosso caminho hoje fosse mais 

simples. Mas eu interpreto antes esta proposta como um princípio de 

intenção de dar dignidade ao espaço: que na medida do que venha a ser 

possível, depois de estudado pela Câmara Municipal, se encontre uma 

solução para se pegar nisto. Poderá ser de gravilha ou de uma qualquer 

outra forma, mas penso que o que está aqui em cima da mesa é mais a 

intenção de dar dignidade ao espaço, pelas razões que disse de início. 

Portanto, também entendo que devemos aprovar uma recomendação 

destas, até porque o Executivo deverá depois avaliar em que condições e 

de que forma poderá executar esta intenção que é nobre. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Augusto Taveira (BE) – «Acho que se deve dar 

dignidade ao espaço e eu proporia ao proponente da moção que retirasse o 

termo “arrelvamento”. Porque de facto na zona em que nós estamos, com 

os problemas de água que existem, penso que não é exequível.  

Eu vou votar favoravelmente, mas gostaria que a moção fosse entendida 

no sentido de dar dignidade ao espaço, arranjando a Câmara um modo de 

revestimento exequível.» 

Não havendo mais intervenções, passou-se à: 
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VOTAÇÃO 

Votos a favor – 28 (12PS;10PSD;02CDS;01MPT 01PPM;01BE;01PAN)            

Votos contra – 00 

Abstenções – 03 (CDU) 

Face ao resultado obtido na votação, a referida recomendação foi aprovada 

por maioria.  

O Presidente da Assembleia Municipal – «Passamos à próxima moção, 

também do grupo municipal do PPM: “Moção pela criação depois ‘Panteão 

Regional do Algarve’ a localizar em Faro.”» 

O membro da AM, Vitor Cantinho (PPM) – «Obrigado Sr. Presidente. Eu 

vou ser um bocadinho mais longo nesta intervenção, se me permitir. 

A região do Algarve e o seu ainda encoberto legado espiritual personalista 

só terá êxito quando o monumento evocativo dedicado ao empreendimento 

da expansão europeia se concretizar no nosso território. 

Esse património imaterial assente no personalismo histórico, religioso, 

artístico, científico, enfim, cultural, e que esteve para se concretizar em 

Sagres há sessenta anos, centrado na figura do Infante D. Henrique, 

deveria ser hoje projetado noutro sítio marcante, envolvendo muitos 

outros vultos ligados ao Algarve e à sua capital, Faro.  

Celebridades inequivocamente relacionadas com o Algarve, a Portugal e à 

Europa poderão igualmente ressurgir projetadas no Panteão Regional ora 

proposto, mas centralizado num importante memorial também às 

Descobertas, com D. João I Mestre de Avis, dando partida de Faro a 7 de 

agosto de 1415.  

Esse memorial, com sede na primitiva cidade da Lusitânia, deveria 

exceder a historiografia nacional, a etnologia tradicional, ou a simbolística 

regional, evocando muitos nomes que estão para além de uma 

categorização nacionalista, mas sobretudo determinados no espaço 

geográfico do Garbe, pelo tempo anterior à Fundação de Portugal. 

A antiga Ossónoba, a que sucedeu Santa Maria Ibn Harun, príncipe árabe 

que emprestou o seu nome à capital, é a comunidade que responde em 
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termos históricos locais ao repto da implantação do Panteão proposto. 

Localizando-se em Faro, seria implementado numa edificação já existente 

e de características públicas/religiosas por imperativos solenes ou 

festivos. Constituirá um cenotáfio evocativo de muitas personalidades e 

acontecimentos, na marca de características oficiais e para funções de 

rituais, simbólicas, espirituais, artísticas, pedagógicas, mas também 

turísticas, dedicadas essencialmente às artes e às ciências. Servirá 

também para recordar as figuras do Algarve, de Portugal e da Europa, que 

transpuseram esta cosmopolita região, território vocacionado ao grande 

cais de onde partimos em navios à descoberta e que o universalista 

Fernando Pessoa cantou através do futurista Álvaro de Campos, 

precisamente um poeta nascido no Algarve, e de Tavira. Referências 

imprescindíveis do principal heterónimo pessoano que deveria estar 

patente nesse espaço em homenagem também aos descobridores 

modernistas. 

O Panteão deveria englobar muitos outros vultos que se distinguiram a 

nível local, regional, nacional, europeu e ainda outras figuras ligadas à 

cultura do Algarve, com a sua história, religião, ciência mas sobretudo 

unidos à modernidade intemporal e universal, de que se perfila como 

maior vulto o rico património histórico e cultural, com muitos factos, 

eventos ou acontecimentos relacionados à mundialização da Europa 

através da expansão e das descobertas a partir da Ibéria, faz desde logo 

evocar a figura europeia de Cristóvão Colombo.    

Este outro grande navegador, comandante da Nau de Santa Maria, 

também teve passagem pelo antigo Farum, tendo esse facto sido registado 

no Diário de Bordo quando do primeiro regresso e após a descoberta da 

América, em 1493. Facto emotivo de grande interesse turístico muito para 

além da polémica quanto à sua verdadeira nacionalidade, tendo Pessoa 

apelidado o argonauta no plural, no livro da “Mensagem”, os Colombos. 

A estadia de D. João I, por sete dias, na provável sede da Ordem de Avis 

na Região, nas vésperas da partida da Armada Naval em direção ao 

Continente Africano, dando início à expansão Portuguesa em 1415, 

constitui outro facto histórico para a exteriorização de Faro. Acreditado 
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pelos historiadores e próximo do início da época moderna, o Rei é 

igualmente relacionado ao facto da permanência e morte do seu filho D. 

Henrique, em Sagres, perto de Lagos, onde teria vivido vários anos. 

Da importância do lacobrigense que ultrapassou o assinalável marco 

geográfico, o Cabo Bojador, também não existirão dúvidas por parte dos 

historiadores. Estou a referir-me ao navegador Gil Eanes. 

A residência no reino dos Algarves de D. João II, e considerada a mais 

permanente personalidade da era das Descobertas, a permanência nos 

últimos anos de vida, vindo a falecer em Alvor/Portimão, também não 

deveriam ser esquecidos. A Catedral de Silves foi, precisamente, o seu 

primeiro sepulcro e durante muitos anos.  

As passagens por Faro e Loulé, de D. Sebastião, já divulgados por 

documentos alusivos a esses acontecimentos e conciliados a episódios 

anteriores à sua fatal partida para África, não deverão ser esquecidos 

também. 

Para além destes importantes exemplos da monarquia, recorde-se o 

testemunho mais recente na presença da D. Amélia de Orleães em Faro, 

constituindo uma inequívoca comprovação do seu apoio cultural, ao 

primeiro núcleo museológico do Algarve situado, aqui, no rés do chão 

deste edifício. 

Tal como o Rei D. Carlos, que inaugurando o Museu Arqueológico, teria 

considerado o reino do Algarve como o maior dador do país de espólio 

romano e hoje divulgado ao mundo por Lisboa. 

Nas palavras marcantes da convenção de Faro de 2005, a nossa região 

também constitui, passo a citar: “uma comunidade patrimonial composta 

por pessoas que valorizam determinados aspetos de património cultural e 

que desejam, através da iniciativa pública, manter e transmitir às gerações 

futuras.” Fim de citação. 

Consequentemente este memorial registará os nomes de todas essas 

pessoas, neste original projeto “O Panteão Regional do Algarve.” 
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Para o efeito, devia-se constituir-se um senado de especialistas, outra 

comissão científica com propostas fundamentadas com aval da 

Universidade do Algarve.  

De forma marcante para a história da Igreja, pelo menos três Bispos da 

Diocese do Algarve são fundamentais. Da antiguidade representada na 

figura de Vicentius de Ossónoba, do Sec. III-IV; dentro da época da 

arquitetura neoclássica patenteada em toda a região Algarvia, devido ao 

mecenato do Bispo D. Francisco Gomes de Avelar. Entre esses nomes está 

ainda o Bispo humanista e o escritor D. Jerónimo de Osório, do século 

XVI. Figuras comprovadamente ligadas â capital, à comunidade do 

Algarve, mesmo que atraídas por uma breve passagem local, mas 

sobretudo pessoas que foram importantes ao nível nacional, mas 

igualmente da Europa. 

Assinalando ainda uma época das navegações da modernidade na era da 

expansão, pelo menos estes fundamentais da história portuguesa e 

europeia, acerca do já mencionado nome de D. João I, ou do Infante D. 

Henrique, englobaríamos naturalmente o navegador algarvio Bartolomeu 

Dias, que transpôs a barreira geográfica e a do Cabo da Boa Esperança.  

Ligado ao ensino, mas igualmente à poesia, João de Deus vai ser bem o 

paradigma da relação biunívoca entre o patamar regional e o nacional. Do 

modernismo literário e pictórico nacional e atingindo um nível 

internacional na sua arte o exemplo do pintor farense Carlos Porfírio, jaz 

ainda incógnito na sua tumba familiar sem sequer se vislumbrar o seu 

nome ligado à pintura futurista.  

Por sua vez, localmente o poeta regional Cândido Guerreiro, que em boa 

hora teve os seus restos mortais transladados para Alte, sua terra natal e 

onde foi criada outra célula museológica. E ainda o exemplo do cantor 

algarvio Ramos Rosa, que permanece incógnito na capital de Portugal, 

sem ter regressado à sua cidade de Faro, através do seu nome ligado ao 

solo da sua poesia.  

Por não se denegar ainda hoje as personalidades do Algarve ou que 

passaram pelo Algarve, no Algarve, todas elas e muitos outros 
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homenageados são recordados através da data de nascimento e 

falecimento, merecendo todos igualmente o devido respeito e toda a nossa 

consideração. Devendo a iniciativa pública figurar o Panteão Regional do 

Algarve, equiparada já às divindades mais populares tal como o Poeta 

António Aleixo, ou o erudito literato Manuel Teixeira Gomes.  

Este ano, esperamos que não seja omitido o centenário do passamento do 

poeta João Lúcio, de Olhão, prevê-se um local de destaque no Panteão. E 

ainda a evocação do cidadão do Algarve, de Faro e de Lagos, o maior 

canta-autor de Portugal, José Afonso.  

Com uma abertura diária todo o ano, frequentado por professores e 

alunos, prevendo ainda muitas visitas noturnas de verão, por meio de 

guias culturais e turísticos, envolvendo espetáculos solenes nos 

aniversários de todos esses homenageados, e através de múltiplas 

atuações com artistas, poderia ainda o Panteão servir para comemorar 

cerca de uma centena de efemérides dedicadas às personalidades vivas e 

que estão ligadas às letras, às ciências, à arte em geral, enfim, à cultura.  

Será uma constante aula de vida e ensino, englobando encontros 

internacionais ou eventos regionais, constituindo-se um espaço e 

monumento turístico; uma sala de música, de canto, casa de dança, da 

poesia, do cinema, ou simplesmente funcionando como galeria expositiva 

dedicada à ciência, ainda à pintura ou simplesmente como certame 

permanente da fotografia, projeção de diaporamas, exposição de escultura 

e obedecendo a uma programação anual.  

Deveria ainda contemplar uma área de biblioteca/livraria, espaço 

musioteca DVD’s CD’s e videoteca DVD’s CD’s.  

Para além de assinalar muitos outros encontros de caráter cultural, prevê-

se ainda a realização de edições no domínio da arte em geral. Exposições 

permanentes ou temporárias de arquitetura, exibições de música e dança, 

atuações de ordem musical e canto, representações de teatro ou narração 

poética, projeções de cinema ou vídeo. E no domínio da ciência 

possibilitará outras mostras dotadas de técnicas de fotografia, com 
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recurso a diaporamas e através das mais recentes técnicas de 

computação, projeções de luzes e a raios lazer. 

E para terminar, marcado por muitas conferências, simpósios ou 

encontros de divulgação científica e artística, o Panteão dotaria o Algarve 

de outra sala de audiências.  

Por fim, um espaço único para funcionar como câmara ardente de 

personalidades de maior destaque.  

Obrigado.» 

Texto da Moção: 

“MOÇÃO PELA CRIAÇÃO DO «PANTEÃO REGIONAL DO ALGARVE» A LOCALIZAR EM 

FARO 

 Considerando as ilustres personagens que fazem parte da cultura do Algarve ou da sua 

capital, tais como D. João I, Manuel Teixeira Gomes, D. Francisco Gomes de Avelar, João 

de Deus, João Lúcio, Ramos Rosa, Estácio da Veiga, Cândido Guerreiro, António Aleixo, 

Carlos Porfírio, Carlos Lyster Franco, Mário Lyster Franco, Maria Campina, “Maria Veleda” 

(Mª Carolina Crispim), Manuel Martins, “Álvaro de Campos” (Fernando Pessoa), Duarte 

Pacheco, Ataíde de Oliveira, entre muitas outras personalidades; 

 Considerando a inexistência de um Panteão Regional ou de qualquer estrutura 

congénere de homenagem a tais personagens; 

 Considerando entender-se iniciar a realização de um projeto de construção ou de 

adaptação duma edificação já existente para a Localização do «Panteão Regional do 

Algarve» na capital; 

 Considerando que tal iniciativa incumbe naturalmente ao Município de Faro; 

 Considerando ser importante a colaboração dos demais Municípios da Região, da 

Universidade do Algarve, e de historiadores e especialistas nacionais, para tal objetivo, 

 A Assembleia Municipal de Faro, recomenda à Câmara Municipal que promova a criação 

de um grupo de trabalho destinado à elaboração de um projeto de localização e 

subsequente execução do “Panteão Regional do Algarve”, a localizar em Faro.” 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Eu quero apenas realçar uma 

situação: o Sr. Presidente da Câmara ainda há pouco me disse, e todos os 
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membros da Assembleia sabem, que nós temos aqui um ponto que carece 

de aprovação. Eu não estou preocupado, porque havemos de chegar lá, 

mas este é um ponto proposto pela Câmara Municipal e eu pedia a todos, 

mas também em particular aos membros das bancadas que suportam a 

Câmara Municipal, para que tivessem em atenção que temos um ponto, 

proposto pela Câmara Municipal, que tem, de acordo com a lei, de ser 

discutido e votado hoje. 

Muito obrigado, Vítor Cantinho, pela exposição que fez da sua moção. 

Está aberta a discussão.» 

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

Presidente da Assembleias Municipal, Sr. Presidente da Câmara, 

deputados da Assembleia Municipal, digníssimo público. 

Vou tentar fazer aqui um resumo, num minuto, do que é que aqui o meu 

colega do PPM esteve a ler, é simples, eu sei porque me foi explicado. 

A ideia é haver um espaço na cidade de Faro, onde sejam postas placas 

com os nomes das pessoas que, de alguma forma, têm vindo a dignificar o 

Algarve e foram representativos do Algarve ao longo dos tempos. Juntar 

todos esses nomes num espaço só, com todas as outras valências que o 

deputado do PPM explicou. É só.» 

O membro da AM, Paulo Baptista (PAN) – «Boa noite, novamente. Eu 

gostava de agradecer ao Vítor Cantinho, acho que fez um conhecimento 

bastante profundo sobre a história e sempre que fala eu ouço com atenção 

e aprendo sempre qualquer coisa.  

Mas tentando ser aqui um pouco mais objetivo, há duas questões que 

levanto: qual o custo de fazer o que propôs e, também, se não deverá ser 

algo partilhado por todos os municípios e não apenas Faro, ou por 

exemplo ser algo mais de uma comunidade intermunicipal. Obrigado.» 

 O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «De facto, às vezes fico 

surpreendido. Cada vez mais penso que tem que haver uma reforma no 

programa eleitoral, outra lei, que rege as eleições. Nós assim não vamos a 

lado nenhum. Faro não merece isto!  
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Independentemente de subscrever a moção que é aqui presente. E porque 

é que subscrevo? Só falta uma coisa: não falou dos romanos e dos árabes 

que ocuparam o Algarve, também devia fazer referência. Ouçam, nós 

andamos a brincar com isto, de facto. Não é isto que preocupa, isto não é 

para vir a uma Assembleia Municipal. Eu penso que o PSD podia agarrar 

nesta proposta e levá-la à AMAL. A AMAL é que é a entidade regional para 

ter o Panteão Regional, não é a Câmara de Faro. A Câmara de Faro tem 

outras preocupações, esta é que é a grande questão.  

É porque isto é assim: com todo o respeito que eu tenho pelo PPM, pelo 

Partido da Terra e por todos os Partidos. Vão a votos. O que nós estamos 

aqui a fazer hoje é denegrir a essência desta Assembleia Municipal, é que 

há questões mais preocupantes para Faro do que isto. Independentemente 

de toda a gente ter o direito de apresentar as suas moções, mas Sr. 

Presidente, temos que pôr termo porque nós vamos na segunda 

Assembleia Municipal do ano, e vamos com certeza ter outra, e temos 

dezassete pontos. Quem tem a responsabilidade, mais do que a oposição, 

é a bancada do PSD, do CDS, do PPM que suportam o Executivo, esses é 

que têm a responsabilidade. E, de facto, nós estamos aqui a discutir 

coisas… e o Sr. Presidente deve estar a fazer um frete danado, com todo o 

respeito, a ouvir determinadas coisas que estão aqui a acontecer esta 

noite. De facto, isto não pode voltar a acontecer…» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Membro Carlos Alberto, eu 

peço-lhe desculpa, mas vamos lá ver aqui uma coisa…» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «oh Sr. Presidente deixe-me lá 

acabar. Então o deputado Cantinho falou durante quinze minutos, eu 

estou a falar há dois minutos, represento aqui a segunda força nesta 

Assembleia…»  

O Presidente da Assembleia Municipal – «Tem toda a razão, mas então 

peço-lhe que fale sobre a moção que estamos a discutir.»     

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «A moção não é exequível, não 

tem razão de ser, ser discutida nesta Assembleia Municipal.» 
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O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Nós temos ideia que a 

moção que nos chegou, via e-mail, não é exatamente a mesma coisa que 

foi lida agora. 

De qualquer das formas dizer o seguinte: nós não estamos contra a 

existência de um equipamento deste tipo no Algarve, nomeadamente em 

Faro. Entendemos que este é um fator que deve ser ponderado, que deve 

haver uma maior discussão entre o Município, porque pode haver, 

eventualmente, um fator de conflitualidade que devemos de facto evitar.  

Depois, um equipamento destes, no Algarve, deverá ser implementad,o 

sim, pela Região Administrativa que ainda não conseguimos implementar, 

mas temos que fazer força para isso. Tinha muito mais sentido do que ser 

a Câmara de Faro agora a encetar um processo deste tipo, que pode trazer 

aqui, de facto, alguns problemas, tendo em conta que quem tem as suas 

figuras no concelho pode entender que nem nome, nem corpo saia dali. E, 

por isso, mesmo nós vamo-nos abster em relação a esta moção.» 

O membro da AM, Cristóvão Norte (PSD) – «Muito obrigado, Sr. 

Presidente. Eu queria fazer aqui duas ou três observações, muito breves. 

A primeira observação é a de que uma moção desta natureza, que traz à 

colação matérias importantes, como a cultura, a identidade, enfim, o 

património histórico do Algarve, eu julgo que isso é sempre uma matéria 

que nós devemos acolher com significado, com agrado, num debate da 

Assembleia Municipal, independentemente se a moção é apesentada com 

maior ou menor detalhe, de uma forma mais ou menos politicamente 

astuta, mas regozijo-me pela circunstância de o Vítor Cantinho ter trazido 

aqui uma moção desta natureza, porque ela permite-nos discutir de forma 

mais aguda esta matéria. 

Diria, também, que a interpretação da moção pode-nos conduzir a várias 

coisas. Nós temos, por exemplo, um processo – que eu julgo que reúne 

consenso do ponto de vista de todos os grupos parlamentares – que tem 

sido suscitado pela Câmara Municipal, o Sr. Presidente abundantemente, 

e bem, tem tratado a questão de Faro Capital da Cultura 2027, e julgo que 

uma manifestação desta natureza pode dar um sinal da importância que a 
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Assembleia Municipal atribuiu a esta matéria e, depois, no quadro dos 

estudos que possam corporizar a candidatura que vier a ser apresentada 

por Faro, verificar em que medida faz sentido ou não, até o âmbito da 

relação com outros municípios, porque julgo que a candidatura a 

apresentar não se esgota em Faro e tem uma lógica regional que Faro 

lidera, poder ponderar estas circunstâncias em concreto.  

E portanto julgo que são completamente infundadas, para não dizer muito 

deselegantes, as observações que o membro Carlos Alberto fez a respeito 

da moção, porque parece, em si mesmo, cercear aqui a liberdade de 

expressão e a legitimidade de cada um aqui. 

Sr. Deputado Carlos Alberto, o Vítor Cantinho foi aqui eleito na mesma 

medida que foi o Sr. Deputado, não tem que estar a fazer nenhuma alusão 

sobre a sua legitimidade maior ou menor. E portanto ele está aqui de 

corpo inteiro, nas mesmas condições que o Sr. Deputado está e quando o 

Sr. Deputado questiona a legitimidade dele, não está a fazer mais do que 

questionar a sua. Portanto, eu julgo que se devia reservar a respeito dessa 

matéria, porque isso é algo que eu julgo que nunca ninguém colocou em 

causa na Assembleia Municipal a sua legitimidade aqui, que nós todos, 

independentemente de gostarmos ou não do seu desempenho, não a 

questionamos. E por isso parece-me péssimo que o Sr. Deputado abra 

aqui um procedimento em relação a essa matéria. 

Dizer, para finalizar, a propósito de uma referência histórica que eu achei 

particularmente interessante naquilo que o Vítor Cantinho expôs: isto é 

uma matéria que tem importância até nesse quadro que estávamos a 

falar, na perspetiva de Faro Capital da Cultura. Ele começou por fazer 

uma referência histórica muito interessante. Em 1958, o Padrão dos 

Descobrimentos era para ficar no Algarve, em Sagres, e acabou por ficar 

em Lisboa, porque houve uma mudança de entendimento por parte do 

regime, e aquilo que estava previsto para o Algarve acabou por acabar em 

Lisboa. Portanto, eu julgo essa referência histórica, no quadro da nossa 

identidade, daquilo que somos culturalmente, daquele apego que temos à 

região, que muitas vezes proclamamos mas depois não concretizamos, 

quando aparece aqui alguém que diz, de forma muito vincada, intensa, 
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que devemos levantar essa bandeira e que devemos todos apostolar essa 

afirmação de cariz regionalista, nós tratamo-lo com indiferença, com 

escárnio e desconsiderando as posições dele. Eu acho que isso é 

completamente censurável e a nossa bancada jamais o fará. 

Permita-me apenas, Sr. Presidente, para terminar, uma última referência, 

que eu já ouvi aqui em duas ocasiões e que julgo que isso é que não dá 

valor às posições que cada bancada legitimamente assume a respeito de 

cada matéria. Veja que se dá o caso, já em duas moções consecutivas que 

foram apresentadas – e cada um em consciência e liberdade, formula as 

posições que bem entender – que a bancada do Partido Socialista diz: isto 

não é exequível, mas nós votamos a favor. Portanto, já votaram a favor na 

última, agora vão votar a favor. Acham que isto é péssimo, mas “nós 

vamos votar a favor desta moção!”.  

E é assim, porquê? Porque o PS, em tudo o que apresenta nunca assume 

ónus nenhuns de coisa nenhuma, e portanto vota a favor de tudo e mais 

alguma coisa! Só quando for para votar contra o Executivo, aí já vota.  

Portanto, esta forma de agir, quando não se concorda e mesmo assim se 

vota a favor, eu acho que é um serviço que não enobrece nenhuma das 

forças partidárias e eu espero que a minha bancada não venha a assumir 

essa postura. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Eu peço a palavra na defesa da 

honra. O Cristóvão Norte interpretou mal a minha intervenção. Agora, há 

aqui um jogo político que é: se nós votamos contra, publicamente há um 

aproveitamento político no nosso voto contra. Mas a minha intervenção é 

na salvaguarda dos princípios que nos regem, para não dar azo, em 

termos políticos, ao aproveitamento. 

Agora, em termos de legitimidade, eu já aqui chamei à atenção: a 

Coligação “Faro no Rumo Certo” terminou no último dia das eleições, 

terminou no último dia do ato eleitoral, é por isso que estão aqui as 

bancadas. As forças políticas que estão aqui, o Partido da Terra, o PPM, 

têm a sua autonomia diferente, não é como uma coligação, porque ela 

terminou no dia das eleições. Portanto eu não me referi ao PSD, referi-me 
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ao Vítor Cantinho. O Vítor Cantinho é novo e sabe que às vezes há coisas 

que têm que ser postas noutros termos e que não se podem colocar aqui 

determinadas situações que, em vez de estarmos a beneficiar a Câmara, 

estamos a entalar a Câmara. Portanto, é só nesse sentido.  

Agora, o senhor pode dizer assim: eu voto a favor para entalar o Executivo. 

Não! Eu já disse aqui que este é um tema para ser tratado na AMAL.» 

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

Freguesia do Montenegro – «Sr. Presidente, na sua pessoa cumprimento 

a Mesa, a Vereação, digníssimos Deputados e digníssimo público. 

Era só um pedido de esclarecimento, Sr. Presidente: se me podia 

esclarecer, em relação ao regimento, penso que o período Antes da Ordem 

do Dia e das moções, limita-se a sessenta minutos… Obrigado.» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Tem razão, limita-se a 

sessenta minutos. 

Não havendo mais ninguém inscrito, vamos à votação.» 

Seguidamente passou-se à votação da moção - “Pela criação do Panteão 

Regional do Algarve a localizar em Faro.” 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 14 (10 PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM) 

Votos contra – 00 

Abstenções – 17 (12PS; 03CDU; 01BE; 01PAN)  

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

maioria. 

Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia Municipal anunciou que a 

Secretária da Mesa iria tomar lugar na bancada do Partido Socialista, para 

apresentar a Recomendação “Por uma Intervenção Urgente no Celeiro de S. 

Francisco.”» 

O membro da AM, Ilda Silva (PS) – «Recomendação: Por uma 

Intervenção Urgente no Celeiro de S. Francisco” 
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O edifício denominado por Celeiro de S. Francisco foi mandado erigir pelo 

Desembargador Veríssimo de Mendonça Manuel, na primeira metade do 

século XVIII e desenhado pelo mestre pedreiro algarvio Diogo Tavares de 

Ataíde. 

Esta construção octogonal, constituída por dois pisos separados 

interiormente por uma abóboda de aresta oitavada, é única no Algarve. 

Toda a edificação apresenta características arquitetónicas que a tornam 

singular e um ex-libris do património farense. Este imóvel foi classificado, 

pelo decreto-lei nº 129 de 29/09/1977, como Imóvel de Interesse Público e 

encontra-se abrangido pela Zona Especial de Proteção ou Zona de 

Proteção dado que se encontra na envolvência da Muralha seiscentista de 

Faro. 

Recentemente, o telhado do Celeiro colapsou e o edifício encontra-se em 

estado acelerado de degradação, correndo o risco de desaparecimento, 

fruto do desinteresse e do desleixo quer do proprietário quer das entidades 

competentes, pelo que urge tomar medidas de reparação e de conservação 

tendo como intuito a sua preservação. A proteção deste edificado é 

primordial atendendo que este histórico conjunto arquitetónico serve como 

memória futura do engenho e da arte dos que viveram no passado e como 

marco de referência cultural para o futuro. 

Embora se encontre situado no logradouro de uma propriedade privada, a 

autarquia deve assumir-se como guardiã do património local, zelando pela 

preservação e conservação deste edifício, de forma a salvaguardar e a 

valorizar o património local. Esta obrigação decorre das competências 

materiais atribuídas à Câmara Municipal conforme consignado no artigo 

33º na lei 75 de 12 de setembro de 2013, a que acresce o dever de 

proteção e valorização do património arquitetónico local dada a 

importância deste legado para a compreensão e construção da identidade 

local. 

O Grupo Municipal do Partido Socialista propõe que a Assembleia 

Municipal de Faro, na sua reunião de 27 de abril de 2018, delibere que: 
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1. A Câmara Municipal de Faro apresente a esta Assembleia documento 

de intenções de política municipal de proteção deste edifício e do 

património local já objeto de classificação, no prazo de 90 dias; 

2. O Executivo Municipal em conjunto com a Direção-Geral do 

Património Cultural dê início aos procedimentos tidos por convenientes 

de modo a que, durante o mandato 2017-2021, se estabeleçam os 

parâmetros conducentes a um Plano de Salvaguarda do Celeiro de S. 

Francisco, mormente no efetivo respeito pela sua Zona Especial de 

Proteção na zona urbana respetiva; 

3. O Executivo Municipal proceda urgentemente às diligências 

necessárias para a reparação e conservação do Celeiro de S. Francisco; 

4. O Executivo Municipal com a Direção-Geral do Património Cultural, 

proceda à elaboração da Carta de Risco do Celeiro de S. Francisco, no 

qual sejam elencadas as partes do edifício que se encontrem em mau 

estado de conservação e quais as obras necessárias para as reabilitar, e, 

a partir dessa carta de risco se planear e executar em conjunto de 

intervenções de reabilitação até ao final de 2018; 

5. Se constitua uma Comissão de Acompanhamento, no âmbito das 

atribuições desta Assembleia, designadamente com o intuito de avaliar 

das medidas implementadas pelo executivo municipal que corporizem as 

recomendações acima referidas. 

O Grupo Municipal do Partido Socialista.” 

Sr. Presidente muito obrigada.» 

O membro da AM, Teresa Correia (PSD) – «Boa noite.  

Eu gostaria de referir aqui o seguinte: o edifício é um edifício classificado 

como obra de interesse público e portanto julgo que deverão ser feitas 

todas as diligências para que, em coordenação com a Direção-Geral do 

Património Cultural, se possa garantir a preservação.  

De facto, sendo um edifício classificado, a tutela tem aqui uma palavra a 

dizer e, na minha opinião, neste caso deveria ser colocada a questão 
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também diretamente à tutela que é a primeira responsável pela 

preservação do património classificado, neste caso. 

Queria também chamar a atenção de que, no anterior executivo, tínhamos 

um procedimento muito simples, foram feitas mais de quatrocentas 

vistorias para efeitos de obras de conservação, ao abrigo do artigo 89 e 90 

do RGEU, que é um procedimento relativamente simples e que deu 

bastantes frutos e bastantes resultados no âmbito da reabilitação de 

inúmeros edifícios, e que eu aqui, de uma forma muito prática, 

aconselhava o Executivo a pôr em prática, pelo menos a dar continuidade 

àquilo que foi a prática dos últimos anos, na medida em que é um 

procedimento muito simples e permite a identificação daqueles que são os 

elementos que possam ser necessários intervir, dos que são menos 

relevantes, e poder notificar o proprietário diretamente. E essa notificação 

é o princípio, digamos, do procedimento que é obrigatório para efeitos de 

obras coercivas, se elas vieram a ser decididas. 

Por outro lado, gostaria de acrescentar que nesta proposta há aqui um 

bocadinho uma certa confusão, do ponto de vista técnico, entre o curto 

prazo e longo prazo. Portanto, o longo prazo o Plano de Pormenor 

salvaguarda, e eu diria que poderá ser importante mas é uma medida de 

longo prazo, e faria mais sentido, na minha opinião, se fosse feita no 

seguimento do PDM. Portanto, seria aprovar primeiro o PDM, passar-se-ia 

do global para o particular e depois, até se calhar, dentro do Plano de 

Salvaguarda, alargaríamos a zona. Poderia haver uma zona mais alargada 

em que se determinasse aquelas que são as medidas de proteção a nível 

do ordenamento do território.  

Neste momento o que eu julgo que é importante perceber é, digamos, 

aquilo que é urgente realizar para salvar o património. Essa urgência 

também poderia ser tratada através de um outro procedimento técnico, 

que se chama Relatório Prévio da Intervenção, ao abrigo de decreto-lei 

140/2009, e que na verdade é aquilo que é obrigatório entregar na 

Direção-Geral do Património Cultural, antes de se fazer qualquer obra. 

Antes mesmo de se fazer uma Carta de Risco, o Relatório Prévio é o 

instrumento pelo qual se permite que se venha a realizar as obras. 
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Portanto, basicamente o que eu queria referir é: deverão ser, no fundo, 

partilhadas as atuações com a Direção-Geral da Cultura do Algarve 

relativamente a esse edifício.  

A questão da Comissão de Acompanhamento, talvez fosse positivo fazer 

uma Comissão de Acompanhamento a objetivos um pouco mais amplos à 

escala do município e não tanto particularizar a fiscalização de casos 

avulsos. Eu peço desculpa de dizer casos avulsos, porque eu vejo a cidade 

um bocadinho mais abrangente, nós de facto temos muito património, 

temos inúmeros edifícios e ainda bem, que são ricos de património e às 

vezes todos eles estão a necessitar de intervenção, e Comissões de 

Acompanhamento só para um caso avulso parece-me até redutor, acho 

que se houver Comissões de Acompanhamento deviam ser feitas por 

objetivos amplos, à escala do município.  

Tenho dito. Obrigada.» 

O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Obrigado, Sr. Presidente.  

Umas breves palavras, só para focar este monumento que é de uma 

importância extraordinária. Focar também o nome do mestre escultor e 

arquiteto. Ele tem já, pela investigação do professor Horta Correia, o 

professor Francisco Lameira, o professor Santana, há publicações de 

Tavira, também, sobre este arquiteto e ele é um dos poderá entrar 

diretamente para o Panteão Regional. 

Ele teve intervenções no Carmo e em S. Francisco, duas joias do Barroco 

Algarvio.» 

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Obrigada. Relativamente a 

este assunto, o PCP também é favorável. Esta edificação, do ponto de vista 

local, regional e nacional tem grande importância e portanto somos 

totalmente de acordo que se deva salvaguardar este edifício. 

No entanto, consideramos que das duas uma: ou a Câmara compra o 

edifício, ou então expropria o edifício. Porque é um problema que já se vem 

a arrastar há tantos anos, que é de resolução simples. De facto, se 

estamos interessados em manter este edifício no nosso património 
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cultural, isto é de fácil resolução e portanto acho que tem que haver aqui 

um entendimento entre o Governo e a Autarquia e as soluções são estas. 

Queremos manter o edifício? Sim, queremos! Então só temos duas formas 

para o fazer: ou o adquirimos para o reabilitar, ou expropriamos ao 

proprietário e reabilitamos na mesma. 

Dizer também, só para dar aqui algum conhecimento a nível das 

propostas, que o PCP, em 2015, propôs um projeto de resolução 

denominado “Medidas de Proteção do Património Cultural Português”, 

onde propunha a criação de um programa nacional de emergência do 

património cultural, no sentido de se diagnosticar, conhecer e monitorizar 

as reais necessidades de intervenção e a salvaguarda do património 

material.  

Foi proposto também que houvesse um aumento progressivo das verbas 

atribuídas à cultura, no orçamento do Estado, até atingir o que 

corresponde a 1% do PIB; a revogação do decreto-lei 30/2015 de 12 de 

fevereiro, estabelece o regime de delegação de competências nos 

municípios e entidades intermunicipais, no domínio de funções sociais, 

em desenvolvimento do regime jurídico da transferência de competências 

do estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, 

aprovado pela lei 75; e que esta proposta de resolução do PCP, muito 

destinada à cultura, à preservação e à proteção do património cultural, 

que é o que também estamos aqui a falar hoje, em 10 de abril de 2015 foi 

rejeitada. Com os votos contra do PSD e do CDS e com a abstenção do PS. 

E isto tinha sido uma mais-valia para hoje se poder dar resposta a 

problemas desta natureza. 

Portanto, ou compramos ou expropriamos, acho que é simples. É a nossa 

posição. Muito obrigada.»         

O membro da AM, Ilda Silva (PS) – «Ora bem, estamos aqui a falar do 

nosso património, do património concelhio, no caso o Celeiro de S. 

Francisco, mas há outros e como a Sr.ª Deputada Teresa Correia referiu é 

um concelho rico em património e que algum dele urge preservar.  
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Podemos aqui questionar da eficácia das quatrocentas vistorias realizadas 

no mandato passado, porque efetivamente o que se constata é que o 

Celeiro está em processo de ruína.  

Depois, também questionar das medidas burocráticas que têm de ser 

desenvolvidas e que já deveriam ter sido desenvolvidas, pensamos nós. 

Porque só assim é que se tinha remediado a situação e não tinha levado a 

este triste acontecimento. Portanto, todas essas medidas burocráticas que 

anunciou com certeza já deveriam ter sido postas em prática. 

Relativamente à notificação do proprietário e em relação àquilo que a 

Deputada Catarina Marques referiu, ou compra-se ou expropria-se, 

segundo sei – a fonte será segura, certamente – houve uma proposta de 

doação do proprietário do Celeiro à Câmara Municipal, que não foi aceite, 

isto na década de noventa. Mas os proprietários, provavelmente, estarão 

na mesma disposição. Portanto todas as medidas que foram aqui 

enunciadas, se já tivessem sido desenvolvidas, certamente já a Câmara 

teria sido confrontada com a proposta de doação. Porque ela certamente 

se manterá, como na altura. 

Relativamente à questão do património, já agora acrescentar que tendo 

Faro a proposta de capital da cultura, o património faz certamente parte 

da cultura e daí a nossa recomendação.» 

O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Obrigado.  

Era só para focar a importância desta Casa de Fresco, é assim que nós 

devemos referir, que foi feito depois Celeiro, não há dúvidas também disso. 

Está junto de uma estrutura fortificada seiscentista e é de uma 

importância fantástica. Mas ainda tem maior importância porque tem 

duas figuras em escultura de massa feita por Diogo Tavares e que 

representam dois símbolos fundamentais para aquilo que eu fiz a 

exposição em relação ao Panteão Regional, que são as Descobertas. 

Portanto, quem fez aquele trabalho foi para homenagear duas figuras 

fundamentais de Faro nas Descobertas: Adamastor, que é o Cabo da Boa 

Esperança, quem foi que o dobrou? Bartolomeu Dias, algarvio. As colunas 

de Hércules o que é que representam? O Estreito de Gibraltar, a conquista 
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de Ceuta e uma referência indireta, portanto uma alusão ao D. João I, que 

esteve em Faro sete dias antes de partir para a tomada de Ceuta na 

altura. Obrigado.» 

Não havendo mais inscrições seguidamente passou-se à votação da 

recomendação apresentada pelo partido Socialista. 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 28(12PS; 01BE; 01PAN; 01PPM; 01MPT; 02CDS; 10PSD) 

Votos contra – 00 

Abstenções – 03 (CDU) 

Face ao resultado obtido na votação, a referida recomendação foi aprovada 

por maioria. 

O membro da AM, Ilda Silva (PS) – «Recomendação - “Pela Preservação 

da Calçada à Portuguesa no Concelho de Faro” 

A calçada à portuguesa é um “ex-libris” da nossa cidade, constituindo 

fator identitário da cidade e uma expressão cultural dos farenses. Para 

além de ser composta por elementos decorativos, é ambientalmente 

sustentável, na medida em que regula a temperatura e aumenta a 

permeabilidade do solo. 

Os arruamentos e a zona urbana da nossa cidade são embelezados pela 

calçada portuguesa, dado que se trata e um valioso elemento decorativo 

do espaço público farense, tornando as zonas pedonais mais atrativas o 

que favorece e promove o comércio local e o turismo. 

A arte de calcetar à antiga portuguesa deve ser incentivada no sentido de 

preservar os conhecimentos e técnicas como “ao quadrado”, o “desdobrar 

da pedra” e o “malhetar” expressões usuais numa profissão genuinamente 

portuguesa e intimamente ligada ao nosso património cultural que urge 

recuperar. 

O concelho de Faro deve manter as suas tradições e artes, pelo que se 

torna imperioso desenvolver medidas que promovam esta herança 

histórica, através de boas práticas ambientais a exemplo de outras 

cidades. 
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Verifica-se que no seguimento de obras de edificação urbana ocorrem 

danos na estrutura dos elementos decorativos e que na reposição dos 

mesmos não há preocupação de obedecer às regras de preservação deste 

tipo de pavimento, observando-se alterações de desenhos e de uso de 

pedra desadequada, o que retira beleza e desarmoniza todo o conjunto 

ornamental. 

As ações de fiscalização, a ocorrerem, não acautelam a devida reposição 

conforme o original, o que torna visível o desinteresse e o desinvestimento 

da Câmara Municipal de Faro nesta nobre arte. Acresce que muitas destas 

zonas pedonais se transformam em parques e estacionamento e de 

circulação, sobretudo, durante a noite. 

O Grupo Municipal do Partido Socialista propõe que a Assembleia 

Municipal de Faro, na sua reunião de 27 de abril de 2018, delibere no 

sentido de recomendar: 

1. À Câmara Municipal de Faro que promova uma política de fiscalização 

mais eficaz no que respeita ao estacionamento automóvel, de forma a 

impedir a destruição deste valiosíssimo património urbanístico; 

2. À Câmara Municipal de Faro que garanta a segurança dos 

transeuntes, designadamente dos idosos e dos cidadãos com mobilidade 

reduzida, através da implementação de técnicas de anti derrapagem na 

calçada à portuguesa; 

3. À Câmara Municipal de Faro que nas obras que impliquem a remoção 

da calçada haja a preocupação em preservar este tipo e pavimento e que 

sejam introduzidas medidas de salvaguarda para os planos de calçada de 

valor artístico e patrimonial: 

4. À Câmara Municipal de Faro que fomente a criação de uma escola de 

calceteiros com a finalidade de preservar e transmitir os conhecimentos da 

arte de calcetar à antiga portuguesa, potenciando simultaneamente o 

surgimento de profissionais qualificados nesta área; 

5. Que se constitua uma Comissão de Acompanhamento, no âmbito das 

atribuições desta Assembleia, designadamente com o intuito de avaliar 
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das medidas implementadas pelo executivo municipal que corporizem as 

recomendações acima referidas. 

O Grupo Municipal do Partido Socialista.”» 

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

de Faro (Sé e S. Pedro) – «Muito obrigado, Sr. Presidente, na sua pessoa 

cumprimento todos os presentes. 

Ora, foi com satisfação que eu tenho estado a assistir a um conjunto 

significativo de moções, apresentadas por várias bancadas, referentes ao 

património farense. O que quer dizer que, finalmente, as forças políticas 

estão a ficar sensíveis a esta matéria, o que me deixa muito satisfeito. 

De facto, a calçada portuguesa ou a calçada à portuguesa, apesar de 

serem duas coisas distintas têm quase o mesmo valor patrimonial, é algo 

que faz parte do nosso património, da nossa identidade, da nossa cultura 

e sem dúvida alguma que deve ser preservado e até promovido, e 

subscrevo o texto inicial desta moção. No entanto, tenho aqui algumas 

dúvidas nos pontos que foram propostos à Câmara Municipal e vou referir 

apenas alguns, e se fosse possível questionar a promotora desta moção 

que com certeza que saberá responder melhor do que eu, porque eu tenho 

estas dúvidas.  

Estamos a referir que a Câmara Municipal deverá criar uma escola de 

calceteiros. O que é que isto implica em termos concretos? Custos? A 

certificação para essa dita formação, o “know-how” que será necessário, e 

até discutir se será vocação da Câmara Municipal fazer este tipo de 

cursos. Isto porquê? Obviamente pode fazer workshops, pode fazer 

conferências, pode fazer debates, agora fazer um curso de, se calhar, de 

trezentas ou seiscentas horas para formar trabalhadores nesta área, 

requer sem dúvida uma certificação. 

E eu deixava só aqui uma recomendação, que se calhar seria melhor por 

exemplo o IFP fazer esse papel, em vez de ser a Câmara Municipal, parece-

me mais adequado. 
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Depois outro ponto que eu considero que também já estamos a cair na 

banalização é a Comissão de Acompanhamento. Eu acho que fazer 

Comissões de Acompanhamento por atacado, constantemente, por cada 

moção, acho que estamos quase a ridicularizar o papel de uma Comissão 

de Acompanhamento. Porque eu acho que as bancadas com facilidade 

conseguem fazer esse papel de acompanhamento sem estar a constituir 

formalmente uma Comissão.  

Portanto, eu não considero exequível esta moção, não posso votar a favor 

dela. Tenho dito.» 

O membro da AM, Botelho Agulhas (CDU) – «Três questões sobre esta 

matéria da calçada portuguesa. A primeira é dizer que comungamos da 

preocupação, mas a nossa preocupação vai um bocado mais longe. Esta é 

uma questão que já há muito tempo levantámos e que em determinada 

altura ajudámos calceteiros da nossa região a fazer abaixo assinados que 

vieram aqui à Câmara Municipal, e que tem a ver com o facto de se ter 

deixado de ensinar a indústria da pedra de calçada, lancis e outras 

cantarias da nossa região, nomeadamente do nosso concelho, 

concretamente Santa Bárbara de Nexe. E isto por uma questão 

economicista, porque se tem comprado pedra do norte, mais barata, mas 

com menos duração e menos resistência. É a que temos na nossa calçada, 

inclusivamente alguns dos lancis ao serem colocados começa a tirar 

lascas. Naturalmente que isto pode ter outros contornos, a questão das 

verbas, etc., etc., mas pronto, são factos que aqui estão. 

A segunda questão tem a ver com uma coisa que é: esta calçada significa 

calçada bem feita, tem a ver com a execução da calçada. E nós temos 

passeios em Faro, sobretudo algumas zonas que se têm de repor, que de 

calçada à portuguesa não tem assim muito. Colocam-se lá as pedras, 

batem-se as pedras, mas passado algum tempo as pedras, por ficarem 

demasiado distanciadas umas das outras, aquilo que é característico na 

calçada portuguesa, começam a saltar, mas é por outras razões. Portanto 

significa que é preciso formação. Creio até, se não estou enganado, que em 

determinada altura a Câmara de Faro tinha, ou por protocolo ou de outro 
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modo, formadores para que os calceteiros tivessem habilitações objetivas 

de executar como deve ser a calçada à portuguesa.  

E, neste enquadramento, pensamos nós que a recomendação também 

deveria conter esta questão do uso de materiais da região no concelho e a 

própria questão da formação. É esta a nossa posição sobre esta questão.» 

O membro da AM, Vítor Cantinho (PPM) – «Eu congratulo-me com a 

proposta, é urgente, já há imensos anos que tenho pensado nesta área, e 

dizer que a calçada infelizmente está toda amolgada. Não há nenhum sítio 

onde a gente não tropece na calçada, e é fundamental pensar-se o que vai 

ser o futuro e a inovação da substituição de toda a calçada, não vejo outra 

solução, e aí é que vai ser uma obra imensa para toda a cidade. Basta ver 

a Avenida 5 de Outubro que está toda destruída, o Jardim Manuel Bívar, o 

desenho do pintor Lyster Franco, a calçada que está desenhada à frente 

da nossa Câmara foi desenhada também por ele quando o filho era 

Presidente da Câmara, Mário Lyster Franco. Portanto, toda essa pedra 

está toda ondulada e toda esfarelada. Essa calçada tem mais de cem anos, 

a do Jardim Manuel Bívar; há calçadas ainda mais antigas e totalmente 

irregulares, que têm que ser substituídas. As árvores cresceram e as 

raízes amolgaram completamente a calçada, eu não sei qual será a melhor 

solução. Mas felizmente fui ao Alentejo e encontrei uma solução que é 

uma inovação. O Sr. Botelho Agulhas falou da utilização de materiais da 

região. Para substituir, por exemplo, zonas que estão totalmente polidas, 

não vejo outra solução se não ser substituído por sienito e granito.  

Portanto, há pedras que são utilizadas no Alentejo, eu já vi praças inteiras 

lindíssimas, é exatamente branca também e preta também, no caso temos 

o sienito que é um cinzento também muito interessante e como tem maior 

rugosidade, é muito mais duro, tem de ser sobreposto ao outro, mantendo 

o outro como futuro levantamento arqueológico, se houver mais tarde 

alguém interessado para ver a reprodução original por baixo daquele, 

fazer-se um novo por cima, com materiais também da região mas mais 

rugosos e mais duráveis, que nunca mais se vão polir como acontece 

agora e com o problema do derrapamento. Obrigado.» 
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O membro da AM, Carlos Vargas (PS) – «Relativamente a esta 

recomendação, há aqui duas coisas bem distintas, quanto ao tipo de 

calçada que estamos a falar. A baixa de Faro tem a Rua de Santo António 

que é completamente distinta e diferente do resto. Enquanto outra calçada 

é uma calçada direita em que, provavelmente, existem calceteiros na zona 

de Faro, nomeadamente na Conceição, onde há muitos calceteiros, 

capazes de se habilitarem a recuperar aquela calçada, a calçada da Rua 

de Santo António, propriamente dita, é um trabalho diferente, é um 

trabalho artístico, em que não é fácil, é preciso estar-se especializado 

naquele tipo de trabalho.  

Há poucos dias até, falando com o arquiteto que fez o desenho, que é o 

arquiteto Ramires Fernandes, disse que foi o primeiro trabalho que a 

Câmara de Faro lhe encomendou quando ele veio para Faro e que veio 

trabalhar para a Câmara, e penso que foi na altura do major Vieira 

Branco, que foi quem encomendou aquele trabalho ao arquiteto Ramires 

Fernandes e ele fez. Perguntei-lhe se seria muito difícil manter aquilo, ou 

arranjar alguém especialista para manter aquilo, e ele disse: não é fácil! 

Existem os moldes, os desenhos estão feitos e é talvez necessário enviar 

alguém a Lisboa, disse-me ele, para se especializar naquele tipo de 

calçada. 

Eu recordo que quando esta calçada foi feita, precisamente, a Câmara da 

altura, para manter a manutenção que era mesmo necessária, dessa 

equipa de pessoas de Lisboa que vinham cá, ficou cá um senhor que a 

Câmara admitiu e foi ele que durante muitos anos fez a manutenção 

daquela calçada.  

Isso acabou, não se deu continuidade e o que é que se vê hoje? Verifica-se 

que, e falo só da Rua de Santo António, porque é de facto importante para 

a cidade, há uma pedra ou duas que saltam e vai-se lá e faz-se um 

remendo; depois no sítio onde estavam pedras pretas aparecem pedras 

brancas, os desenhos ficam completamente distorcidos, nada é feito a 

rigor e aquilo é uma coisa que tem de ser feita a rigor. 
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Será, do ponto de vista orçamental, muito caro a Câmara mandar 

especializar alguém e admitir alguém que consiga fazer a manutenção 

daquele espaço? Será muito difícil? Difícil não é, é uma questão de 

vontade.» 

O membro da AM, Ilda Silva (PS) – «Obrigada, Sr. Presidente. Mais que 

não seja, esta recomendação já teve um mérito: fomentar a discussão 

sobre a calçada portuguesa, nomeadamente da Rua de Santo António e 

ruas adjacentes, nomeadamente a Rua de S. Francisco também, que se 

encontra em estado calamitoso, com as intervenções a que tem sido 

sujeita e também pela falta de substituição das pedras. 

Relativamente àquilo que a CDU propôs, incluir um ponto para que se use 

os materiais regionais, nós não nos importamos de incluir esse ponto, 

portanto ficará incluído na moção. A CDU depois faz seguir esse ponto 

para poder ser incluído e nós inserimos esse ponto. 

Relativamente à questão da criação de uma escola de calceteiros, quando 

se fala aqui, não é para a Câmara a criar única e exclusivamente por si. O 

que diz no ponto é que “fomente a criação” e o fomentar pode ser através 

de parcerias.  

A Ambifaro, em tempos, teve um curso de calceteiros. Portanto, não 

percebo a objeção relativamente a esta situação. Pode ser em parceria com 

o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Agora, é importante que 

tenha alguém que fiscalize, oriente e aplique as técnicas necessárias à 

conservação da calçada. Penso que isso não levanta qualquer discussão, 

julgamos nós. Muito obrigada, Sr. Presidente.»  

O membro da AM, Vítor Silva (PSD) – «É só uma pequena achega. Se não 

estou enganado, em 2015 o Instituto de Emprego e Formação Profissional, 

por três vezes abriu o curso de calceteiro, o qual a Câmara apoiou, com o 

seu mestre calceteiro (salvo erro, até foi lá professor) e não houve alunos. 

E não foi há muito tempo, foi há três anos. Portanto, é preciso também ter 

em atenção e talvez estudar outras formas de ação, ou com parcerias ou 
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com outra forma qualquer de materializar. É só uma pequena achega que 

dou. Muito obrigado.» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Não havendo mais inscrições, 

vamos votar a moção “Pela Preservação da Calçada à Portuguesa no 

Concelho de Faro”. 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 18 (12PS; 01CDS; 03CDU; 01BE;01PAN) 

Votos contra – 00 

Abstenções – 13 (10PSD; 01CDS; 01MPT; 01PPM) 

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

maioria. 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Vamos então passar à próxima 

moção, que é uma “Saudação ao 1.º de Maio Dia Internacional do 

Trabalhador”.» 

O membro da AM, Catarina Marques (CDU) – «Obrigado, Sr. Presidente. 

Passo então a ler a Moção. 

“Saudação ao 1.º de Maio Dia Internacional do Trabalhador. 

Há 132 anos, milhares de operários da cidade norte-americana de 

Chicago, conscientes da necessidade de humanização do mundo do 

trabalho, iniciaram uma luta histórica: a greve geral pela jornada de oito 

horas de trabalho diário. A violenta repressão associada à justeza da 

reivindicação e os seus reflexos a nível internacional determinaram, 

poucos anos mais tarde, a declaração do dia 1 de maio como o Dia 

Internacional do Trabalhador. 

A partir daí, o movimento operário e sindical internacional reforçou a sua 

organização, alargou e envolveu na ação uma sociedade sedenta de justiça 

social, de paz, de liberdade, de democracia e de igualdade. Lançou, assim, 

pontes para o futuro, assumindo um papel central e determinante para os 

nossos dias. 
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As lutas dos trabalhadores, inseridos nas suas organizações sindicais, têm 

contribuído desde então, decisivamente, para um objetivo comum: a 

defesa da dignidade do trabalho e dos trabalhadores, a conquista e a 

defesa de direitos inalienáveis, um valioso contributo para mais justiça 

social e para a melhoria das condições de vida de milhões de 

trabalhadores, trabalhadoras e jovens. 

Hoje, esta luta continua sendo mais do que necessária para combater os 

reveses civilizacionais devidos àqueles que, embora com rosto diferente 

dos de há 132 anos, pretendem manter níveis elevados de exploração dos 

trabalhadores, exploração nas suas várias facetas: desemprego, 

precariedade laboral, condições laborais gravosas, baixos salários, 

desregulação dos horários de trabalho. 

É preciso, pois, continuar a combater os altos níveis de desemprego, a 

elevada precariedade, os baixos salários, a carga horária excessiva e 

desajustada, a negação de direito e de garantias. É esta realidade de 

instabilidade permanente que hoje compromete não só o futuro dos 

trabalhadores, mas também o futuro dos jovens e o próprio 

desenvolvimento do país. 

Urge mobilizar os trabalhadores e as populações em torno das suas justas 

reivindicações, na defesa do emprego com direitos, no direito à 

contratação coletiva, pelo aumento dos salários, pelas 35 horas de 

trabalho semanal, pela revogação das normas gravosas da legislação 

laboral, por serviços públicos de qualidade e pela melhoria das obrigações 

do Estado na Saúde, no Ensino e na Segurança Social. 

Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Faro, reunida a 27 de abril de 

2018, delibera: 

1. Saudar os trabalhadores portugueses e do mundo, manifestar 

solidariedade para com a luta por eles desenvolvida, exortando-os a 

continuá-la, numa perspetiva de consolidar direitos conquistados e de 

alcançar novos avanços que conduzam à sua total emancipação; 
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2. Dar conhecimento desta saudação às organizações sindicais do 

Distrito de Faro, às centrais sindicais nacionais e aos órgãos de 

comunicação social. 

Os eleitos da CDU.”    

Muito obrigada.» 

O membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – «O 1º de Maio é uma data 

muito importante para os trabalhadores em todo o mundo. Nasce de um 

protesto em Chicago, a 1 de maio de 1886. Nessa altura, trabalhava-se 

dezoito horas por dia e a sociedade vivia somente para dormir e trabalhar.  

O Presidente americano Andrew Johnson promulga entretanto uma lei em 

que promulga o horário de trabalho para oito horas por dia.  

Na Rússia, em janeiro de 1905, uma revolta dos trabalhadores por 

melhores condições de vida, faz centenas de mortes.  

Em agosto de 1980 Lech Valeza consegue, na Polónia, criar um sindicato 

independente sob o regime comunista.  

A farsa do julgamento nos Estados Unidos, a 1 de maio de 1886, com a 

condenação à forca de cinco trabalhadores, veio abrir as portas a que o 

mundo passasse a comemorar a data em homenagem às vítimas.  

A bancada do PSD associa-se, perante toda esta situação e aplaude o 1º 

de Maio, apoiando a moção da CDU.» 

O membro da AM, Manuela Neto (PS) – «O grupo municipal do PS quer 

congratular-se pela apresentação desta moção que vai apoiar, e relembrar 

algumas coisas relativamente ao mundo do trabalho. Relembrando 

algumas das contingências que o mundo do trabalho é hoje e para o qual 

nós, que vivemos numa democracia avançada, onde o nível de consciência 

se alargou nestes últimos anos e o nível de necessidades que nós temos se 

alargou, quero refletir convosco só algumas considerações sobre este 

mundo de trabalho. 

Eu sou professora, como sabem, e trabalho com jovens adultos. E 

pensando nesses jovens, nesses que serão os nossos trabalhadores de 
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hoje e de amanhã, dos próximos tempos, quero refletir convosco algumas 

coisas. 

Há coisas a que nós temos que estar atentos. À conciliação entre a vida do 

trabalho e a vida da família; temos que estar conscientes das condições 

degradantes a que alguns trabalhadores são sujeitos; temos que estar 

conscientes que esses jovens, com os quais eu estou todos os dias e que 

são jovens que, digamos do ponto de vista social, tiveram outras 

oportunidades que outros jovens não tiveram, não têm grandes 

expectativas de carreira. São jovens para os quais é difícil formular 

objetivos porque eles não veem objetivos ao nível sócio-laboral.  

O trabalho hoje é um trabalho desregulado, como a CDU disse, é um 

trabalho por turnos, é um trabalho desgastante, um trabalho sem 

horários. As oito horas de trabalho por que tanto lutámos, elas, neste 

momento, já não existem para grande parte dos trabalhadores 

portugueses.  

Eu lembro-me de um professor meu, o professor Horta Alves, que numa 

aula de Psicologia do Trabalho – e lembro-me como se fosse hoje, porque 

são daquelas coisas que nos marcam – nos dizer a nós, alunos naquela 

altura, no princípio dos anos oitenta: “Sabem uma coisa? Nós vamos 

caminhando para uma sociedade onde vai haver ricos e muito ricos, como 

na Suécia. E é isso que nós vamos ter daqui por uns anos em Portugal, onde 

se vai trabalhar mais e termos mais tempos livres e mais tempo para a 

família, para os amigos, para os filhos e para nós próprios.” É esta ilusão 

que eu continuo a perseguir, que me foi transmitida por um professor meu 

e que eu tento transmitir aos meus alunos, mas de uma forma mais 

realista, pensando nas condições que o mundo do trabalho hoje tem e lhes 

oferece, relembrando só que somos um dos países da União Europeia que 

mais ansiolíticos e mais antidepressivos toma, que mais stresse no 

trabalho apresenta, que mais burnout apresenta, que leva a esgotamentos, 

falhas no trabalho, tristeza no trabalho… 
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Em nome do futuro peço que refletamos também sobre isto, como uma 

nova realidade dos trabalhadores portugueses, aos quais nós 

pertencemos.»       

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

Eu naturalmente concordo com esta recomendação e a importância do 

dia, e também verificamos que esta falta de tempo para viver é um dos 

grandes problemas da sociedade atual, em que tentamos viver esta 

loucura do dia a dia e acabamos por estar embrenhados no nosso 

trabalho muito mais dos que oito horas. 

Queria também destacar a resiliência das pessoas que aqui estão hoje, a 

assistir e a esta hora, com trabalho para fazer amanhã, e sei que também 

muito de nós amanhã iremos também trabalhar. Mas é uma das 

dificuldades que a democracia tem hoje em dia, é a falta de tempo que as 

pessoas têm para participar na vida ativa nas suas comunidades. 

Obrigado.»     

Seguidamente passou-se à votação da Moção “Saudação ao 1.º de Maio Dia 

Internacional do Trabalhador” 

VOTAÇÃO 

Votos a favor – 31(12PS; 10PSD; 2CDS; 1MPT; 1PPM; 1PAN; 1BE;3CDU) 

Votos contra – 00 

Abstenções – 00 

Face ao resultado da votação a referida moção foi aprovada por 

unanimidade. 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Nós temos cinco moções ainda 

para discutir, e eu informo a Assembleia que é meia-noite e meia e que, do 

ponto de vista regimental, a Assembleia termina à meia-noite e meia, 

podendo por deliberação estender-se por mais uma hora.  

Aquilo que eu tenho por certo é que nós não vamos discutir as cinco 

moções que aqui temos na próxima hora e nem vamos discutir mais do 

que isso, de certeza absoluta. E portanto aquilo que eu propunha era que 
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se interrompesse a Assembleia no ponto onde estamos, mas dessemos a 

palavra ao público para não defraudar as expetativas das pessoas. E 

quando o Sr. Presidente da Câmara voltasse já falaríamos sobre a data e 

se é possível continuarmos na segunda-feira a Assembleia Municipal, uma 

vez que há aqui pontos que têm que ser aprovados antes do termo deste 

mês.» 

O membro da AM, Cristóvão Norte (PSD) – «Sr. Presidente, 

acompanhando a sua reflexão a respeito da matéria, nós afirmamo-nos 

concordantes com a sugestão que fez, apenas com uma condicionante: se 

porventura o Sr. Presidente não tiver possibilidade de fazer a Assembleia 

na segunda-feira, nós estenderíamos os trabalhos mais uma hora, de 

forma a garantir que o ponto número seis, que é aquele que tem 

obrigatoriedade de ser apreciado antes do final do mês, viesse a ser 

discutido hoje. Muito obrigado.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «Eu subscrevo esta intervenção 

do Cristóvão Norte, porque está aqui o ponto seis que é o ponto mais 

importante, porque o Relatório de Contas tem que ser entregue até ao final 

do mês. 

Eu propunha que se desse a palavra ao público e a seguir se entrasse 

imediatamente no ponto seis da ordem de trabalhos, para discutir esta 

questão das contas que é o mais importante.» 

O membro da AM, Manuel Mestre (MPT) – «Evidentemente, sem querer 

passar por cima de ninguém, nem de nenhum partido, nem de nenhuma 

bancada, se a próxima reunião for no dia trinta eu não vou estar presente 

por motivos profissionais. E se houvesse a possibilidade de apresentar 

esta moção sobre a Praia de Faro, sobre a Península do Ancão, eu 

agradecia muito. Senão terá que ser apresentada noutra altura. Muito 

obrigado.» 

O membro da AM, Cristóvão Norte (PSD) – «Sr. Presidente, poderíamos 

eventualmente fazer o ponto seis hoje e depois tentar encontrar, em face 
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da impossibilidade do MPT e outras que aparentemente se verificam para 

o dia trinta, uma solução em relação a uma data a agendar.  

Portanto, resolver-se-ia hoje a questão do ponto seis e depois ninguém 

ficava prejudicado naquelas moções que tem a apresentar e 

encontrávamos uma data que fosse de consenso.» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Vamos então passar ao ponto 

do público. Todos nós estamos de acordo com essa questão, portanto 

pedia aos serviços para ver se há pessoas interessadas em fazer a sua 

intervenção.»            

PONTO N.º 05 

Período de intervenção e esclarecimento destinado ao público 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Recordo que cada cidadão a 

usar da palavra deve-se dirigir ao Presidente da Assembleia Municipal e 

tem cinco minutos para expor os seus pontos.» 

Usaram da palavra: 

O Munícipe António Mateus – «Boa noite Sr. Presidente da Assembleia, 

Srs. Vereadores, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Deputados Municipais, 

Secretariado, digníssimo público. Espero cumprir o tempo que realmente 

me foi atribuído. 

Começo por dizer que a visita do Sr. Ministro do Ambiente ao Algarve, o 

Sr. Eng.º João Pedro Marques Fernandes, causou mau estar aos algarvios 

ao visitar a nossa região algarvia; quando se fala nos fenómenos da 

natureza, a nossa região foi vítima de muitos danos, de forma comprovada 

no terreno. É de lamentar que este Senhor Ministro resolve atribuir uma 

verba ridícula ao nosso concelho, de duzentos e cinquenta mil euros (se a 

memória não me atraiçoa) quando os valores calculados por um homem 

responsável e transparente nas suas afirmações, que é o Dr. Rogério 

Bacalhau Coelho, Presidente desta autarquia farense, não correspondem 

minimamente à realidade. Eu tenho conhecimento dos números mas não 
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me vou pronunciar, aguardo pela nova análise governamental com 

brevidade. 

Quando se fala em sua Excelência o Senhor Primeiro-Ministro, Dr. 

António Luís dos Santos Costa, da visita ao Algarve, propriamente ao 

concelho de Loulé, no dia 24/03/2018, devia ter chegado à capital de 

distrito, mas compreende-se, este terreno não lhe é o mais favorável. 

Resolveu assim, dar provas de cidadania no terreno, ao povo Louletano, 

mas com tanto azar, a máquina que operava para cortar mato embateu 

em pedra dura e tudo ficou por aqui. Temos que entender, pois isto faz 

parte da arte do ofício e da política. 

Depois temos aqui o Largo de S. Pedro, bem perto, mais uma preocupação 

do nosso Presidente Dr. Rogério Bacalhau Coelho. Para que data o início 

da sua requalificação, que realmente é uma das preocupações. 

Passo a citar novamente o edifício neste local referenciado, com a porta n.º 

40, péssima imagem para a nossa capital de distrito, que por vezes serve 

de abrigo aos toxicodependentes. Aconselho a notificação do proprietário e 

aplicar as devidas coimas previstas na lei autárquica em vigor. Este trajeto 

é frequentado por muitos turistas que nos visitam todo o ano. 

Agora segue-se uma situação delicada, a juntar a tantas outras. A etnia 

cigana. Vamos levar isto a sério, com responsabilidade. Um povo com uma 

existência de cinco séculos, e passo aqui a referenciar locais que eu 

conheço, não mandei lá ninguém, eu sei a realidade que me preocupa 

seriamente. Temos a Av. Heróis da Pátria, temos o Cerro do Bruxo e 

depois temos por aí, espalhados em vários sítios, condições sub-humanas. 

Condições de habitabilidade para estes seres humanos, marginalizados 

pela nossa sociedade de forma comprovada, o que aconteceu provocado 

pelos fenómenos da natureza, destruição à vista, não é solução para o 

problema; a entrega de alguns materiais a fim de solucionar tal problema, 

com crianças em risco e adultos com problemas sérios habitacionais, 

temos que deitar mãos à obra de uma forma inteligente, digna de um 

Presidente de uma autarquia, Dr. Rogério Bacalhau. 
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E para terminar o meu tempo de antena, pretendo registar o seguinte –  e 

isto é verdade, conheço este homem há muitos anos e então vou-lhe falar: 

ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Faro e Deputado na 

Assembleia da República, Sr. Dr. Luís Miguel da Graça Nunes, posso 

considerá-lo um jovem algarvio determinado. E porquê? Em dar a 

conhecer publicamente, sem medo, o que pretende para a sua terra, a 

regionalização. Está aqui a afirmação dele! Subscrevo na íntegra por tal 

posição. Os algarvios merecem e assim se eleva mais uma vez a 

democracia. As convicções de um povo devem ser respeitadas, deve-se 

promover o referendo o quanto antes, a fim de que os problemas do 

Algarve não sejam solucionados à distância por quem não conhece a 

nossa região. 

Boa noite e muito obrigado por me ter dado esta possibilidade de eu falar.»  

O Munícipe Valdemar Remédios – «O munícipe diz que o motivo que o 

traz hoje a esta reunião é uma exposição que fez à Câmara Municipal, há 

cerca de um ano, e até ao momento não obteve resposta.  

Refere: “Em setembro de 2016, adquiri uma casa na Rua António Cintra, no 

Montenegro e, junto à minha casa, havia um terreno que, em janeiro de 

2017, foi ocupado por uma rent-a-car. Foi construído lá um “telheiro” onde 

são efetuadas lavagens de viaturas, aspirações, têm compressores, e o 

ruido incomoda-me. 

Em março de 2017, fiz a primeira exposição à Câmara. Aguardei o tempo 

que achei que era necessário para obter uma resposta, não me foi dada.  

Em junho de 2017, tive uma reunião com a Vereadora Teresa Correia, na 

altura, que ficou ciente dos problemas. O problema manteve-se. Insisti em 

setembro ou outubro, continuei sem respostas. 

Em fevereiro de 2018, reuni-me com a atual vereadora, Arqt.ª Sophie Matias 

e o chefe de divisão de urbanismo, Dr. Nuno Guerreiro (se não estou em 

erro), e que me foi dito que o que lá está feito há coisas que estão ilegais, 

por assim dizer.  
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O telheiro está instalado no meu muro, o meu quintal serve de base a esse 

telheiro.  

O ruido mantém-se, já tive de fazer um investimento de mais três mil euros 

em isolamento acústico nas janelas e portadas e até agora não tive 

nenhuma resposta.” 

A Munícipe Sónia Augusto – «Boa noite. O assunto que me traz aqui é 

porque não tenho outra alternativa. Já tentei várias vezes falar com vários 

vereadores e nunca dá em nada. Há quatro anos o meu pai tinha uma 

habitação, mas teve de se ausentar porque ficou desempregado, eu dirigi-

me ao serviço de habitação para dizer que eu tinha necessidade da casa, 

porque estava na casa da minha avó, que só tem dois quartos, onde já vive 

a minha mãe e o meu tio. Eu fiquei lá também com uma filha pequena, na 

altura. Acontece que eu fiz pagamentos desta mesma habitação onde o 

meu pai vivia. A dívida era de setecentos euros, mas houve um perdão e o 

meu pai ficou com trezentos euros de dívida. Na mesma altura houve 

outro caso idêntico, com a senhora Alda Jacob, que tinha cinco mil euros 

em dívida e com o perdão ficou com dois mil euros e pouco, o irmão da 

referida senhora ocupou a referida casa, tendo sido retirado três vezes, 

mas à terceira vez a irmã (Alda Jacob) deslocou-se ao serviço de habitação 

e foi-lhe dada a casa da irmã. Mas comigo isso não foi possível com a casa 

onde o meu pai morava, a qual eu fiz os devidos pagamentos e tudo o que 

me pediram. Há um ano foi-me dito que era mentira, que o meu pai não 

quis a casa, o que não é verdade porque eu tenho uma carta onde o meu 

pai diz que queria a casa para alojamento do próprio e membros do 

agregado familiar e que queria regularizar a dívida, mas nada foi feito até 

hoje.  

Acontece que a minha situação atual é gravíssima, pois há um ano eu tive 

um bebé, a casa da minha avó não tem mais espaço e eu tive de alugar 

uma casa, que a renda é bastante elevada, o pai dos meus filhos não me 

ajuda em nada e sou sozinha a trabalhar.  

O valor da renda é de trezentos e setenta e cinco euros, o meu ordenado é 

de quinhentos e poucos euros e tenho várias despesas de água, luz, 
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Vodafone. Já tenho um mês de renda em atraso, porque houve um mês 

que eu não recebi ordenado, pois estive de baixa por causa da gravidez e 

pagaram-me antecipadamente. O mês passado, para não ficar sem luz e 

gás, tive de atrasar setenta e cinco euros da renda e o senhorio já me 

exigiu que queria este mês, ainda não lhe dei e estou à espera a todo o 

momento que ele me volte a exigir e eu não tenho para lhe dar. Já me 

exigiu a caução e também não tenho para lhe dar, é completamente 

impossível porque tenho um bebé de um ano. 

Já falei com vereadores, ainda há duas semanas, e o que me foi dito é que 

vão ser construídas casas daqui a um ou dois anos. E eu vou ficar na rua 

durante esse tempo com dois filhos… Há seiscentas pessoas inscritas, é 

lógico que essas pessoas vão ficar todas à minha frente, onde eu podia ter 

esta situação resolvida com a casa do meu pai.» 

O Munícipe Valter Alfaiate – «Cumprimento o Sr. Presidente, o resto da 

classe política e o povo aqui presente. 

Sr. Presidente, eu queria fazer a minha intervenção sobre os pontos que 

vão ser discutidos, mas como não se respeita o povo, não o põem a falar 

no princípio, não põem a falar no fim, e quando o põem a falar no meio 

muitas pessoas já se foram embora e eu acho que tenho o direito de dizer 

que isso está mal.   

Assim sendo, vou dizer aqui uma coisa: eu realmente compreendo 

perfeitamente o Carlos Alberto, porque moções com quatro horas, que e 

ainda há seis, o que o povo de Faro quer saber, e o Carlos Alberto tem 

razão, é onde que foram gastos duzentos e cinquenta e cinco mil euros 

num terreno ali no passeio ribeirinho, onde não foi lá nada feito e as 

passadeiras que estão lá foram feitas em cima do terreno da CP.  

O passeio ribeirinho não foi acabado, está até à ponte, porque até ao 

alcatrão foi feita uma estrada para os cavalos, em gravilha. É isto que eu 

quero que vocês vão lá ver. Onde é que foram gastos e onde é que foram 

buscar os duzentos e cinquenta e tal mil euros que foram gastos no muro 

do Pontal, que o terreno não é nosso e foi feito em cima do muro de Loulé, 
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já para não falar na troca da melhor e maior propriedade do Algarve “Mata 

Lobos”, que foi uma jogada diabólica. 

Onde é que foram gastos cinquenta e nove mil euros naquela rotunda, 

demolir uma que está lá, pôr lá umas pedras e fazer lá um lancil?  

Onde é que foi comprado um terreno por um milhão setecentos e noventa 

e três mil, quarenta e sete apartamentos, e que nada foi feito? Ao meu 

lado estão quinze apartamentos a vender por duzentos e cinquenta mil. 

Irão lá fazer habitação social com esse preço de chão? 

E agora porque é que querem acabar com o cais comercial para fazer lá 

quarenta vivendas para quarenta capitalistas?  

E onde é que foram feitas zonas industriais no Montenegro, ao pé da 

minha casa por exemplo, para carros de rent-a-car no centro do 

Montenegro? Isso é que eu queria saber. 

Mas eu ouvi falar aqui, de determinada bancada, em vacas gordas, em 

vacas magras e Câmara falida. Mas há uma coisa que eu não aceito. Isso é 

para justificar não fazer habitação social? É que uma Câmara falida e uma 

Câmara de vacas gordas e magras, não faz festivais como nos Med e 

gastam milhões. Só no terreno dos apartamentos, de mil seiscentos e 

noventa e três, mais duzentos e cinquenta e cinco mil, mais duzentos e 

cinquenta, são dois milhões e trezentos mil que a Câmara gastou, dava 

para fazer vinte e cinco apartamentos para os pobres, vocês não se têm 

interessado pelos pobres. 

E agora vou dizer outra coisa, Sr. Presidente, sobre as vacas magras: Audi 

8; BMW; Lexus; Mercedes Benz Classe C; Volvo S 90. Ponha-se 

confortável, relaxe e disfrute dos prazeres que estas seis bailarinas de luxo 

oferecem, autênticos aviões do asfalto que, acima de tudo, são montras 

nas quais as marcas revelam todo o seu potencial. 

Uma Câmara de Faro tem seis carros; o Sr. Presidente da República não 

quis um Mercedes S, foi para um caro inferior, foi para o Mercedes E. Uma 

Câmara de Faro, que compra para o Presidente e para o Vice-Presidente 

duas bailarinas destas, faz-me lembrar aqueles habitantes da Quinta do 
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Lago: para o marido e para a mulher dois carros de luxo, e depois para a 

mulher a dias, para o jardineiro e para o moço de recados, que faz tudo, 

compram três Ford Ka. Isto é que é social-democracia? Isto é que é o jogo 

de equipa? Não acredito que alguém consiga fazer jogo de equipa assim! 

Há sempre fricção! E o problema desta fricção é de quem comanda. Porque 

comprar duas viaturas destas… Um S90?  

Eu tenho um A8 e tenho um S, que é isso que morde muita gente aqui 

dentro, comprados com o meu trabalho, não foram comprados com o 

dinheiro dos munícipes. Sr. Presidente, eu tinha vergonha de andar num 

carro desses, de gama alta, eu tinha vergonha de passear-me por Faro. 

Porque se é uma Câmara falida, é uma Câmara que não tem dinheiro, com 

a Alameda abandonada, não há passadeiras junto às escolas, nas ruas, é 

uma cidade suja e anda-se a comprar luxos destes? Não. Comprem os 

carros com oito e dez anos, de marcas normais, não é preciso comprar 

carros do maior luxo que há. O Sr. Presidente da República fez isso. Só 

que há uma diferença, o Sr. Presidente da República é um professor 

universitário e quem fez isso é um professor de uma escola.  

O que é que já foi discutido aqui hoje que tenha grande interesse para a 

cidade de Faro? Vão à procura destes dinheiros, vão à procura disto que 

eu acabei de falar, vão à procura de um Presidente que não tem palavra, 

que foi aprovado aqui pela Assembleia a compra de um terreno, para me 

prejudicar a mim e aos meus dois sobrinhos!  

Eu não preciso desse dinheiro para andar em carros de gama alta, Sr. 

Presidente da Assembleia, quem precisa do dinheiro dos munícipes para 

andar em carros de gama alta é o Sr. Presidente da Câmara. E também 

não preciso desse dinheiro para fumar charutos cubanos. Eu não gosto de 

fumar!» 

O Presidente da Assembleia Municipal - «Muito obrigado. Penso que já 

percebemos. Mas…» 

O membro da AM, Gameiro Alves (PSD) – Impercetível (não fez uso do 

microfone).  
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O Presidente da Assembleia Municipal – «Sr. Membro Gameiro Alves, 

não lhe admito que fale assim com a Mesa, não lhe admito isso. O senhor 

faltou ao respeito mais do que o cidadão que ali está, porque o senhor tem 

um dever acrescido.  

Nós temos que nos respeitar aqui e os membros eleitos têm que ter uma 

responsabilidade acrescida. Então o senhor acha que eu posso cortar a 

palavra a um cidadão que está a falar, porque acha que ele está a atacar 

uma bancada da Assembleia Municipal? 

Eu quero aqui dizer que tenho tentado ser firme, equidistante e acho até 

que tenho conseguido, modéstia à parte, que haja bom senso na gestão 

dos tempos e das intervenções. Não creio que houvesse aqui nenhum 

ataque que não tenha já havido no passado. O Sr. Presidente da Câmara 

terá oportunidade de responder, como sempre teve. Portanto eu acho que 

nós temos que ter, todos, mais tolerância uns com os outros.  

(munícipe Valter Alfaiate diz que gostaria de terminar a intervenção) 

O senhor Valter Alfaiate penso que concluiu a sua intervenção. Peço 

desculpa, eu deixei-o falar os cinco minutos. O cidadão Valter Alfaiate 

falou de todos os temas que quis e todos nós escutamos. Peço-lhe imensa 

desculpa mas vai ter que terminar na próxima sessão. Muito obrigado.»  

O Presidente da Câmara Municipal – «Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Queria só dar aqui duas notas. Em relação à questão do Largo de S. Pedro 

que o Sr. António Mateus falou, o contrato de requalificação está 

assinado, não se iniciou a obra ainda, tendo em conta a obra que existe 

naquele prédio em frente à igreja, e portanto estamos a aguardar, penso 

que dentro de um mês aquele tapume possa sair e se dê início a essa 

intervenção. 

Relativamente ao que disse o Sr. Valdemar Remédios, esse é um processo 

que está na Fiscalização e que tem vindo a ser acompanhado, há lá 

situações que não estão legalizadas e portanto está em processo. 

Relativamente ao que disse a senhora Sónia Augusto, queria-lhe só dizer 

que, de facto, o regulamento que nós temos de habitação social, não tem 
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transmissão de habitação. Portanto, não é pelo facto de um pai ou uma 

mãe estar numa casa de habitação social que os filhos têm direito a essa 

habitação social.  

Muito obrigado.» 

O Presidente da Assembleia Municipal – «Muito obrigado. 

Cara Sónia Augusto, eu acho que todos nós percebemos o drama que aqui 

falou, mas agora não podemos continuar. Eu já pedi aos Serviços da 

Assembleia Municipal para ficarem com o vosso contacto, para podermos 

conversar mais tarde sobre este tema, mas agora não podemos continuar, 

peço imensa desculpa. 

Aos membros da Assembleia Municipal eu propunha que seguíssemos 

com uma alteração à ordem de trabalhos, uma vez que existe um 

imperativo legal para a aprovação do ponto seis “Apreciação, discussão e 

votação da proposta do Executivo municipal relativa à Prestação de 

Contas de 2017 – Proposta n.º 58/2018/CM” e que eu, com a autorização 

de todos, propunha ao Sr. Presidente da Câmara que apresentasse.» 

Ponto nº. 6 

Apreciação, discussão e votação da proposta do Executivo municipal 

relativa à Prestação de Contas de 2017 – Proposta nº. 58/2018/CM 

O Presidente da Câmara Municipal – «Muito obrigado.  

De forma muito rápida e sucinta, relativamente às Contas de 2017, o 

resultado líquido cifra-se em cerca de cinco milhões negativos. O saldo da 

gerência são 4.4 milhões, aproximadamente, de 2017 para 2018. 

Em termos da receita, ela é idêntica ao ano anterior, porque nós 

contraímos um empréstimo para renegociar o PAEL e, portanto, se 

retirarmos daqui os catorze milhões, o valor da receita é idêntico à de 

2016. 

Relativamente à dívida de curto prazo, situa-se em cerca de setecentos mil 

euros, que tinha a ver com dívida atrasada, e a dívida de médio e longo 

prazo aqui está cinco milhões e meio mas tem aqui uma coisa que é o 
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FAM, que a lei obriga a colocar aqui, mas que não é divida propriamente 

dita. E portanto, se retirarmos o FAM, acabamos o ano com cerca de vinte 

e quatro milhões e meio de dívida de médio e longo prazo. 

Portanto, o que se pretende é submeter à Assembleia Municipal um 

conjunto de documentos que têm a ver com a Prestação de Contas, 

Relatório, resultado líquido do exercício, e do Teatro também. Muito 

obrigado.» 

O membro da AM, Carlos Alberto (PS) – «De facto, discutir à uma hora e 

um quarto o Relatório de Prestação de Contas de 2017, Proposta n.º 

58/2018, é um bocado complicado. Isto obrigava aqui a um exercício mais 

técnico, mas isso também vale o que vale, os documentos têm de ser 

enviados para o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas irá fazer o seu 

trabalho. Isto também obedece ao programa do POCAL. Mas gostava de 

fazer aqui algumas considerações em relação a este ponto. 

Este é o primeiro relatório de gestão elaborado fora do procedimento de 

reequilíbrio financeiro. Saldaram os compromissos com o PAEL e PRF. 

Diminuíram o passivo; pagaram a tempo e horas, etc. Podem agora voltar 

a investir. O saldo de gerência de 2017 no montante de 4,8 milhões (face a 

8,5 milhões em 2016). Este é de facto o relatório que nos é presente. 

Na nossa opinião: o resultado líquido, resultado financeiro e resultados 

extraordinários, todos negativos e piores que em 2016. 

O resultado líquido negativo de 5,147 milhões (mais negativo que 3.7 

milhões face a 2016); referem no relatório e contas que se deve às 

amortizações resultantes na avaliação de 2013 no âmbito da identificação 

dos bens do domínio público; os custos aumentaram e os proveitos 

diminuíram à volta de 3,3 milhões de euros. 

As provisões: o montante de 6.1 milhões, estático face ao período anterior; 

tem mais uma vez a reserva do ROC; no relatório de contas diz que o valor 

está igual porque não foi prestada informação por parte dos serviços 

jurídicos. Não faz sentido. 



Ata nº. 05                                         Assembleia Municipal de Faro                                                   78 

27/04/2018                                                                                                                                             

 
 

Qual o ponto da situação referente a estes processos, alguns desde 2008? 

Qual a razão? – Questiona o Partido Socialista. 

A reserva do ROC sobre a impossibilidade de obter as Demonstrações 

Financeiras das empresas participadas, de forma a averiguar a 

recuperabilidade dos valores investidos ou da existência de eventuais 

perdas imputáveis à entidade. 

Qual a razão para o sucedido? Como está a situação da Ambifaro? O 

prejuízo aumentou? Será que está relacionado com o resultado do Festival 

F? – Pergunta o Partido Socialista. 

Qual a razão para ainda não existir contabilidade de gestão no município, 

sendo obrigatório por lei? Reserva crónica que o ROC vem a apontar nos 

últimos anos. 

O aumento substancial de receita dos impostos desde 2011 permitiu 

liquidar dívidas. Criou a Câmara Municipal de Faro mecanismos para 

aumentar a receita, para competir com as autarquias vizinhas com a taxa 

do IMI, IRS e derrama mais competitivas?  

Disse.» 

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

analisar a Conta de Gerência do exercício de 2017, documentos referentes 

a um Orçamento e uma Revisão Orçamental que consideramos muito 

insuficientes para a resposta a dar ao desenvolvimento do concelho e aos 

défices, ainda existentes, de qualidade de vida da população. 

Consideramos nós e nem só, considera mais gente, inclusive o próprio 

Presidente da Câmara, que em determinada altura também considerava 

que o orçamento que Faro precisaria seria outro e que não havia 

condições objetivas para que fosse. 

Por essa razão, nós não votámos favoravelmente o Orçamento inicial, 

assim como a primeira Revisão Orçamental (esta por outras razões), como 

tem sido a intenção seguida na nossa ação política, ao longo do mandato e 

noutros mandatos anteriores, podemos considerar que um orçamento 

reconhecidamente insuficiente não produz um bom resultado. E nesse 
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sentido, tal como fizemos na outra vez, vamos votar contra a Conta de 

Gerência.  

No entanto, a Conta de Gerência presente contém aspetos que temos que 

considerar como positivos, independentemente das circunstâncias que lhe 

deram origem extravasarem, e em nossa opinião o estilo de gestão que tem 

vindo a ser praticado. 

Os impostos diretos arrecadados, nomeadamente o IMI-Imposto Municipal 

sobre Imóveis, que constituíram a maior parte das receitas, cerca de 56%; 

o saldo de gerência de 2016, mais de oito milhões de euros, representando 

15% do total das receitas, e daqui também se pode tirar uma outra ilação 

provadora daquilo que consideramos incapacidade política para responder 

às necessidades das pessoas, já que os recursos financeiros existiam. 

A Conta de Gerência revela também outras situações que importa registar 

como negativas ou menos negativas. Habitação social, uma grave situação 

– e esta noite já foi aqui bastante falada – que se consideradas as 

propostas da CDU poderia ter tido um desenvolvimento positivo, 

naturalmente sem resolver totalmente o problema, mas não deram sequer 

um pequeno passo.  

A regularização da situação das carreiras do Corpo dos Bombeiros 

Sapadores de Faro, que também não se concretizou.  

Consideramos positivo: a renegociação da dívida do famigerado PAEL, 

enquadrado no Plano de Ajustamento Financeiro, obra conjunta do PSD e 

do CDS e que o Partido Socialista, na altura, deixou passar. Instrumentos 

que sempre denunciámos e combatemos, que condicionaram fortemente o 

Município e sobrecarregaram o munícipes de Faro, tal como dissemos 

quando da sua aprovação e após a sua aplicação. 

Portanto, no enquadramento da análise que fazemos da Conta de Gerência 

de 2017, do Relatório de Gestão que especifica as políticas praticadas, e 

do Relatório de Contas que por ser de caráter mais técnico se torna mais 

difícil analisar, e nesse sentido damos o benefício da dúvida, o nosso voto 

vai ser de abstenção.» 
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Não havendo mais intervenções, o assunto foi posto à votação, obtendo-se o 

seguinte resultado: 

Votos a favor – 15 (10PSD; 2CDS; 1MPT; 1PPM; 1PAN) 

Votos contra – 00 

Abstenções – 16 (12PS; 3CDU; 1BE) 

Face ao resultado obtido na votação, este ponto foi aprovado por maioria, 

sendo o seguinte o texto da deliberação: 

“Deliberação 

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezoito, a Assembleia 

Municipal de Faro, reunida em sessão ordinária, no Salão Nobre dos 

Paços do Município, apreciou e votou a Proposta n.º 58/2018/CM – 

Prestação de Contas de 2017, e respetiva documentação de suporte, 

conforme solicitado no ofício nº. 006264, de 20/04/2018, da Câmara 

Municipal de Faro. 

Posto este assunto à votação, obteve-se o seguinte resultado:  

Votos a favor – 15 (10PSD; 02CDS; 01MPT; 01PPM; 01PAN) 

Abstenções – 16 (12PS; 03CDU; 01BE) 

Votos Contra – 00 

  Aprovado por maioria.” 

 

Atendendo ao adiantado da hora e ao acordado pela Assembleia Municipal, 

o Sr. Presidente da Assembleia declarou suspensa a reunião para continuar 

no dia 4 de maio, pelas 21.00 horas, neste mesmo 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                      


