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Aos DEZ de SETEMBRO  de  DOIS MIL E NOVE , nesta Aldeia de Porto Covo, teve lugar 
a REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA   da Câmara Municipal de Sines, estando presentes. ------  

PRESIDENTE: - MANUEL COELHO CARVALHO, que presidiu aos trabalhos. 

VEREADORES: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- CARLOS ALBERTO DA SILVA 

- CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO 

- NUNO JOSÉ GONÇALVES MASCARENHAS 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 

- ANTÓNIO JOSÉ NOGUEIRA DE ALMEIDA 

 

Faltas Justificadas: Vereador Albino Manuel André Roque; ------------------------------------------  

Presente reunião convocada através de edital n.º 104/2009; ------------------------------------------  

Ordem de Trabalhos:Ordem de Trabalhos:Ordem de Trabalhos:Ordem de Trabalhos:        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 1 Ponto 1 Ponto 1 Ponto 1 ––––    Informação Diversas sobre projectos em curso para a FreguesiaInformação Diversas sobre projectos em curso para a FreguesiaInformação Diversas sobre projectos em curso para a FreguesiaInformação Diversas sobre projectos em curso para a Freguesia    ----------------------------------------------------------------------------        

Ponto 2 Ponto 2 Ponto 2 Ponto 2 ––––    ApresentApresentApresentApresentação, discussão e votação do Anteação, discussão e votação do Anteação, discussão e votação do Anteação, discussão e votação do Ante----projecto e localização da Casa de projecto e localização da Casa de projecto e localização da Casa de projecto e localização da Casa de 

Velório;Velório;Velório;Velório;    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 3 Ponto 3 Ponto 3 Ponto 3 ––––    Apresentação, discussão e votação do AnteApresentação, discussão e votação do AnteApresentação, discussão e votação do AnteApresentação, discussão e votação do Ante----projecto e localização do Centro de projecto e localização do Centro de projecto e localização do Centro de projecto e localização do Centro de 

Dia.Dia.Dia.Dia.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

O Presidente da Câmara declarou aberta a reunião era 21:30 horas. --------------------------  

Antes da Ordem deAntes da Ordem deAntes da Ordem deAntes da Ordem de    trabalhos:trabalhos:trabalhos:trabalhos:    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Antes da ordem de trabalhos o Sr. Presidente da Câmara, começou por dar as boas vindas 

aos munícipes presentes, nesta reunião extraordinária pública e informando que é 

objectivo da Câmara Municipal começar a ter reuniões mais descentradas e que se justifica 

esta reunião em Porto Covo, para dar a conhecer à sua população os projectos previstos 

para a Aldeia. ------------------------------------------------------------------------------------  

Informou ainda que a Câmara Municipal abriu um serviço de atendimento em Porto Covo 

para que os munícipes de Porto Covo, possam tratar todos os assuntos da Câmara neste 

serviço, evitando a sua deslocação a Sines com a consequente perda de tempo e gastos de 

deslocação. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Apresentou ainda os técnicos presentes que irão fazer a apresentação dos projectos 

referidos na ordem de trabalhos. O Arquitecto Bruno Silva que irá apresentar o ante-

projecto da Casa de Velório e o Arquitecto Miguel Falcão, que irá apresentar o ante-

projecto do Centro de Dia, informando que em relação ao último, que o Centro de Dia não 

é formalmente uma obra da Câmara Municipal, mas sim da Associação a GRALHA. --------  

O Sr. Vereador Carlos Silva pediu a palavra para informar que se congratula por a reunião 

ser realizada em Porto Covo. Mencionou ainda que os Vereadores do Partido Socialista 

fizeram várias tentativas para que se realizassem reuniões de Câmara em Porto Covo e 

lamentou que só a um mês das eleições haja esta reunião. -------------------------------------  

Mencionou ainda que ao longo de 4 anos sempre tiveram uma relação crítica, mas 

construtiva para com os projectos da Câmara, no entanto não lhe parece ser boa altura para 

discutir os projectos presentes nesta reunião. --------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara deu a palavra aos munícipes presentes: ------------------------------  

O Sr. Manuel Lança, munícipe de Sines, pediu a palavra e começou por referir que como 

cidadão de Sines e interessado em tudo o que se passa no concelho, veio à reunião em 

Porto Covo, afirmando que não se deve secundarizar Porto Covo, como fez o Sr. 

Presidente da Câmara, visto que em 4 anos nunca fez nenhuma reunião em Porto Covo e 

que agora a um mês de eleições decidiu-se fazer esta reunião que segundo ele mais parece 

propaganda política. -----------------------------------------------------------------------------   

Se a Câmara veio aqui para anunciar projectos para Porto Covo muito bem, mais vale tarde 

do que nunca, mas agora fazer reuniões nesta altura e enunciar projectos e ante-projectos 

parece demagogia, porque está a fazer agora o que criticou antes. ----------------------------  

Anuncia-se agora que se vai fazer a Estrada de Porto Covo, parece ser um bónus que está a 

dar para uma população sacrificadíssima. ------------------------------------------------------  

Aquela estrada é um perigo permanente, mencionando ainda que se Sr. Presidente for 

eleito, para não esquecer esta obra e outras importantes para Porto Covo. -------------------  

Após a intervenção do Sr. Manuel Lança, o Sr. Presidente da Câmara deu a palavra ao Sr. 

António Cruz, que começou por dizer que era o candidato do PSD às próximas eleições em 

Porto Covo e afirmando que não podia deixar passar em claro a marcação da reunião 

extraordinária pública a 1 mês das eleições, isto quando o Movimento SIM está na corrida 

para a Junta de Freguesia de Porto Covo. -------------------------------------------------------  

Muito o surpreende a discussão das localizações destes dois ante-projectos aqui 

apresentados, pois segundo o munícipe estes locais já estão definidos há muito tempo. ------   

Mencionou que na sua opinião seria muito melhor a construção de um lar da 3ª Idade ao 

invés do Centro de Dia, que são vergonhosas as instalações onde estão os idosos neste 
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momento, e questionou ainda o porquê de só agora uma casa mortuária quando há tantos 

anos a população reclama por uma casa de velório com condições. ---------------------------  

Colocou ainda várias questões, nomeadamente, para quando um novo centro de saúde? 

Para quando novas instalações para a Junta de Freguesia de Porto Covo? E que resposta dá 

a Câmara Municipal para a falta de estacionamento e o estacionamento para as auto 

caravanas? ---------------------------------------------------------------------------------------  

O porquê da localização no novo pavilhão Multiusos de Porto Covo, não houve interesse 

em ouvir a população se esta estava de acordo com esta localização? -------------------------  

Levantou ainda a questão da água afirmando que esta não tem qualidade e é imprópria 

para consumo humano que na sua opinião está cheia de calcário e questionou a Câmara 

para quando a resolução destes problemas. -----------------------------------------------------  

 Mencionou ainda a questão do Artigo 47º, que é um erro o que está acontecer, com os 

condomínios fechados, e que vai haver uma descaracterização total daquela zona. ----------  

Não havendo mais intervenções o Sr. Presidente tomou da palavra respondendo ao Sr. 

Lança, que a marcação desta reunião não é uma operação eleitoralista, mas uma acção de 

apresentação de projectos de grande interesse para Porto Covo, que não crê que isto vai 

aumentar o que é que quer que seja,  que o Sr. Lança insinuou. A população do Concelho 

não é manipulável, é esclarecida, exprime-se lucidamente nas alturas das eleições, tal como 

tem acontecido em eleições anteriores. ---------------------------------------------------------  

 Informou ainda que quanto à questão levantada sobre a estrada de Porto Covo, que a 

Câmara veio apresentar projectos e não fazer promessas. --------------------------------------  

Informou que só  agora a Câmara Municipal de Sines teve condições para lançar o 

concurso daquela estrada, porque só recentemente lhe foi comunicada a aprovação da sua 

candidatura ao QREN. --------------------------------------------------------------------------  

Informou ainda que a Câmara Municipal fez um aproveitamento exaustivo das 

candidaturas a fundos comunitários, e só agora é lançada pois a câmara candidatou-se a um 

programa denominado de contratualização – 3 milhões para escolas e 2,5 milhões para as 

estradas de Porto Covo, e só em Junho essa candidatura foi aprovada, e por isso só agora é 

possível lançar o concurso para uma estrada nova, com uma largura de 8 metros, com 

bermas e com uma base de suporte para suportar viaturas pesadas, e é um compromisso da 

Câmara fazer esta estrada. -----------------------------------------------------------------------  

Em relação ao Sr. António Cruz, referiu que o Senhor fez algumas acusações graves, à 

Câmara, chamando-lhe a atenção que estamos numa reunião de Câmara e não num 

comício.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
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Em relação à questão do Centro de Dia, foi necessário arranjar instalações provisórias para 

os idosos, numa situação transitória, mas com condições dignas e melhores que as que tem 

usado, e convida o Sr. António Cruz e toda a Assembleia a visitar as actuais instalações. ----  

Vai ser apresentado um ante-projecto, hoje, para umas instalações definitivas que resultam 

de uma parceria entre a Câmara Municipal de Sines e a Associação a GRALHA. -------------  

Em relação à localização do Pavilhão Multiusos foi um entendimento entre a Câmara 

Municipal de Sines e a Junta de Freguesia de Porto Covo aquele espaço para a construção 

do Pavilhão. -------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao Centro de Saúde, esse é um anseio da população de Sines e de Porto 

Covo e um compromisso do Presidente da Câmara Municipal de Sines em tratar de 

arranjar instalações condignas para o novo Centro de Saúde em Sines e respectiva extensão 

em Porto Covo.---------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto às auto caravanas, no âmbito do Polis está previsto um terminal de auto caravanas 

para Porto Covo. --------------------------------------------------------------------------------  

Em relação à questão da água o Senhor António Cruz tem que provar que a água está 

imprópria para consumo. Informou que a água é da rede de Sines e tem análises quinzenais 

para aferir os resultados da qualidade da água. -------------------------------------------------  

A água consumida em Porto Covo é de qualidade provada. -----------------------------------  

Em resposta ao Sr. Vereador Carlos Silva, o Presidente da Câmara concorda que deveria ter 

havido mais sessões em Porto Covo, e que a Câmara irá fazer reuniões regularmente em 

Porto Covo para apresentar novas propostas e ouvir as necessidades da população. ----------  

A Sra. Vereadora Marisa Rodrigues pediu para intervir, relativamente à questão do artigo 

47º afirmando que a acusação feita não corresponde à verdade. Temos um Plano de 

Pormenor e um PU de Porto Covo e todas as construções e parâmetros correspondem aos 

índices estatuídos. -------------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao Centro de Dia a situação é provisória e que não é possível que estes 

equipamentos existam e funcionem sem que a Segurança Social emita parecer favorável. ---  

Em relação à questão sobre a realização desta reunião em Porto Covo, informou que é um 

facto que vimos hoje fazer aqui esta reunião e havia o risco de que dissessem que era por 

motivos eleitorais, mas mais importante é que este executivo não se esqueceu da Freguesia 

de Porto Covo, e a Câmara Municipal tem desenvolvido projectos, obras para Porto Covo. 

Afirmando que são projectos, obras e candidaturas que estão em fase de compromisso. -----  

E apesar de não terem sido feitas reuniões de Câmara em Porto Covo, a Câmara Municipal 

reuniu exaustivamente com a Junta de Freguesia de Porto Covo que é quem representa a 
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população de Porto Covo. E que para si é um orgulho poder anunciar estes projectos para 

Porto Covo. --------------------------------------------------------------------------------------  

Ordem de Trabalhos:Ordem de Trabalhos:Ordem de Trabalhos:Ordem de Trabalhos:    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Ponto 1 Ponto 1 Ponto 1 Ponto 1 ––––    Informação Diversas sobre projectos em curso para a FreguesiaInformação Diversas sobre projectos em curso para a FreguesiaInformação Diversas sobre projectos em curso para a FreguesiaInformação Diversas sobre projectos em curso para a Freguesia    ----------------------------------------------------------------------------        

Neste ponto da ordem de trabalhos o Sr. Presidente anunciou alguns dos projectos em 

curso para a Freguesia, nomeadamente: --------------------------------------------------------  

- Vedação das Estações Elevatórias da rede de efluentes domésticos; -------------------------  

- Pavilhão Multiusos de Porto Covo – o Sr. Presidente mencionou o contratado entre a 

Câmara Municipal de Sines e o construtor, referindo que este é um equipamento muito 

importante para Porto Covo, para as práticas de desportos, cultura, sublinhando o 

contraste deste novo Pavilhão com as instalações actuais que não tem condições mínimas 

para as práticas de desportos ou outras atrás mencionadas. ------------------------------------  

- Abastecimento de água a Vale Vistoso – obra que já se encontra em fase de conclusão; ----  

- Estrada Municipal 554 – Morgavel até à Parreira – para lançamento de concurso; ---------  

- Centro Escolar de Porto Covo – O Presidente informou que a Câmara está a proceder a 

uma candidatura para um novo Centro Escolar de Porto Covo, com 4 salas de aula para o 

1º ciclo, 3 salas para pré-escolar e outros equipamentos adequados às necessidades de um 

centro escolar moderno e às necessidades de Porto Covo; -------------------------------------  

- Polis do Litoral Alentejano – Sines/Porto Covo ----------------------------------------------  

A Vereadora Marisa fez a apresentação do Polis Litoral Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina informando que este é uma operação de requalificação e valorização da orla 

costeira a realizar entre 2009 e 2013, com a participação do Estado, municípios e outras 

entidades. Abrange os concelhos de Sines, Odemira, Aljezur e Vila do Bispo e mobilizará 

44,7 milhões de euros em fundos comunitários e financiamento nacional distribuídos por 

150 km de frente costeira. Em Sines, nomeadamente para a freguesia de Porto Covo, está 

prevista a realização de investimentos no valor de 3 milhões e 200 mil euros. --------------- 

Para o concelho de Sines, no âmbito deste eixo, será feita a protecção do sistema dunar 

entre Sines e Porto Covo; um estudo de caracterização da qualidade ecológica do sistema 

lagunar Santo André - Sancha e a valorização e qualificação das praias da Samouqueira, 

Porto Covinho, , Ilha do Pessegueiro e Grande de Porto Covo. Destaque para a intervenção 

na Praia da Ilha do Pessegueiro e requalificação da fortaleza do Pessegueiro, que inclui o 

reordenamento e qualificação do actual estacionamento, a construção de um miradouro e a 

relocalização do novo restaurante em local mais apropriado e devidamente enquadrado 

com a paisagem e a sua relação com a praia e o mar.------------------------------------------- 
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O Presidente da Câmara informou que o valor do investimento por parte da Câmara 

Municipal será na ordem de 1 milhão e meio de euros. ------------------------------------  

Ponto 2 Ponto 2 Ponto 2 Ponto 2 ––––    Apresentação, discussão e votação do AnteApresentação, discussão e votação do AnteApresentação, discussão e votação do AnteApresentação, discussão e votação do Ante----projecto e localização da Casa de projecto e localização da Casa de projecto e localização da Casa de projecto e localização da Casa de 

Velório;Velório;Velório;Velório;    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

O Sr. Arquitecto Bruno Silva fez a apresentação do ante-projecto da casa de velório de 

Porto Covo, a sua localização e informando que a equipa que fez o projecto teve 2 grandes 

preocupações, primeira a sua linguagem contemporânea e a segunda tentar privilegiar o 

espaço exterior e a sua humanização. -----------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara informou que em resumo que o que foi aqui apresentado é um 

ante-projecto, discutido e aprovado pela Câmara. ---------------------------------------------  

O Sr. Vereador Nuno Mascarenhas começou por referir que os Vereadores do Partido 

Socialista não tiveram conhecimento atempado dos projectos apresentados, referiu ainda 

que a localização da casa velório não é pacífica, pelo que este ponto deveria ser retirado da 

ordem de trabalhos e decidido pelo próximo executivo da Câmara e da Junta de Freguesia 

de Porto Covo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

A Vereadora Carmem interveio, afirmando que, para ela, não lhe choca que este assunto 

não seja aprovado. Esta localização é polémica, tal como todas as casas velório o são, e que 

realmente a solução proposta é a melhor, para Porto Covo. -----------------------------------  

Na sua opinião é um projecto muito interessante incluindo a forma como foi pensada. ------  

O Presidente da Câmara referiu que  em Sines houve um processo semelhante a este que 

levou alguns anos para arranjar uma localização para a casa de velório, e que de facto a 

solução encontrada junto ao cemitério foi a melhor. ------------------------------------------  

Informou que a solução para o Porto Covo resultou de um consenso entre a Câmara 

Municipal de Sines e a Junta de Freguesia de Porto Covo. -------------------------------------  

O Presidente referiu que há uma reivindicação justa dos portocovenses em fazer uma Casa 

de Velório em Porto Covo, e que se deve tomar uma decisão considerando esta localização 

a melhor não colidindo com o que existe à sua volta. ------------------------------------------  

Propõe o Presidente da Câmara que este executivo vote a localização e aprove este ante-

projecto porque é importante que se faça a Casa Velório. -------------------------------------   

O Sr. Vereador Carlos Silva refere que em primeiro lugar que esta é uma reivindicação 

muito antiga e que o Presidente fez uma referência em que houve um consenso entre a 

Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Porto, no entanto os Vereadores do Partido 

Socialista também representam o povo e não tiveram conhecimento atempado deste 

projecto. Considera ainda, que a 1 mês das eleições, não se deveria tomar essa decisão. ----- 
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O Presidente da Câmara afirmou que esta é uma questão urgente e que deve ser 

concretizada, isto não é um projecto final, caso vença outro executivo para a Câmara pode  

não concordar com o mesmo e proceder à reformulação do projecto e da localização. -------  

Deliberação: Aprovado por maioria com a abstençDeliberação: Aprovado por maioria com a abstençDeliberação: Aprovado por maioria com a abstençDeliberação: Aprovado por maioria com a abstenção doão doão doão dos Srs.s Srs.s Srs.s Srs.    Vereadores Vereadores Vereadores Vereadores Carlos Silva e Carlos Silva e Carlos Silva e Carlos Silva e 

Nuno Mascarenhas.Nuno Mascarenhas.Nuno Mascarenhas.Nuno Mascarenhas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3 Ponto 3 Ponto 3 Ponto 3 ––––    Apresentação, discussão e votação do AnteApresentação, discussão e votação do AnteApresentação, discussão e votação do AnteApresentação, discussão e votação do Ante----projecto e localização do Centro de projecto e localização do Centro de projecto e localização do Centro de projecto e localização do Centro de 

Dia.Dia.Dia.Dia.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Antes da apresentação do projecto por parte do Arquitecto Miguel Falcão, o Presidente 

começou por referir que este projecto resulta de um Protocolo entre a Câmara Municipal 

de Sines e a GRALHA – Associação para o Desenvolvimento de Porto Covo. ----------------  

O Sr. Arquitecto Miguel Falcão fez a apresentação do projecto. -------------------------------  

Após a apresentação do ante-projecto o Presidente da Câmara, referiu que esta obra é 

muito importante para Porto Covo e crê que a sua localização não é polémica, informou 

ainda que a Segurança Social já deu parecer favorável. ----------------------------------------  

DelibeDelibeDelibeDeliberação: Aprovado por unanimidade.ração: Aprovado por unanimidade.ração: Aprovado por unanimidade.ração: Aprovado por unanimidade.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

Após a apresentação dos pontos da ordem de trabalhos, o Presidente da Câmara deu a 

palavra aos munícipes para se pronunciarem sobre os mesmos. -------------------------------  

O Sr. Lamelas, pediu a palavra, na qualidade de promotor do Loteamento onde se prevê a 

instalação da Casa de Velório pensa que chocará, contudo concorda com a obra de  se fazer 

uma nova casa de velório, mas que lhe choca o local onde irá ser instalada, pois fica 

próximo de zona residencial. -------------------------------------------------------------------  

Existe ainda segundo o Sr. Lamelas o aspecto arquitectónico deveria enquadrar-se mais 

com a zona em causa, o projecto aqui apresentado tem um estilo muito moderno. -----------   

O arquitecto Bruno Silva, em resposta ao Sr. Lamelas referiu que a questão da localização 

não foi decidida pelo Gabinete pelo qual trabalha e que houve o cuidado por parte deste de 

não chocar com as construções existentes, a sua preocupação foi minimizar o impacto e 

que em relação ao estilo arquitectónico é uma solução adequada aos dias de hoje. -----------  

O Sr. Ferreira Costa pediu a palavra para comunicar que em relação à crítica que foi feita 

de que esta reunião ser eleitoralista, por estarmos a 1 mês das eleições, a crítica segundo a 

sua opinião seria igual se fosse 6 meses atrás.---------------------------------------------------  

Não estavam ainda reunidas as condições para aprovar, uma vez que as candidaturas só 

foram aprovadas agora. --------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao Porto Covo ter sido esquecido e tudo o que a Câmara Municipal fez em relação 

por exemplo ao artigo 47º, uma luta que durou anos e foi esta Câmara, com este executivo 
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que resolveu a situação e desbloqueou o arranque das obras que são muito importantes 

para o turismo em Porto Covo ------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara, referiu que nunca houve tantas obras em Porto Covo, como as 

projectadas e realizadas por este executivo. Nunca houve um volume de investimentos 

como aquele que hoje foi aqui anunciado,  -----------------------------------------------------  

O Presidente a Câmara referiu ainda que as polémicas existem e são no geral saudáveis, e 

que foi pertinente ouvir todas as opiniões das pessoas que participaram nesta reunião, que 

estamos num novo quadro politico e que este é um momento histórico para Sines. ----------  

Mencionou ainda que Porto Covo é o nosso centro turístico por excelência e que é nosso 

propósito continuar a realizar estas obras e projectos de interesse e alcance para o 

desenvolvimento de Porto Covo. ---------------------------------------------------------------  

ENCERRAMENCERRAMENCERRAMENCERRAMENTO: ENTO: ENTO: ENTO:     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

A presente acta considerou-se aprovada por minuta aquando da realização da respectiva reunião, 

nos termos do nº 3 do art. 92º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei nº 5-A/02, 

de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a 

reunião.

 Eram 23:50 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

E eu,_____________________________________________________________________, 
Dora da Conceição Gonçalves Bruno Salvador, Secretária, que lavrei a presente acta, a 
subscrevo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente, 

_________________________________ 


