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O processo do PP da Zona Histórica
A compreensão de pertença a uma cultura singular, que caracteriza 
um grupo humano específico como algo de original, está na base do 
sentimento de auto-estima e felicidade de algumas populações.

Um  grupo  populacional  fortalece  a  sua  identidade,  e 
consequentemente a sua auto-estima, ao rever-se no seu património 
cultural  e  arquitectónico,  assumindo  assim  um  espaço  próprio, 
dentro da sociedade global.

Este  sentimento  é  particularmente  importante  na  Europa,  cuja 
riqueza  fundamental  baseia-se  precisamente  no  aprofundamento 
enriquecedor das originalidades de todos os seus povos.

No  caso  específico  de  Olhão,  dentro  do  contexto  do  Algarve,  o 
património arquitectónico, além de ter a importância de sustentar 
uma identidade cultural própria, tem ainda a importância de ser um 
capital  que  pode  ser  rentabilizado  do  ponto  de  vista  económico 
através do turismo e do comércio.

A estratégia turística do Algarve, baseado apenas na praia e sol, está 
actualmente  esgotada,  pelo  que  se  torna  importante  valorizar  as 
singularidades culturais.

É crescente o número de turistas que reagem ao turismo massificado 
das praias e procura o que é original!

Olhão  e  o  seu  património  original  têm  aqui  a  sua  oportunidade 
porque Olhão tem singularidades fortes!

É talvez a única localidade europeia que se construiu à imagem do 
vizinho  muçulmano  do  Norte  de  África,  só  após  1715,  data  da 
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primeira habitação construída em alvenaria, não sendo recordação 
dos tempos islâmicos do Algarve.

Por outro lado, a arquitectura “cubista” de Olhão, é única também 
porque tem pormenores que não existem em nenhum outro local do 

Mundo.  Tal  como  o  Dr.  Francisco  Fernandes  Lopes*  definiu 
sinteticamente  em  vários  escritos,  a  arquitectura  “cubista” 
caracteriza-se por casas, sempre brancas, fechadas por um terraço-
soteia, com parapeito alto, com acesso pelo quintal ou de dentro da 
própria casa e acabando numa “guarita”, ou pangaio, sob o qual na 
face plana do topo, que é um pequeno terraço, e tendo parapeitos, 
formam  então  o  chamado  mirante  onde,  sobre  este,  pode  ainda 
aparecer  um  novo  mirante,  o  contra-mirante,  sendo  a  chaminé 
sempre cúbica e simples.

Torna-se assim importante a revalorização desta zona histórica para 
a  cidade,  mas  também  para  o  Algarve  e  até  o  País,  no  contexto 
europeu.

A forma correcta ou incorrecta como o processo de elaboração do 
futuro plano de pormenor desta zona histórica se desenvolver, será 
um sinal da existência ou não de capacidade política nacional para 
promovermos o nosso património de forma sustentável.

* Francisco Fernandes Lopes (1884-1969) foi um intelectual olhanense enciclopédico que, 
embora sendo médico, notabilizou-se sobretudo como compositor musical, musicógrafo, 
historiador, filósofo, etnógrafo, inventor, etc., e que privou com muitos intelectuais nacionais e 
estrangeiros da sua época (Fernando Pessoa, Pulido Valente, Almada Negreiros, Luís e Pedro de 
Freitas Branco, Castro Freire, Câmara Reis, Rui Coelho, Carlos Amaro, Carlos Olavo, Israel 
Anahory, Ivo Cruz).
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HISTORIAL DA CONSULTA PÚBLICA

2008
Data Constatámos ou fizemos. Obs.

28/Maio/2008 Deliberação camarária em mandar 
elaborar o Plano de Pormenor da 
Zona Histórica da Cidade de Olhão.

Informação colhida em 
Aviso da C.M.O. 
publicado no jornal 
Olhanense a 
15/Julho/2008

30/Junho/2008 Reunião da Assembleia Municipal de 
Olhão. Presidente da Câmara não fala 
no início da consulta pública no dia 
seguinte.

Constatado 
posteriormente.

1/Julho/2008 Publicação no Diário da República do 
Aviso da Câmara Municipal de Olhão 
n.º 19159/2008

Diário da República
 

2/Julho/2008 Publicado no jornal “Correio da 
Manhã” e” Diário de Notícias”,  Aviso 
que anuncia o prazo para consulta 
pública com início no dia anterior.

 Nos jornais, no interior, 
sem destaque e 
ignorado pela 
generalidade 
(totalidade) da 
população olhanense.

18/Julho/2008 O anterior Aviso é publicado no jornal 
Olhanense (com a data de 15/07/08)

Jornal o Olhanense
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18/Julho/08 Cidadão procura consultar 
documentação na Junta de Freguesia 
de Olhão, local onde obrigatoriamente 
devia estar, sem êxito por tal não 
existir aí e apresenta por escrito 
pedido para tal à presidente da Junta.

Carta, em resposta, da 
Presidente da Junta 
onde reconhece que a 
documentação não 
estava na Junta

18/Julho/2008 O processo não existia de facto neste 
dia para consulta pública na sede da 
Junta de Freguesia de Olhão

22/Julho/2008 Reclamação da associação cultural 
APOS, (Associação de Valorização do 
Património Cultural e Ambiental de 
Olhão) junto do IGAL

reclamação

28/Julho/2008 -Fim prazo para consulta pública.
-Reclamação de um cidadão junto do 
IGAL.
-Entrega de pelo menos três propostas 
de alterações, da APOS, do cidadão 
José Castanheira e de Raúl Coelho.

Reclamação

29/Julho/2008 Carta protesto enviada por um 
cidadão ao Presidente da Assembleia 
Municipal de Olhão, Dr. Filipe 
Ramires

carta

Todo o mês de Julho Não foi afixado qualquer aviso nos 
“lugares de costume”

 Constatámos 

Todo o mês de Julho Não foi disponibilizada no site da 
Câmara qualquer informação, 
obrigatória, sobre o assunto
 

Reconhecido, 
posteriormente, pelo 
Presidente da Câmara, 
Eng. Francisco Leal na 
entrevista ao jornal 
barlavento em

11/Agosto/2008 Carta dirigida pela APOS às bancadas 
do PS, PSD e CDU

Carta

 3/Setembro/2008 Entrevista do Presidente da Câmara 
de Olhão, Eng. Francisco Leal, ao 
jornal “barlavento”.
É anunciado, nesta entrevista, por 
iniciativa no momento do 
alargamento do prazo até dia 3 de 
Setembro.

 
- edição em papel a 
28/08/08
-edição  online a 
3/09/08
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11/Setembro/2008 Resposta do Presidente da Assembleia 
Municipal a carta/protesto de 29 de 
Julho

Carta

16/Setembro/2008 Carta com informação de como o 
processo tinha decorrido até 
11/Agosto para todos os Grupos 
Parlamentares na Assembleia da 
República, para a Provedoria de 
Justiça, PGR e IGAL.

18/Setembro/2008 Perguntámos por carta ao presidente 
da Câmara que nos informasse em 
que locais foram afixados, conforme a 
lei exige e qual o funcionário que os 
afixou.

Carta 

9/Outubro/2008 PGR confirma que Somos Olhão! 
Cidadania Activa, tem legitimidade 
para requerer intimação judicial com 
vista à satisfação integral dos pedidos 
de informação formulados à Câmara.

Ofício 

14/Outubro/2008 Ministro do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Regional responde 
ao deputado José Soeiro (PC) a dizer 
a C. C. Desenvolvimento Regional 
-Algarve  apenas sabe pelo Diário da 
República  que a Câmara ia elaborar o 
Plano de Pormenor, não tendo esta 
remetido qualquer elemento nem 
solicitado qualquer tipo de 
acompanhamento à Comissão de 
Coordenação D. R-A

Carta 

15/Outubro/2008 Perguntámos por carta o presidente da 
Câmara pelos resultados da consulta 
pública.
Qual a redacção final dos Termos de 
Referência.

Carta 

20/Outubro/2008 Resposta do Ministro dos Assuntos 
Parlamentares à deputada Alda de 
Macedo (BE) a informar que os factos 
denunciados foram transmitidos ao 
IGAL para tomada de esclarecimentos 
junto da Câmara

Carta 

23/Outubro/2008 Provedoria da Justiça comunica 
abertura de Processo

Ofício 
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Todas as cartas do Somos Olhão! para a Câmara de Olhão, na pessoa do 
seu presidente, invocaram expressamente a exigibilidade da resposta ao 
abrigo da lei.

De  todas  foi  dado  a  conhecer  às  bancadas  partidárias  na  Assembleia 
Municipal e ao seu presidente.

A partir de Outubro SO! passou a dar também conhecimento a todos os 
vereadores, por suspeita que o presidente não lhes dava conhecimento.

A nenhuma destas cartas com pedidos de informação o presidente ou a 
Câmara, responderam.

Este documento vai ser entregue à eurodeputada Ilda Figueiredo, no dia 
12 de Dezembro de 2008, a quem Somos Olhão! pede que dentro da sua 
capacidade  de  intervenção  junto  do  Parlamento  Europeu  e  outras 
instâncias comunitárias interceda pelas vias possíveis para a reposição da 
legalidade, pela observância dos princípios democráticos da transparência 
na administração local para que o actual processo do Plano de Pormenor 
da Zona Histórica da Cidade de Olhão não se torne num dado irreversível, 
com todos os prejuízos que trará para Olhão.

Somos Olhão! vai fazer chegar a outros representantes dos portugueses no 
Parlamento Europeu, a organismos e instâncias comunitárias documento 
de idêntico teor.

Olhão, 12 de Dezembro de 2008-12-11
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Somos Olhão!

http://somosolhao.blogs.sapo.pt


