
Feriado Municipal
08 de Setembro de 2022

Exa. ma Senhora Presidente da Assembleia Municipal;
Ex. mo Senhor Deputado à Assembleia da República (Nelson Brito);
Ex. mas Senhoras e Senhores Vereadores;
Ex. mas Senhoras e Senhores Presidentes de Junta de Freguesia;
Ex. mas Senhoras e Senhores Deputados Municipais;
Ex. mas e Ex. mos Representantes das Autoridades Civis, Religiosas e Militares;
Caro António Quaresma;
Caro José Alberto;
Cara Mariana Martins;
Minhas Senhoras e Meus Senhores convidados, familiares, amigos e Odemirenses aqui presentes.

Este é o momento fundador de um novo modelo de reconhecimento do mérito e honra municipais. É o momento de atribuição dos 
mais altos galardões do nosso concelho a quem consagrou uma vida, uma ação ou um serviço significativo em prol do nosso 
concelho.

Reconhecer quem contribuiu para que hoje, bem como amanhã, sejamos um concelho com mais qualidade de vida, um concelho 
com referências e um concelho com orgulho é um ato que deve ocorrer no dia do município, no feriado municipal.

Queremos que este passe a ser o momento mais alto do nosso calendário municipal onde honremos a nossa memória, o nosso 
presente e o nosso futuro.

Este momento tinha de ser num lugar com carga de identidade e, se o rio Mira é um elemento, também ele um lugar, que liga o 
nosso concelho do interior ao litoral, a Igreja da Misericórdia é o nosso centro e pode muito bem ser o nosso coração.

A Igreja da Misericórdia simboliza um lugar com história, mas que ainda tem mais histórias por descobrir; é uma obra já madura, 
mas que também está por fazer; e simboliza muito bem um papel de futuro que ainda está por cumprir. 

Esse simbolismo tem a mesma marca de um trabalho autárquico que queremos imprimir neste mandato. Trazer a cultura e o nosso 
património para o centro de novas oportunidades, sejam elas de emprego, de qualidade de vida e, acima de tudo, de aumentarmos o 
nosso sentido coletivo de futuro!   

Minhas Senhoras e Meus Senhores

Hoje distinguimos três grandes pessoas que representam três diferentes gerações de Odemirenses, todas elas, um trabalho 
singular em prol do nosso concelho e constituem-se como exemplos singulares de todas as pessoas para quem temos vindo a 
desenvolver, durante este primeiro ano, ações e propostas de política pública.

Prometemos que o primeiro ano seria dedicado a ouvirmos as equipas internas para melhor alteramos a nossa estrutura orgânica 
e foi isso que fizemos! Hoje temos uma estrutura orgânica completamente alterada e ela é a base em que confiamos para cumprir-
mos o nosso mandato.

Assumimos que queríamos criar um espaço alargado de participação cidadã e criamos o “Fórum do Território”. Promovemos uma 
discussão longa e muito acalorada sobre o Plano de Urbanização da Área de Fracionamento Ilegal da Propriedade Rústica a Norte 
de Vila Nova de Milfontes. Sobre este processo queria sublinhar que, tendo sido aprovado na última reunião de câmara, viveremos, 
na próxima Assembleia Municipal (ainda em setembro) um momento histórico se formos capazes de fechar este processo que 
persiste há décadas. São décadas de precaridade e de incerteza que terminam este ano.
Comprometemo-nos que trabalharíamos na construção de um pacto para o uso sustentável da água e já existe uma proposta global 
que tudo faremos para fechar em breve.

Dissemos que iríamos reforçar a relação com as nossas juntas de freguesia e é, já hoje, um facto a alteração dos contratos interad-
ministrativos e dos acordos de transferências de competências. Estas alterações são um reforço significativo da capacidade das 
Juntas de Freguesia promoverem a qualidade de vida em cada uma das nossas ruas, em cada uma das nossas aldeias e em cada 
uma das nossas vilas.

Afirmamos que iríamos ter uma preocupação com a nossa rede viária e que iriamos investir, anualmente, 1 milhão de euros nesta 
nossa prioridade. Ao dia de hoje esta é uma afirmação que corresponde a obra feita nas ruas da vila de São Teotónio, na concretiza-
ção da última fase de requalificação da principal avenida de Vila Nova de Milfontes, nas intervenções realizadas na freguesia de Vale 
Santiago, na Vila de Odemira e, principalmente, com a beneficiação do troço da estrada municipal entre São Luís e Monte da 
Estrada.

Este investimento, reafirmamos aqui hoje, fará parte de uma política de todos os anos e terá em conta, também, as estradas 
nacionais. É por isso que já estamos a preparar o lançamento, ainda este ano, de um conjunto de intervenções nas nossas ruas e 
estradas que queremos concretizar em 2023 e é por isso mesmo que temos a garantia, de parte do IP, de uma intervenção alargada 
em parte da sua rede. Estaremos muito próximos e interventivos nesta matéria.

Aos nossos jovens prometemos soluções de habitação e, conforme prometido, fecharemos a disponibilização de 50 lotes, sendo 
que dos 25 iniciais, 20 já têm dono.

Porque aos nossos jovens prometemos ajudar a concretizar projetos de vida investimos fortemente na possibilidade, que estamos 
prestes a garantir termos a oferta de ensino superior em Odemira e em garantir um polo do centro de biotecnologia agrícola e 
agroalimentar do Alentejo.

Também pelo futuro dos nossos jovens assumimos as competências na Educação e já acolhemos perto de 140 funcionários das 
nossas escolas, estabelecemos um acordo, com um conjunto alargado de entidades do concelho, para implementar atividades de 
enriquecimento curricular e para a confeção das refeições para todos os nossos alunos. Neste domínio importa salientar as obras 
iniciadas na EB1/JI de São Martinho das Amoreiras e a adjudicação da obra do Centro Escolar de São Luís.

Na Saúde, ajudamos nas obras e projetos das extensões de saúde de São Martinho das Amoreiras e de São Luís. Apadrinhamos, 
com muita satisfação, a concretização da parceria entre a Junta de Freguesia de Vale Santiago e o Ministério da Saúde para a 
concretização do primeiro balcão online do SNS de todo o Alentejo. Outros se seguirão nas nossas aldeias.

Finalmente, neste primeiro ano, prometemos a revisitação do projeto cultural “O Museu Somos Todos” e é com orgulho que posso 
anunciar que vamos apresentar essa proposta de projeto de futuro no próximo dia 17 de setembro neste mesmo lugar.

Como disse alguém um dia “a cultura é o único bem comum que dividido por todos não diminui e sim aumenta” e é assim porque a 
cultura enriquece territórios, cria oportunidades novas, faz pontes entre aqueles que não se conhecem e toca todas as pessoas.

É por isso que acreditamos que Odemira pode encontrar, na cultura, mais um desígnio de desenvolvimento e é nisso que, também, 
estamos a trabalhar.

Minhas Senhoras e Meus Senhores

Os discursos não são só palavras ditas, são também palavras sentidas. Todas elas, ditas e escritas, são passíveis de nos pergunta-
rem por elas e foi isso que tentei fazer de forma ligeira nos últimos minutos. Digo isto porque este momento pode e deve ser 
também momento de prestar contas.

Mas este é, mais do que tudo, um momento para palavras sentidas e é nesse sentido que gostaria de agradecer à Mariana o 
exemplo que é para os nossos jovens. O exemplo do talento que não desiste, mesmo que fique longe dos centros, mesmo que os 
apoios não tenham sido os que esperava e mesmo que as dificuldades parecessem gigantes ela soube vencer cada dificuldade com 
a garra e o talento que são só seus e só a si se devem. A ela e à sua família queria deixar o meu profundo respeito por terem 
sempre acreditado e isso ser uma inspiração para todos os nossos jovens.

Ao José Alberto gostaria de agradecer tudo o que me ensinou e tudo o que partilhamos desde a nossa tomada de posse em 3 de 
Novembro de 2005. O teu amor por este concelho e a tua forma de olhar para tudo o que ainda faltava fazer, mais do que para o que 
já estava feito, foi uma inspiração que sempre me tem acompanhado. Foi uma honra e um privilégio poder dizer que aprendi a ser 
autarca contigo, que partilhamos sonhos, projetos e angústias sobre e para o futuro do nosso concelho. É um gosto incalculável ser 
eu entregar-te a medalha de honra municipal e acredita que esse gosto é partilhado por todas e todos os que tiveram oportunidade 
de trabalhar contigo.

Ao António Quaresma gostaria apenas de lhe dizer aquilo que ele já sabe: é uma das pessoas que mais admiro e sou grato todos os 
dias por dizer que conheço o António Quaresma. Sei que já sabe que faz parte da história do nosso concelho, espero que saiba que 
está no coração de muita gente e que as suas histórias sobre a nossa história serão contadas vezes sem conta por muitas e muitas 
gerações.

Ellen Jonhson disse um dia que “a dimensão dos nossos sonhos deve, sempre, ser maior do que aquela que pensamos ser a nossa 
capacidade para os realizar. Se os nossos sonhos não nos assustarem é porque não são grandes o suficiente!”

Mariana, José Alberto e António Quaresma, por vós, pela dimensão dos vossos sonhos, hoje é um dia em que me sinto muito feliz 
por ser presidente da Câmara Municipal de Odemira. E são estes dias e estes momentos que nos lembram que estamos ao serviço 
do mais belo e singular concelho do mundo.

É também por tudo isto que quero, aqui e hoje, reforçar este compromisso de, com todos vós, com todos os Odemirenses, tudo dar 
para tornar este nosso concelho no melhor lugar do mundo para viver.

Juntos vamos conseguir!

Viva Portugal
Viva Odemira
Viva os Odemirenses!

1/2



Feriado Municipal
08 de Setembro de 2022

Exa. ma Senhora Presidente da Assembleia Municipal;
Ex. mo Senhor Deputado à Assembleia da República (Nelson Brito);
Ex. mas Senhoras e Senhores Vereadores;
Ex. mas Senhoras e Senhores Presidentes de Junta de Freguesia;
Ex. mas Senhoras e Senhores Deputados Municipais;
Ex. mas e Ex. mos Representantes das Autoridades Civis, Religiosas e Militares;
Caro António Quaresma;
Caro José Alberto;
Cara Mariana Martins;
Minhas Senhoras e Meus Senhores convidados, familiares, amigos e Odemirenses aqui presentes.

Este é o momento fundador de um novo modelo de reconhecimento do mérito e honra municipais. É o momento de atribuição dos 
mais altos galardões do nosso concelho a quem consagrou uma vida, uma ação ou um serviço significativo em prol do nosso 
concelho.

Reconhecer quem contribuiu para que hoje, bem como amanhã, sejamos um concelho com mais qualidade de vida, um concelho 
com referências e um concelho com orgulho é um ato que deve ocorrer no dia do município, no feriado municipal.

Queremos que este passe a ser o momento mais alto do nosso calendário municipal onde honremos a nossa memória, o nosso 
presente e o nosso futuro.

Este momento tinha de ser num lugar com carga de identidade e, se o rio Mira é um elemento, também ele um lugar, que liga o 
nosso concelho do interior ao litoral, a Igreja da Misericórdia é o nosso centro e pode muito bem ser o nosso coração.

A Igreja da Misericórdia simboliza um lugar com história, mas que ainda tem mais histórias por descobrir; é uma obra já madura, 
mas que também está por fazer; e simboliza muito bem um papel de futuro que ainda está por cumprir. 

Esse simbolismo tem a mesma marca de um trabalho autárquico que queremos imprimir neste mandato. Trazer a cultura e o nosso 
património para o centro de novas oportunidades, sejam elas de emprego, de qualidade de vida e, acima de tudo, de aumentarmos o 
nosso sentido coletivo de futuro!   

Minhas Senhoras e Meus Senhores

Hoje distinguimos três grandes pessoas que representam três diferentes gerações de Odemirenses, todas elas, um trabalho 
singular em prol do nosso concelho e constituem-se como exemplos singulares de todas as pessoas para quem temos vindo a 
desenvolver, durante este primeiro ano, ações e propostas de política pública.

Prometemos que o primeiro ano seria dedicado a ouvirmos as equipas internas para melhor alteramos a nossa estrutura orgânica 
e foi isso que fizemos! Hoje temos uma estrutura orgânica completamente alterada e ela é a base em que confiamos para cumprir-
mos o nosso mandato.

Assumimos que queríamos criar um espaço alargado de participação cidadã e criamos o “Fórum do Território”. Promovemos uma 
discussão longa e muito acalorada sobre o Plano de Urbanização da Área de Fracionamento Ilegal da Propriedade Rústica a Norte 
de Vila Nova de Milfontes. Sobre este processo queria sublinhar que, tendo sido aprovado na última reunião de câmara, viveremos, 
na próxima Assembleia Municipal (ainda em setembro) um momento histórico se formos capazes de fechar este processo que 
persiste há décadas. São décadas de precaridade e de incerteza que terminam este ano.
Comprometemo-nos que trabalharíamos na construção de um pacto para o uso sustentável da água e já existe uma proposta global 
que tudo faremos para fechar em breve.

Dissemos que iríamos reforçar a relação com as nossas juntas de freguesia e é, já hoje, um facto a alteração dos contratos interad-
ministrativos e dos acordos de transferências de competências. Estas alterações são um reforço significativo da capacidade das 
Juntas de Freguesia promoverem a qualidade de vida em cada uma das nossas ruas, em cada uma das nossas aldeias e em cada 
uma das nossas vilas.

Afirmamos que iríamos ter uma preocupação com a nossa rede viária e que iriamos investir, anualmente, 1 milhão de euros nesta 
nossa prioridade. Ao dia de hoje esta é uma afirmação que corresponde a obra feita nas ruas da vila de São Teotónio, na concretiza-
ção da última fase de requalificação da principal avenida de Vila Nova de Milfontes, nas intervenções realizadas na freguesia de Vale 
Santiago, na Vila de Odemira e, principalmente, com a beneficiação do troço da estrada municipal entre São Luís e Monte da 
Estrada.

Este investimento, reafirmamos aqui hoje, fará parte de uma política de todos os anos e terá em conta, também, as estradas 
nacionais. É por isso que já estamos a preparar o lançamento, ainda este ano, de um conjunto de intervenções nas nossas ruas e 
estradas que queremos concretizar em 2023 e é por isso mesmo que temos a garantia, de parte do IP, de uma intervenção alargada 
em parte da sua rede. Estaremos muito próximos e interventivos nesta matéria.

Aos nossos jovens prometemos soluções de habitação e, conforme prometido, fecharemos a disponibilização de 50 lotes, sendo 
que dos 25 iniciais, 20 já têm dono.

Porque aos nossos jovens prometemos ajudar a concretizar projetos de vida investimos fortemente na possibilidade, que estamos 
prestes a garantir termos a oferta de ensino superior em Odemira e em garantir um polo do centro de biotecnologia agrícola e 
agroalimentar do Alentejo.

Também pelo futuro dos nossos jovens assumimos as competências na Educação e já acolhemos perto de 140 funcionários das 
nossas escolas, estabelecemos um acordo, com um conjunto alargado de entidades do concelho, para implementar atividades de 
enriquecimento curricular e para a confeção das refeições para todos os nossos alunos. Neste domínio importa salientar as obras 
iniciadas na EB1/JI de São Martinho das Amoreiras e a adjudicação da obra do Centro Escolar de São Luís.

Na Saúde, ajudamos nas obras e projetos das extensões de saúde de São Martinho das Amoreiras e de São Luís. Apadrinhamos, 
com muita satisfação, a concretização da parceria entre a Junta de Freguesia de Vale Santiago e o Ministério da Saúde para a 
concretização do primeiro balcão online do SNS de todo o Alentejo. Outros se seguirão nas nossas aldeias.

Finalmente, neste primeiro ano, prometemos a revisitação do projeto cultural “O Museu Somos Todos” e é com orgulho que posso 
anunciar que vamos apresentar essa proposta de projeto de futuro no próximo dia 17 de setembro neste mesmo lugar.

Como disse alguém um dia “a cultura é o único bem comum que dividido por todos não diminui e sim aumenta” e é assim porque a 
cultura enriquece territórios, cria oportunidades novas, faz pontes entre aqueles que não se conhecem e toca todas as pessoas.

É por isso que acreditamos que Odemira pode encontrar, na cultura, mais um desígnio de desenvolvimento e é nisso que, também, 
estamos a trabalhar.

Minhas Senhoras e Meus Senhores

Os discursos não são só palavras ditas, são também palavras sentidas. Todas elas, ditas e escritas, são passíveis de nos pergunta-
rem por elas e foi isso que tentei fazer de forma ligeira nos últimos minutos. Digo isto porque este momento pode e deve ser 
também momento de prestar contas.

Mas este é, mais do que tudo, um momento para palavras sentidas e é nesse sentido que gostaria de agradecer à Mariana o 
exemplo que é para os nossos jovens. O exemplo do talento que não desiste, mesmo que fique longe dos centros, mesmo que os 
apoios não tenham sido os que esperava e mesmo que as dificuldades parecessem gigantes ela soube vencer cada dificuldade com 
a garra e o talento que são só seus e só a si se devem. A ela e à sua família queria deixar o meu profundo respeito por terem 
sempre acreditado e isso ser uma inspiração para todos os nossos jovens.

Ao José Alberto gostaria de agradecer tudo o que me ensinou e tudo o que partilhamos desde a nossa tomada de posse em 3 de 
Novembro de 2005. O teu amor por este concelho e a tua forma de olhar para tudo o que ainda faltava fazer, mais do que para o que 
já estava feito, foi uma inspiração que sempre me tem acompanhado. Foi uma honra e um privilégio poder dizer que aprendi a ser 
autarca contigo, que partilhamos sonhos, projetos e angústias sobre e para o futuro do nosso concelho. É um gosto incalculável ser 
eu entregar-te a medalha de honra municipal e acredita que esse gosto é partilhado por todas e todos os que tiveram oportunidade 
de trabalhar contigo.

Ao António Quaresma gostaria apenas de lhe dizer aquilo que ele já sabe: é uma das pessoas que mais admiro e sou grato todos os 
dias por dizer que conheço o António Quaresma. Sei que já sabe que faz parte da história do nosso concelho, espero que saiba que 
está no coração de muita gente e que as suas histórias sobre a nossa história serão contadas vezes sem conta por muitas e muitas 
gerações.

Ellen Jonhson disse um dia que “a dimensão dos nossos sonhos deve, sempre, ser maior do que aquela que pensamos ser a nossa 
capacidade para os realizar. Se os nossos sonhos não nos assustarem é porque não são grandes o suficiente!”

Mariana, José Alberto e António Quaresma, por vós, pela dimensão dos vossos sonhos, hoje é um dia em que me sinto muito feliz 
por ser presidente da Câmara Municipal de Odemira. E são estes dias e estes momentos que nos lembram que estamos ao serviço 
do mais belo e singular concelho do mundo.

É também por tudo isto que quero, aqui e hoje, reforçar este compromisso de, com todos vós, com todos os Odemirenses, tudo dar 
para tornar este nosso concelho no melhor lugar do mundo para viver.

Juntos vamos conseguir!

Viva Portugal
Viva Odemira
Viva os Odemirenses!

1/2


