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----------ACTA DA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA VINTE DE DEZEMBRO DO ANO 

DE DOIS MIL E UM:---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Aos vinte dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e um, realizou-se, na sala da 

Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Zambujeirense, na Zambujeira do Mar, uma 

sessão ordinária da Assembleia Municipal, presidida pelo senhor Manuel Amaro Freire 

Marreiros Figueira, secretariado pelo senhor Manuel da Luz Guerreiro (Segundo Secretário) e 

pelo senhor Filipe Palma (Primeiro Secretário).----------------------------------------------------------

----------A sessão foi convocada pelo Presidente da Assembleia ao abrigo do número um, do 

artigo quadragésimo nono da Lei cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 

Setembro, conjugado com o disposto na alínea b) do número um do artigo décimo quarto do 

respectivo Regimento, com a seguinte Ordem de Trabalhos.------------------------------------------- 

----------------------------I – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------- 

----------1. Apreciação e aprovação da acta da reunião das sessão extraordinária de 20/11/2001;- 

----------2. Leitura de expediente;---------------------------------------------------------------------------

----------3. Apreciação de assuntos de interesse para o concelho.-------------------------------------- 

 --------------------------------II– PERÍODO DA ORDEM DO DIA:------------------------------------ 

----------1. Cumprimento do disposto na alínea e) do nº1 do artº 53º da Lei nº 169/99 de 18/09: 

apreciação;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------2. Fixação de Técnicos no Concelho – Incentivos – Atribuição de terrenos para 

habitação: apreciação e deliberação.----------------------------------------------------------------------- 

------------------III – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO:------------------- 

----------------------------------------ABERTURA DA SESSÃO----------------------------------------- 

----------Pelas quinze horas, o senhor Presidente da Assembleia declarou, nos termos da Lei, 

aberta a sessão e, depois de saudar os presentes, passou a palavra ao senhor Segundo Secretário 
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que procedeu à chamada, tendo-se verificado, após algumas chegadas mais tardias, a presença 

de trinta membros da Assembleia, a saber os senhores Alberto Fernando Silva Jaques Pedras, 

Amâncio Francisco Mendes da Piedade, Aníbal Mendes Simão, António Augusto Fernandes 

Alves Paulino, António Eduardo Guerreiro Silva, António Maria de Jesus Guerreiro, Dominic 

Robin Cross, Dulce Loução de Matos Raposo, Filipe José Guerreiro Palma, Horácio de 

Oliveira Gonçalves, Humberto Inácio da Encarnação, João Maria Salvador, Joaquim Maria da 

Silva Rodrigues, Joaquim Maurício Conceição Rosa, Jorge Martins Parreira, José David 

Fernandes Geraldo, José Henrique Lopes, José Manuel da Silva, José Manuel Guerreiro, José 

Manuel Reis Guerreiro, José Maria Joana, José da Silva Valério, Manuel Amaro Freire 

Marreiros Figueira, Manuel da Luz Guerreiro, Maria Emídia José Gomes da Silva, Maria 

Manuela da Silva Soares Guerreiro, Mário Neves Páscoa Conceição, Oliveiros Maria da Silva, 

Raúl Manuel Carrilo da Silva Vicente e Rui Boura Xavier e, ausentes os senhores António 

Carlos da Silva Vilhena Roberto, Catarina da Luz Martiniano Ramos, Presidente da Junta de 

Freguesia de Bicos, José Campos da Silva, José Manuel Guerreiro Ferreira da Silva, Presidente 

da Junta de Freguesia de São Luís, Manuel Bartolomeu Afonso Palma e Manuel José Silva 

Correia, Presidente da Junta de Freguesia de Sabóia.---------------------------------------------------- 

----------Do executivo da Câmara Municipal de Odemira, esteve presente o senhor António 

Manuel Camilo Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Odemira e o senhor Carlos 

Alberto Silva Oliveira, Vereador eleito pelo Partido Socialista.--------------------------------------- 

----------Reportando-se às faltas verificadas nas sessões anteriores, o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal informou que, à sessão ordinária realizada no dia vinte e oito de 

Setembro do corrente ano, não haviam justificado as faltas os senhores António Augusto 

Fernandes Alves Paulino, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara-a-Velha e Manuel 

Bartolomeu Afonso Palma. À sessão extraordinária de vinte e três de Outubro do corrente ano, 

não haviam justificados as faltas os senhores Alberto Fernando Silva Jaques Pedras, António 
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Maria de Jesus Guerreiro, Dominic Robin Cross, Filipe José Guerreiro Palma, José Henrique 

Lopes, José Manuel Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de Relíquias, José Maria 

Joana, Manuel Bartolomeu Afonso Palma, Manuel José Silva Correia, Presidente da Junta de 

Freguesia de Sabóia, Maria Emídia José Gomes da Silva, Maria Manuela Silva Soares 

Guerreiro, Mário Neves Páscoa Conceição, Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho 

das Amoreiras, Oliveiros Maria da Silva, Pedro Miguel Campos Rodrigues e Raúl Manuel 

Carrilo da Silva Vicente, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes. 

Finalmente à sessão extraordinária de vinte de Novembro do corrente ano, não haviam 

justificado as faltas os senhores António Augusto Fernandes Alves Paulino, Presidente da Junta 

de Freguesia de Santa Clara-a-Velha, Dominic Robin Cross, Manuel Bartolomeu Afonso 

Palma, Pedro Miguel Campos Rodrigues e Rui Boura Xavier.----------------------------------------- 

-------------------------I – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------- 

----------Ponto um: APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DA 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE VINTE DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

UM: Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares fotocopiados da 

acta em epígrafe, que fora previamente enviada com a restante documentação para esta sessão, 

foi por isso dispensada a sua leitura e imediatamente submetida à discussão.-----------------------

----------Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente acta, a qual foi 

devidamente aprovada por maioria, correspondendo a catorze votos a favor dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista, sete votos a favor dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, um voto a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata,  

um voto a favor do membro independente, duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista e três abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando 

estavam presentes vinte e oito membros da Assembleia;------------------------------------------------ 

----------Ponto dois: LEITURA DE EXPEDIENTE: A exemplo das sessões anteriores, embora 
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todos os presentes se encontrassem munidos de fotocópias dos mapas-resumo da 

correspondência recebida e expedida desde a última sessão ordinária, o senhor Presidente da 

Assembleia colocou, os respectivos originais, à disposição de eventuais interessados, para 

melhor esclarecimento.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Não se registou qualquer pedido de esclarecimentos.------------------------------------------ 

----------Ponto três: APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O 

CONCELHO: Neste ponto registaram-se várias intervenções por parte dos membros da 

Assembleia Municipal, nomeadamente:-------------------------------------------------------------------

----------O senhor Aníbal Simão, Presidente da Junta de Freguesia de Pereiras-Gare, fez a 

seguinte intervenção:-----------------------------------------------------------------------------------------

----------“Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odemira, dou-lhe os meus parabéns pela 

sua nova reeleição. V. Exª é Presidente do maior Concelho do País, isso requer elevadas 

responsabilidades perante os seus munícipes e naturalmente é nesse campo que tem que 

orientar para o progresso do concelho a favor das populações. Não quero de modo algum deixar 

de lhe manifestar algum apreço pelos seus trabalhos, que tem vindo levando a efeito no 

Concelho, poderia ter feito muito mais (penso que sim).------------------------------------------------ 

----------Odemira nos 20 anos a seguir ao 25 de Abril avançou a um ritmo de desenvolvimento 

que foi considerado por um grupo de visitantes abalançados para o caso que consideraram um 

desenvolvimento acima da média ultrapassando até mesmo o imaginário que estava previsto, o 

que realmente foi confortante para um Presidente que na altura não era V. Exª . É por isso 

mesmo que me debruço a olhar um pouco para traz e ver as obras que foram feitas, quilómetros  

de estradas feitos, águas, esgotos, electrificações, escolas, bairros, barragens, etc, etc. Por tudo 

isto, não fica bem ouvirmos aqui e noutros lugares, dizerem que ninguém tinha feito nada e que 

estava tudo por fazer, acho que não devemos ficar calados a esta linguagem que não considero 

apropriada.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------Senhor Presidente, há dias quando da nossa visita ao concelho, visitamos obras de um 

certo relevo, umas já acabadas outras ainda em construção, foi uma satisfação para mim ver 

desde Vila Nova, Almograve, Zambujeira, Azenha do Mar, S. Teotónio, Moitinhas e Pereiras-

Gare, da qual sou Presidente da Junta, até final do ano as obras em marcha são da sua 

competência mereceram o meu apreço.-------------------------------------------------------------------- 

----------Senhor Presidente, como sabe o nosso interior continua num esquecimento, é preciso 

que faça um grande esforço para o levar a um ponto satisfatório, eu como vivo no interior 

conheço que o interior só pode avançar na construção de boas estradas, luz eléctrica, águas, 

esgotos, uma cobertura médica razoável, são alguns dos pontos fundamentais para que as 

pessoas se sintam mais ou menos satisfeitas no lugar onde habitam. Aqui fica um alerta senhor 

Presidente, quando V. Exª tomou posse há quatro anos a estrada 1191, estava a meio dos 

trabalhos de terraplanagem, esteve quase quatro anos parada, sei que houve serviços 

burocráticos que levaram o seu tempo, mas foram quatro anos. A estrada em causa a 1191, que 

vai ligar Pereiras-Gare à via rápido Lisboa-Algarve, aproxima esta aldeia das terras 

circunvizinhas, contribui para o desenvolvimento de toda a região, tanto no escoamento de toda 

a matéria prima ali criada como estrada de passagem e a servir também a nossa costa litoral, no 

entanto fiquei muito desapontado com o desabafo de alguns Presidentes das Juntas ao dizerem 

que havia outras prioridades para gastar o dinheiro sem ser na estrada de Pereiras-Gare. 

Senhores Presidentes das Juntas, 18 anos de atraso ainda acham muita pressa? Já há tempos 

aqui houve nesta Assembleia, também quem contrariou o alargamento da estrada 1190 da 

Portela da Piçarra a Pereiras-Gare, 5 Km.-----------------------------------------------------------------

----------Senhor Presidente da Câmara Municipal, não concordo de maneira nenhuma com a 

ideia destes deputados e ainda por cima alguns Presidentes das Juntas o que se torna altamente 

preocupante ouvir opiniões desta natureza, especialmente dirigidas a Pereiras-Gare, quando 

sabemos que temos tido inimigos ferozes da parte de elementos da sua área política.-------------- 
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----------Senhor Presidente da Câmara Municipal, ao deixar de ser Presidente da Junta de 

Freguesia levo comigo uma mágoa, por não ter visto feito o alcatroamento da 3ª fase das ruas 

de Pereiras-Gare e também o loteamento, foram descuidos grandes de mais para si, senhor 

Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Nunca fui critico a esta Câmara Municipal, talvez por uma questão de bom 

relacionamento com toda a Câmara e velho amigo do Presidente. 25 anos de Assembleia 

Municipal, aos que partiram, aos que chegaram quero manifestar o meu agradecimento a todos 

pela maneira que sempre me trataram.--------------------------------------------------------------------- 

----------Senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhor Presidente da Câmara Municipal, 

senhores Deputados, um grande abraço e muito obrigado.---------------------------------------------- 

------------------------------------Odemira, 20 Dezembro de 2001---------------------------------------- 

---------------------------------------Aníbal Mendes Simão”------------------------------------------------ 

----------O senhor José da Silva disse o seguinte: “Nesta sessão não haverá muitas questões para 

colocar, relativamente aos assuntos de interesse para o concelho, por se tratar da última sessão 

do mandato e em dois mil e dois haverá outros eleitos.-------------------------------------------------

-----Primeiro, quero desejar as felicidades aos novos eleitos quer na Assembleia Municipal, 

quer na Câmara Municipal ou nas Juntas e Assembleias de Freguesia, que vão iniciar um novo 

mandato e que naturalmente estarão todos empenhados em continuar a trabalhar em prol deste 

concelho que é o maior do país, mas ainda com sérias dificuldades, em alguns campos.----------

-----Como eleito do concelho de Odemira, é a última vez que vou estar aqui. Foram vinte anos 

como munícipe e autarca. Procurei em toda a minha actividade política e partidária, fazer o 

melhor que pude e soube. Não fiz tudo o que era possível, até porque nenhum Homem 

consegue fazer tudo o que quer, por causa de condicionalismos na vida e vários factores não o 

permitirem.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Desejo a todos aqueles que vão continuar, quer os da minha força política, quer das outras 
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que foram eleitas para este concelho, que trabalhem com o mesmo espírito que eu trabalhei, 

porque o concelho de Odemira irá beneficiar com isso.-------------------------------------------------

-----Durante estes anos, como autarca convivi com muitas pessoas de várias forças políticas 

nesta Assembleia Municipal, na Câmara Municipal e aprendi com isso. Aprendemos a criticar e 

a reconhecer quando erramos e também que fizemos alguma coisa. Tive o privilégio de 

conviver com três Presidentes da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal e foi 

gratificante, porque convivemos, trabalhámos e discutimos. Também foi gratificante para mim 

ter conhecido o actual Presidente da Assembleia Municipal e reconheço o seu trabalho, 

empenho, a sua independência e imparcialidade, na forma como tratou todos os problemas e 

nunca pôs em causa a questão partidária e tratou todos de igual modo.-------------------------------

-----Desejo a todos muitas felicidades, empenho e espero que esqueçam as diferenças políticas 

e, que trabalhem com um objectivo que é  concelho de Odemira. Termino hoje o meu mandato, 

mas podem contar comigo como amigo fiel e sincero aos interesses do concelho de Odemira”.--

----------O senhor António Eduardo Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, fez a 

seguinte intervenção: “Quando se fala em desenvolvimento do concelho, acho que a prova foi 

dada nestas eleições autárquicas, sem dúvidas. Fica sempre bem a qualquer Presidente da Junta 

de Freguesia defender a sua dama, tal como o senhor Aníbal Simão o fez. Mas penso que há 

situações que são prioritárias e cada um defende a sua localidade. A estrada de Pereiras-Gare 

está parada há quatro anos, mas em Colos há treze anos que uma estrada está projectada, e em 

vinte que não é colocado alcatrão na minha freguesia. Tenho razão e motivos para pedir para lá 

o que no outro tempo não fizeram. Seria por não ter a mesma cor antes? Estamos numa quadra 

festiva, penso que não deveria estar a entrar em despiques”.-------------------------------------------

----------O senhor Dominic Cross disse que: “Com muito gosto servi este Concelho durante os 

quatro anos que passaram e, creio que tivemos reuniões e discussões muito proveitosas para 

este concelho, que bem precisa. Se formos analisá-lo tem ainda graves carências desde redes de 
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água, a esgotos, estradas, electricidade, bairros sociais para as pessoas mais novas se fixarem 

cá, em resumo os problemas primários.--------------------------------------------------------------------

-----Creio que neste mandato lutámos todos para isso, mais ainda não foi possível resolver essa 

questão. É triste, porque deveríamos estar já com outros projectos de evolução tais como acções 

de promoção turística, cultural e desportiva, para melhorar as condições de vida das pessoas 

deste concelho. Ainda está muito por se fazer. (...) Acredito que o concelho tem grandes 

potencialidades por ter uma faixa litoral e possuir características únicas. Desejo nos próximos 

quatro anos, a maior sorte para os eleitos e um bom trabalho em prol de um Concelho que 

estimo”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------A senhora Dulce Raposo manifestou o seu descontentamento pelo facto de o passeio 

público sito na Rua da Rosa, na Zambujeira do Mar, ter-se transformado num local privado. 

Questionou sobre as regras de funcionamento do Skateparck no Pavilhão da FACECO, em S. 

Teotónio, uma vez que haviam crianças a faltarem às aulas para irem para lá. Por último, 

relembrou que ainda existia a lixeira junto à estrada entre os limites das localidades do Cercal e 

Vila Nova de Milfontes.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------O senhor José Manuel Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio, 

congratulou todos os presentes pelos resultados das eleições e desejou as maiores felicidades 

aos que iniciavam e terminavam os mandatos. Disse ainda que, apesar de cada um “puxar a 

brasa à sua sardinha”, todos tinham o seu valor independentemente das cores partidárias. 

Considerou que os quatro anos de mandato tinham sido proveitosos para ele e tinha aprendido 

muita coisa.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente à intervenção do senhor Aníbal Simão, disse que tinha sido um dos que 

tinha interrogado sobre a importância de despender uma verba tão elevada naquela estrada. 

Disse que não estava em causa a importância da construção e reparação de estradas, mas sim as 

prioridades existentes dentro do concelho de Odemira.------------------------------------------------- 
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-----Quanto ao skateparck disse que considerava que era uma actividade importante para a 

ocupação dos tempos livres dos jovens e que inclusivamente deslocavam-se de outras 

localidades muitos jovens ao recinto para a prática daquela actividades desportiva.----------------

----------O senhor José Valério, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare, felicitou 

todos os eleitos e reeleitos na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, bem como nas 

respectivas Juntas de Freguesia. Felicitou também todos os membros dos órgãos autárquicos 

que durante os passados quatro anos, lutaram para levarem mais e melhor às suas freguesias. 

Referiu que tinha sido falado que em tempos haviam Juntas de Freguesia mais beneficiadas 

pela sua cor política, porém em relação à sua Junta de Freguesia isso não se tinha verificado, 

Considerou ainda que tudo o que era feito no interior, era para o bem do concelho de Odemira 

e, bem assim que qualquer estrada era importante para servir as povoações do interior que já 

era geograficamente isoladas.-------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, desejou as maiores felicidades ao senhor Presidente da Assembleia Municipal 

e, bem assim que continuassem a trabalhar em prol do concelho. Desejou ao senhor Presidente 

da Câmara Municipal, neste início de mandato as maiores felicidades e que Luzianes-Gare 

fosse olhada com mais carinho.----------------------------------------------------------------------------- 

----------O senhor José Geraldo, relembrando o empréstimo aprovado nesta Assembleia 

Municipal, questionou se já tinha sido feita a escritura do terreno para o Plano de Pormenor de 

Algoceira.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------O senhor Joaquim Rodrigues felicitou o senhor Presidente da Câmara Municipal pelos 

resultados eleitorais, bem como todos os eleitos, e reeleitos para o próximo mandato. Desejou 

ainda felicidades àqueles que cessavam funções no presente mandato. Considerou que o 

Concelho de Odemira deveria estar “aberto a todos os concelhos vizinhos”, nomeadamente 

através de estradas. Lamentou que existissem “ciúmes” entre os senhores Presidentes das 

Juntas de Freguesia, pelo facto de umas serem mais beneficiadas do que outras. Considerava 
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também que em todas as Freguesias existiam carências enormes.-------------------------------------

----------Relembrou por último, que ainda existia a lixeira na estrada, junto à curva da Ribeira 

da Caldeirinha.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------O senhor Jorge Parreira agradeceu a todos os presentes que, com ele participaram nas 

sessões desta Assembleia Municipal, e bem assim considerou que o presente órgão deveria ter 

sido mais activo relativamente ao tratamento de alguns assuntos que diziam respeito ao 

concelho. Disse também que tinha existido excesso de sintonia entre algumas fracções 

partidárias e a Câmara Municipal, o que não tinha contribuído para o enriquecimento do 

concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Considerou que este órgão tinha sido politicamente morno no presente mandato, com muita 

pacatez e com poucas iniciativas. Quanto à questão das estradas, considerou que todas eram 

importantes e que não deveria haver receio que algumas fossem ligar a concelhos, que 

estivessem a ser geridos por outras forças partidárias. Disse também que estavam ainda a sofrer 

consequências de um país em subdesenvolvimento, que privilegiava o litoral em detrimento do 

interior. Porém considerava que actualmente, com uma certa imaginação, o interior seria o 

motor de desenvolvimento de todo o País e Odemira não deveria esquecer isso.--------------------

-----Por último, desejou a todos um Bom Natal e um Próspero Ano Novo.-------------------------- 

----------Interveio o senhor Joaquim Maurício, Presidente da Junta de Freguesia de Vale de 

Santiago, que fez a seguinte declaração:------------------------------------------------------------------- 

----------“Saudação a todos os presentes nesta Assembleia e também a todos aqueles que 

comigo tem participado nesta luta para conseguir-mos uma pátria mais digna, mais social.------- 

----------Digo aqui que muito mais se poderia ter feito pelo nosso Concelho, mas tem 

acontecido o seguinte: perdemos muito mais tempo a acusarmos uns aos outros e assim muitas 

coisas que são de necessidade ficam para traz. Até há um certo ódio por aqueles que tiveram 
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uma vida de trabalho e constantes dificuldades para criar filhos e arranjar uma simples casa 

para viverem, e agora são, por vezes, tão enxovalhados.------------------------------------------------ 

----------Quem é que começou a rasgar estradas neste concelho, quem criou o grande Parque de 

Máquinas desta Câmara, quem começou com os saneamentos em tantas freguesias deste 

Concelho, electrificações? Neste mandato de quatro anos, muito se levou por diante, é evidente 

e reconheço o vosso empenho, mas todos nós fazemos e temos os nossos valores e é preciso 

que se reconheça isso.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Muito obrigado e felicidades para todos amigos e grandes camaradas.--------------------- 

----------Feliz Natal e Ano Novo Próspero.---------------------------------------------------------------- 

------------------------------------Joaquim Maurício C. Rosa”--------------------------------------------- 

----------O senhor António Paulino, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara-a-Velha, 

agradeceu a todos os seus companheiros presentes na Assembleia Municipal e felicitou todos 

aqueles que tinham sido eleitos no passado dia dezasseis, para os diferentes órgãos autárquicos. 

Como Presidente de Junta de Freguesia cessante, desejou o melhor para a sua freguesia e 

relembrou que Santa Clara-a-Velha e o interior do Concelho, tinham grandes potencialidades 

para se desenvolverem e evoluírem, nomeadamente através Barragem de Santa Clara-a-Velha 

ou da construção de um Parque Industrial em Sabóia.---------------------------------------------------

-----Por último, desejou a todos as Boas Festas.----------------------------------------------------------

----------O senhor Raúl Vicente, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, 

relativamente à lixeira situada na estrada para o Cercal, informou que a grande parte do lixo lá 

depositado era proveniente do Cercal e, por esse facto, a sua Junta de Freguesia já tinha 

agendado uma reunião com a Junta de Freguesia do Cercal do Alentejo, para tentarem resolver 

o problema.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Disse ainda o seguinte: “Deixo aqui um abraço de despedida a todos os membros da 

Assembleia Municipal que cessam funções. Uma referência especial aos membros da Mesa da 
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Assembleia Municipal, nomeadamente ao senhor Presidente da Assembleia que, pela sua 

postura, imparcialidade ao longo destes quatro anos, foi uma referência e exemplo que deve ser 

apontado. Queria ainda agradecer à Fernanda Fernandes por toda a amabilidade, gentileza e 

prontidão que sempre teve connosco.”--------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que agradeceu a todos as intervenções 

apresentadas e apresentou o seguinte documento:-------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------“LOUVOR ------------------------------------------------- 

----------Ao cessar as minhas funções como Presidente da Assembleia Municipal de Odemira, 

quero solicitar à Assembleia a aprovação de um voto de louvor à Secretária desta Assembleia 

Municipal, D. Fernanda Fernandes, pela competência, zelo e sentido de responsabilidade 

evidenciados nestes quatro anos, no desempenho das suas funções”.---------------------------------

----------Este Voto de Louvor foi colocado à votação, tendo sido aprovado por consenso e 

aclamação.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Às questões apresentadas relativamente aos assuntos de interesse para o concelho, 

interveio o senhor Presidente da Câmara que desejou a todos os presentes um excelente Natal e 

um Ano Novo muito feliz e com muita saúde. Considerou também que havia injustiça 

relativamente a algumas intervenções dos membros da Assembleia Municipal.---------------------

-----Disse também: “Congratulo-me por ver o senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Pereiras-Gare dizer que a Câmara Municipal tinha feita algumas obras lá, e que até tinha uma 

excelente relação com a Câmara Municipal de Odemira”. Relativamente à expressão «em vinte 

anos não se fez nada!», referiu que não tinha feito essa afirmação, apesar da mesma ter 

aparecido em muitos comunicados. O que sempre tinha dito e reafirmava era “para não pedirem 

para se fazer em quatro anos, o que não se fez em vinte”. Quanto às estradas e às criticas 

relativamente à Câmara Municipal investir mais em certas obras em detrimento de outras, 

informou que para o próximo ano seria elaborado um Plano Geral de Investimento. Quanto a 
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Pereiras-Gare, disse que, se não tivesse sido “chumbado” no Tribunal de Contas o processo de 

concurso, já estaria construída a célebre Passagem Superior e, relembrou a reparação da 

barragem e da escritura do terreno para o loteamento.---------------------------------------------------

-----Disse também: “agradeço as palavras do senhor José da Silva, porque(...) apesar das 

divergências de opinião, o importante era a amizade entre as pessoas”. -----------------------------

-----Considerou ainda que era legítimo que os Presidentes das Juntas de Freguesia do concelho 

de Odemira reivindicassem obras para as suas localidades, porém relembrava que muitas dessas 

obras não tinham projectos, encontrando-se os mesmos em fase de elaboração.--------------------

-----Relativamente às questões apresentadas pela senhora Dulce Raposo, informou que, 

relativamente à ocupação do passeio na Zambujeira do Mar, a obra estava embargada e a 

criação da Skateparck em São Teotónio tinha sido uma aspiração já muitas vezes reclamada.----

-----Relativamente à escritura do terreno de Algoceira, referiu que na última sessão ordinária já 

tinha dito que, tinha sido efectuado um acordo com proprietário. Por último, relativamente aos 

resultados dos Sensos dois mil e um, disse que enquanto antes, no concelho de Odemira 

registava-se um queda acentuada de habitantes, actualmente o valor estava estabilizado e em 

termos de habitação, tinham subido bastante, sendo essa a tendência.--------------------------------

----------Interveio novamente o senhor Dominic Cross que, considerou relativamente aos 

resultados dos Sensos dois mil e um, que a sede do Concelho de Odemira estava estagnada e 

não estava a ter a evolução que deveria, e bem assim que o aumento verificado da população 

reflectia-se no interior do concelho. Por último, considerou que o interior do concelho tinha 

grandes potencialidades para evoluir e fixar a população, e nesse sentido considerava de 

estrema importância a construção e reparação das vias de acesso.------------------------------------- 

----------Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrado 

este ponto da Ordem de Trabalhos.------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA :--------------------------------- 
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----------Ponto um: CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA ALÍNEA E) DO NÚMERO UM 

DO ARTIGO QUINQUAGÉSIMO TERCEIRO DA LEI NÚMERO CENTO E SESSENTA E 

NOVE BARRA NOVENTA E NOVE DE DEZOITO DE SETEMBRO: Não se registou 

qualquer pedido de esclarecimento.------------------------------------------------------------------------ 

----------Ponto dois: FIXAÇÃO DE TÉCNICOS NO CONCELHO – INCENTIVOS – 

ATRIBUIÇÃO DE TERRENOS PARA HABITAÇÃO: Ao dar-se inicio ao tratamento deste 

ponto da Ordem de Trabalhos, interveio o senhor Presidente da Câmara que explicou o porquê 

da apresentação desta proposta que seguidamente se transcreve na íntegra:------------------------- 

----------“FIXAÇÃO DE TÉCNICOS NO CONCELHO – INCENTIVOS – ATRIBUIÇÃO DE 

TERRENOS PARA HABITAÇÃO:- O Senhor  Presidente  da  Câmara apresentou a Proposta 

que de seguida se transcreve, do seguinte teor:----------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------“PROPOSTA--------------------------------------------------- 

----------O concelho de Odemira, desde sempre, teve enormes dificuldades em atrair ou fixar 

técnicos de algumas especialidades.------------------------------------------------------------------------ 

----------Consequentemente, ao longo dos anos procurou o Município proporcionar condições 

para que tais técnicos viessem e por cá ficassem, provando a experiência e vivência dos anos já 

passados, que a principal atracção teria sempre de passar por uma de duas soluções: 

disponibilizar habitação condigna já edificada (casas de função), ou lançar no mercado em 

concursos de atribuição específicos para cada especialidade, lotes de construção em 

loteamentos municipais.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Na segunda  hipótese, embora  não por especialidades, tem o Município história, já que 

em 1983 foram destinados lotes a médicos  no loteamento municipal da Alagoinha em Vila 

Nova de Milfontes, em 1984 no loteamento municipal em Zambujeira do Mar e 1989 no 

loteamento municipal do Cerro da Forca; para veterinário e para professor em 1989 no 
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loteamento municipal do Bairro do Simplício. Note-se que são todos eles técnicos superiores  e 

funcionários da administração pública.-------------------------------------------------------------------- 

----------Tal demonstra que o problema surge nuns casos porque os vencimentos muito mais 

baixos dos funcionários públicos não lhes permitem pagar altas rendas mensais no caso do 

mercado de aluguer, ou os impossibilita de adquirir face aos mesmos custos altos no mercado 

de venda de habitação, ou ainda nas hastas públicas de lotes.------------------------------------------ 

----------Estes casos reais atrás citados servem para ilustrar a presente proposta.-------------------- 

----------De facto e ainda hoje o concelho de Odemira se debate com essa dificuldade estrutural. 

----------Ainda que a situação seja nos nossos dias bastante melhor dada a fixação de muitos 

técnicos nalgumas áreas, a verdade é que noutras continua a fazer-se sentir uma enorme 

necessidade, que causa estrangulamentos e cria situações de verdadeira carência. Tais 

especialidades estão perfeitamente identificadas e são por ordem de prioridades as seguinte: 

médicos e enfermeiros, engenheiros civis e licenciados em informática de gestão ou ensino.----- 

----------Assim e em cada uma das especialidades atrás referidas assiste-se ao seguinte:----------- 

----------•••• Médicos e Enfermeiros - Apesar de serem abertos concursos, sistematicamente, 

estes acabam por ficar desertos por não haver candidatos. Está mesmo a haver recurso a 

profissionais estrangeiros, que apenas vem quando há casa para habitar. No caso de Odemira o 

número de médicos e enfermeiros existentes é menos de metade do que o quadro prevê, 

havendo freguesias que tem médico uma ou duas vezes por semana e isto  com  grande  esforço 

desses profissionais. É óbvio que o sistema estará já próximo da rotura.----------------------------- 

----------•••• Engenheiros Civis Um outro caso  em  que  são  abertos  concursos,  uns  atrás  dos  

outros e não aparecem candidatos. Veja-se o  caso  da  Câmara   Municipal  e  do  GTL de Vila 

Nova de Milfontes, em que todos os concursos não trouxeram ninguém.---------------------------- 

----------• Licenciados em Informática de Gestão –  Que  se  saiba existe  um  único técnico  no 



-16- 
20-12-2001 

 

Concelho e está na Câmara Municipal. Qualquer tentativa de contrato sai inevitavelmente em 

branco porque tais profissionais ganham muito mais na iniciativa privada e não virão para cá 

trabalhar sem fortes incentivos.----------------------------------------------------------------------------- 

----------Nestes termos propõe-se à aprovação do colectivo o seguinte:------------------------------- 

----------1. Que de imediato e porque existem, sejam disponibilizados dois fogos T3 no edifício 

municipal sito na Rua José Maria Andrade em Odemira, para como casas de função alojar 

médicos ou enfermeiros, consoante a necessidade mais sentida pelo Centro de Saúde de 

Odemira, com a condição de tais profissionais aqui permanecerem em regime permanente e 

ininterrupto, cessando tal disponibilização com a situação de não permanência da sua parte;----- 

----------2. Que no loteamento municipal do Bairro da Corredoura em Odemira e/ou Quinta do 

Roça Matos, sejam colocados em concurso por atribuição por cada especialidade, 2 lotes para 

médicos, 2 lotes para enfermeiros, 2 lotes para engenheiros civis e 1 lote para licenciado em 

informática de gestão;---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------3. Que em cada um dos loteamentos municipais existentes ou a criar nas sedes de 

freguesia, sejam lançados em concurso por atribuição por cada especialidade, 1 lote para 

médicos e 1 lote para enfermeiros, caso ainda não existam;-------------------------------------------- 

----------4. Que a Câmara Municipal remeta à Assembleia Municipal a presente proposta, para 

apreciação e deliberação, sensibilizando o seu Presidente para o agendamento rápido, já que é 

extremamente urgente que estas medidas sejam implementadas. De facto e só para citar o 

sector  da  saúde  a  situação  é  extrema  e  preocupa  os  seus profissionais, a autarquia e muito 

especialmente a população.---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------Odemira e Paços do Concelho, 29 de Outubro de 2001--------------------- 

------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal,------------------------------------ 

-------------------------------------António Manuel Camilo Coelho”.------------------------------------- 
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----------Deliberado, por maioria, com quatro votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e 

três votos contra dos eleitos da CDU, aprovar a presente proposta, devendo a mesma ser 

submetida à apreciação da Assembleia Municipal para eventual aprovação.------------------------- 

----------Os Senhores Vereadores eleitos pela CDU apresentaram uma declaração de voto do 

seguinte teor:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------“DECLARAÇÃO DE VOTO--------------------------------------- 

----------Conscientes  da    premência  dos  problemas  subjacentes  às propostas   apresentadas 

(condições atractivas para a fixação de “técnicos” no nosso concelho), estranhamos, no entanto, 

que o PS só hoje ( a dois meses do término do mandato e a pouco mais de um mês das eleições 

autárquicas), se tenha lembrado do assunto.-------------------------------------------------------------- 

----------No próprio preâmbulo da proposta, o historial traçado, reconhece que o problema já 

estava identificado desde há muito e que algumas medidas (poucas talvez) foram tomadas em 

1983, 1984 e  1989, durante a gestão CDU da Câmara Municipal.------------------------------------ 

----------Durante os quase quatro anos de gestão socialista o assunto ainda não foi abordado 

uma só vez!---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Será que agora temos uma proposta meramente eleitoralista ou o problema será apenas 

o pretexto para se atribuírem umas “casas de função” ou uns lotes a uns “amigos” ou 

“correligionários”?------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Concretamente e sobre a proposta apresentada parece-nos que as justificações aduzidas 

para elaborar a lista de “técnicos” abrangidas pelas medidas preconizadas são escassas e , no 

mínimo, controversas:---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------a) Médicos e Enfermeiros: então onde estão os restantes técnicos de saúde como por 

exemplo Radiologistas, Fisioterapeutas, Psicólogos, Técnicos de Saúde Ambiental, Higienistas 

Orais, etc...? Será que não são necessários ou trata-se de um problema de prioridades?----------- 

----------b) Engenheiros Civis: não haverá outras especialidades  no  campo  da  Engenharia de  
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que o concelho carencie, nomeadamente nos sectores da agricultura, silvicultura, pecuária, 

ambiente, etc...?----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------c) Licenciados em Informática de Gestão: será que a nível da panóplia de 

licenciaturas existentes não haverá outras mais relevantes para o concelho ( no âmbito da 

Assistência Social, por exemplo)? Ou, mais prosaicamente, trata-se apenas de um “fato feito 

por medida” para alguém em especial?-------------------------------------------------------------------- 

----------Relativamente  à  proposta  apresentada  levanta-se  a  seguinte  questão   genérica:----- 

----------Os candidatos às “casas de função” ou lotes são apenas novos técnicos que ainda não 

trabalham no concelho, ou, pelo contrário, todos os técnicos das especialidades referidas 

poderão concorrer em pé de igualdade?-------------------------------------------------------------------- 

----------Por fim, e já que a presente proposta conclui com um item de remessa à Assembleia 

Municipal, questionamos quais os regulamentos específicos para cada atribuição? Por exemplo, 

no ponto 1, relativamente à disponibilização de 2 fogos T3 no edifício da R. José Maria de 

Andrade, será a entrega dos mesmos ao Centro de Saúde, cuja Direcção escolheria os técnicos a 

alojar ( e com que critérios, para além de “permanecerem em regime permanente e 

ininterrupto” ?) ou será a CMO a proceder à atribuição dos referidos fogos? e então com base 

em que regulamento?----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Face a tantas questões dúbias, votamos contra a presente proposta, não obstante 

reconhecermos a necessidade de serem tomadas medidas urgentes e concretas nesta área.-------- 

----------Estas medidas e o universo a quem se destinam devem ser estudados com critério e 

seriedade e assumir a transparência necessária a qualquer acto da Administração Pública.-------- 

----------Os Eleitos da CDU na Câmara Municipal de Odemira---------------------------------------- 

----------a)  Cláudio José dos Santos Percheiro------------------------------------------------------------ 

----------a)  Manuel da Silva Cruz--------------------------------------------------------------------------- 

----------a)  António Maria Viana Costa.”------------------------------------------------------------------ 
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----------O Senhor Presidente da Câmara Municipal apresentou o Protesto que seguidamente se 

transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------“Tendo em atenção a declaração de voto apresentada pela CDU relativamente à 

“proposta de criação de condições para a fixação de técnicos em algumas especialidades, cuja 

necessidade é hoje sentida a todos os níveis, perguntam-se os eleitos do Partido Socialista 

porque vota a CDU contra.----------------------------------------------------------------------------------

----------a) Apregoa a CDU tais necessidades, e quando surgem propostas para as resolver vota 

contra acusando o executivo Socialista de querer dar lotes a amigos ou correlegionários?--------

----------Quando a CDU há anos fez exactamente o que aqui se propõe, entregou os lotes a 

amigos e correlegionários? Ou interessa à CDU que o Concelho continue a ter falta de médicos, 

de enfermeiros e de outras especialidades que é evidente não virão ou permanecerão em 

Odemira, se não fôr dada resposta?-------------------------------------------------------------------------

----------b)  Refere a CDU que em quatro anos, não nos preocupamos com isto e agora fazemos 

a proposta. É de facto mentira sua, já que só por falta de loteamentos disponíveis, de terrenos a 

urbanizar, de projectos para o efeito, já que a CDU deixou zero, só agora pode ser dado 

seguimento. Aliás em quatro anos, o PS quer fazer esta acção e admite que é a primeira vez. 

Mas  a CDU esteve cá 20 anos e nesse período, apenas o fez uma vez! Não terá a consciência 

pesada já que por exemplo no caso de médicos e enfermeiros, a sua falta dura há anos, com 

prejuízo das populações.-------------------------------------------------------------------------------------

----------c) Haverá sempre, concerteza falta de outras especialidades. Mas, em nome da 

coerência, tem de existir prioridades. E para o Partido Socialista são aquelas que se sentem no 

imediato. A seguir poderão sempre a Câmara e a Assembleia aprovar outras medidas.------------

----------d)  Por último não se compreende, porque fala em regulamentos específicos. Tinha-os 

a CDU quando há anos atribuiu estes a técnicos. Porque tem de valer uma coisa para a CDU e 

não pode valer para o PS?------------------------------------------------------------------------------------
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----------Nem vale a pena responder a outras insinuações que só ficam mal a quem as produz. 

De facto, serão as condições de cada candidato a ditar a quem serão atribuídos os lotes, isto se a 

Assembleia Municipal aprovar a proposta. Para a CDU é melhor haver falta de médicos, de 

enfermeiros, de engenheiros e de outros técnicos, porque isso significa atraso e é no atraso que 

a CDU impera e sobrevive.----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------Odemira, 07 de Novembro de 2001---------------------------------------

---------------------------------a) – António Manuel Camilo Coelho--------------------------------------

---------------------------------Subcrevo----------------------------------------------------------------------

---------------------------------a) – António Manuel Viana Afonso---------------------------------------

---------------------------------Subscrevo---------------------------------------------------------------------

---------------------------------a) – Carlos Alberto Silva Oliveira-----------------------------------------

---------------------------------Subscrevo---------------------------------------------------------------------

---------------------------------a) - José Alberto Candeias Guerreiro.”------------------------------------ 

----------Interveio o senhor Rui Xavier que referiu que estava plenamente de acordo com a 

presente proposta, no entanto considerou que este tipo de oferta deveria ser extensível a outros 

tipos de técnicos. Por último, desejou a todos os presentes as Boas Festas.--------------------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que considerou que era muito discutível a ajuda a 

este tipo de técnicos, cujos salários eram superiores aos da média nacional, enquanto que 

existiam famílias a viverem com o ordenado mínimo sem qualquer ajuda. Por último, informou 

que desconhecia que a Câmara Municipal abria concursos para técnicos e que os mesmos 

ficavam desertos, por falta de candidatos.----------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou, que a falta de alguns técnicos 

em Odemira, tinha originado a presente proposta, no entanto a mesma seria extensível a outras 

categorias de técnicos, sempre que se verificasse essa falta.--------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que considerou, que a intenção da 
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proposta era indiscutível, no entanto considerou que em relação aos médicos, a sua fixação não 

dependia apenas da disponibilização de habitação, mas também dos Quadros Técnicos dos 

Centros de Saúde.---------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que referiu que não ficava alheio a este tipo de 

necessidades, no entanto considerou que a Câmara Municipal, dentro das suas possibilidades, 

deveria inicialmente tentar financiamento junto do Instituto Nacional de Habitação. Por último, 

considerou que, se por um lado estavam a criar condições de fixação para esses técnicos, por 

outro lado estavam a criar algumas injustiças em relação ao outros funcionários, inclusivamente 

com a mesma categoria.--------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Alberto Pedras que considerou que a Câmara Municipal teria o seu 

total apoio relativamente à presente proposta, uma vez que em Santa Clara-a-Velha a fixação 

do médico deveu-se ao facto de terem disponibilizado uma habitação para o mesmo.-------------

----------Interveio o senhor José Manuel Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São 

Teotónio, que referiu que concordava com a presente proposta.--------------------------------------- 

----------Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da presente proposta, a qual foi 

aprovada por maioria, correspondendo a dezasseis votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, quatro votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, um voto a favor do membro independente, três votos contra dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária e duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, quando estavam presentes vinte e seis membros da Assembleia.-----------

----------A senhora Dulce Raposo, membro eleito pela Coligação Democrática Unitária, 

apresentou a seguinte Declaração de Voto:--------------------------------------------------------------- 

----------------------------------“DECLARAÇÃO DE VOTO ------------------------------------------- 

----------Voto contra este ponto, porque há uma nítida discriminação de licenciados, 

nomeadamente biólogos, quando temos uma vasta costa que deveria ser intensamente estudada, 
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geólogos quando não existe uma carta geológica do concelho, professores, técnicos de serviços 

sociais, arqueólogos e outros tais.--------------------------------------------------------------------------          

----------Deveria dar-se prioridade aos naturais do concelho, em especial os beneficiados pelas 

Bolsas de Estudo Camarárias.------------------------------------------------------------------------------- 

----------Reconheço a necessidade desta medida, mas que haja outros critérios para a resolução 

deste problema.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------A Deputada Municipal----------------------------------------- 

--------------------------------------------------Dulce Raposo”----------------------------------------------- 

----------Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrado 

este ponto da Ordem de Trabalhos.------------------------------------------------------------------------- 

-----------------III – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERT O AO PÚBLICO:--------------- 

----------Não se registou qualquer intervenção, por parte do público.---------------------------------- 

----------Ainda antes de se dar por encerrada a sessão, registou-se a intervenção do senhor Filipe 

Palma, Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Municipal que disse o seguinte: “Chegámos 

ao fim de um ciclo, foram oito anos em que eu aqui participei convosco, da melhor forma que 

pudemos, para contribuir para a melhoria do concelho.(...) Tenho a clara consciência de que às 

vezes tive alguns excessos de linguagem e penitencio-me disso.(...)Sei que ao fim destes anos 

deram-me provas de estima e consideração, o que retribuo e agradeço. Sei que não é fácil 

chegar a um concelho onde poucos conhecia e ir daqui com tantos amigos.-------------------------

-----Em termos nacionais também se chegou ao fim de um ciclo. Não sei se é onde o Partido 

Socialista deixa de ser Poder, penso até que não. Eu por mim, na minha vida profissional, 

encaro a alternância democrática calma e serenamente, ou seja se o ciclo continuar Socialista 

estou como sempre estive disponível para servir e fazer o melhor possível, se o ciclo chegar ao 

fim, servirei nas minhas funções de técnico, que sempre foi a minha carreira, sem 

constrangimento, porque isto é a vida e a alternância democrática, é isto.----------------------------



-23- 
20-12-2001 

 

-----No dia dezasseis penso que todos devemos tirar uma lição. Onde houve trabalho, servir as 

pessoas, proximidade às pessoas e humildade, ganhou-se. Onde houve arrogância, 

distanciamento, preguiça, perdeu-se. Que essa lição não seja esquecida!-----------------------------

-----Tive em dois mandatos na Assembleia Municipal com dois grandes Presidentes, diferentes, 

um de uma força política e outro independente, às vezes até exagerava na independência. 

Olhando para trás, fez bem mostrar que era independente, embora servindo sobre a bandeira do 

Partido Socialista. Cheguei a Odemira por a mão do senhor Presidente da Câmara, António 

Camilo, a ele agradeço por me ter chamado em mil novecentos e noventa e três. Penso não o ter 

desiludido. E quando tantos eleitos gostam de apresentar as fichas de inscrição do Partido 

Socialista, com nomes dos mais sonantes que os inscreveram, eu também tenha a minha ficha 

de inscrição do partido assinada por um grande Homem, o Presidente Camilo!---------------------

-----Resta-me dizer que quando falamos do interior do País, que este Governo foi 

provavelmente aquele que, com mais carinho olhou para o interior, quem mais políticas de 

combate às assimetrias conseguiu implementar e cujos resultados já se começavam a reflectir 

nos Sensos dois mil e um.------------------------------------------------------------------------------------

-----Por fim e embora já tenhamos aprovado um voto de louvor, não queria eu, em meu nome 

pessoal, penso até que esta Assembleia Municipal não seria a mesma, em termos 

administrativos, se não tivesse a secretariar, a Fernanda Fernandes, funcionária competente e 

que foi um prazer ter conhecido”.--------------------------------------------------------------------------

----------Seguiu-se a intervenção do senhor Presidente da Assembleia Municipal que referiu: 

“Foram quatro anos. Para mim foi uma experiência nova, interessante e não me arrependi de ter 

entrado nela. Se voltasse atrás fazia o mesmo. Fiz o melhor que pude. Não tenho grande 

experiência política porque toda a minha experiência de vida é de técnico gestor. Já me 

apercebi que nestas questões políticas, situações de rigor são um pouco tratadas com alguma 

condescendência, o que está pouco de acordo com a minha maneira de trabalhar. De qualquer 
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forma foi uma experiência enriquecedora. Fiquei com um conhecimento do concelho de 

Odemira completamente diferente daquele que tinha (...) bem como das pessoas.------------------

-----Quanto ao funcionamento da Assembleia Municipal, concordo parcialmente com o que 

disseram os senhores Jorge Parreira e Filipe Palma. Isto é um órgão político, quer se queira 

quer não, as discussões vão sempre centrar-se um pouco à volta de interesses políticos.(...) O 

grande desenvolvimento do concelho de Odemira, aquilo que está feito e por fazer permitem 

que haja muito mais coisas que nos unam do que nos dividam. As grandes divisões sobre o 

ponto de vista ideológico, também não são muitas. Apesar de sair da Assembleia Municipal, na 

medida das minhas atribuições, continuarei a contribuir para o desenvolvimento do concelho. 

Teremos todos de ser capazes de encontrar objectivos comuns, que sejam significativamente 

mais importantes que as ideias políticas de base de cada um dos partidos. (...) Desejo as 

maiores felicidades aos que ganharam as eleições. Resta-me agradecer o relacionamento 

pessoal que tive com todos, o almoço oferecido hoje pelo senhor Presidente da Junta de 

Freguesia da Zambujeira do Mar e desejar as Boas Festas a todos.”----------------------------------

-----Por último, interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que disse: “Estamos no 

final de um mandato onde muita coisa se fez, houve também coisas que não se fizeram. Para 

além da discussão política que é naturalmente obvia, todos queremos chegar ao mesmo sítio, 

mas por caminhos diferentes. A política passa e as pessoas ficam e as amizades também. Quero 

agradecer penhoradamente a ajuda, o contributo, que deram (...) para o concelho se tornar 

maior e melhor. Cada um à sua maneira, todos nós demos o que pudemos e muitas vezes o que 

não pudemos. Quero transmitir-vos o que é o reconhecimento da Câmara Municipal de 

Odemira e o meu próprio, pela vossa acção neste órgão.------------------------------------------------

-----Queria agradecer ao senhor Presidente da Assembleia Municipal e aos Secretários da Mesa 

o empenhamento, rectidão e honestidade política com que estiveram nesta Assembleia 

Municipal. Nem sempre estivemos de acordo em tudo, mas isso é salutar. O concelho fica a 
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dever-vos muito, como já deve a muitos outros que passaram por aqui. (...)Por fim, desejar a 

todos e às vossas famílias um Grande Natal, um Próspero Ano Novo, muitas felicidades e 

sobretudo muita saúde.---------------------------------------------------------------------------------------

-----Àqueles que saíem, mais uma vez o agradecimento e dizer que o papel do munícipe não é 

apenas nos órgãos onde empenhadamente serviu durante tantos anos, mas também fora deles, 

porque um concelho não se faz com meia dúzia de pessoas, mas sim com a vontade de todos os 

que estão dentro e fora. Apesar de saírem os vossos contributos, criticas e opiniões serão 

sempre bem vindas.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----A todos aqueles membros da Assembleia Municipal, obviamente aos do Partido Socialista 

as felicitações vieram na hora, mas também um agradecimento muito grande a todos aqueles 

que, quer pelo telefone, quer pessoalmente, quer por carta, tiveram a amabilidade de expressar 

as felicitações e os parabéns por termos ganho as eleições. Muito obrigado pelos vosso votos, 

vamos todos trabalhar, porque Odemira merece! Muito Obrigado!”---------------------------------- 

--------------------------------------APROVAÇÃO DA ACTA -------------------------------------------

----------Nos termos do artigo nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove barra 

noventa e nove, de dezoito de Setembro, foi a presente acta lida e submetida à aprovação, tendo 

sido aprovada por unanimidade, correspondendo a dezasseis votos a favor dos membros eleitos 

pelo Partido Socialista, nove votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, um voto a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a 

favor do membro independente, quando estavam presentes vinte e sete membros da 

Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------ENCERRAMENTO DA SESSÃO----------------------------------- 

----------Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada 

a sessão pelas dezoito horas.---------------------------------------------------------------------------------

----------De tudo, para constar, se lavrou a presente acta que, nos termos da Lei, vai ser assinada 
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pelo Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. ---------------------------------------- 

--------------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,------------------------- 

 

 

----------------------------------------O PRIMEIRO SECRETÁRIO,------------------------------------- 

 

 

----------------------------------------O SEGUNDO SECRETÁRIO,------------------------------------- 

 

 


