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

DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE FEVEREIRO 

DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE:----------------------------------------------------- 

----------Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro de mil novecentos e noventa e nove, 

realizou-se, na sala de sessões da Câmara Municipal de Odemira, uma sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, convocada pelo senhor Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira, 

Presidente da Assembleia Municipal ao abrigo da alínea a) do artigo quadragésimo primeiro, do 

Decreto-Lei número cem barra oitenta e quatro de vinte e nove de Março, conjugado com o 

disposto na alínea b) do número um do artigo décimo quarto do respectivo Regimento.-----------

----------A sessão foi presidida pelo senhor Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira, 

Presidente da Assembleia Municipal e secretariado apenas pelo senhor Manuel da Luz 

Guerreiro, Segundo Secretário.-----------------------------------------------------------------------------

----------A Ordem de Trabalhos foi a seguinte:----------------------------------------------------------- 

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

----------1. Discussão e votação da acta da reunião da sessão ordinária de 28/12/98;--------------- 

----------2. Leitura do expediente;---------------------------------------------------------------------------

----------3. Cumprimento do disposto das alíneas c) e d) do nº 1 do artº 39º da Lei 18/91 de 

12/06;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------4. Apreciação de assuntos de interesse para o concelho.-------------------------------------- 

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

----------1. Loteamento Municipal da Boavista dos Pinheiros - Pedido de autorização para 

doação de metade do lote nº 50 pertencente a Maria Celeste Santiago Martins Paulino: 

apreciação e deliberação;------------------------------------------------------------------------------------ 

----------2. Proposta de adesão à Confraria dos Gastrónomos do Distrito de Beja: apreciação e 

deliberação;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------3. Proposta de adesão ao Conservatório Regional do Baixo Alentejo: apreciação e 

deliberação;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------4. Regulamento do Conselho Municipal de Segurança: apreciação de deliberação;-------   

----------5. Festival Sudoeste 1999: apreciação e deliberação.------------------------------------------ 

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

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

----------Pelas dez horas e vinte minutos, o senhor Presidente da Assembleia declarou, nos 

termos da Lei, aberta a sessão e, depois de saudar os presentes, passou a palavra ao Segundo 

Secretário que procedeu à chamada, tendo-se verificado, após algumas chegadas mais tardias, a 

presença de trinta e um membros, a saber os senhores Alberto Fernando Silva Jaques Pedras, 

Amâncio Francisco Mendes da Piedade, Aníbal Mendes Simão, António Carlos da Silva 

Vilhena Roberto, António Eduardo Guerreiro Silva, António Maria de Jesus Guerreiro, 

Catarina da Luz Martiniano Ramos, Dominic Robin Cross, Dulce Loução de Matos Raposo, 

Horácio de Oliveira Gonçalves, Humberto Inácio da Encarnação, João Maria Salvador, 

Joaquim Maria da Silva Rodrigues, Joaquim Maurício Conceição Rosa, Jorge Martins Parreira, 

José da Silva Valério, José David Fernandes Geraldo, José Henrique Lopes, José Manuel da 

Silva, José Manuel Guerreiro, José Manuel Guerreiro Ferreira da Silva, José Maria Joana, 

Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira, Manuel Bartolomeu Afonso da Palma, Manuel da 

Luz Guerreiro, Manuel José Silva Correia, Maria Manuela da Silva Soares Guerreiro, Mário 

Neves Páscoa Conceição, Rogério Manuel Begarrão Teixeira, Rui Boura Xavier e Sérgio 

Brigido Martins e, ausentes os senhores António Augusto Fernandes Alves Paulino, Filipe José 

Guerreiro Palma, José Manuel Reis Guerreiro, Maria Emídia José Gomes da Silva e Raúl 

Manuel Carrilo da Silva Vicente.--------------------------------------------------------------------------- 

----------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 
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Dezembro de mil novecentos e noventa e oito, não tinha sido considerada justificada a falta do 

senhor Rui Boura Xavier..-----------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Rui Xavier que questionou sobre os motivos que tinham levado a 

não considerar a sua falta justificada.----------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que o motivo pessoal 

evocado pelo senhor Rui Xavier na justificação da sua falta, não era suficiente para considerar a 

mesma justificada.--------------------------------------------------------------------------------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor Rui Xavier que referiu que era 

natural do Porto, pelo que informou que quando visitava a família tinha de contar o tempo que 

levava na viagem. Face ao exposto, justificou a sua falta evocando o motivo pessoal. Por 

último, questionou ao senhor Presidente da Assembleia sobre o critério que levou a não 

considerar justificada a sua falta.---------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que a justificação de faltas 

era uma competência sua. O critério aplicado nas justificações das faltas apresentadas pelos 

membros da Assembleia era pessoal e apenas não considerava justificadas as faltas por motivo 

pessoal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que informou que se fosse convocada uma sessão 

da Assembleia Municipal para o dia em que tivesse reuniões de avaliação, obviamente que não 

poderia estar presente e a sua justificação teria de ser baseada nelas. Por último, referiu que 

nenhum dos membros fazia profissão da Assembleia Municipal, pelo que não deveriam ter os 

critérios de justificação que tinham no emprego.---------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que referiu, novamente, que o critério de 

aceitação das justificações das faltas era uma competência exclusiva dele. Disse também que 

não tinha rejeitado nenhuma justificação que evocasse motivos profissionais. Por último, disse 

que de acordo com o seu critério, não aceitava como justificação o facto de alguém visitar a 
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família.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que propôs que o senhor Presidente da Assembleia 

apresentasse uma proposta sobre os critérios de justificação de faltas, para ser votada.------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que informou que na última sessão ordinária tinha 

solicitado uma relação das faltas dos membros da Assembleia Municipal e das respectivas 

justificações, porém e apesar de constar no mapa da correspondência expedida ele não tinha 

recebido nada.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, questionou se as faltas dos senhores Primeiro Secretário e do Presidente da 

Assembleia, nos períodos antes e depois de almoço, respectivamente, na última sessão da 

Assembleia Municipal, tinham sido justificadas.---------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que considerou que os critérios pessoais deveriam ser 

respeitados quando baseados em factos objectivos. Porém, um critério pessoal poderia muitas 

vezes sustentar-se em factos subjectivos.------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que, relativamente à intervenção do 

senhor Sérgio Martins, referiu que os documentos solicitados lhe tinham sido enviados, no 

entanto seria fornecida uma fotocópia,---------------------------------------------------------------------

-----Quanto às ausências temporárias nas sessões da Assembleia, informou que nunca marcou 

faltas e considerou que não estava a utilizar um critério rigoroso.-------------------------------------

----------Interveio novamente o senhor Sérgio Martins que referiu que, mais uma vez a Mesa da 

Assembleia Municipal não estava completa. Por último, referiu que quando faltava alguém teria 

de ser substituído.---------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que a Mesa da Assembleia 

Municipal poderia funcionar apenas com o Presidente e com um Secretário.------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que informou que, anteriormente era habitual nestas 

situações ser convidado um membro da Assembleia Municipal para a Mesa.----------------------- 
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-------------------------I – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------- 

----------Ponto um: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DA SESSÃO 

ORDINÁRIA  DE VINTE E OITO DE DEZEMBRO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA 

E OITO: Uma vez que 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.----------------------- 

----------Interveio o senhor José da Silva que informou que seria difícil pronunciar-se sobre a 

acta, dado que não a tinha recebido por correio e só agora estava a lê-la.----------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que, no envio dos 

documentos para as sessões, por forma a abranger um maior número de assuntos do executivo, 

protelava-se, dentro do razoável, o seu envio.------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Amâncio Piedade que relativamente à vigésima quinta página, na 

última linha da presente acta, informou que vinha mencionado que o senhor José da Silva 

concordava com a alteração à Ordem de Trabalhos, porém aquando da votação apenas se 

tinham registado abstenções por parte dos elementos da Coligação Democrática Unitária.--------

-----Relativamente à quinquagésima segunda página, na quarta linha, havia uma declaração de 

voto dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, apresentada pelo senhor Sérgio 

Martins, a qual referia que “Os eleitos da CDU (...) resolvem abster-se (...)”, porém na votação 

tinha-se registado um voto a favor. Face ao exposto considerou que o senhor Sérgio Martins 

não deveria pronunciar-se em nome de todos.------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que, relativamente à recepção dos documentos para a 

presente sessão, informou que não tinha recebido a convocatória com a documentação anexa, 

bem como a convocatória para a reunião preparativa da visita dos membros da Assembleia 

Municipal ao Concelho.--------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que informou que os membros da Coligação 
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Democrática Unitária tinham liberdade de voto. Cada um votava em consciência não sendo 

obrigado a nada. Se alguém quisesse votar em consciência de outra forma, poderia fazê-lo. Por 

último, considerou que esta situação era a expressão mais evidente de que respeitavam a 

liberdade individual, no momento da votação.------------------------------------------------------------ 

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

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

Socialista, onze votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois 

voto a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e duas abstenções dos 

membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes vinte e nove 

membros da Assembleia.------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto dois: LEITURA DE EXPEDIENTE: A exemplo das sessões anteriores, embora 

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.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor José Lopes que entregou à Mesa da Assembleia Municipal, os dados 

biográficos do Doutor Reynaldo dos Santos, a fim de completar a sua proposta apresentada na 

última sessão ordinária deste órgão.------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que informou que tinha recebido o pedido para 

enviar as notas biográficas do Doutor Evaristo de Sousa Gago, pelo que as entregava a  Mesa 

da Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------

----------As referidas notas biográficas foram lidas pelo senhor Presidente da Assembleia 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio a senhora Dulce Raposo que relativamente ao ofício enviado ao Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista comunicando a aprovação da criação das freguesias de 
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Boavista dos Pinheiros e de Longueira e Almograve, questionou o porquê de não terem sido 

também informados os restantes Grupos Parlamentares da Assembleia da República, 

considerando que seria uma forma de dar mais força ao pedido.---------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que referiu que o ofício tinha sido enviado 

ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque era a resposta à solicitação feita à 

Assembleia Municipal, porém de futuro poderia tomar essa sugestão em conta.--------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que relativamente ao ofício enviado no dia dezassete 

do corrente mês, pelo Movimento pela Maternidade do Novo Hospital Distrital de Santiago do 

Cacém, convocando uma reunião para o próximo dia cinco de Março, questionou ao senhor 

Presidente da Assembleia se este órgão estaria representado.------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que referiu que iria propor que fosse 

constituída uma delegação da Assembleia Municipal, composta por um representante de cada 

força política.--------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Interveio novamente o senhor Sérgio Martins que revelou que estava interessado em 

estar presente na referida reunião, dado que considerava a mesma muita importante para o 

concelho de Odemira.----------------------------------------------------------------------------------------

----------Face ao exposto e após consultar as forças políticas representadas na Assembleia 

Municipal, foi constituída a delegação para a reunião do Movimento pela Maternidade do Novo 

Hospital Distrital de Santiago do Cacém com os seguintes elementos: José Henrique Lopes, 

representante do Partido Socialista; Sérgio Brigido Martins, representante da Coligação 

Democrática Unitária; António Carlos da Silva Vilhena Roberto, representante do Partido 

Social Democrata e Raúl Manuel Carrilo da Silva Vicente, Presidente da Junta de Freguesia de 

Vila Nova de Milfontes, membro independente.--------------------------------------------------------- 

----------Ponto três: CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NAS ALÍNEAS C) E D) DO Nº 1 DO 

ARTIGO 39º DA LEI 18/91 DE 12/06: Neste ponto registaram-se as seguintes intervenções:---
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-----O senhor Amâncio Piedade, referindo-se à segunda página do relatório das actividades 

desenvolvidas pelo executivo municipal, disse que havia um erro pois mencionava: ”Aprovada 

a primeira alteração ao Orçamento e Plano de Actividades para o ano de mil novecentos e 

noventa...”, e devia ler-se: ”Aprovada a primeira alteração ao Orçamento e Plano de 

Actividades para o ano de mil novecentos e noventa e nove...”;---------------------------------------

----------O senhor José da Silva considerou que o relatório era muito exaustivo e questionou ao 

senhor Presidente da Câmara sobre os critérios que assentaram na escolha das empresas para a 

construção do edifício José Maria de Andrade, porque a obra tinha sido adjudicada a uma 

empresa fora da sede do concelho de Odemira.-----------------------------------------------------------

-----Por último, referindo-se à décima terceira página do relatório, nomeadamente à questão do 

Turismo, perguntou sobre a importância em termos turísticos para o concelho de Odemira, das 

viagens à Holanda, Alemanha e a Espanha.---------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que estas visitas decorriam de 

um plano de promoção turística que seguia uma calendarização entre as Regiões de Turismo e a 

Comissão Municipal de Turismo de Odemira, nas feiras internacionais.-----------------------------

-----Relativamente à construção do edifício José Maria de Andrade, referiu que tinha 

respondido essa questão na última sessão ordinária. Referiu que a escolha das empresas era 

feita pelo Departamento Técnico da Câmara Municipal e a escolha das empresas deveu-se ao 

facto da urgência de conclusão da obra e para além disso, as empresas concelhias não eram 

detentoras de alvarás para poderem executar a referida obra;------------------------------------------

----------O senhor Sérgio Martins considerou que deveria existir um pequeno relatório anexo ao 

presente referindo o que constava, em termos Turísticos, a presença do município em eventos 

dessa natureza. Disse ainda que esse relatório deveria ser apresentado nas reuniões da Câmara 

Municipal e posteriormente na Assembleia Municipal.-------------------------------------------------

----------A fim de prestar os devidos esclarecimentos, foi solicitada a presença do Vereador 
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Carlos Oliveira, responsável pelo Pelouro do Turismo da Câmara Municipal de Odemira, que 

referiu que era com muito prazer que vinha à Assembleia Municipal prestar os esclarecimentos 

necessários. Considerou que o relatório não estava muito explicito em relação a estas 

representações, porém esta situação já se vinha verificando há alguns anos e só agora se tinha 

apercebido que a Assembleia Municipal não era informada.-------------------------------------------

-----Referiu que estas viagens não queriam dizer que alguém do município estivesse presente, e 

bem assim que a promoção externa da Comissão Municipal de Turismo de Odemira era 

efectuada a nível do Alentejo. A nível de custos, informou que havia uma estratégia acertada 

entre as Regiões de Turismo de São Mamede, Planície Dourada, Évora e da Costa Azul, onde 

cada uma pagaria vinte por cento da promoção global e as Comissões Municipais de Turismo 

de Odemira e de Elvas que pagariam dez por cento, cada uma.----------------------------------------

-----Informou também que a Comissão Municipal de Turismo de Odemira pagava apenas o que 

não era financiado pelo Programa Operacional Regional do Alentejo e por outros organismos 

centrais, e bem assim, que a presença nestas feiras internacionais eram obrigatórias sob pena de 

retirarem o financiamento.----------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor António Roberto que considerou que nem sempre se confrontavam 

com actividades desta grandeza, pelo que a adenda ao relatório justificava-se, se não fosse 

muito extensa. Por último, questionou ao senhor Vereador Carlos Oliveira se efectivamente o 

concelho de Odemira tinha estado representado nessas feiras internacionais.------------------------

----------Interveio o senhor Vereador Carlos Oliveira que informou que o concelho de Odemira 

tinha estado representado nesses feiras e, bem assim que, que normalmente ia sendo escolhido 

um dos Presidentes das Regiões de Turismo anteriormente citadas, para conjuntamente com 

duas técnicas fazerem a promoção de todas as Regiões de Turismo.----------------------------------

-----Por último, referiu que a concorrência a nível mundial era grande e considerou que, de 

momento, o Alentejo estava com as melhores “performances”, a nível turístico e que estava a 



-10- 
26-02-1999 

 

ser feito um óptimo trabalho a nível de promoção turística dessas regiões, lamentando apenas 

que na zona do concelho de Odemira, existisse falta de capacidade hoteleira.-----------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que questionou se havia alguma relação 

das “camas”, a nível hoteleiro, que existiam e que existem de momento e considerou que a 

promoção turística era melhor que a oferta. Questionou também se a percentagem a nível de 

custos que o senhor Vereador Carlos Oliveira tinha referido, tinha em conta o número de 

“camas” existentes em cada uma das regiões e comissões de turismo envolvidas.------------------

----------Interveio o senhor Vereador Carlos Oliveira que informou que existia uma análise 

global, a nível do Alentejo, das “camas” existentes, a qual rondava as seis ou sete mil, enquanto 

que o concelho de Odemira tinha aproximadamente seiscentas “camas”, não tendo evoluído 

muito nos últimos quatro anos.------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, que 

agradeceu publicamente ao senhor Presidente da Câmara e em particular ao senhor Vereador 

Carlos Oliveira, pela vinda do Professor José Hermano Saraiva, ao concelho de Odemira. 

Revelou que durante trinta e cinco minutos televisivos seriam vistas várias zonas do concelho, 

e bem assim, que tinha ficado surpreendido por um senhor com oitenta anos, sem qualquer 

documento base, conseguir fazer um relato do passado.------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que agradeceu a presença do senhor Vereador Carlos 

Oliveira e informou que quando tinha sugerido a ideia de anexar uma informação sumária da 

representação da Câmara Municipal nessas iniciativas de índole turístico, tinha feito no sentido 

de saber que tipo de promoção era feita. Considerou também que, era importante a divulgação 

de folhetos, porém mais importante seria o contacto institucional por parte de alguém 

mandatado para o efeito.-------------------------------------------------------------------------------------

-----Considerou ainda que, não era apenas necessário angariar turistas, porque o Alentejo estava 

na moda, dever-se-ia era promover o turismo de habitação.--------------------------------------------
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-----Por último, questionou se os agentes económicos relacionados com o turismo 

acompanhavam essas iniciativas, e bem assim no que é que se tinha baseado para referir o 

aumento do número de “camas”.---------------------------------------------------------------------------- 

------Por último, disse que este tema seria muito importante para um pequeno debate, cujo título 

poderia ser “a inserção do Concelho de Odemira no contexto do Alentejo e do País”.-------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que revelou que tinha tido conhecimento de um 

projecto de um mega complexo turístico, na Barragem do Monte da Rocha, em Ourique. 

Referiu ainda que não era este tipo de turismo que defendia, mas sim o turismo “caseiro”, dos 

pequenos comerciantes e pessoas ligadas ao sector terciário.-------------------------------------------

-----Por último, considerou que a melhor promoção turística era a do “boca a boca”, do bom 

acolhimento e troca de experiências. Pelo facto, disse que era necessário promover questões 

relacionadas com a gastronomia, apresentação de uma boa qualidade de serviços e de 

sensibilização dos comerciantes para um turismo de qualidade e de bem receber as pessoas.-----

-----Finalmente, relativamente a uma boa promoção turística nomeadamente entre as camadas 

mais jovens exemplificou com a realização do Festival Sudoeste, dado que eram muitos os 

jovens que conheciam o concelho de Odemira devido a ele.-------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador Carlos Oliveira que informou que numa feira internacional 

em Madrid tinham estado presentes três empresários do Concelho de Odemira. Relativamente 

ao “boca a boca” considerou que ele surgia após a promoção turística, dado que o mercado 

turístico era demasiado profissional para trabalharem como amadores, pois nem sempre as 

coisas simples eram as melhores.---------------------------------------------------------------------------

-----Disse também que os contactos institucionais eram feitos através do Presidente eleito para 

estar presente na feira.----------------------------------------------------------------------------------------

-----Informou ainda que iria ser elaborado um Plano de Desenvolvimento Turístico do Alentejo, 

que consistia num trabalho de fundo sobre quem vinha passar férias ao Alentejo, quanto 
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dinheiro gastava, a qualidade de serviços oferecida, entre outros.-------------------------------------

-----Por último, quanto à construção de mega complexos, referiu que não era defensor desse 

tipo de turismo, porém o turismo de quatro a cinco quatros também era insuficiente. Face ao 

exposto considerou que teria de existir um ponto de equilíbrio.----------------------------------------

----------Interveio o senhor António Guerreiro que relativamente à décima segunda folha do 

relatório, questionou se existia uma “fábrica” na Igreja Paroquial de Sabóia. Ainda em relação à 

atribuição de subsídios, referiu que no último relatório vinha mencionado a atribuição de uma 

verba à “volta em bicicleta ao Alentejo”, destinada para iniciar ou findar uma das etapas, em 

Odemira. Face ao exposto, informou que tinha tido conhecimento de que a volta só chegava a 

Grândola.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que a Câmara Municipal tinha 

de atribuir a verba antecipadamente, porém se realmente tinham contratado uma chegada ou 

partida de Odemira e ela não se realizar, teriam de devolver o dinheiro.----------------------------- 

----------Não se registando mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia deu por 

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

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

CONCELHO: Neste ponto da Ordem de Trabalhos registaram-se as seguintes intervenções:-----

-----O senhor Dominic Cross referiu que, com o fim da reforma agrária e a entrada na 

Comunidade Europeia, a agricultura no concelho de Odemira sofreu muitos danos. Considerou 

ainda que aliado a estes problemas vinha-se notando um aumento progressivo da plantação de 

eucaliptos, sendo já trinta por cento da floresta do concelho de Odemira plantada por 

eucaliptos. Considerou também que em algumas zonas se têm plantado eucaliptos de uma 

forma escandalosa, sendo algumas pessoas obrigadas a sair de suas casas por escassez de água. 

Face ao exposto, questionou ao senhor Presidente da Câmara sobre as medidas tomadas para 

impedir a plantação de eucaliptos no concelho, dado que num futuro próximo poderia provocar 
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graves danos a nível de questões de água;-----------------------------------------------------------------

----------O senhor Sérgio Martins referindo-se à vigésima quinta comemoração do “Vinte Cinco 

de Abril”, questionou sobre o que Câmara Municipal estava a preparar para comemorar esse 

evento e, bem assim, propôs que a Assembleia Municipal pudesse participar activamente na 

elaboração do programa, através de uma Comissão composta por representantes de cada força 

política representada na Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------

-----Propôs ainda que, fosse indicado pela Câmara Municipal outra sala para que, com 

dignidade se pudesse realizar a sessão solene, dado que o ano anterior a sala dos Paços do 

Concelho tinha sido pequena para acolher a Assembleia Municipal e o público presente.---------

-----Disse também que o Presidente da Câmara tinha referido na sessão anterior, que nesta seria 

apresentado um relatório com as despesas das intempéries de Novembro de mil novecentos e 

noventa e sete.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, questionou sobre o ponto da situação da obra de abastecimento de água de Vila 

Nova de Milfontes e Plano Director Municipal;---------------------------------------------------------- 

-----O senhor António Roberto, eleito pelo Partido Social Democrata, apresentou a proposta 

que seguidamente se transcreve na íntegra:--------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------PROPOSTA 1---------------------------------------------- 

----------De acordo com o Decreto Lei nº 100/84 de 29 de Março, e conforme o artigo nº 39º na 

alínea h), os membros da Assembleia , em representação do Partido Social Democrata (PSD), 

propõem que esta Assembleia se pronuncie e tome posição sobre o assunto a seguir enunciado:- 

----------O Desporto Escolar para o 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, até aqui da competência 

das Estruturas Regionais do Ministério da Educação, não corresponde desde há vários anos às 

expectativas criadas na comunidade escolar.-------------------------------------------------------------- 

----------À crónica falta de verbas para pagamento dos professores ou outros agentes 

envolvidos, somam-se as dificuldades logísticas como o transporte e os equipamentos.----------- 
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----------Destas dificuldades resultam anulações ou adiamentos constantes nos calendários dos 

diferentes torneios a que os alunos se candidatam, conduzindo à desmotivação ou mesmo à 

total indiferença por estas práticas.------------------------------------------------------------------------- 

----------Assim, solicitamos que a Câmara Municipal de Odemira, à semelhança do que já faz 

com o 1º Ciclo e com o desporto associativo, crie as condições necessárias para a realização de 

torneiros entre as escolas do Concelho, permitindo práticas salutares de desporto e educação 

física, contribuindo ao mesmo tempo para o exercício responsável da cidadania por parte da 

nossa juventude.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------Odemira, 26 de Fevereiro de 1999------------------------------------- 

---------------------------------------------Jorge Martins Parreira------------------------------------------- 

--------------------------------------------António Carlos S. V. Roberto”----------------------------------

----------Seguidamente questionou em que situação se encontrava a ponte sobre a Ribeira da 

Zambujeira do Mar e a Electrificação de Vale Figueira.------------------------------------------------

-----Perguntou também para quando estava previsto o calcetamento da Rua dos Carris, em Vila 

Nova de Milfontes, se já tinham chegado os veículos novos da Câmara Municipal e se já estava 

previsto a compra de um autocarro de cinquenta lugares.-----------------------------------------------

-----Informou ainda que num jornal da Coligação Democrática Unitária vinha mencionado que 

os membros eleitos pelo Partido Social Democrata da Assembleia Municipal de Odemira, 

estavam a apoiar a Câmara Municipal de Odemira. Face ao exposto, disse que apoiavam a 

Câmara Municipal quando achavam que as decisões trariam benefícios ao concelho e também 

criticavam quando o deveriam fazer, à semelhança do que acontecia no anterior mandato;-------

-----O senhor Jorge Parreira, membro eleito pelo Partido Social Democrata, apresentou a 

proposta que seguidamente se transcreve na íntegra:---------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------PROPOSTA 2---------------------------------------------- 
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----------“De acordo com o Decreto Lei nº 100/84 de 29 de Março, e conforme o artigo nº 39º na 

alínea h), os membros da Assembleia, em representação do Partido Social Democrata (PSD), 

propõem que esta Assembleia se pronuncie e tome posição sobre o assunto a seguir enunciado:- 

----------Depois dos vários alertas já lançados nesta Assembleia Municipal e estando prevista a 

entrada em vigor dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira e porque se torna imperioso, 

pretendemos que a Câmara Municipal de Odemira diligencie os esforços convenientes, junto 

das diferentes entidades competentes, para a obtenção de uma rápida solução de 

desassoreamento do Rio Mira. O aprofundamento do rio e a demarcação de uma pista de 

canoagem permanente, para além de proporcionarem os benefícios conhecidos, permitirão 

incrementar sobremaneira o uso do Mira com fins turísticos, comerciais e náuticos, como o 

treino de selecções nacionais e estrangeiras (por exemplo a Polaca, a Húngara e outras), ou 

grupos desportivos, pois o desenvolvimento assiste a quem melhor souber aproveitar os seus 

recursos naturais.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------Odemira, 26 de Fevereiro de 1999------------------------------------- 

---------------------------------------------Jorge Martins Parreira------------------------------------------- 

-----------------------------------------António Carlos S. V. Roberto”-------------------------------------

----------O senhor José da Silva considerou que a população do concelho de Odemira assustava-

se facilmente quando sabia que estava prevista a execução de um evento para o concelho e 

depois  criticavam por o Alentejo não se desenvolver.--------------------------------------------------

-----Ainda sobre esta questão, exemplificou com o empreendimento dos Aivados, que 

inicialmente previa cerca de vinte mil camas e actualmente, devido a entidades relacionadas 

com o ordenamento do território, apenas tinha cerca de quarenta camas e tinha uma forte 

tendência a desaparecer;-------------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Aníbal Simão, Presidente da Junta de Freguesia de Pereiras-Gare, perguntou ao 

senhor Presidente da Câmara em que situação se encontrava o Caminho Municipal número mil 
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cento e noventa e um, a passagem superior de nível e a estrada de Alcaria do Clemente. Por 

último, perguntou para quando estava previsto o arranjo das ruas em Pereiras-Gare;---------------

-----O senhor Manuel Palma perguntou ao senhor Presidente da Câmara sobre o que estava 

previsto para o Largo Brito Pais, em Odemira, dado que tinha conhecimento que não existia 

projecto e que o mesmo não tinha sido submetido à apreciação da Câmara Municipal. Por 

último, questionou sobre o valor orçamental para o citado projecto, e bem assim, informou que 

“os Verdes” não autorizavam o arranque das árvores;---------------------------------------------------

-----O senhor José Valério, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare, referindo-se à 

viagem dos membros da Assembleia Municipal ao concelho de Odemira, perguntou ao senhor 

Presidente da Assembleia se não estava previsto passarem pela sua freguesia. Referiu ainda que 

a estrada de Corte Brique a Cortes Pereiras se encontrava bastante danificada pelo que 

perguntou de quem era a responsabilidade do seu arranjo.----------------------------------------------

-----Por último, relativamente à plantação de eucaliptos considerou que havia uma plantação 

desmedida no concelho de Odemira, tornado-se necessário a sua moderação, não querendo isso 

dizer que era contra o eucalipto;----------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Joaquim Rodrigues referiu que o concelho de Odemira era essencialmente 

agrícola e a crise que se vivia na agricultura era enorme. Face ao exposto perguntou se existia 

algum estudo sobre as carências e as dificuldades em que se encontravam as pessoas que 

viviam da agricultura.----------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, sugeriu a realização de um debate sobre o que se pretendia da agricultura do 

concelho de Odemira e as medidas imediatas a combater essa situação;------------------------------

-----O senhor António Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, disse que tinha tido 

conhecimento de que existiam projectos de financiamento para pavimentação de vias 

municipais, através do IFADAP – Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da 

Agricultura e Pescas. Referiu ainda que este financiamento poderia atingir os cem por cento;----
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-----O senhor António Roberto perguntou ao senhor Presidente da Câmara se existia algum 

levantamento sobre a realidade existente quer a nível de bombeiros, médicos, ambulâncias, 

entre outros que poderiam ser accionados em caso de catástrofe.--------------------------------------

----------Às questões colocadas, o senhor Presidente da Câmara disse que concordava com a 

proposta apresentada pelo senhor Sérgio Martins relativamente às comemorações do Vinte e 

Cinco de Abril, bem como à sala para a realização da sessão solene da Assembleia Municipal.--

-----Disse ainda que o relatório das despesas efectuadas com as intempéries, não tinha sido 

presente a esta sessão, dado que ainda faltavam algumas facturas.------------------------------------

-----Quanto ao Plano Director Municipal, informou que após as alterações solicitadas e as 

reuniões havidas o mesmo estaria em condições de ser colocado à consulta pública. Informou 

também que brevemente seria proposto à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, bem 

como à consulta às entidades.------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que perguntou o que sucedia se o Plano 

Director Municipal tivesse um parecer desfavorável, por parte das entidades, em relação a uma 

questão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que o Plano Director Municipal 

deveria ser ratificado, sendo excluída a zona em causa. Disse que no dia em que o referido 

Plano fosse aprovado teria de ser revisto, sendo revista também a zona não ratificada. Disse 

ainda que a sua aprovação era urgente, por causa do Quadro Comunitário.--------------------------

-----Em relação às electrificações rurais informou que a Câmara Municipal tinha aprovado a 

relação das obras a executar por administração directa, que seriam fiscalizadas pela S.L.E. – 

Electricidade do Sul, S.A. e as que seriam executadas por concurso público.------------------------

-----Quanto à Rua dos Carris, em Vila Nova de Milfontes informou que a responsabilidade da 

reparação era da S.L.E. – Electricidade do Sul, que ultimamente fazia as obras, mas não as 

concluíam. Por fim, disse que independentemente de quem seria a responsabilidade, quando a 
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Câmara Municipal iniciasse a reparação da entrada de Vila Nova de Milfontes passariam para a 

Rua do Carris.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu que estavam a ser efectuados os concursos de aquisição de viaturas e já tinham 

chegado alguns automóveis. Em relação aos “Aivados”, disse que estava previsto inicialmente 

cerca de vinte e seis mil camas, porém esse número vinha sendo reduzido e actualmente era 

intenção do Ambiente reprovar esse empreendimento.--------------------------------------------------

-----Quanto à intervenção do senhor Manuel Palma, disse que estava a ser remodelado o Largo 

Brito Pais, mediante um projecto feito pela Câmara Municipal, o qual foi discutido com os 

comerciantes da zona. Em relação aos “Verdes”, disse que não era sua intenção tirar de lá as 

árvores e a própria rua tinha um traçado específico para evitar o corte das mesmas.---------------

-----Informou que era intenção fazerem este ano o troço que ligava as duas partes alcatroadas 

na Estrada da Alcaria do Clemente. Por último, disse que seria uma boa oportunidade no final 

do corrente ano, a realização das “Segundas Jornadas de Desenvolvimento do Concelho de 

Odemira”, nas quais seriam debatidos temas tais como a Agricultura, Perímetro de Rega do 

Mira, Turismo, Ordenamento do Território entre outros.-----------------------------------------------

-----Esclareceu também que o financiamento do IFADAP para pavimentação das vias 

municipais, era apenas atribuído para as que tinham sido atingidas pelas intempéries.-------------

-----Relativamente à proposta apresentada pelos membros eleitos pelo Partido Social 

Democrata, informou que havia um projecto antigo que previa o desassoreamento do rio, o qual 

não tinha sido logo executado e actualmente o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina não permitia que se tocasse no leito do rio, para protecção das espécies. A sua 

intenção não era dragar o rio, mas regularizar as margens, afundá-las ligeiramente e criar um 

canal navegável.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, disse que existia um documento da protecção civil onde era feita a listagem 

exaustiva dos equipamentos de cada uma das entidades que a integravam. Em relação aos 



-19- 
26-02-1999 

 

eucaliptos, disse que a sua plantação baseava-se nos estudos da Consultagro. Por regra, todos 

os projectos de florestação que eram entregues na Câmara Municipal, eram analisados por uma 

engenheira que prestava uma informação e posteriormente seriam aprovados na reunião da 

Câmara Municipal. Por uma questão de coerência, um dos Vereadores votava sempre contra, 

quando se tratasse de plantação de eucaliptos, independentemente do tipo de solo.----------------

-----Por fim, disse que na plantação de eucaliptos, quando a área era inferior a cinquenta 

hectares e não se encontrava em continuidade com áreas superiores a cinquenta hectares, o 

licenciamento era da responsabilidade da Câmara Municipal. Actualmente, não existia muitas 

plantações novas de eucaliptos, mas sim rearborizações.----------------------------------------------- 

----------Atendendo ao avanço da hora, pelas treze horas e trinta minutos, interrompeu-se a 

sessão para dar lugar ao período habitualmente reservado ao almoço.-------------------------------- 

----------Pelas quinze horas e quinze minutos, depois de verificado o quorum, retomaram-se os 

trabalhos dando-se continuidade ao tratamento do assuntos da Ordem de Trabalhos, 

nomeadamente ao quarto ponto do Período da Antes da Ordem do Dia.------------------------------ 

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que quando Portugal aderiu 

à Comunidade Europeia tinha vinte e quatro por cento dos activos na agricultura, porém um dos 

objectivos definidos nessa adesão a nível nacional seria a sua redução até aos sete por cento, 

estando actualmente nos dez por cento. Disse também que a presente redução tinha-se notado 

mais no concelho de Odemira, porque a agricultura era a actividade dominante.-------------------

-----Por último, considerou que a crise não era apenas no sector agrícola, mas sim nos outros 

sectores económicos que não tinham condições para absorverem os excedentes da agricultura.--

-----Quanto à actividade florestal, informou que era a principal actividade económica do 

concelho de Odemira. Informou que sempre existiu um certo receio do eucalipto, porém 

tecnicamente o problema era o mesmo que o de outra monocultura. Revelou que noventa por 

cento dos solos do concelho de Odemira não eram aptos para a agricultura, só poderiam ser 
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utilizados em floresta. Uma vez que a produção de eucaliptos era a mais rentável, era a espécie 

florestal mais cultivada.-------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Disse ainda que não concordava que a Câmara Municipal se pronunciasse apenas sobre a 

plantação de eucaliptos abaixo dos cinquenta hectares.-------------------------------------------------

-----Por último, disse relativamente à Ponte da Ribeira da Zambujeira do Mar, que o projecto ia 

a concurso na primeira semana de Março, sendo o prazo previsível da conclusão das obras até 

ao final de Junho.---------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que referiu que cerca de trinta por cento dos solos do 

concelho de Odemira era plantado com eucaliptos, sendo esse o verdadeiro problema, porque o 

eucalipto necessitava de muita água para crescer, tornando os solos muito pobres, impedindo o 

crescimento de outras espécies. Considerou ainda que o modo como eram feitas as 

terraplanagens para a plantação dos eucaliptos, provocavam grandes erosões na terra agravando 

muito o relevo do concelho.---------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que considerou que o decréscimo dos activos 

agrícolas, acrescido da quebra de doze por cento do rendimento na agricultura do ano anterior 

para o presente, ia agravar ainda mais a situação da agricultura  em Portugal, nomeadamente no 

concelho de Odemira.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor José da Silva que considerou que o problema residia no facto de 

continuarem a ver o eucalipto como o “fascista” da floresta e tudo o que era eucalipto era mau.-

-----Referiu também que eucalipto era a produção mais rentável do concelho de Odemira, daí 

que todos o quisessem plantar.------------------------------------------------------------------------------

-----Disse ainda que actualmente não tinha receio da plantação de eucaliptos, porque existiam 

estudos ambientais para o facto, ao contrário de antigamente, onde havia uma plantação 

descriminada de eucaliptos.----------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, considerou que o problema real, era o facto da matéria prima sair do concelho 
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de Odemira, para as fábricas de outras zonas do país.--------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que era impossível tirar 

partido do ambiente sem existir uma interacção com ele. Considerou ainda importantes as 

“vozes ecologistas”, dado que, existiam formas de fazer as coisas de maneira menos lesiva para 

o ambiente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José Valério, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare, 

que referiu que a florestação era a actividade mais importante do concelho de Odemira. 

Considerou que ninguém estava contra o eucalipto em si, mas sim contra alguns locais onde 

eram plantados, dado que o eucalipto desertificava os solos.-------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que informou que existiam estudos da Comunidade 

Europeia nos quais vinham mencionados que se tinham acentuado as desigualdades entre os 

países do Norte da Europa e os do Sul da orla Mediterrânea.-------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que referiu que após o Vinte e Cinco de Abril, o 

poder autárquico democrático ou democraticamente eleito, teve responsabilidade no 

desenvolvimento do Alentejo, porém actualmente ainda continuavam a vir buscar a riqueza ao 

Alentejo para as fábricas do centro e norte do país.------------------------------------------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor Sérgio Martins que considerou que 

as autarquias não poderiam fazer barricadas para impedir que as riquezas do Alentejo fossem 

levadas para outros lados. Considerou ainda que, no desenvolvimento não fazia sentido que, 

cada autarquia resolvesse os seus problemas por si só, sem uma visão global ou regional. Disse 

também, relativamente ao turismo que o concelho de Odemira não tinha hipóteses de se 

promover sozinho, sem estar integrado numa região mais vasta.--------------------------------------

-----Por último, referiu que o Partido Social Democrata tinha dado um mau contributo para o 

país, estando contra a criação das regiões, pelo que no momento não deveriam atribuir as 

responsabilidades às autarquias por deixarem “fugir” as suas riquezas.------------------------------
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----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor António Roberto que referiu que o 

seu partido tinha sido contra a regionalização, porém este assunto tinha sido referendado pela 

maioria do Povo Português e a democracia estava do lado da maioria e da razão.------------------

-----Por último, disse que conhecia situações em que a passagem dos assuntos de Lisboa para 

Évora tinha atrasado muito mais o tratamento dos processos.------------------------------------------

----------Interveio o senhor Rui Xavier que referiu que nenhum governo disse mal dos 

eucaliptos e inclusivamente os proprietários dos terrenos preferiam plantá-los do que a outras 

espécies florestais, pelo facto de ser mais rentável.------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que haviam duas propostas 

que tinham de ser votadas, pelo que colocou novamente à consideração da Assembleia 

Municipal, os seguintes documentos:----------------------------------------------------------------------

-----A) Proposta, apresentada pelos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, sobre 

“Desporto Escolar para os Segundos e Terceiros Ciclos do Ensino Básico”.------------------------

-----Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que referiu que esta situação era apoiada, através de 

financiamentos, pelo Ministério da Cultura e Desporto.-------------------------------------------------

-----Interveio o senhor Rui Xavier que informou que há dois anos, tinha feito um projecto para 

a criação de uma disciplina de desporto escolar, o qual tinha sido aprovado, porém até ao 

momento estava à espera do envio da verba para iniciar a actividade.--------------------------------

-----Interveio o senhor António Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, que referiu 

que concordava com a presente proposta, dado que se deveriam criar ocupações deste tipo para 

as crianças de modo a evitar que elas não procurassem outros vícios.--------------------------------

-----Não havendo mais intervenções, foi a presente proposta colocada à votação, tendo sido 

devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a treze votos a favor dos membros 

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

Democrática Unitária e dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, 
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quando estavam presentes vinte e sete membros da Assembleia;--------------------------------------

-----B) Posposta, apresentada pelos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, sobre 

“Desassoreamento do Rio Mira e Demarcação da Pista de Canoagem”.------------------------------

-----Interveio o senhor José da Silva que questionou ao senhor Presidente da Câmara, sobre as 

diligências feitas, no sentido de ser desassoreado o rio. Informou ainda que tinha uma acta da 

Assembleia da República, onde vinha referido que o Partido Social Democrata tinha votado 

contra o desassoreamento do rio.---------------------------------------------------------------------------

-----Interveio o senhor Presidente da Assembleia que referiu que, concordava com a presente 

proposta, dado que considerava urgente o desassoreamento do rio. Por último, considerou que 

com os estudos científicos existentes, actualmente, se a proposta fosse novamente colocada na 

Assembleia da República, já votariam a favor.-----------------------------------------------------------

-----Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que estava provado que, 

relativamente às intempéries de Novembro de mil novecentos e noventa e sete, se o rio 

estivesse desassoreado, mesmo que se registasse uma grande subida, não chegaria à baixa de 

Odemira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

aprovado por maioria, correspondendo a dez votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, onze votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois 

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e uma abstenção dos 

membros eleitos pelo Partido Socialista, quando estavam presentes vinte e quatro membros da 

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

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que se tinha realizado no 

passado dia vinte e quatro do corrente mês uma reunião preparativa da visita dos membros da 

Assembleia Municipal ao Concelho de Odemira, sobre a qual tinha sido lavrada a acta, cuja 

fotocópia se encontrava na posse de todos os presentes. Referiu ainda que ressalvada a falha da 
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passagem por Luzianes-Gare, questionou se todos os presentes concordavam com o itinerário.--

----------Interveio  senhor Amâncio Piedade que sugeriu a passassem pela Nave Redonda, 

quando viessem de Pereiras-Gare.--------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José Geraldo que referiu que o itinerário acordado na reunião tinha 

sido de Colos para Bicos e não de Colos para Vale de Santiago.--------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que concordou com as alterações 

sugeridas e informou os senhores Presidentes das Juntas de Freguesia presentes no itinerário, 

que deveriam designar as visitas dentro de cada freguesia. Disse ainda que tinha sido proposto à  

Câmara Municipal o aluguer de um autocarro de cinquenta lugares para a visita e que a mesma 

se realizaria no dia quatro de Abril, quinta-feira.---------------------------------------------------------

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

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

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

----------Ponto um: LOTEAMENTO MUNICIPAL DA BOAVISTA DOS PINHEIROS – 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DOAÇÃO DE METADE DO LOTE NÚMERO 

CINQUENTA PERTENCENTE A MARIA CELESTE  SANTIAGO MARTINS PAULINO: 

Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, interveio o senhor Presidente da Câmara que 

explicou o porquê da apresentação da proposta que seguidamente se transcreve na íntegra:------ 

----------“LOTEAMENTO MUNICIPAL DA BOAVISTA DOS PINHEIROS – PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA DOAÇÃO DE METADE DO LOTE Nº.50 PERTENCENTE A 

MARIA CELESTE SANTIAGO MARTINS PAULINO:- Foi presente uma carta datada de 

99/01/21, enviada por  Maria Celeste Santiago Martins Paulino informando que, após 

celebração da escritura de compra e venda do lote em epígrafe, contraiu matrimónio com 

Viriato Manuel Guerreiro Paulino, no regime da comunhão de bens adquiridos e, em virtude de 

se tornar necessário que o nome do cônjuge conste na titularidade do lote para poder recorrer ao 
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crédito à habitação, conforme  exigência da Caixa Geral de Depósitos, solicita autorização para 

doar metade do lote ao referido cônjuge marido.---------------------------------------------------------

----------Depois de devidamente apreciado o assunto a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, concordar com a referida pretensão e, tendo em atenção que o Regulamento para 

Alienação de Lotes de Terreno pertencentes ao Património do Município de Odemira, não 

prevê tal situação, o assunto deverá ser submetido à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal”.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta a 

qual foi devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a treze votos a favor do 

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

Democrática Unitária e dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, 

quando estavam presentes vinte e sete membros da Assembleia.--------------------------------------

----------Ponto dois: PROPOSTA DE ADESÃO À CONFRARIA DOS GASTRÓNOMOS DO 

DISTRITO DE BEJA: Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, interveio o senhor 

Presidente da Câmara que explicou o porquê da apresentação da proposta que seguidamente se 

transcreve na íntegra:-----------------------------------------------------------------------------------------  

----------“CONFRARIA DOS GASTRÓNOMOS DO DISTRITO DE BEJA – ADESÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA:- Foi presente para análise o ofício  nº.30 CGDB, de 

99/01/22, da Confraria dos Gastrónomos do Distrito de Beja informando que as câmaras 

municipais que adiram àquela Confraria estão, enquanto detentoras, de um estatuto de sócio 

institucional, isentas do pagamento de jóia e quota uma vez que se espera, da parte daqueles 

organismos, uma contribuição específica sob a forma de um apoio financeiro  pelo que, 

esperam uma resposta da Câmara ou algum pedido de esclarecimento.-------------------------------

----------Apreciado o assunto a Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou aprovar a 

adesão da Câmara àquela Confraria  devendo, no entanto, ser o assunto submetido à apreciação 
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e aprovação da Assembleia Municipal”.-------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que questionou sobre o que se tratava esta proposta 

e informou que se fosse para virem buscar os ingredientes ao concelho de Odemira para os 

“comerem” em Beja, votava contra.------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que a associação se destinava a 

promover os festivais gastronómicos.---------------------------------------------------------------------- 

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

devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a treze votos a favor do membros 

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

Democrática Unitária e dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, 

quando estavam presentes vinte e seis membros da Assembleia.--------------------------------------

----------Ponto três: PROPOSTA DE ADESÃO AO CONSERVATÓRIO REGIONAL DO 

BAIXO ALENTEJO: : Ao dar-se início ao tratamento deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

interveio o senhor Presidente da Câmara que explicou o porquê da apresentação da proposta 

que seguidamente se transcreve na íntegra:--------------------------------------------------------------- 

----------“CONSERVATÓRIO REGIONAL DO BAIXO ALENTEJO – PROPOSTA DE 

ADESÃO:- Foi presente uma Informação subscrita pelo Senhor Vereador do Pelouro da 

Cultura acerca da adesão da Câmara Municipal de Odemira ao Conservatório Regional  do 

Baixo Alentejo devendo aquela, no decorrer do ano de 1999, disponibilizar uma verba total de 

1.272.953$00  (UM MILHÃO DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E 

CINQUENTA E TRÊS ESCUDOS) para se  constituir membro de pleno direito do 

Conservatório Regional do Baixo Alentejo, referindo também ser de todo o interesse para o 

Município a adesão a este projecto que constituirá, de futuro, uma mais-valia para o 

desenvolvimento cultural do Concelho.--------------------------------------------------------------------

----------Depois de devidamente apreciado o assunto a Câmara Municipal, por unanimidade, 
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deliberou manifestar a intenção de aderir devendo, no entanto, o assunto ser submetido à 

apreciação da Assembleia Municipal para a recolha de devida autorização”.------------------------

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que louvou a Câmara Municipal por todo o 

desenvolvimento cultural. Referiu que concordava com a presente proposta e sugeriu que se 

constituísse um polo do conservatório, em Odemira.----------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que considerou que o conservatório seria muito 

importante para o concelho de Odemira e disse que se deveria procurar divulgá-lo, junto dos 

jovens. Referiu também que o concelho tinha certas limitações devido às distâncias e às 

características territoriais, dado que as freguesias ficavam longe da sede do concelho e esta da 

capital de distrito e por esse motivo deveria ser criado no concelho um polo do conservatório.-- 

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

devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a treze votos a favor do membros 

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

Democrática Unitária e dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, 

quando estavam presentes vinte e sete membros da Assembleia.--------------------------------------

----------Ponto quatro: REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SEGURANÇA: Interveio o senhor Presidente da Assembleia que relembrou que este assunto 

tinha sido levado à sessão anterior, tendo sido adiada a sua discussão e votação para a presente 

sessão. Informou também que existiam duas propostas do regulamento acima referido, uma 

apresentada pela Coligação Democrática Unitária e outra pelo Partido Socialista.------------------

----------Interveio o senhor José da Silva que considerou que a proposta do Partido Socialista 

não diferia muito da proposta da Coligação Democrática Unitária, havendo apenas questões 

pontuais sem importância. Considerou também que não fazia sentido estarem a debater ambas 

as propostas nesta sessão, pelo que sugeriu que fosse criada uma comissão, composta por 

representantes das forças políticas representadas na Assembleia Municipal, a qual analisariam 
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ambas as propostas, transformando-as apenas numa que, posteriormente, seria trazida para 

aprovação na próxima sessão da Assembleia Municipal.----------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor António Roberto que considerou que na proposta da Coligação 

Democrática Unitária existiam alguns exageros, nomeadamente em termos de composição, 

correndo o risco de tornar quase inoperacional esse órgão.--------------------------------------------- 

-----Referiu também que na composição deviam ser incluídos os senhores Presidentes dos 

Conselhos Directivos das Escolas do Concelho de Odemira. Por último, revelou que 

concordava com a proposta apresentada pelo senhor José da Silva.-----------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que, após ter consultado as forças 

políticas representadas na Assembleia, informou que a comissão para análise das propostas de 

Regulamento do Conselho Municipal de Segurança, seria composta pelos seguintes elementos: 

senhor Humberto Inácio da Encarnação, Presidente da Junta de Freguesia de Salvador, 

representante do Partido Socialista; senhor Manuel Bartolomeu Afonso da Palma, representante 

da Coligação Democrática Unitária; senhor António Carlos da Silva Vilhena Roberto, 

representante do Partido Social Democrata e o senhor Raúl Manuel Carrilo da Silva Vicente, 

Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, membro independente.--------------

----------Face ao exposto, informou que ambas as propostas iriam ser votadas na generalidade, 

sendo posteriormente remetidas para a comissão para serem analisadas na especialidade. O 

resultado da votação foi o seguinte: foram as propostas aprovadas na generalidade por maioria, 

correspondendo a onze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, doze votos a 

favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois votos a favor dos 

membros eleitos pelos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e uma abstenção dos 

membros eleitos pelo Partido Socialista, quando estavam presentes vinte e seis membros da 

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

----------Ponto cinco: FESTIVAL SUDOESTE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE: 
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Ao dar-se início ao tratamento deste assunto interveio o senhor Presidente da Assembleia que 

informou os presentes sobre a carta enviada por alguns comerciantes e residentes na 

Zambujeira do Mar, a qual se transcreve na íntegra:-----------------------------------------------------

----------------------------------FESTVAL SUDOESTE – 1999-----------------------------------------

----------“Exmº.------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Sr. Presidente da Assembleia Municipal---------------------------------------------------------

----------Sr. Presidente da Câmara Municipal-------------------------------------------------------------

----------Srs. Vereadores--------------------------------------------------------------------------------------

----------Srs. Presidentes de Junta de Freguesia-----------------------------------------------------------

----------Srs. Deputados Municipais------------------------------------------------------------------------

----------Srs. Munícipes---------------------------------------------------------------------------------------

----------Pela parte dos subscritores deste documento, realizou-se em Outubro de 1998 uma 

reunião de comerciantes da Zambujeira do Mar, em que por uma clara maioria de 24 votos se 

aprovou a proposta de “A não realização do festival em Junho, Julho ou Agosto”, contra 1 voto 

pela realização e 17 abstenções.-----------------------------------------------------------------------------

-----Quanto a nós, é completamente claro que a realização do festival é positiva para o nosso 

concelho, consideramos no entanto que a experiência dos anos anteriores nos permite afirmar 

que o festival se deveria realizar, ou no mesmo sítio e nos primeiros dias de Setembro, ou se na 

mesma data que fosse outro o local do festival.----------------------------------------------------------

-----A Câmara Municipal de Odemira, teve a iniciativa de realizar no início deste mês uma 

reunião na Zambujeira do Mar, com a população local, para debater aspectos relacionados com 

o Festival Sudoeste.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----Durante a reunião ficou o entendimento que por parte da Câmara Municipal a realização do 

festival é positivo e de interesse para o nosso concelho, principalmente pela relevância que têm 

os valores movimentados no concelho na altura do festival, ficou também mais ou menos 
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entendido que o local e a data seriam os mesmos do ano passado.------------------------------------

-----Partido desse pressuposto, pretendemos com este documento apresentar um conjunto de 

recomendações para serem debatidas nesta Assembleia, de forma a minimizar a incidência 

negativa que consideramos que terá a realização do festival numa data que a nossa perspectiva 

é inadequada pelas consequências provocadas pela sobrecarga que se verifica, quer nas infra-

estruturas de saneamento básico, quer na capacidade de resposta dos estabelecimentos 

comerciais, dos serviços de limpeza e até das próprias forças de segurança.-------------------------

-----Assim colocamos à consideração desta Assembleia a aprovação das seguintes 

recomendações, tendo em vista a realização do Festival Sudoeste:------------------------------------

-----1. Interdição total de acampar e pernoitar nas praias e áreas circundantes, com a respectiva 

tomada das medidas necessárias para que esta interdição seja eficaz, com permanência de 

forças de segurança durante a noite.------------------------------------------------------------------------

-----2. Permitir o “campismo selvagem” apenas em locais demarcados e devidamente 

delimitados, de preferência apenas junto ao recinto do festival.----------------------------------------

-----3. Localização dos quiosques para venda de cerveja fora do Largo principal da Zambujeira 

do Mar. O local mais adequado será talvez o terreno destinado à instalação do Centro de Dia, 

onde se poderá providenciar a instalação de ligações aos esgotos e instalações sanitárias 

provisórias ou amovíveis.------------------------------------------------------------------------------------

-----4. Ordenamento do trânsito, tornando mínimo o número de autocarros e respectivo 

estacionamento. De preferência deverão ser tomadas medidas consertadas com a empresa dos 

expressos, para ter logo na origem autocarros e bilhetes directos para o festival. Na Zambujeira 

a saída e recolha de passageiros poderia ser feita no terreno atrás da ACRDZ.----------------------

-----5. Colocação de mais alguns contentores para lixo, mas sem aumentar de forma exagerada 

o seu número, para que não se crie uma aldeia de contentores, apostando antes na recolha 

permanente nos dias de maior afluxo, acompanhada por uma equipa de pessoal para limpeza e 
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recolha do lixo nas ruas e na praia.-------------------------------------------------------------------------

-----6. Estabelecimento de um índice a respeitar pela organização do festival em termos da 

colocação do número de instalações sanitárias e chuveiros a ser instalados por pessoa.------------

-----7. Garantia de abastecimento de água à Zambujeira do Mar e garantia de qualidade da 

mesma.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----8. Os detritos dos esgotos recolhidos no recinto do festival não deverão ser despejados na 

ETAR da Zambujeira do Mar, devido às consequências nefastas na qualidade da água da praia.-

-----9. Deverá providenciar-se a presença permanente de uma equipa médica e de enfermagem 

na Zambujeira do Mar, durante os dias do festival de forma a prevenir dificuldades e problemas 

já experimentados nos anos anteriores.--------------------------------------------------------------------

-----10. Deverá providenciar-se o reforço das medidas de segurança de forma a prevenir 

situações de tumultos ou desordem pública provocada por grupos. De preferência com a 

presença permanente de forças policiais nas zonas mais sensíveis: junto à farmácia, junto ao 

local onde se instalar o posto médico permanente, junto ao multibanco, no largo principal e 

presença nocturna.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----As medidas necessárias para pôr em prática as recomendações apresentadas, e outras, 

porventura indicadas durante o debate nesta Assembleia deverão ser em grande parte 

suportadas com a participação financeira ou de meios pela organização do Festival, competindo 

à Câmara Municipal a condução dessas negociações, assim como a definição clara de 

compartidas reais para as Freguesias directamente afectadas pela realização do Festival 

Sudoeste, caso da Freguesia de Zambujeira do Mar e de S. Teotónio”.------------------------------- 

----------Interveio o senhor António Roberto, membro eleito pelo Partido Social Democrata, que 

apresentou a proposta que seguidamente se transcreve na íntegra:------------------------------------ 

-----------------------------------------------PROPOSTA 3------------------------------------------------- 
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----------“De acordo com o Decreto Lei nº 100/84 de 29 de Março, e conforme o artigo nº 39º na 

alínea h), os membros da Assembleia, em representação do Partido Social Democrata (PSD), 

propõem que esta Assembleia se pronuncie e tome posição sobre o assunto a seguir enunciado:- 

----------O Festival Sudoeste reveste-se da maior importância para o concelho de Odemira, não 

só pela situação financeira excepcional que proporciona naqueles dias aos comerciantes do 

litoral Alentejano, concretamente da Zambujeira do Mar, mas também pela projecção que o 

nosso concelho toma em termos nacionais. Estamos consciente dos problemas e transtornos que 

tal evento transporta para os habitantes da região especialmente em termos de segurança e 

higiene.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Também sabemos que quem realiza tais eventos não produz apenas este festival, mas 

vários pelo País, pelo que, qualquer pedido para alteração da sua data no período estival ou de 

férias da juventude, certamente implicará o seu afastamento do nosso concelho.------------------- 

----------Assim, e tendo em conta as recomendações apresentadas por um grupo de cidadãos da 

Zambujeira do Mar, que subscrevemos na integra e tomamos a liberdade de fazer nossas as 

suas palavras, propomos que esta Assembleia aprove um recomendação no sentido do 

executivo providenciar pela criação das referidas condições, e outras que se venham a revelar 

como necessárias.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------Odemira, 26 de Fevereiro de 1999--------------------------------------- 

-----------------------------------------Jorge Martins Parreira----------------------------------------------- 

--------------------------------------António Carlos S. V. Roberto”----------------------------------------

-----Por último, considerou que os dois grandes problemas existentes eram a segurança e a 

higiene, na Zambujeira do Mar, pelo que deveriam ser criadas as condições necessárias no 

recinto do festival, para impedir a deslocação das pessoas.---------------------------------------------

-----Referiu também que, se não realizarem o festival neste concelho, faziam-no noutro lado e 

todos sabiam que ele trazia vantagens para o concelho de Odemira.----------------------------------
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----------Interveio o senhor José da Silva que revelou que não estava contra a realização do 

festival e apoiava-o desde que contemplasse as recomendações propostas pelos comerciantes.--

-----Considerou ainda que era possível se fazer um festival organizado e a Câmara Municipal 

poderia contribuir para isso. Disse também que o festival era uma promoção para o concelho de 

Odemira, não só a nível nacional, mas também internacional.-----------------------------------------

----------Interveio o senhor António Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, que 

referiu que, se a Câmara Municipal não aceitasse a realização do festival na Zambujeira Mar, 

seria transferido para outro concelho vizinho, mas nada impedia que as pessoas não 

continuassem a frequentar a Zambujeira do Mar, ou seja, as pessoas ficavam cá, enquanto que o 

dinheiro ia para o outro concelho.-------------------------------------------------------------------------- 

-----Por último, disse que se deveria minimizar os custos que a freguesia da Zambujeira do Mar 

tinha, para beneficio de todo o concelho.------------------------------------------------------------------

----------Interveio a senhora Dulce Raposo que disse que concordava com as recomendações 

propostas pelos comerciantes e revelou que apesar de tudo a Zambujeira do Mar também era 

beneficiada, principalmente a nível de divulgação.------------------------------------------------------

-----Referiu também que seria necessário conciliar a acção entre a Câmara Municipal, a Junta 

de Freguesia da Zambujeira do Mar e a organização do festival, para as coisas correrem melhor 

e proporcionar melhores condições aos jovens que vinham ao festival. Por último, disse que o 

festival não se realizava na freguesia da Zambujeira do Mar, mas sim na freguesia de São 

Teotónio, dado que a Herdade da Casa Branca, pertencia a essa freguesia, facto que nunca era 

especificado na comunicação social.-----------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que considerou que não se deveria restringir as 

preocupações a uma zona, mas sim a todas as zonas circundantes ao festival, nomeadamente na 

Fataca, Malavado e outras povoações com casas isoladas.----------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que não concordava 
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com o local e a data do festival, porém tinham optado sua pela realização, mas com as 

exigências que um evento desses merecia e que já estavam a ser debatidas com a organização 

“Música no Coração”.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Disse também que tinha procurado outros locais para a realização do festival, 

nomeadamente na freguesia de Colos, com as mesmas condições que a organização propunha 

(bons acessos, água e estação de caminhos de ferro).----------------------------------------------------

-----Disse também que tinha conhecimento de propostas de Câmaras Municipais vizinhas que 

pagavam para que se realizasse lá o festival. Considerou que o ideal seria o festival 

suficientemente perto do litoral, mas longe da orla marítima, para não sobrecarregar as 

populações da costa. Revelou também que não concordava quando as pessoas diziam que o 

festival “danificava tudo”, dado que algumas zonas com turismo de qualidade estavam a 

pressionar para o festival ir para lá. Disse ainda que ele era muito bom do ponto de vista 

económico e de interesse para o concelho.---------------------------------------------------------------- 

-----Por último, disse que se deveriam criar as condições necessárias para impedir as pessoas de 

se deslocarem frequentemente à Zambujeira do Mar, ou seja deviam minimizar o impacto 

naquela zona. Revelou também que as vantagens, ultrapassavam os inconvenientes, daí terem 

optado pela aceitação do festival.--------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que considerou que a forma como o 

festival se realizava era uma questão negocial, ou seja as condições propostas pelos 

comerciantes tinham de ser garantidas, pois caso contrário não tinham o direito de fazerem os 

munícipes sofrerem as consequências da realização do festival.---------------------------------------

----------Interveio o senhor João Salvador, Presidente da Junta de Freguesia de Zambujeira do 

Mar, que informou que havia muita coisa que não se conseguia fazer, devido à enorme 

quantidade de pessoas que se encontravam lá, nomeadamente a limpeza dos balneários 

públicos, o abastecimento de água, os banhos no canal, entre outros.---------------------------------



-35- 
26-02-1999 

 

----------Interveio novamente o senhor Presidente da Assembleia que informou que tinha 

acompanhado as negociações por causa da água e considerou que a posição da Câmara 

Municipal nas negociações tinha sido fraca, pois a organização tinha feito sempre tudo o que 

queria. Por último, considerou que o mínimo que a Câmara Municipal deveria exigir seria 

cinquenta por cento das receitas.----------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto, que em relação à data do festival, disse que um 

evento dessa natureza tinha sempre um objectivo, um alvo, que era a juventude e apenas nessa 

data os jovens estavam de férias. Questionou também se, iam exigir dinheiro à organização do 

festival, apesar de ser justo, quando existiam Câmaras Municipais que pagavam para o festival 

se realizar lá. Por último, considerou que este evento era um investimento a longo prazo.--------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que considerou que as condições 

propostas acrescidas de mais algumas sugeridas eram indispensáveis, porque não fazia sentido 

que alguns munícipes tivessem prejuízos e que todo o concelho lucrasse.---------------------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que considerou importantes os abaixo assinados, 

dado que demonstrava preocupação por parte da população sobre algo. Considerou ainda que 

haviam questões pertinentes, dado que as condições existentes eram insuficientes para a 

quantidade de pessoas que se encontravam lá nos dias do festival.------------------------------------

-----Questionou ainda sobre a qualidade da água que abastecia a Zambujeira do Mar, nos dias 

do festival, dado que algumas pessoas tomavam banho no canal. Referiu que o festival era 

importante e era um meio de divulgação para o concelho, pelo que a Câmara Municipal deveria 

manter o festival, com as recomendações dos senhores comerciantes da Zambujeira do Mar. 

Revelou também que alguns dos problemas poderiam ser resolvidos pela Câmara Municipal 

através da contratação de serviços, dado que existiam empresas para o efeito.----------------------

----------Interveio o senhor Rui Xavier que informou que em alguns eventos desta natureza, as 

autarquias colocavam quiosques por conta deles, pelo que a Câmara Municipal poderia fazer o 
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mesmo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que colocou à votação a proposta 

apresentada pelos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, que sintetizava as 

recomendações dos comerciantes da Zambujeira do Mar, tendo a mesma sido aprovada por 

maioria, correspondendo a dez votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, nove 

votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois votos a favor dos 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e duas abstenções dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia .--------------- 

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

----------Interveio o senhor Cláudio Percheiro, Vereador da Câmara Municipal de Odemira, 

eleito pela Coligação Democrática Unitária, que relativamente à intervenção do senhor 

Vereador Carlos Oliveira, disse que ele tinha dado a entender que só neste momento é que ele 

tinha conseguido todas estas promoções e a repartição dos encargos pelas Regiões de Turismo, 

o que não era verdade, dado que já vinha do mandato anterior.----------------------------------------

-----Relativamente ao Festival Sudoeste, informou que a proposta dos comerciantes e a petição 

dos mentores do festival tinham sido levadas à reunião da Câmara Municipal e esta não tinha 

aprovado a realização do festival, tinha sim dado um parecer favorável condicionado a uma 

quantidade de condições que tinham de ser garantidas. Considerou ainda que, se as referidas 

condições não fossem satisfeitas a Câmara Municipal poderia inviabilizar o festival e esta seria 

a força negocial, que deveria ser acrescentada à proposta aprovada pela Assembleia Municipal.-

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que considerou que a proposta de 

recomendação, nos moldes em que estava feita possibilitava ao executivo ter essa posição se o 

entendesse.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Engenheiro Samora que revelou que tinha ficado extremamente 

triste, porque tinha constatado que a Assembleia Municipal neste processo se tinha esquecido 
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da maior parte dos eleitores do concelho de Odemira, ou seja, dos agricultores que eram 

altamente lesados com o festival. Revelou também que no primeiro ano que se tinha realizado o 

festival tinha sido lesado e ainda não tinha sido indemnizado dos prejuízos.------------------------

-----Quanto ao segundo ano do festival, disse que já tinha existido mais algumas preocupações, 

não se tendo registado problemas de maior.---------------------------------------------------------------

-----Por último, solicitou em nome de todas as pessoas que tinham casas isoladas junto ao 

recinto do festival, que fossem defendidos os seus interesses e que fosse a Câmara Municipal a 

liderar a organização, dado que a “Música no Coração” apenas fazia promessas.-------------------

----------Interveio uma senhora residente na Herdade das Fontaínhas, junto à Herdade da Casa 

Branca que revelou que, na primeira edição do festival, a sua propriedade tinha sido invadida 

pelo público do festival, tendo ficado cheia de lixo. Revelou também que a ocupação não tinha 

sido maior, porque ela e a sua família o tinham impedido. Disse ainda que já tinha informado a 

Câmara Municipal sobre a existência de lixo na sua propriedade e passados dois anos, ainda 

estava tudo na mesma. Face ao exposto, solicitou que tomassem as providências necessárias 

para que este ano fosse diferente.---------------------------------------------------------------------------

-----Por último, questionou se era permitido tomar banho no canal que abastecia a população da 

Zambujeira do Mar.-------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que relativamente à água, informou que a 

situação teria de ser assumida pelas forças de segurança do concelho, dado que seria 

humanamente impossível impedir o acesso ao canal.----------------------------------------------------

-----Por último, disse que a quantidade de água que passava no canal era grande e antes de 

abastecer a população de Zambujeira do Mar existiam duas estações de tratamento, pelo que o 

efeito dos champôs na água era muito pouco.-------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que informou que na proposta aprovada pela 

Assembleia Municipal era focada a questão da segurança e da higiene.------------------------------
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-----Considerou ainda que deveriam ser criados gabinetes próprios para as pessoas que fossem 

prejudicadas pudessem ser indemnizadas.-----------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que sugeriu ao senhor Engenheiro Samora 

que chegasse a um acordo com a Câmara Municipal, no sentido de,  como ponto de negociação 

para a realização do festival fosse exigida a resolução de todos os casos pendentes.---------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que o senhor Vereador Carlos 

Oliveira nunca tinha dito que a promoção se tinha iniciado este ano, mas sim que já vinha de 

anos anteriores. Disse ainda que apenas neste mandato tinha ficado resolvida a questão dos 

encargos. Relativamente ao Festival Sudoeste, revelou que a Câmara Municipal estava sempre 

na posição de não aceitar a sua realização se não fossem atendidas as condições impostas pela 

Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio um comerciante da Zambujeira do Mar que informou que o festival já se 

realizava há dois anos e os comerciantes nunca tinham sido consultados. Considerou ainda que 

as exigências que estavam a fazer agora, deveriam ter sido feitas no primeiro ano em que 

decorreu o festival. Disse também que não estavam contra o festival, apenas queriam que 

houvesse condições para a sua realização e que lhes fosse dado conhecimento com a devida 

antecedência, para que pudessem tomar as providências necessárias.---------------------------------

-----Por último, considerou que a posição que os comerciantes tinham tomado, com o abaixo 

assinado deviam tê-la feito logo no início. Como as coisas tinham corrido mal, nomeadamente 

a nível de higiene, os comerciantes da Zambujeira do Mar tinham tomado a atitude de não 

quererem o festival, posição que não foi por ele subscrita na reunião havida.-----------------------

-----Disse ainda que não estavam contra o festival, apenas queriam que ele fosse organizado, 

que houvesse higiene e segurança, sem prejuízos e que se traduzisse num bem para o concelho. 

----------Interveio novamente a senhora da Herdade das Fontaínhas que informou que na 

primeira edição do festival que acamparam no seu eucaliptal tinham feito fogo. Poderia se ter 
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dado uma tragédia e nem seguro havia.--------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que referiu que quando o festival 

apareceu, ninguém sabia do que se tratava, pelo que as correcções tinham de ser feitas com os 

anos e com a experiência.------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que revelou que o senhor 

Engenheiro Samora se tinha queixado da posição em que encontrava o palco na primeira edição 

do festival e na segunda já se tinha alterado. Relativamente ao seguro, informou que a 

organização apenas tinha seguro o interior do recinto, mas a Câmara Municipal tinha feito um 

seguro para as zonas limítrofes.-----------------------------------------------------------------------------

-----Por último, disse que as condições propostas tinham de ser cumpridas, pelo que começaram 

mais cedo a debater a questão.------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Engenheiro Samora que considerou que tinham de pensar no futuro 

e a Câmara Municipal tinha feito todos os esforços possíveis para resolver o problema. Por 

último, informou que tinha apresentado um projecto turístico, para aquela zona, o qual daria 

emprego a cerca de quarenta pessoas do concelho, que pelo facto de se tratar de uma zona de 

protecção ambiental, tinha sido chumbado. Face ao exposto questionou o porquê de permitirem 

a realização de um festival de música. Disse também que as pessoas da organização não tinham 

“boa fé”, na resolução dos problemas.--------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Vereador Cláudio Percheiro, que relativamente ao seguro, informou 

que no primeiro ano ninguém sabia o que era o festival, pelo que foram tomadas algumas 

medidas nomeadamente a existência de um seguro que desse cobertura a toda a zona 

envolvente do festival. Porém a organização apenas tinha feito um seguro para o recinto do 

festival, dado que nenhuma seguradora fazia um seguro que cobrisse as zonas envolventes ao 

mesmo. Face ao exposto, eles responsabilizaram-se pelos prejuízos que ocorressem fora do 

recinto, ficando a Guarda Nacional Republicana, os Bombeiros Voluntários de Odemira e 
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alguém da Câmara Municipal responsáveis pelo seu inventário.---------------------------------------

-----Por último, lamentou que tivesse sido feita uma reunião na Zambujeira do Mar sobre o 

festival e que não tivesse sido convidado o executivo da Câmara Municipal.------------------------

----------Interveio o senhor António José Gonçalves que informou que tinha sido um dos poucos 

promotores da reunião e o executivo da Câmara Municipal não tinha sido convidado, porque 

era destinado simplesmente aos comerciantes, para eles sozinhos fazerem um balanço do 

festival.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, disse que pertencia à Comissão Municipal de Turismo e numa reunião havida, 

todos tinham sido contra a realização do festival.--------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, que 

relativamente ao projecto turístico, informou que concordava com o que o senhor Engenheiro 

Samora tinha referido e disse ainda que discordava que o Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina tivesse de dar parecer sobre o alargamento do perímetro urbano 

de Colos, relativamente ao processo da Escola Básica, dado que não pertenciam ao referido 

parque.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

---------------------------------------APROVAÇÃO EM MINUTA ------------------------------------- 

----------Nos termos do número quatro do artigo octogésimo quinto do Decreto-Lei número cem 

barra oitenta e quatro de vinte e nove de Março, foram aprovadas em Minuta todas as 

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, correspondendo a 

nove votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, oito votos a favor dos membros 

eleitos pela Coligação Democrática Unitária e dois votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Social Democrata, quando estavam presentes dezanove membros da Assembleia.-------- 

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

a sessão pelas dezoito horas e trinta minutos.------------------------------------------------------------- 

----------De tudo, para constar, se lavrou a presente acta que, nos termos da Lei, vai ser assinada 

pelo Presidente da Assembleia Municipal e pelo Segundo Secretário.-------------------------------- 

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

 

 

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


