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Presidente José Alberto Guerreiro            
Coordenação Geral dos Serviços
Coordenação da Atividade Municipal
Coordenação Inter-institucional
Apoio aos Eleitos Locais
Apoio ao Empresário
Aprovisionamento
Obras por Empreitada
Fundos Comunitários
Proteção Civil e Segurança
Atendimento ao público: quinzenalmente 
à quinta-feira, a partir das 10.00h (mar-
cação prévia)

Vereador Hélder Guerreiro 
(Vice-Presidente)             
Ambiente (Água de Abastecimento, 
Águas Residuais, Resíduos Sólidos Urba-
nos e Limpeza de Praias, Sustentabilida-
de Ambiental, Canil Municipal)
Educação
Desporto e Tempos Livres
Juventude
Proteção Civil (substituto)
Atendimento ao público: quinzenalmente 
à quinta-feira, a partir das 10.00h (mar-
cação prévia)

Vereadora Deolinda Seno Luís
Ação Social e Saúde
Cultura
Contencioso, Assessoria Jurídica e 
Notariado
Finanças e Património
Recursos Humanos
Atendimento ao público: sextas-feiras, a 
partir das 10.00h (marcação prévia)

Vereador Ricardo Cardoso
Projeto de Modernização Administrativa
Atendimento, Gestão Documental e 
Arquivo
Comunicação, Informação e Informática
Qualidade e Controlo de Gestão
Feiras e Mercados
Desenvolvimento Económico
Infraestruturas e Logística (Espaços 
Públicos e Jardins, Rede Viária, Trânsito e 
Toponímia, Cemitérios, Obras por Admi-
nistração Direta, Transportes, Máquinas 
e Oficinas)
Atendimento ao público: quintas-feiras, a 
partir das 10.00h (marcação prévia)

Vereador Pedro Rebelo Ramos
Licenciamento de Operações Urbanísti-
cas e Atividades Económicas
Habitação e Reabilitação Urbana
Fiscalização
Ordenamento e Planeamento (Estudos e 
Projetos, Topografia e Desenho, Sistema 
de Informação Geográfica)
Atendimento ao público: quartas-feiras, a 
partir das 10.00h (marcação prévia)

Vereador Manuel Cruz
Sem pelouros atribuídos

Vereador Jaime Costa
Sem pelouros atribuídos

Pelouros e atendimento público dos   
eleitos na Câmara Municipal
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NATAL, HONRA E COMPROMISSO!

O tempo passa a correr e aí está mais uma épo-
ca Natalícia e o final de mais um ano. 

O ano de 2016, à semelhança do anterior, deixou, 
em muitos de nós, um sentimento de incerteza e 
preocupação, vincada pelos efeitos de uma crise 
económica e social que deixou marcas profundas 
e que está longe de ultrapassada, pelos atenta-
dos terroristas, o crescente drama dos refugia-
dos, os atropelos à dignidade da pessoa humana, 
a incompreensível riqueza de alguns e pobreza 
de muitos, e as inúmeras agressões à susten-
tabilidade ambiental, que ameaçam agravar as 
condições de vida humana na terra.

Entre nós, o ano 2016 ficou marcado, entre ou-
tros registos, pela governação do país à esquer-
da, pelo enorme sucesso desportivo no Europeu 
de Futebol, pelo Verão mais quente e de maior 
procura turística de que há memória, pela elei-
ção de António Guterres para Secretário-Geral 
da ONU e pelo assinalar dos 40 anos de Poder 
Local Democrático, comemorado em Odemira 
nos dias 10, 11 e 12 de dezembro.

De especial registo, destaca-se a eleição de An-
tónio Guterres para Secretário-Geral da ONU, 
que encheu de orgulho o país, sendo a primeira 
vez que esta escolha foi eletiva, traduzindo-se 
numa nova esperança internacional para des-
bravar caminhos nos complexo problemas da 
humanidade. Trata-se de um homem com ele-
vada experiência política e notáveis qualidades 
pessoais, que a 1 de janeiro de 2017 assumirá os 
desafios que a ONU enfrenta mobilizando os Es-
tados membros em torno das suas ideias huma-
nistas, pelo que será certamente um mediador 
na construção de pontes e um negociador exímio 
no encontrar de soluções de consenso. 

Mas, 2016 ficou igualmente marcado por uma 
nova governação do país, que ao longo do ano 
trilhou um caminho com significativas diferenças 
relativamente ao passado recente, propondo 
para 2017, “aumentar o ritmo da passada” neste 
árduo percurso. Recordando, o Orçamento de 
Estado de 2016, garantiu a reposição dos salá-
rios da Função Pública, bem como dos comple-
mentos de pensões cortados aos trabalhadores 
do setor empresarial do Estado, a reposição de 
quatro feriados e das 35 horas na função públi-
ca no segundo semestre de 2016, entre outras 
medidas. 

Do Orçamento de Estado de 2017 aprovado, 
destaca-se o aumento de 25 cêntimos por dia no 
subsídio de almoço, que desde 2009 está con-
gelado nos 4,27 euros/dia e a eliminação pro-
gressiva da sobretaxa de IRS ao longo de 2017, 
garantindo que em dezembro ninguém pagará 
sobretaxa de IRS. Porém, a “recuperação” de 
rendimentos ficará por aqui, pois vão manter-se 
as restrições que continuam a travar os salários, 
destacando-se ainda o aumento do Salário Míni-
mo Nacional para os 557 euros. Este aumento 
também afetará, embora em menor grau, os 
trabalhadores do Estado e das Autarquias. 

Em conclusão, o subsídio de almoço é a única 
exceção à política de congelamento de salários, 
garantida através da recuperação das normas 
de consolidação orçamental de 2014, conti-
nuando sem alterações as regras herdadas do 
programa de ajustamento que proíbem as valo-
rizações remuneratórias, a limitação de prémios 
de desempenho, o congelamento de ajudas de 

custo e prolonga por mais um ano os cortes no 
pagamento de trabalho extraordinário.

Deste quadro resulta que, desde há nove anos, 
os escalões na administração local não são 
descongelados! É frustrante que a evolução dos 
salários de muitos milhares de funcionários do 
Estado e das Câmaras Municipais seja ZERO, 
ganhando o mesmo salário desde há, no míni-
mo, nove anos, pois apenas os funcionários que 
ganham o Salário Mínimo viram a sua condição 
salarial melhorada. Os restantes continuam 
todos no mesmo nível, porque os escalões per-
manecem congelados, sendo adiados os sinais 
de valorização salarial a quem é servidor público 
de carreira, que após tantos anos de desânimo, 
merecem que de forma progressiva, fosse dado 
um sinal de descongelamento da sua situação 
profissional e salarial.

Ainda no âmbito do Orçamento de Estado de 
2017, lamenta-se que, mais uma vez, não seja 
cumprida a Lei das Finanças Locais, transferin-
do-se para as Autarquias um acréscimo de 2,9% 
de verbas, insuficientes para um acréscimo de 
3,5% de despesa decorrente das iniciativas do 
mesmo Orçamento de Estado. Ainda assim, a 
Câmara Municipal de Odemira aprovou para 2017 
a redução do Imposto Municipal sobre Imóveis 
(IMI), com base no número de dependente do 
agregado familiar, sendo esta uma dedução fixa 
de 20, 40 e 70 euros para agregados com 1, 2 e 
3 ou mais dependentes, respetivamente. 

Apesar das dificuldades que permanecem, to-
dos estamos convocados para mais um ano de 
missão, mantendo a luta e a esperança por dias 
melhores.

Da nossa parte, com trabalho e sentido de ser-
viço público, continuaremos o caminho do pro-
gresso, gerindo com responsabilidade e ambição.

E porque é Natal, deixo um presente aos “de-
tratores” do Presidente da Câmara Municipal de 
Odemira, DECLARANDO SOB COMPROMISSO DE 
HONRA, “desde que sou eleito local, recebi os 
valores legalmente determinados para a função 
de Vereador até 2009 e desde 27 de outubro de 
2009 como Presidente de Câmara, e exclusiva-
mente estes, procedendo mensalmente a todos 
os descontos obrigatórios por Lei. Mais todos os 
outros cargos em entidades participadas pelo 
Município ou condição social, foram e são “não 
remunerados”, jamais tendo exercido qualquer 
função externa em acumulação, que não seja 
por inerência do cargo de eleito local, autori-
zando a quem o deseje a consulta de todas as 
declarações de Rendimentos, junto do serviço de 
Finanças de Odemira. Assim foi e assim será, en-
quanto estiver no exercício de funções públicas”.

Votos de um Excelente ano 2017, superando o 
ano que agora finda.

A TODOS, um Feliz Natal.

O Presidente da Câmara Municipal,

José Alberto Guerreiro
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A Câmara Municipal de Odemira aprovou, 
por maioria, o orçamento para 2017, no 
valor de 30.235.000,00€. O documento 
foi submetido à aprovação da Assembleia 
Municipal, no dia 25 de novembro, onde foi 
aprovado por maioria, depois da aprova-
ção por maioria na reunião extraordinária 
da Câmara Municipal realizada no dia 31 de 
outubro. 

José Alberto Guerreiro, Presidente da Câ-
mara Municipal de Odemira, afirma que “O 
orçamento de 2017 vem consolidar uma 
série de iniciativas e projetos que vêm sen-
do desenvolvidos ao longo do mandato, 
dando continuidade às nossas prioridades, 
centradas nas políticas sociais, no planea-
mento, no estímulo à área económica (ao 
empreendedorismo e criação de emprego) 
e na modernização dos serviços.” A Câma-
ra Municipal de Odemira irá “igualmente 
continuar a investir na proteção e valori-
zação do território, bem como na qualifi-
cação e regeneração urbana, atração de 
novos investimentos e maior dinamismo 
no setor turístico local.” 

CINCO ÁREAS PRIORITÁRIAS
Nas Grandes Opções do Plano para 2017, é 
assumido a responsabilidade de desenvol-
vimento e melhoria da qualidade de vida, 
concentrando a atuação em cinco áreas 
prioritárias: Desenvolvimento Económi-
co e Emprego / Inclusão e Solidariedade 
/ Participação Cívica, Segurança e Gestão 
Pública / Educação, Cultura, Juventude e 
Conhecimento / Planeamento, Qualifica-
ção Urbana e Ambiental. 

Por outro lado, continuará a política de 
alívio da carga fiscal dos munícipes e em-
presas. A Câmara Municipal aprovou para 
2017 a redução do Imposto Municipal so-
bre Imóveis (IMI), com base no número de 

dependente do agregado familiar, sendo 
esta uma dedução fixa de 20, 40 e 70 eu-
ros para agregados com 1, 2 e 3 ou mais 
dependentes, respetivamente. Continua a 
aplicar-se a Isenção da Taxa Municipal de 
Proteção Civil aos cidadãos.

QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO
Em 2017, propõe-se um esforço consi-
derável na manutenção/conservação da 
rede de acessibilidades municipais, essen-
cial para o desenvolvimento socioeconó-
mico local, promotor da coesão social e 
de competitividade, aproximando Odemi-
ra dos serviços regionais e nacionais em 
áreas como a educação e a saúde, e deci-
sivo no estímulo ao aproveitamento turís-
tico do concelho, na dinâmica do agroali-
mentar e da atividade agro-florestal.

Em 2017 prosseguirá a Revisão do PDM, 
desenvolvendo a 2ª fase do processo (Op-
ções de Estratégia e estudos de Enquadra-
mento Estratégico), bem como os Planos 
de AUGI (Áreas Urbanas de Génese Ilegal) 
em curso e Planos de Pormenor. 

No próximo ano serão concluídas as ope-
rações de qualificação de praias e da orla 
costeira do Programa Polis do Litoral Su-
doeste, com a participação municipal em 
projetos e obras, bem como a requalifi-
cação urbana em Vila Nova de Milfontes, 
Zambujeira do Mar, S. Teotónio (variante), 
Almograve, Sabóia e Colos. 

No ambiente, para além da construção de 
novos sistemas de tratamento da quali-
dade da água em pequenos sistemas de 
gestão municipal, pretende-se concluir di-
versas obras em curso e prosseguir o Pla-
no de Investimentos da responsabilidade 
da AgdA - Águas Públicas do Alentejo, SA, 
estando em curso diversos projetos de 

investimentos estruturantes, designada-
mente a execução da ETAR de S. Teotónio, 
bem como o reforço do abastecimento de 
água a Vila Nova de Milfontes Nascente, 
S. Luís, Luzianes-Gare e S. Martinho das 
Amoreiras. Em 2017 será também pros-
seguido o desenvolvimento da Estratégia 
Municipal de Eficiência Hídrica e Energética 
2014-2020, do PEDU - Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano e da Estra-
tégia Municipal para a Adaptação às Alte-
rações Climáticas, no âmbito do projecto 
ClimAdaPT. 

Pretende a Câmara Municipal de Odemira 
promover e executar o programa de in-
vestimentos municipais, tendo como base 
o financiamento do quadro comunitário 
Portugal2020, ao qual candidata também 
a 3ª fase do processo de modernização 
administrativa. 

ODEMIRA COM ORÇAMENTO DE 30 MILHÕES DE EUROS PARA 2017
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O Município de Odemira comemorou os 
40 anos de Poder Local Democrático, uma 
das principais conquistas da Revolução de 
Abril. A 12 de dezembro de 1976 realiza-
ram-se as primeiras Eleições Autárquicas 
em Portugal, que instituíram o Poder Local 
Democrático com autonomia consagrada 
pela Constituição, com competências pró-
prias e órgãos eleitos por mandato, pelo 
voto popular. 

Para celebrar os 40 anos de Poder Local 
Democrático foi promovido um conjunto 
de iniciativas, de homenagem e festa em 
Odemira. 

No dia 11 de dezembro, as comemorações 
tiveram início bem cedo, com o Hastear 
das Bandeiras Nacional e do Município, pe-
las mãos dos Comandantes dos Bombei-
ros Voluntários de Odemira e de Vila Nova 
de Milfontes, ao som do Hino Nacional to-
cado pela Banda Filarmónica. Foi também 
descerrada uma Placa Evocativa (coloca-
da entretanto no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho). 

HOMENAGENS AOS ELEITOS LOCAIS DE 
1976
A Cerimónia de Homenagem aos Eleitos 
Locais decorreu no Cineteatro Camacho 
Costa, com vista a enaltecer o trabalho 
e a dedicação dos eleitos em 1976 e que 
deram o seu melhor ao serviço das Autar-

quias (Freguesias e Município). Foram ho-
menageados os 155 cidadãos do concelho 
eleitos em 1976 para a Câmara e Assem-
bleia Municipal e para as 11 Assembleias e 
Juntas de Freguesia, bem como um con-
junto de 12 personalidades, indicadas pe-
las forças partidárias representadas no 
concelho, que se notabilizaram na vida au-
tárquica, em defesa do bem-estar das po-
pulações, ao longo dos 40 anos de Poder 
Local Democrático.

Luís Percheiro, o primeiro Presidente elei-
to para a Assembleia Municipal, enalteceu 
o “reconhecimento pelo trabalho que to-
dos os eleitos fizeram ao longo dos anos 
em prol do concelho de Odemira e das 
suas populações”, sublinhando que “fica 
aqui uma palavra de ânimo para os autar-
cas atuais e futuros e que este processo 
irá continuar e irá, com certeza, transfor-
mar ainda mais o nosso concelho”. 

Natália Cabecinha, a atual Presidente da 
Assembleia Municipal, afirmou ter parti-
cipado nestas comemorações “Com mui-
to entusiasmo e com alguma emoção ao 
recordar estes 40 anos de vivência demo-
crática no nosso concelho. Homenagear 
estes homens e mulheres, que desde o 
primeiro momento deram o seu tempo a 
sua solidariedade e o seu conhecimento, 
toda a sua disponibilidade em prol do bem 
comum, é algo que é muito gratificante e 
ao mesmo tempo contagiante.”

Justino Santos, o primeiro Presidente da 
Câmara eleito considerou esta homena-
gem “fundamental porque a memória é 
curta, não para quem viveu as agruras, 
incertezas e a tentativa de melhorar, mas 
para os mais novos, que não sabem o que 
era. Esta é uma ocasião importante de 
lembrar o Poder Local.”

Para José Alberto Guerreiro, atual Presi-
dente da Câmara Municipal de Odemira, 
este foi “um momento de grande dignida-
de, que reconheceu o trabalho de todos, 
não apenas dos eleitos em 1976, mas de 
todos aqueles que ajudaram a construir 
estes 40 anos de Poder Local Democrá-
tico em Odemira.” O autarca destacou “o 
papel de todos os funcionários e colabo-
radores que, de uma forma ou de outra, 
contribuíram para que em 40 anos o con-
celho de Odemira tenha mudado tanto.”

Na Homenagem às Personalidades indica-
das pelas Forças Políticas representadas 
na Assembleia Municipal de Odemira, to-
maram da palavra Pedro Gonçalves (re-
presentante do Bloco de Esquerda), José 
Ribeiro e Castro (Coligação “Odemira com 
Futuro”), Maria Luísa Palma (Coligação De-
mocrática Unitária) e José Manuel Guerrei-
ro (Partido Socialista).

MUNICÍPIO DE ODEMIRA COMEMOROU 40 ANOS 
DO PODER LOCAL DEMOCRÁTICO
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MUNICÍPIO DE ODEMIRA COMEMOROU 40 ANOS 
DO PODER LOCAL DEMOCRÁTICO

“É UM RECONHECIMENTO A TODOS OS 
AUTARCAS DO PAÍS”
A cerimónia encerrou com a intervenção 
de Pedro do Carmo, deputado à Assem-
bleia da República, eleito pelo círculo de 
Beja e membro da Comissão Parlamentar 
de Ambiente, Ordenamento do Território, 
Descentralização, Poder Local e Habita-
ção, que afirmou ter assistido a esta ce-
rimónia “Com muita emoção”, consideran-
do que “extravasou claramente as portas 
e as fronteiras do concelho de Odemira. 
É um reconhecimento a todos os autar-
cas do país. Passaram 40 anos e a nossa 
democracia está sã, está viva e isso pro-
vou-se em Odemira. Todos os partidos 
participaram com elevação e com reco-
nhecimento. Isto é uma atitude extraordi-
nária.”

PROGRAMA INCLUI HISTÓRIA, CULTURA, 
CONVÍVIO E PARTICIPAÇÃO 
As comemorações incluíram um almoço 
convívio oferecido à população, no Merca-
do Municipal.

Durante a tarde, foi apresentado o livro 
“Odemira - Comissões de Moradores na 
Revolução de Abril”, da autoria dos his-
toriadores António Martins Quaresma e 
Constantino Piçarra, na Biblioteca Munici-
pal José Saramago, com sala cheia, e que 
contou para a participação dos poetas po-
pulares Florêncio Maria e Manuel da Graça. 

No dia 12 de dezembro, decorreu, também 
na Biblioteca Municipal, a Cerimónia de As-
sinatura de Protocolos com as Juntas de 
Freguesia e Instituições Sociais de Apoio a 
Idosos do Concelho e a Cerimónia de Apre-
sentação das Propostas Vencedoras do 
Orçamento Participativo de 2016.

O programa contou uma forte compo-
nente musical, com a realização de três 
espetáculos pela Orquestra do Litoral 
Alentejano (dia 10 dezembro), Teresa Sal-
gueiro (11 de dezembro) e Sérgio Godinho 
(12 dezembro), no Cineteatro Camacho 
Costa. Nota para a performance “O Nasci-
mento da Liberdade” pelo Grupo de Teatro 
Cabanita e a atuação do grupo Com Alma, 
no decorrer da Cerimónia de Homenagem 
aos Eleitos Locais. 

A exposição “O Município de Odemira na 
Revolução de Abril (1975/1976)”, de Cons-
tantino Piçarra, esteve patente ao público 
na Biblioteca Municipal. 
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HOMENAGEM AOS PRIMEIROS ELEITOS PARA 
CÂMARA MUNICIPAL 
Presidente: 
Justino Augusto Baptista Abreu dos Santos (FEPU)
Vereadores:
Guilherme Aurélio Rebocho (PS), Falecido
Fernando Camacho Barradas (FEPU), Falecido
Antero de Matos Fernandes Silva (PS)
Cláudio José dos Santos Percheiro (FEPU)
José Manuel Simões Prates Dordio (PS) 
José Maria Pincho (FEPU), Falecido 

HOMENAGEM AOS PRIMEIROS ELEITOS PARA AS-
SEMBLEIA MUNICIPAL 
Presidente:
Luís Alberto dos Santos Percheiro (FEPU)
Membros:
José Luís Marreiros Cardoso – 1º Secretário (FEPU)
Manuel Bartolomeu Afonso da Palma – 2º Secretário 
(FEPU), Falecido
Alzirino Lopes da Cruz Rosado (PS) 
António Francisco M. Guerreiro Simões (PS), Falecido
António Gaspar de Matos (FEPU), Falecido
António Maria Guerreiro (PS) 
António Patrício Messias (PS), Falecido
Augusto Maria de Oliveira (FEPU), Falecido
Carlos Alberto Ribeiro Pereira (FEPU)
Casimiro Maria Amador (FEPU), Falecido 
Esmeralda Custódia Palminha Gonçalves (PS)
José da Silva Valério (FEPU)
Manuel Guerreiro Cortes (PS), Falecido
Maria da Graça de Campos Ledesma (PSD) 
Maria Ramos Cabrita da Silva (PS) 
Joaquim António Ramos (Fraquito) (PS), Presidente da 
Junta de Freguesia de Colos, Falecido
Alberto Maria de Oliveira (FEPU), Presidente da Junta 
de Relíquias
Jaime Gonçalves Candeias (FEPU), Presidente da Jun-
ta de Sabóia, Falecido
Humberto Inácio da Encarnação (PS), Presidente da 
Junta de São Salvador
Arménio Candeias Pereira (PS), Presidente da Junta 
de Santa Clara-a-Velha, Falecido
Augusto Medeiros Machado (FEPU), Presidente da 
Junta de Santa Maria, Falecido
Reinaldo Cavalheiro Matias (FEPU), Presidente da 
Junta de São Luís
Ezequiel Cunha Duarte (PS), Presidente da Junta de 
São Martinho das Amoreiras, Falecido
Celso Jacinto Caeiros (FEPU), Presidente da Junta de 
São Teotónio, Falecido
Joaquim Vilhena Simões do Nascimento (FEPU), Presi-
dente da Junta de Vale de Santiago
José Manuel (FEPU), Presidente da Junta de Vila Nova 
de Milfontes, Falecido

HOMENAGEM AOS PRIMEIROS ELEITOS PARA 
AS FREGUESIAS 
Colos 
Assembleia  
Franquelim Marques Loução (PS), Falecido - Presidente
Jacinto Gonçalves Maria (PS) - 1º Secretário
Francisco das Dores Figueira (PS) - 2º Secretário
Alexandre António Raposo (FEPU) 
Rui Rocha da Silva Jorge (FEPU) 
Simone Sobral da Silva Costa (FEPU) 
Joaquim António Domingos (FEPU), Falecido 
António Josué Martins Delgado (PS), Falecido 
Teodoro Medeiros Ramos (PS), Falecido 
Junta 
Joaquim António Ramos (PS), Falecido - Presidente
António Jacinto (PS), Falecido - Secretário
Humberto Guerreiro Gonçalves (PS), Falecido - Tesoureiro
   
Relíquias 
Assembleia 
Manuel Guerreiro da Costa (FEPU) - Presidente
Idálio Martins da Silva (FEPU) -1º Secretário
Edmundo Marques Loução Martins (PS), Falecido - 2º 
Secretário
Maria Lucília da Silva (FEPU) 
Duarte Marques Godinho (PS), Falecido 
Joaquim Francisco Loução (PS), Falecido 
Manuel Inácio Guerreiro (FEPU) 
Américo Maria Silvestre (FEPU), Falecido 
Ilídio dos Anjos Ramos (PS), Falecido 
Junta 
Alberto Maria de Oliveira (FEPU) - Presidente
Joaquim Artur Candeias (FEPU), Falecido - Tesoureiro
José Pereira da Silva (PS), Falecido - Secretário
    

Sabóia 
Assembleia 
Ilídio Inácio da Silva (FEPU), Falecido - Presidente
Mário António Cortes (PS), Falecido - 1º Secretário
Aníbal Guerreiro Duarte (FEPU), Falecido - 2º Secretário
António Margarido Gabriel (PS)  
Alberto Maria Jacinto (PS) 
Manuel Messias Mariano (PS), Falecido 
Joaquim António de Barros (FEPU), Falecido 
Raul da Silva Bernardo (FEPU) 
Manuel da Silva Valério (FEPU), Falecido 
Junta 
Jaime Gonçalves Candeias (FEPU), Falecido - Presidente
António Pereira Candeias (FEPU) - Secretário
José Costa António (FEPU) - Tesoureiro
   
São Salvador – Odemira 
Assembleia 
Simplício Correia Serrão (PS), Falecido - Presidente
António Gamito (PS), Falecido - 1º Secretário
José Maria Gonçalves (PS) - 2º Secretário
José Manuel dos Santos Ramos (FEPU) 
Francisco dos Reis Nunes (FEPU) 
Luís Maria Alves Gonçalves (FEPU) 
Eduardo Filipe de Matos (FEPU), Falecido 
Raul Barros e Silva (PS), Falecido 
José Rosa Candeias (PS), Falecido 
Junta 
Humberto Inácio da Encarnação (PS) - Presidente
José Joaquim Maria da Silva (PS) - Secretário
António das Neves Rio (PS), Falecido - Tesoureiro
   
Santa Clara-a-Velha 
Assembleia 
Joaquim Miguel Rosalino (PS), Falecido - Presidente
Manuel Joaquim Coelho (PS), Falecido - 1º Secretário
António Florêncio de Oliveira (PS), Falecido - 2º Secretário
Manuel José Machado (FEPU) 
Aníbal Mendes Simão (FEPU) 
Manuel Coelho da Silva (PS), Falecido 
António da Silva Guerreiro (FEPU) 
Francisco Manuel (PS), Falecido 
António Dias Cabrita (PS), Falecido 
Junta 
Arménio Candeias Pereira (PS), Falecido - Presidente
Luís da Cruz dos Santos (PS), Falecido - Secretário
Alberto Fernando da Silva Jaques Pedras (PS) - Tesoureiro
   
Santa Maria – Odemira 
Assembleia
Victor Manuel Marcos Rodrigues Correia (FEPU) - 
Presidente
António Jaques Afonso (PS) - 1º Secretário
António Maria Miguel (FEPU), Falecido - 2º Secretário
Augusto Guerreiro (PS), Falecido
José António das Neves Mariano (PS)
António José da Silva (FEPU) 
José da Silva Costa (PS) 
Ilídio Vilhena Gonçalinho (FEPU), Falecido 
Manuel Joaquim da Silva (FEPU)  
Junta 
Augusto Medeiros Machado (FEPU), Falecido - Presidente
Joaquim António Pimenta Almas (FEPU) - Secretário
Augusto da Conceição Lourenço Pimenta (FEPU), Fa-
lecido - Tesoureiro
   
São Luís 
Assembleia 
Augusto Luís Lameira (FEPU) - Presidente
Luciano António Maria (FEPU) - 1º Secretário
Silvério Joaquim dos Santos (FEPU) - 2º Secretário
Aurélio Henriques de Carvalho (FEPU), Falecido 
Francisco Maria Patrício (PSD), Falecido 
Norberto Francisco Gertrudes (PS) 
José Manuel da Conceição (FEPU), Falecido 
José Francisco Gonçalves Pedro (PS), Falecido 
Joaquim Pacheco de Almeida (PS) 
Junta 
Reinaldo Cavalheiro Matias (FEPU) - Presidente
Domingos Costa da Silva (PS) - Secretário
Manuel João Rocha (FEPU) -Tesoureiro
   
São Martinho das Amoreiras 
Assembleia 
José António do Carmo Rosa (PS) - Presidente
Francisco Maria Soares (FEPU), Falecido - 1º Secretário
Manuel Anastácio Jorge (PS) - 2º Secretário
Fernando Guerreiro Lino (FEPU), Falecido 
Mário Neves Páscoa da Conceição (PS) 
Cândida Maria Simão (FEPU), Falecida 
Reinaldo Costa Vilhena (PS) 
Alfredo da Silva (PS), Falecido 
José Inácio (PS), Falecido 

Junta 
Ezequiel Cunha Duarte (PS), Falecido - Presidente
Mário Maria da Silva (PS), Falecido - Secretário
Cândido Costa Vilhena (PS), Falecido - Tesoureiro
   
São Teotónio 
Assembleia 
Dulce Loução de Matos Raposo (FEPU) - Presidente
Manuel dos Santos Nobre (FEPU) - 1º Secretário
Oliveiros Maria da Silva (FEPU) - 2º Secretário
José Manuel dos Reis Guerreiro (PS) 
Aquiles Barata Cerdeira (PS), Falecido 
José Maria Afonso da Rosa (FEPU) 
Fernando Pinto da Silva (PS), Falecido 
Maria Isabel Fernandes (FEPU) 
Luís Joaquim (PS) 
Junta 
Celso Jacinto Caeiros (FEPU), Falecido - Presidente
António Maria Rosa (FEPU) - Secretário
Maria Nobre Louçã (PS - Tesoureiro
   
Vale de Santiago 
Assembleia 
José Francisco Chaveiro (FEPU) - Presidente
Eurico Gonçalves Marcelino (FEPU), Falecido - 1º Secretário
Alfredo Nunes (FEPU) - 2º Secretário
Ezequiel da Silva Dionísio Penedo (PS), Falecido 
Manuel Penedo Vilhena (PS), Falecido 
Manuel Maria do Monte (FEPU), Falecido 
José Abrantes da Silva Guerreiro (FEPU) 
Luís Manuel Correia (FEPU), Falecido 
Manuel José Godinho Raposo (FEPU) 
Junta 
Joaquim Vilhena Simões do Nascimento (FEPU) - 
Presidente
Alfredo Botelho Penedo (FEPU)- Secretário
Joaquim Maurício da Conceição Rosa - Tesoureiro
   
Vila Nova de Milfontes
Assembleia 
Manuel Guerreiro (FEPU), Falecido - Presidente
Joaquim da Silva (FEPU), Falecido - 1º Secretário
José da Silva Bernardo (PS), Falecido - 2º Secretário
Alfredo da Silva Coelho (PS),Falecido 
José Joaquim Justiça (PS), Falecido 
Elias Francisco Ramos (FEPU), Falecido 
Júlio da Costa José (PS, Falecido 
José Emídio Campos da Silva (FEPU) 
Joaquim de Jesus António (FEPU) 
Junta 
José Manuel (FEPU), Falecido - Presidente
Maria Graciete (FEPU) - Secretário
Fernando da Costa Cabecinha (PS) - Tesoureiro

HOMENAGEM ÀS PERSONALIDADES INDICADAS PE-
LAS FORÇAS POLÍTICAS REPRESENTADAS NA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
Bloco de Esquerda:
Joaquim Guerreiro Abílio
Joaquim Maria da Silva Rodrigues
José Manuel Guerreiro
Coligação “Odemira com Futuro”:
António Amaro Freire Marreiros Figueira
Elísio da Silva Gama
Fernando Silvestre da Encarnação
Coligação Democrática Unitária:
Aníbal Mendes Simão
José da Silva Valério
Joaquim Maurício da Conceição Rosa 
Partido Socialista:
António Manuel Camilo Coelho
Augusto Coelho Camacho (Falecido)
Humberto Inácio da Encarnação 
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>> gestão pública
>> administração local

Nos dias 2 e 3 de dezembro, o Presidente 
da Câmara Municipal de Odemira visitou 
a freguesia de S. Salvador e Santa Maria, 
dando continuidade à iniciativa “Sentir 
Odemira”, um ciclo de visitas do autarca 
José Alberto Guerreiro a todas as fregue-
sias do concelho. 

Com este programa de política de proxi-
midade, pretende-se reforçar o contacto 
entre o executivo municipal e a população, 
registando as suas ideias, preocupações e 
necessidades. A iniciativa decorre de uma 
das áreas prioritárias do atual executivo, 
que passa pelo incremento da participação 
cívica.

A iniciativa iniciou-se com uma visita ao 
Bairro da Cooperativa Habitacional Econó-
mica 11 de Março e à Zona industrial Quinta 
do Gato, em Odemira. Durante a tarde fo-
ram visitadas as localidades de S. Pedro, 
Algoceira e Portas de Transval. O dia ter-
minou com uma reunião com empresários 
e entidades locais, na Casa da Juventude, 
onde o autarca deu conta de alguns pro-
jetos estruturantes para a vila, como a 
requalificação da margem esquerda do 
rio, a reabilitação do Mercado Municipal e 
a construção do novo Arquivo Municipal. 

A manhã do dia 3 foi dedicada ao Merca-
do Municipal, com contacto direto com os 
produtores e comerciantes. Durante a tar-
de, o Presidente da Câmara Municipal visi-
tou o Turismo Rural Quinta do Chocalhinho 

e a aldeia da Bemposta. 

As próximas visitas serão promovidas nas 
freguesias de Vila Nova de Milfontes (em 
janeiro) e de Santa Clara-a-Velha. 

Políticadeproximidade
 ODEMIRAsentir

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL VISITOU 
FREGUESIA DE SÃO SALVADOR E SANTA MARIA
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>> gestão pública
>> administração local

A Câmara de Odemira vai conceder um 
apoio total de 157.500,00 euros às oito 
instituições particulares de solidarie-
dade social (IPSS) que prestam apoio a 
idosos do concelho, com vista à reno-
vação da frota de viaturas, uma medi-
da aprovada, por unanimidade, na reu-
nião realizada no dia 17 de novembro. 
As instituições de apoio a idosos de Sabóia 
S. Luís, S. Martinho das Amoreiras, S. Teo-
tónio, Relíquias, Vila Nova de Milfontes e 
Zambujeira do Mar receberão um apoio de 
17.500,00 euros cada, sendo que a Santa 
Casa da Misericórdia de Odemira receberá 
35.000 euros, uma vez que gere dois la-
res de idosos, em Colos e Odemira. 

As Associações prestam serviço a cente-
nas de idosos em Apoio Domiciliário, Cen-
tro de Dia e Lar Residencial e assumem, 
cada vez mais, um papel fundamental no 
apoio a toda a comunidade. No desenvolvi-
mento da sua missão as deslocações diá-
rias são indispensáveis, face à dispersão 
territorial, sendo realizadas centenas de 
quilómetros para levar o bem estar a cada 
pessoa. 

APOIOS EXTRAORDINÁRIOS AOS BOM-
BEIROS DE ODEMIRA, MILFONTES E CRUZ 
VERMELHA
A Câmara Municipal deliberou, por unani-
midade, na reunião realizada no dia 6 de 
outubro, conceder apoios financeiros ex-
traordinários destinados a investimento, no 
valor de 90.000,00 euros, à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Odemira, e no valor de 30.000,00 euros 
à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Vila Nova de Milfontes. 

Estes apoios pretendem ajudar as Asso-
ciação a combater as dificuldades finan-
ceiras decorrentes dos encargos com 
grandes reparações do parque de viaturas 
e para a aquisição de novos equipamentos.

Foi também deliberado, por unanimidade, 
conceder um apoio financeiro no valor de 
15.000,00€ à Cruz Vermelha Portugue-
sa – Delegação de Colos, para fazer face 
a despesas com grandes reparações em 
algumas viaturas e na aquisição de uma 
nova viatura da adaptada a mobilidade 
condicionada.

APOIOS EXTRAORDINÁRIOS ÀS 
FREGUESIAS 
As 13 Juntas de Freguesia do concelho vão 
receber um apoio financeiro extraordiná-
rio de 15.000,00 euros cada, num valor 
global de 195.000,00 euros, com vista à 
renovação da frota de veículos de trans-
portes escolares. 

Para tal foram assinados, no dia 12 de de-
zembro, Contratos Inter-Administrativos 
de Cooperação para Delegação de Compe-
tências da Câmara Municipal nas Fregue-
sia, considerando urgente a necessidade 
de um apoio extraordinário do Município 
às Freguesias para que estas possam 
promover a aquisição de novas viaturas, 
atendendo à necessidade fundamental de 
garantir em segurança e conforto o trans-
porte dos alunos. Esta deliberação foi 
aprovada, por unanimidade, na reunião de 
17 de novembro.

APOIOS EXTRAORDINÁRIOS A INSTITUIÇÕES E 
JUNTAS DE FREGUESIA  BOMBEIROS DE  

ODEMIRA TÊM NOVO 
COMANDANTE 

A Tomada de Posse do novo Coman-
dante dos Bombeiros Voluntários de 
Odemira, Luís Oliveira, decorreu no 
passado dia 26 de novembro, numa 
cerimónia que contou com a presen-
ça de muitos convidados e popula-
ção. Entre os presentes, destaca-se a 
participação de José Alberto Guerrei-
ro, Presidente da Câmara Municipal 
de Odemira, Domingos Flabela, Pre-
sidente da Federação dos Bombeiros 
do Distrito de Beja em representação 
da Liga dos Bombeiros Portugueses 
e do Tenente Coronel Vítor Cabrita, 
Comandante Distrital de Operação de 
Socorros (CDOS) da Autoridade Na-
cional de Protecção Civil, bem como 
de vários comandos de corporações 
do Alentejo e Algarve.

Luís Miguel Dâmaso Oliveira, 41 anos, 
esteve já por diversas vezes na es-
trutura de comando e agora ascen-
de ao cargo de comandante, depois 
da Autoridade Nacional da Proteção 
Civil / Diretor Nacional de Bombeiros 
homologar a nomeação da Direção. 

A direção da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Ode-
mira tem como Presidente António 
Camilo, ex-presidente da Câmara 
Municipal, sendo o Presidente da As-
sembleia Geral Luís Freitas.

O novo comandante substitui Nazário 
Viana, que esteve no cargo de co-
mandante durante 22 anos de grande 
dedicação, profissionalismo e espíri-
to de missão, dedicando-se por intei-
ro à causa “vida por vida”, muitas ve-
zes com sacrifício pessoal e familiar. 
O Município de Odemira reconhece a 
dedicação de Nazário Viana, que pas-
sa a ocupar o posto de Oficial Bom-
beiro Superior. 
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>> gestão pública
>> administração local

O Município de Odemira participou no Con-
curso de Arquitetura Europan#13, colo-
cando a concurso de ideias a valorização 
da aldeia piscatória da Azenha do Mar, na 
freguesia de S. Teotónio, na perspetiva de 
a adaptar às dinâmicas atuais e desenvol-
ver de forma sustentável o elevado po-
tencial turístico.

O prémio vencedor da Azenha do Mar foi 
atribuído ao projeto Limenochora, apre-
sentado por uma equipa de Bari, Itália, 
liderada por Alessandro Labriola.

A proposta vencedora vai agora ser apre-
sentada e discutida com a comunidade lo-
cal, tendo o Município intenção de concre-
tizar algumas das ideias delineadas pela 
equipa italiana e posteriormente lançar a 
concurso o projeto de reestruturação ur-
bana da Azenha do Mar.

No dia 9 de setembro, decorreu, na Socie-
dade Recreativa S. Teotoniense, a sessão 
de apresentação e debate sobre o projeto 
vencedor da Azenha do Mar do Concur-
so Europan#13. A iniciativa contou com 
a presença de José Alberto Guerreiro, 
Presidente da Câmara Municipal de Ode-
mira, Pedro Brandão, Secretário-Geral 
da Associação Europan Portugal, com 
os arquitetos da equipa vencedora, ten-
do sido também abordados os temas "A 
Experiência Europan" (Bruno Rodrigues, 
arquiteto vencedor dos Concursos Euro-
pan#9 e Europan#12 e membro do júri 
Europan#13), "Azenha do Mar - A Singu-
laridade e a Construção do Lugar" (Pe-
dro Rebelo Ramos, Vereador da Câmara 
Municipal de Odemira responsável pela 
área do urbanismo), "Intervir por uma Co-
munidade Sustentável" (Telma Guerreiro, 
Presidente da TAIPA - Organização Coope-
rativa para o Desenvolvimento Integrado 
do Concelho de Odemira).

A Azenha do Mar acolheu, entre 9 de se-
tembro e 6 de novembro, uma exposição 
que reuniu várias propostas de interven-
ção, assinadas por jovens arquitetos de 
diversas nacionalidades. 

O Vereador Pedro Ramos participou no 
Fórum Inter-Sessões referente ao Euro-
pan13, que decorreu nos dias 13 e 14 de 
outubro, na cidade espanhola de Bada-
joz, onde se efetuou a conclusão da edi-
ção deste ano, discutiram-se os resulta-
dos e o ponto de situação dos projetos 
vencedores. 

EUROPAN#13

VALORIZAÇÃO DA AZENHA DO MAR

CONCURSO

AZENHA DO MAR, 
ODEMIRA
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O Município de Odemira descentralizou o 
atendimento municipal, dotando as locali-
dades de Colos, Sabóia, S. Teotónio e Vila 
Nova de Milfontes de postos de atendi-
mento presencial, através do projeto BU 
kiosk (1ª fase). O objetivo é facilitar o aces-
so dos cidadãos aos serviços municipais. 
Os cidadãos podem efetuar no BU Kiosk 
todos os serviços atualmente disponibi-
lizados no Balcão Único do Município, nas 
várias áreas de atuação da autarquia.

O BU Kiosk é um investimento integrado 
no Projeto de Racionalização e Inovação no 
Atendimento Municipal (PRIAM), financia-
do pelo COMPETE – Programa Operacional 
de Fatores de Competitividade, através da 
AMA – Agência para a Modernização Ad-
ministrativa. O Balcão Único (BU) do Mu-
nicípio de Odemira é certificado pelo Sis-
tema de Gestão da Qualidade através do 
normativo ISO 9001:2008.

Em breve o Município de Odemira preten-
de alargar os serviços prestados, tendo 

para tal assinado protocolo com a Agência 
para a Modernização Administrativa. Re-
novar a carta de condução, por exemplo, 
será possível nestes espaços!

"É UM BOM SERVIÇO, QUE SERVE A 
POPULAÇÃO"
Em reportagem no BU Kiosk de S.Teotónio, 
encontrámos três utentes daquele servi-
ço. Maria Salvador (51 anos, ajudante de 
cozinha) afirmou ser a primeira vez que ali 
recorria para "Tratar de assuntos da água" 
e que "é um bom serviço, que serve a po-
pulação." Já Fernanda Pacheco (43 anos, 
operadora de supermercado) contou que 
"Já sabia que os assuntos da Câmara se 
tratam agora aqui", considerando ser 
"vantajoso para evitar deslocações a Ode-
mira". Cliente assídua do BU Kiosk é Maria 
Jesus (33 anos, administrativa) que todas 
as semanas utiliza o serviço "para tratar 
de assuntos do escritório e para evitar ir 
à Câmara”. Considera ser “Bom em todos 
os aspetos. Temos uma população idosa e 
não temos transportes públicos".

BU mais perto!

MUNICÍPIO DESCENTRALIZA ATENDIMENTO

S. TEOTÓNIO 
Junto ao Mercado  » segunda-feira

VILA NOVA DE MILFONTES 
Jardim Público » quarta-feira

SABÓIA
frente à Fábrica da Moagem 
» quinta-feira

COLOS 
Eira da Lagoa » sexta-feira

HORÁRIO:
10h00 / 13h00
14h00 / 16h00 

Todos os serviços do Balcão Único 
também no BU Kiosk:

Urbanismo e edificação 

Atividades económicas

Odemira Empreende

Rede viária, toponímia, cemitérios

Águas e resíduos

Educação e ação social 

Juventude, cultura e desporto

Marcação de atendimento técnico e 
com o executivo municipal

Valor de Investimento: 1.060.696,99€ 
(comparticipado a 85% pelo QREN)

>> participação e modernização
>> participação cívica
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>> participação e modernização
>> participação cívica

A população do concelho de Odemira es-
colheu e votou entre 14 propostas para 
investimentos públicos, no âmbito do pro-
cesso de Orçamento Participativo (OP), 
promovido pelo Município. 

A votação decorreu entre os meses de 
outubro e novembro. As propostas vence-
doras representam um investimento total 
de 450 mil euros, valor dotado no Orça-
mento Municipal de 2017. O Município vai 
iniciar os procedimentos necessários para 
a sua implementação, que exigem estudos 
e anteprojetos técnicos. 

As propostas vencedoras foram apresen-
tadas no dia 12 de dezembro, na Biblioteca 
Municipal, no âmbito de uma cerimónia de 
celebração dos 40 Anos do Poder Local 
Democrático, tendo por base o princípio 
que a participação pública é uma forma de 
efetivar a democracia. A cerimónia incluiu 
também a assinatura de protocolos com 
as Juntas de Freguesia e com as institui-
ções sociais de apoio a idosos. Nesta edi-
ção do OP foram apresentadas um total 
de 27 propostas, das quais resultaram 14 
propostas finais para votação, no valor 
máximo de 125 mil euros cada, para vá-
rias localidades e freguesias, com vista à 

melhoria e/ou criação de equipamentos 
culturais, desportivos e de lazer. 

Em 2016 foi introduzida a condição de 
afetar 250 mil euros para projetos pro-
movidos nas freguesias do litoral ou com 
população superior a 1.500 habitantes e 
outros 250 mil euros para projetos pro-
movidos nas freguesias com população 
inferior a 1.500 habitantes.

Um total de 2.218 cidadãos, com idades a 
partir dos 16 anos, votou no OP, através de 
três formas: online, no Balcão Único ou na 
mesa de voto itinerante pelas freguesias. 

POPULAÇÃO DE ODEMIRA ESCOLHEU PROPOSTAS PARA INVESTIMENTOS 
PÚBLICOS

 # 21 SABÓIA ATIVA 
(357 votos)
Localização: Sabóia
Freguesia: Sabóia
Proponente: Ângela da Encarnação 
Martins
Valor 125.000,00€

# 1 LUZIANES ATIVA 
(180 votos)
Localização: Luzianes-Gare
Freguesia: Luzianes-Gare
Proponente: Mónica Isabel da Silva Nobre
Valor: 75.000,00€

# 11 REABILITANDO OS ESPAÇOS 
(419 votos)
Localização: Vila Nova de Milfontes
Freguesia: Vila Nova de Milfontes
Proponente: Ventura José Crujo Ramalho 
Valor: 125.000,00€

# 16 CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS - CRIAR 
(Centro em Rede de Inovação do Artesanato) 
(243 votos)
Localização: Odemira
Freguesia: São Salvador-Santa Maria
Proponente: Inês Isabel Viana
Valor: 125.000,00€

PROPOSTAS VENCEDORAS: 
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>> participação e modernização
>> participação cívica

Depois de consolidado e afirmado a nível 
municipal, a nova etapa do OP será a im-
plementação em 2017 em cada uma das 
13 freguesias do concelho de Odemira, 
visando o reforço das políticas de parti-
cipação ativa dos munícipes no território. 
Assim, será possível a participação dos 
cidadãos na gestão do orçamento das 
Freguesias, possibilitando a apresenta-
ção de projetos que tragam uma visão 
mais planeada e participada por parte da 
população residente. 

O apoio municipal ao projeto é prestado 
através do apoio técnico à implementação 
do processo e de apoio financeiro, no va-
lor anual até 10.000,00€ por freguesia.
Odemira passa a ser o primeiro concelho 
100% OP.

OP nas Freguesias:
- Processo Deliberativo: é o cidadão 
quem decide
- Normas Uniformes: com adaptações 
pontuais à realidade individual de cada 

Freguesia
- Ciclo Anual Uniformizado: através de 
calendário uniforme às 13 Freguesias
- Realização de Assembleia(s) Participa-
tiva(s): apresentação, debate e concerta-
ção de propostas
- Comissão de Análise Técnica: integra 
um Técnico Municipal 
- Implementação do Processo em 2017: 
projetos a incluir no orçamento da Fre-
guesia de 2017 e/ou 2018.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NAS FREGUESIAS

PELA CIDADANIA PARTICIPADA
O OP de Odemira afirmou-se no território, 
conquistou espaço, ganhou experiência 
e implementou projetos de investimen-
tos públicos. A taxa de participação dos 
cidadãos atingiu o seu máximo em 2012, 
com a votação de 16,2% do total da po-
pulação, tendo atualmente quase 10.000 
cidadãos registados no processo do OP. 
A nível externo a participação do Municí-
pio de Odemira em diversos eventos e a 
utilização das normas de funcionamento 
do OP como inspiração à implementação 
noutros Municípios, demonstra a forma 
como é avaliado externamente.

"DEVE SER CADA VEZ MAIS A POPULA-
ÇÃO A DIZER O QUE FAZ FALTA"
Acompanhámos uma manhã de votação 
do OP na Junta de Freguesia de Vila Nova 
de Milfontes. Naquele dia quente de outo-
no, os cidadãos disserem presente e efe-
tivaram o seu direito de voto. 

Márcio Rodrigues (22 anos, desempre-
gado), que costuma votar todos os anos, 

afirmou -"Um voto faz sempre a diferen-
ça. Quanto mais pessoas votarem mais 
hipóteses temos de conseguir melhorias 
para o concelho. Deve ser cada vez mais a 
população a dizer o que faz falta."

Maria do Espírito Santo (56 anos, domés-
tica) é também fiel ao OP, pois confes-
sou "Desde que começou a votação, voto 
sempre!”. E vota porque considera “que é 
um bem para a nossa terra e temos de co-
laborar e já que não custa nada votar  Eu 
gosto de votar e acho que devo votar. Faz 
parte da minha lógica. Sempre que haja al-
guma coisa que possa fazer em benefício, 
faço!"

Para Dora Colaço (62 anos, reformada), 
votar no OP "É um direito que temos. É 
dar a nossa opinião sobre a nossa fregue-
sia, as suas carências. Acho muito impor-
tante que se dê voz à vontade da popula-
ção e que se expresse para que as coisas 
andem melhor para todos.”

Na opinião de António Camacho (64 anos, 

reformado), a votar pelo terceiro ano, 
“Todos nós, cidadãos, devemos votar para 
puxar pela terra e por melhoramentos 
na terra e nas outras freguesias. Acho 
que este processo deve continuar para 
incentivar o pessoal a votar, para discutir 
e para se falar. As ideias são boas e são 
propostas que fazem falta.”

100%

OP

  C
ONCELHO

    ODEMIR

A  
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>> qualidade de vida
>> ambiente

Entre as várias intervenções previstas 
para o litoral odemirense da responsabili-
dade da Sociedade Polis Litoral Sudoeste, 
e a par das obras de requalificação urba-
na, estão previstas importantes ações de 
qualificação de praias, minimizando fe-
nómenos de risco e erosão acelerada no 
litoral do concelho. Uma dessas ações é 
o Projeto de Estabilização das Arribas da 
Praia da Zambujeira do Mar, cujo processo 
de empreitada já está em concurso públi-
co.
A Praia da Zambujeira do Mar é abraçada 
por falésias de grande altura, com cerca 
de 30 metros, onde estão identificados 
diversos pontos de instabilidade. A ele-

vada procura desta praia, associada ao 
reduzido espaço de areal disponível, leva 
a que os utilizadores se aproximem da 
base das arribas, aumentando significati-
vamente o risco.

O Projeto de Estabilização das Arribas da 
Praia da Zambujeira do Mar foi aprovado 
pela Agência Portuguesa do Ambiente 
e demais entidades intervenientes no 
processo em dezembro de 2015, sendo a 
Sociedade Polis Litoral Sudoeste respon-
sável pela concretização deste projeto, 
através do lançamento e acompanha-
mento da empreitada para a sua execu-
ção. Entre estudo, projeto e empreitada 

de execução, a intervenção terá o valor 
total de 1.129.706,28€, com financiamen-
to comunitário de 85% pelo POSEUR. 

Tendo em conta as caraterísticas físicas, 
foi adotada uma intervenção intermédia, 
cuja solução passa pela estabilização com 
recurso a redes metálicas, com as neces-
sárias intervenções associadas. Esta é 
uma solução adotada em situações simi-
lares e de baixo impacte visual. 

A estabilização das arribas permitirá 
restituir a totalidade da área de praia à 
utilização balnear, em condições de segu-
rança. 

CONSOLIDAÇÃO DAS FALÉSIAS DE ZAMBUJEIRA DO MAR

COMO GERIR? Fiscalização e Sanções

PREVENÇÃO
(Mitigação e controlo) Monitorização Intervenção

Sinalização, 
Delimitação/Interdição

Intervenções Ligeiras
(Saneamento/reperfilamento)

Intervenções Intermédias
(Redes de malha hexagonal, redes 
tensionadas, barreiras dinâmicas )

Intervenções Pesadas
(Muros de contenção, 

betão projetado )

Instrumentos de 
Planeamento e 

Ordenamento do 
Território

GESTÃO DO RISCO EM LITORAL DE ARRIBA

fonte: estabilização das arribas da praia da zambujeira do Mar - POLIS Litoral Sudoeste / Agência Portuguesa do Ambiente

ZAMBUJEIRA 
DO MAR
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>> qualidade de vida
>> ambiente

Está confirmada a candidatura da Costa 
Sudoeste à classificação como Património 
Natural da Humanidade pela UNESCO (Or-
ganização das Nações Unidas para a Edu-
cação, Ciência e Cultura)

Num processo liderado desde 2015 pela 
Câmara Municipal de Odemira, os muni-
cípios da área do Parque Natural do Su-
doeste Alentejano e Costa Vicentina PN-
SACV apresentaram a candidatura para 
reconhecimento da “Costa Sudoeste” pela 
UNESCO como Património Natural da Hu-
manidade, com base nos inigualáveis valo-
res naturais, geológicos e patrimoniais. A 

presença da Costa Sudoeste na “lista indi-
cativa” de sítios a candidatar àquela distin-
ção data de 2004, sendo o processo então 
liderado pelo Instituto de Conservação da 
Natureza e Florestas.

A Costa Sudoeste integra a Lista Indicativa 
de Portugal a Classificação como Patri-
mónio Mundial ao lado de 21 bens, onde 
consta também outros quatro sítios do 
Alentejo (Complexo Industrial Romano de 
Salga e Conserva de Peixe em Tróia, Mér-
tola, Montado como Paisagem Cultural e 
Vila Viçosa). 

A EB 23 Damião de Odemira voltou a ser 
premiada na Geração Depositrão, tendo 
obtido o 3º lugar  na 8ª edição da recolha 
de REEE (Resíduos de Equipamentos Elé-
tricos e Eletrónicos) e RP&A (Resíduos de 
Pilhas e Acumuladores) 

Nesta iniciativa participaram mais de 800 
Eco-Escolas e entidades parceiras, o que 
correspondeu ao envolvimento de mais 
de 370 mil alunos e 36 mil professores, 
unidos na missão de garantir a recolha 
destes resíduos e seu correto encaminha-
mento para reciclagem

A EB 2,3 Damião de Odemira foi responsá-
vel pela recolha de mais de 15 toneladas 
de equipamentos elétricos e eletrónicos e 
pilhas em fim de vida, ocupando o 3º lugar 
do ranking nacional da campanha. Esta 
Escola está no projeto há 7 edições conse-
cutivas e tem ocupado sempre lugares no 
top nacional das escolas.

Os prémios finais oferecidos à escola fo-
ram: micro-ondas Orima, 500€ em cartão 
Pingo Doce, entregue aos Bombeiros Vo-
luntários de Odemira, e cheque Worten no 
valor de 600€, para a aquisição de novos 
equipamentos. 

“Limpar Odemira” foi o mote para uma 
ação de limpeza em todo o concelho, que 
decorreu no dia 15 de outubro, promovida 
pelo Município de Odemira e pelas cinco 
Comissões Sociais de Freguesias. O ob-
jetivo passou por mobilizar a população 
para a defesa do meio ambiente e para 
promoção de uma atitude proativa e am-
biental. A iniciativa contou um total de 692 
participantes, que recolheram um total de 
29.800 Kg de resíduos.

A ação associou-se também à comemora-
ção do Dia Internacional de Luta Contra a 
Pobreza e Exclusão Social, com diversas 

atividades promovidas nas freguesias.  

A organização pertenceu ao Município de 
Odemira e às Comissões Sociais de Fre-
guesias Sabóia / Santa Clara-a-Velha / 
Luzianes-Gare; S. Salvador e Santa Maria / 
Boavista dos Pinheiros / S. Luís; Vila Nova 
de Milfontes/Longueira e Almograve; Co-
los / S. Martinho das Amoreiras / Vale 
Santiago / Relíquias; e à Comissão Social 
de Freguesia de S. Teotónio. Contou com a 
colaboração das seguintes entidades: AM-
BILITAL, Autoridade de Saúde, Rota Vicen-
tina, Parque Natural Sudoeste Alentejano 
e Costa Vicentina e Bombeiros Voluntários 

de Odemira.

COSTA SUDOESTE INTEGRA LISTA INDICATIVA A PATRIMÓNIO NATURAL 
DA HUMANIDADE

Limpar Odemira 

MUNICÍPIO E COMISSÕES SOCIAIS DE FREGUESIA PROMOVEM CAMPANHA 
DE RECOLHA DE RESÍDUOS

EB 2,3 DAMIÃO DE ODEMIRA PREMIADA NA “GERAÇÃO DEPOSITRÃO”
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>> desenvolvimento económico
>> economia

O Município de Odemira promoveu e apoiou 
diversas atividades de dinamização das vi-
las e aldeias, com o objetivo de assinalar 
a época festiva e incentivar o consumo no 
comércio local.

Foram colocadas decorações especiais, 
com som ambiente e animação de rua alu-
siva a esta época festiva. Odemira, S. Teo-
tónio, Vila Nova de Milfontes e Zambujeira 
do Mar receberam árvores de Natal ilumi-
nadas, que derem um colorido diferente. 

Além do já habitual concurso de montras 
de Natal, foi mais uma vez lançada a Cam-
panha “Natal no Comércio Local”. Entre 1 
de dezembro e 6 de janeiro, as compras 
nos estabelecimentos aderentes, o clien-
te tem direito a senhas de participação. 
Os prémios são aliciantes: uma viagem a 
Cabo Verde, um computador portátil, uma 
máquina fotográfica e vales de compras. 
O sorteio realiza-se no dia 20 de janeiro, 
pelas 18.00 horas, no Edifício dos Paços 
de Concelho. 

FEIRINHAS DE NATAL
As feirinhas de Natal voltaram a animar 
o concelho, oferecendo boas ideias para 
prendas, com um espírito solidário. 

Entre os dias 8 e 11 de dezembro, decorreu 
o Natal na Vila, no Centro Histórico de Vila 
Nova Milfontes, numa organização da Co-
missão Social Interfreguesias de Vila Nova 
de Milfontes e Longueira/Almograve. 

No dia 8 de dezembro, o Jardim Público de 
Colos recebeu a Feira de Natal, promovida 
pela Sociedade Recreativa Colense. Além 
da animação e artesanato, nota para o 
tradicional “Madeiro”.

Nos dias 9 e 10 de dezembro, Odemira re-
cebeu o Natal no Mercado, onde os pro-
dutos locais estiveram lado a lado com 
artesanato, música, animação infantil, in-
sufláveis e gastronomia. 

Nos sábados 8, 10 e 17 de dezembro, hou-
ve animação de Natal no Quintalão, em S. 
Teotónio, numa organização da Nã Drome 
– Associação Tradições Locais, bem como 
o espetáculo “O Natal Mágico”, na Socie-
dade Recreativa S. Teotoniense.

Para potenciar estas iniciativas, O Muni-
cípio de Odemira assinou um conjunto de 
protocolos com os promotores destes 
eventos.

NATAL DINAMIZA 
COMUNIDADES LOCAIS
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O Município de Odemira criou a marca “Me-
dronho SW”, sob o lema “Medronho que 
é medronho é do SW!”, com o objetivo de 
valorizar este produto e todas as suas po-
tencialidades e no âmbito da estratégia de 
consolidação deste como um produto da re-
gião, que extravasa as fronteiras municipais.

A marca “Medronho SW” deve ser enca-
rada como uma marca de todo um terri-
tório com grande tradição na produção 
de Medronho, como é todo o Sudoeste de 
Portugal. 

Segundo Ricardo Cardoso, vereador res-
ponsável pela área de Desenvolvimento 
Económico do Município de Odemira, “a 
marca é suficientemente ampla e ao mes-
mo tempo confinada, para que possa ser 
absorvida por um conjunto de produtores 
interessados, que se identifiquem com 
este projeto e que queiram acrescentar 
valor ao trabalho que está a ser criado, 

desenvolvido e promovido”.

O slogan “Medronho que é medronho é do 
SW!” pretende afirmar a marca, aumenta-
do a penetração no mercado e elevando 
consequentemente a margem de comer-
cialização de produtores e comerciantes. 
Apesar do expoente máximo do medro-
nho ser a aguardente, as potencialidades 
deste fruto vão mais além, como é o caso 
da sua transformação em geleia, licor, me-
losa, bombons de medronho, entre outras 
formas ainda mais inovadoras de utiliza-
ção atualmente em desenvolvimento.

A marca Medronho SW foi apresentada 
ao público no âmbito da presença do Mu-
nicípio de Odemira na BTL – Feira Interna-
cional de Turismo, em Lisboa. Será gerida 
pela ARBUTUS -Associação para a Promo-
ção do Medronho, através de protocolo já 
assinado.

PROJETO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO 
DAS DESTILARIAS DE MEDRONHO
A marca Medronho SW é uma das medidas 
que decorrem do Projeto Municipal de Va-
lorização das Destilarias de Medronho, 
tem vindo a ser implementadas várias 
medidas de apoio e dinamização do setor. 

Tendo em conta a importância das empre-
sas agroindustriais tradicionais no desen-
volvimento do meio rural, na diversificação 
das fontes de rendimento, criação de em-
prego, valorização dos recursos endóge-
nos e oferta de produtos de qualidade tipi-
ficada, e sendo a aguardente de medronho 
uma bebida com tradição de produção e 
consumo no território, é intenção da autar-
quia valorizar este produto de excelência, 
incentivar a sua produção e divulgação. 

A autarquia incentivou a criação de uma 
Associação de Produtores (a ARBUTUS – 
Associação para a Promoção do Medro-
nho) e a criação de um projeto de desti-
laria comunitária, disponibiliza projeto tipo 
de destilaria (2 tipologias), presta apoio 
técnico ao licenciamento e projeto e apoio 
técnico ao financiamento.

Para mais informações, basta contactar 
o Gabinete de Apoio ao Empresário: 283 
320 900 / gae@cm-odemira.pt

A DESTILA NO CONCELHO
Estima-se que existam mais de 200 espa-
ços de destila de medronho no concelho. 
Em 2014 existiam 3 destilas legalizadas 
no concelho, hoje decorrem 34 processos 
de licenciamento, existindo 14 destilarias 
legalizadas e com entreposto fiscal na Al-
fândega de Setúbal.

Medronho que é medronho é do SW!

MUNICÍPIO DE ODEMIRA CRIA MARCA “MEDRONHO SW”
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>> desenvolvimento económico
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Promover os melhores produtos locais 
do concelho e dinamizar as aldeias e 
freguesias, atraindo turistas e popula-
ção residente, é o objetivo das feiras 
que todos os anos acontecem dedica-
dos ao achigã, ao polvo e à batata-doce. 
Em 2016 houve uma novidade: o festi-
val do medronho. As aldeias enchem-
-se de animação para todas as idades, 
negócio, artesanato e muita música. 

Entre os dias 13 e 15 de agosto, de-
correu a FACES – Feira das Atividades 
Culturais e Económicas de Sabóia e 
que este ano incluiu o 1º Festival do 
Medronho, numa organização da As-
sociação Humanitária D. Ana Pache-
co. O Festival do Medronho ofereceu 
um espaço dedicado aos produtores 
e atividades associadas, demons-
tração e degustação de medronho e 
subprodutos, bem como um debate 
sobre produção e comercialização. 

Nos dias 17 e 18 de setembro, Santa 
Clara-a-Velha recebeu o 8º Festival do 
Achigã, promovido pela Associação 
Os Amigos de Santa Clara. O objetivo é 
divulgar a região e os produtos locais, 
sobretudo o achigã, espécie muito 
abundante na Barragem de Santa Cla-
ra e confecionada de várias formas. 

Nos dias 23, 24 e 25 de setembro, 
Zambujeira do Mar recebeu a 4ª edi-
ção do Festival do Polvo, organizado 
pela Associação Cultural Recreativa e 
Desportiva Zambujeirense. Os melho-
res pratos e petiscos à base de polvo 
foram confecionados nos vários res-
taurantes, sempre com o lema “Prove 
aqui o melhor polvo do mundo”. 

A 8ª edição da Festa da Batata-doce 
do Cavaleiro aconteceu nos dias 21, 
22 e 23 de outubro, coincidindo com 
a feira anual da aldeia. A iniciativa foi 
promovida pelo Centro Desportivo e 
Cultural do Cavaleiro, com o objetivo 
de apoiar os produtores locais, divul-
gar e escoar o produto e dinamizar 
a localidade. Para além da venda de 
muita batata-doce e de tendinhas 
com doçaria, os restaurantes tive-
ram nas suas ementas vários pratos 
e doces à base de batata-doce.

PRODUTOS LOCAIS 
DINAMIZAM 
CONCELHO
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Durante o mês de outubro decorreram 
em Odemira as "Conversas sobre Saúde", 
numa iniciativa da Unidade Local de Saú-
de do Litoral Alentejano, EPE / Unidade de 
Cuidados na Comunidade – “Saúde na Mira” 
e do Município. Nutrição no Idoso, Preven-
ção do Cancro e Cuidados na Alimentação 
e Demências foram os temas em debate 
no auditório da Biblioteca Municipal José 
Saramago. 

O 1º seminário sobre "Nutrição no Ido-
so" decorreu no dia 13 de outubro, sendo 
abordados os temas Conceitos e Ética, Nu-
trição no ambulatório e em instituição, Nu-
trição e Estilos de vida, Disfagia no Idoso e 
Cuidados no Domicílio.

No dia 22 de outubro, aconteceu a confe-

rência "Prevenção do Cancro e Cuidados 
na Alimentação", com a participação de 
Maria Rita Dionísio, especialista em Onco-
logia Médica. 

No dia 27 de outubro, decorreu a confe-

rência "Demências", que incidiu sobre a 
intervenção cognitiva na terapêutica de 
demências e doença de Alzheimer, bem 
como os contributos da psiquiatria e da 
neurologia no seu tratamento. 

CONVERSAS SOBRE SAÚDE EM ODEMIRA

NUTRIÇÃO NO IDOSO, PREVENÇÃO DO CANCRO, CUIDADOS NA ALIMENTA-
ÇÃO E DEMÊNCIAS EM DEBATE

No dia 14 de outubro, decorreu uma ses-
são de Sensibilização para o Suporte Bá-
sico de Vida, no auditório da Biblioteca 
Municipal José Saramago. Esta foi uma 
iniciativa da responsabilidade da Assem-
bleia Municipal de Odemira, no âmbito 
da Comemoração do “European Restart 
a Heart Day”, com o apoio do Conselho 
Português de Ressuscitação. Depois da 
sessão de abertura e enquadramento 

aos participantes, foi apresentado o 
Conselho Português de Ressuscitação, 
a comunicação "A importância do en-
volvimento da população em situações 
de emergência - Restart a Heart Day” e 
“Kids Save Lifes - O papel das escolas e 
das crianças". A sessão terminou com 
uma demonstração de Suporte Básico 
de Vida e espaço aberto de debate. 

SESSÃO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O SUPORTE BÁSICO DE VIDA

>> social
>> saúde
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No dia 24 de outubro foi comemorado 
em Odemira o Dia Municipal da Igualdade, 
através da realização de várias atividades 
de sensibilização e promoção da igualdade 
de oportunidades entre homens e mulhe-
res. Esta iniciativa inseriu-se no Plano Mu-
nicipal para a Igualdade de Género.

Durante a manhã, o GAVA - Gabinete de 
Apoio à Vítima e ao Agressor / TAIPA - Or-
ganização Cooperativa para o Desenvolvi-
mento Integrado do Concelho de Odemira 
desenvolveram ações de sensibilização 

junto dos alunos da Escola do 1º ciclo de 
Odemira. Na Casa da Juventude, as crian-
ças foram desafiadas a conversar e a re-
fletir sobre a Igualdade de Género

Na conferência "Promoção da Igualdade de 
Oportunidades entre Homens e Mulheres", 
que decorreu durante a tarde na Biblioteca 
Municipal José Saramago, foi apresentado 
o Plano Municipal para a Igualdade de Gé-
nero de Odemira, por Deolinda Seno Luís, 
vereadora da Câmara Municipal de Odemi-
ra responsável pela Área da Ação Social, 

bem como o estudo “Os Usos do Tempo 
de Homens e Mulheres em Portugal”, por 
Ana Cardoso, do CESIS – Centro de Estu-
dos para a Intervenção Social. 

A conferência terá também como convi-
dada especial Maria do Rosário Carneiro, 
docente universitária e vice-presidente 
da Comissão Nacional Justiça e Paz, que 
apresentou a comunicação “Igualdade de 
Oportunidades entre Homens e Mulhe-
res”, partilhando a sua longa experiência 
na área da defesa dos direitos das mulhe-
res e defendo que "não é suportável esta 
diferença entre homens e mulheres na 
igualdade de oportunidades, a bem da coe-
são social e do desenvolvimento sustentá-
vel. O caminho da igualdade não pode ser 
tão lento, sob pena de prejudicar alguém".  

"A Igualdade através das Artes" foi o tema 
da conversa com o artista Zelito (da Ilha 
do Fogo, Cabo Verde), que inaugurou na Bi-
blioteca a exposição "Em Louvor das Mu-
lheres", no âmbito do Festival Sete Sóis, 
Sete Luas. A moderação esteve a cargo de 
Natália Correia, Conselheira Municipal para 
a Igualdade. 

A cerimónia incluiu a entrega do prémio 
do Concurso Literário sobre Igualdade de 
Género, promovido pelo Município de Ode-
mira, no valor de 500.00€, atribuído a 
Bárbara Gomes Soares, tendo a escritora 
também partilhado a sua posição sobre a 
Igualdade de Género. 

ODEMIRA ASSINALOU DIA MUNICIPAL PARA A IGUALDADE DE GÉNERO
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O Município de Odemira comemorou o Dia 
Internacional do Idoso, no dia 30 de se-
tembro, através do convívio anual dirigido 
aos utentes das oito instituições locais de 
apoio à Terceira Idade, que decorreu no 
Parque de Feiras e Exposições do Conce-
lho de Odemira, em S. Teotónio.

A iniciativa foi promovida pelo Município de 
Odemira, com o apoio da Associação de Re-

formados, Pensionistas e Idosos da Fregue-
sia de S. Teotónio e da Associação de Solida-
riedade Social Nossa Senhora do Mar.

O evento teve como ponto de partida as 
boas-vindas pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Odemira, José Alberto Guer-
reiro, e contou com a presença de repre-
sentantes de várias entidades locais e 
regionais. Além do almoço convívio, o pro-

grama incluiu a atuação do Grupo Coral 
“Junto Aprendemos" (Centro Comunitário 
de Educação Não Formal de Vila Nova de 
Milfontes) e do Grupo de Percussão, Dan-
ça e Artes Circenses "Alvaladinhos", se-
guindo-se animação musical. 

Foi uma tarde de convívio e socialização 
entre os utentes, técnicos e dirigentes das 
várias instituições e o reconhecimento e 
valorização destas entidades da economia 
social do concelho para a inclusão social 
da população idosa.

“Desafios na Gestão de Lares e Serviços 
Destinados a Pessoas Idosas” foi o tema 
do workshop  que o Município de Odemira 
promoveu, dia 9 de novembro, para assi-
nalar a comemoração do 2º aniversário da 
Comissão Municipal do Idoso.

Esta formação pretendeu desconstruir 
muito do estigma e preconceito que de-
termina as práticas dos técnicos e inova 
no sentido de apresentar novos instru-
mentos de intervenção, visando promover 
a capacidade do diretor técnico e da sua 
equipa na transformação do modelo de 

prestação de cuidados e oferta de serviço, 
enquadrado pelos indicadores internacio-
nais de qualidade mais recente. 

O  workshop foi ministrado pelo Presiden-
te da Associação Amigos da Grande Ida-
de e Diretor Técnico de Lar de Idosos, Rui 
Fontes. Foram abordados três grandes 
temas: “Transformar o Lar pelo seu Inte-
rior”, “Modelo de Registos” e "Modelo de 
Avaliação da Qualidade do Lar".  

Esta formação destinou-se a técnicos e 
membros das direções das instituições do 

concelho que prestam cuidados na área 
social e/ou terceira idade. 

Dia Internacional do Idoso

FESTA PARA MAIS DE 300 IDOSOS EM S. TEOTÓNIO

QUAIS OS DESAFIOS NA GESTÃO DE LARES PARA PESSOAS IDOSAS?

No âmbito do "Dia dos Avós" que se as-
sinalou no dia 26 de julho, o Município de 
Odemira proporcionou um dia diferente 
a cerca de 90 avós e netos do concelho, 
através de uma visita ao Badoka Safari 
Park. O objetivo foi promover o convívio 
intergeracional e reforçar os laços familia-
res, em contextos em que o idoso assume 
um papel de maior relevância, dignifican-
do a importância dos avós nas dinâmicas 
afetivas e no suporte de apoio à educação 

dos elementos mais jovens das famílias.

Esta atividade integrou o Plano de Ativida-
des da Comissão Municipal do Idoso, que 
tem por missão definir e articular uma 
política pública que vise a promoção, pro-
teção e defesa dos idosos do concelho, 
com vista à melhoria da qualidade de vida, 
inclusão social, promoção da participação 
cívica e da dignidade do idoso.

MUNICÍPIO DE ODEMIRA LEVA AVÓS E NETOS AO BADOKA SAFARI PARK
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>> social
>> ação social

Os Dias da Interculturalidade foram come-
morados em S. Teotónio e Almograve, nos 
dias 11, 12 e 13 de novembro, numa inicia-
tiva do Município de Odemira, no âmbito 
do Plano Municipal para a Integração de 
Imigrantes, com vista à aproximação de 
culturas e povos. 

A atividade “A Interculturalidade na Esco-
la” dinamizou a EB 2,3 Eng. Amaro da Cos-
ta. Um mapa-mundo deu as boas vindas, 
assinalando as 16 diferentes nacionalida-
des presentes na escola, onde 25% dos 
alunos são imigrantes. Foram apresenta-
dos contos tradicionais dos vários países e 
promovido um workshop sobre a vivência 
intercultural. Ao almoço foram oferecidas 
sobremesas dos vários países. 

Na Sociedade Recreativa S.Teotoniense 
decorreu o seminário "O Desafio da Ges-
tão Intercultural em Odemira", que contou 
com a presença do Presidente da Câma-
ra Municipal de Odemira, José Alberto 
Guerreiro, do Delegado Regional do Alen-
tejo de DGEST, Manuel Barroso, e do Al-
to-Comissário para as Migrações, Pedro 
Calado, que defendeu que “As migrações 
constituem uma oportunidade para os 
territórios, mas é fundamental o trabalho 
articulado para uma melhor integração", 
apontando Odemira como um município 
exemplar neste trabalho. 

Foram apresentados o projeto "Português 
Língua Não Materna" e as conclusões do 
workshop realizado pelos alunos da EB 2, 
3 de S. Teotónio. "Qual o papel dos muni-
cípios na Gestão da Diversidade no novo 
contexto imigratório" foi o tema da con-
ferência final. A atuação do Grupo Coral 
"Vozes Divertidas" deu prova da multicul-
turalidade do concelho.

No âmbito do Festival do Milho e do feijão, 
promovido pela Comissão Social de Fre-
guesia de S.Teotónio, foi dinamizado um 
programa de rádio sobre a Imigração em 
Odemira. 

AL TEO BU, UM ESPETÁCULO DE CAMINHADA
S. Teotónio e Almograve receberam o es-
petáculo de arte comunitária AL TEO BÚ, 
de Madalena Victorino e Pedro Salvador, 

que juntou dezenas de cidadãos portugue-
ses e estrangeiros. Foi um espetáculo de 
dança, teatro e música, que representou a 
caminhada do Povo BÚ, na procura de um 
lugar de paz e futuro, numa metáfora às 
migrações que se vivem em todo o Mundo 
e às quais Odemira não escapa. Portugue-
ses, nepaleses, paquistaneses, indianos, 
búlgaros, espanhóis e italianos juntos 
numa celebração, que envolveu a comuni-
dade e emocionou o imenso público. Por-
que a interculturalidade é uma mais-valia 
para os territórios de acolhimento, a inte-
gração é a caminhada mais feliz.  

OS DIAS (SÃO) DA INTERCULTURALIDADE 
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>> conhecimento
>> educação

O Secretário de Estado da Educação, João 
Costa, marcou presença na reunião do 
Conselho Municipal da Educação, que de-
correu no dia 26 de outubro, na Casa da 
Juventude em Odemira.

O governante foi informado das questões 
que preocupam o Município de Odemira 
no âmbito da educação, sendo uma das 
questões abordadas a urgência de obras 
de requalificação na Escola Secundária de 
Odemira, a par da falta de pessoal auxiliar.    

Nesta reunião, foi aprovado o Pano Anual de 
atividades do Odemira Território Educativo.

DIA INTERNACIONAL DAS CIDADES 
EDUCADORAS
Enquanto membro da Rede Territorial Por-
tuguesa das Cidades Educadoras, o Muni-
cípio assinalou o Dia Internacional das Ci-
dades Educadoras, comemorado a 30 de 
novembro.

Foi promovido, no auditório da Bibliote-
ca Municipal, um momento de reflexão 
de debate sobre o que é a que permita a 
todos refletir sobre o que é a cidade edu-
cadora e como toda a cidade tem uma in-
tencionalidade educadora. Na ação parti-
ciparam técnicos e responsáveis de várias 
entidades do concelho, de várias áreas de 
intervenção. 

ENCONTRO NACIONAL DA REDE TERRITORIAL 
PORTUGUESA DAS CIDADES EDUCADORAS
O Município de Odemira participou no En-
contro Nacional da Rede Territorial Portu-
guesa das Cidades Educadoras, que decor-
reu em Ponta Delgada, Açores, no dia 4 de 
novembro. No âmbito do evento decorreu 
a eleição da Comissão de Coordenação da 
Rede Territorial Portuguesa das Cidades 
Educadoras para o biénio 2017/2018. Ode-
mira sido reeleita para a Comissão Exe-
cutiva, a par dos municípios de Almada, 
Cascais, Guarda, Lisboa, Loulé, Odemira, 
Santa Maria da Feira e Torres Vedras.

No dia 17 de outubro realizou-se, em Odemi-
ra, a reunião da comissão de coordenação 
da Rede Territorial Portuguesa das Cidades 
Educadoras (RTPCE), tendo estado presen-
tes todos os Municípios que a constituem. 
Esta reunião teve como objetivo a prepara-
ção do Encontro Nacional da Rede Territo-
rial Portuguesa das Cidades Educadoras. 

O QUE É A REDE TERRITORIAL PORTUGUE-
SA DAS CIDADES EDUCADORAS?
A Rede Territorial Portuguesa das Cidades 
Educadoras é constituída 61 municípios 
portugueses que são membros da Asso-
ciação Internacional das Cidades Educado-
ras - AICE e, como tal assinaram a Carta 
das Cidades Educadoras, defendendo e 
assumindo nas suas práticas os Princípios 
desta Declaração.

QUAIS OS OBJETIVOS DESTA REDE? 
- Ser instância de reflexão e debate dos 
Princípios da Carta das Cidades Edu-
cadoras e de coordenação e fomen-
to de atividades promotoras destes 
Princípios a nível municipal /nacional. 
- Procurar que os Municípios Portugueses 

incorporem esta filosofia de intervenção 
nas suas políticas, envolvendo e articulando 
transversalmente as intervenções das vá-
rias entidades e instituições que interagem 
nas cidades, procurando um trabalho edu-
cador a nível municipal e mais amplamente 
ainda, a nível nacional e internacional.

SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM ODEMIRA

ODEMIRA NA REDE TERRITORIAL PORTUGUESA DAS CIDADES EDUCADORAS
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>> conhecimento
>> educação

O e-book “Manual das Ciências Experimen-
tais - Mira Ciência” é um manual de ciên-
cias experimentais, enquadrado no Projeto 
de Desenvolvimento Sociocomunitário de 
Educação de Odemira, mais precisamente 
no Programa de Verticalização das Ciências 
Experimentais. O Mira Ciência é um projeto 
na área das ciências experimentais que visa 
a aquisição de competências essenciais às 
aprendizagens na área do Conhecimento do 
Mundo, Estudo do Meio, Ciências Naturais e 
Físico-Química e a proteção e preservação 
dos recursos naturais.

Para o desenvolvimento deste projeto fo-
ram selecionadas e elaboradas atividades 
experimentais que, de alguma forma, po-
dem contribuir para a preservação dos re-
cursos naturais do concelho, a compreen-
são de conteúdos curriculares implícitos 
nas atividades e ainda potenciar oportuni-
dades de vivenciar e compreender o meio 
envolvente. Estas atividades propostas 
podem ser utilizadas em sala de aula, em 
clubes de ciência ou no desenvolvimento 
de projetos científicos. 

O e-book é fruto da necessidade sentida 
pela Equipa das Ciências Experimentais, 
de um instrumento de apoio, orientador 
e uniformizante das experiências a pro-
porcionar aos alunos do ensino básico 
e pré-escolar do Concelho de Odemira.  
Este manual foi construído por docentes 
do Grupo das Ciências Experimentais das 
Escolas do concelho de Odemira e pelos 
alunos, tendo como parceria o projeto 
LIFE Charcos, a coordenação do Colégio 
Nossa Senhora da Graça e a certificação 

do Instituto Politécnico de Beja. O e-book 
está disponível em http://odemiraterrito-
rioeducativo.cm-odemira.pt

PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DAS 
CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
O Programa de Verticalização das Ciências 
Experimentais tem como objetivo, a partir 
do contato com as ciências experimentais, 
a promoção do pensamento científico/
crítico nos alunos. Para o efeito foi criado 
um grupo de trabalho que desenvolveu 
uma metodologia que visa a promoção de 
competências nos educadores e docentes 
e o acesso a equipamentos necessários à 
realização de experiências cuidadosamen-
te selecionadas e adequadas a cada nível 
de ensino (do pré-escolar ao secundário).

E-BOOK “MANUAL DAS CIÊNCIAS 
EXPERIMENTAIS - MIRA CIÊNCIA” MUNICÍPIO 

PROMOVEU 
CONVÍVIO ANUAL 
DOS DOCENTES
Para assinalar o início de um novo 
ano letivo, o Município de Odemi-
ra promoveu o Convívio Anual do 
Docente, no dia 26 de outubro, no 
Parque de Feiras e Exposições de 
S.Teotónio, com o objetivo de dar 
as boas vindas aos professores que 
exercem a sua atividade no conce-
lho. 

No ano letivo de 2016/2017, exer-
cem atividade em Odemira perto de 
300 docentes, no ensino pré-esco-
lar, básico, secundário e profissio-
nal nas escolas públicas e privadas 
do concelho: 18 jardins-de-infância, 
16 escolas 1º ciclo, 4 escolas do 2º 
e 3º ciclo, Escola Secundária Dr. 
Manuel Candeias Gonçalves, Esco-
la Profissional de Odemira, Colégio 
Nossa Senhora da Graça, Creche Os 
Calculinhos, Lápis de Cor, e Jardim 
de Infância Nossa Senhora da Pie-
dade).

A iniciativa teve início com a sessão 
de boas vindas pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Odemira, José 
Alberto Guerreiro, seguindo-se a 
apresentação do e-book “Mira Ciên-
cia”, no âmbito da verticalização 
das ciências experimentais.

Seguiu-se o jantar convívio e muita 
animação musical.
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>> conhecimento
>> cultura

O simbólico roteiro de música tradicional 
e gastronomia do concelho de Odemira, 
“Sonoridades & Sabores”, foi este ano 
alargado, realizando-se seis momento en-
tre os meses de novembro 2016 e janeiro. 
O desafio é simples e apelativo: provar os 
melhores petiscos da região e ouvir canto 
ao baldão, viola campaniça, acordeonis-
tas, poetas populares e grupos de música 
tradicional. 

Os primeiros momentos aconteceram no 
dia 5 de novembro, na Taberna da Ti Ju-

dite, Castelão (Freguesia de S. Luís), e no 
dia 19 de novembro, no Café Ângelo, em 
Cortes Pereiras (Freguesia de Santa Clara-
-a-Velha). No dia 3 de dezembro foi visi-
tada a Taberna das Taliscas, na Freguesia 
de Luzianes-Gare, e no dia 17 de dezembro 
o Restaurante Eira da Alagoa, em Colos. 
Os últimos momentos deste roteiro de 
música tradicional e gastronomia aconte-
cem no dia 7 de janeiro, no Café Porfírio, 
em Vale Ferro (Freguesia de Relíquias), e 
no dia 21 de janeiro, na Casa da Nave, em 
Nave Redonda (Freguesia de Sabóia).

Nos seis dias do roteiro “Sonoridades & 
Sabores”, o canto ao baldão acompanha-
do pela viola campaniça a preenche as tar-
des. A partir das 18.00 horas, é dado espa-
ço aos poetas populares e acordeonistas 
da região, ficando a noite reservada para 
os grupos Os Açordas, Duo Sax – Bruno & 
Lara, Atar e Pôr ao Fumeiro, Maria do Alto 
Mira, sendo que uma das noites dedicado 
ao fado. 

Na componente gastronómica, os petiscos 
a provar serão o pica-pau, salada de ore-
lha, de bacalhau e de polvo, entremeada 
de coentrada, moelas, cachola, enchidos e 
queijos. Como pratos principais, as emen-
tas irão variar entre o cozido de couve, fei-
joada à alentejana, cozido de grão, galinha 
de cabidela, sopas de tomate, ensopado 
de borrego ou polvo à lagareiro.

Esta iniciativa é promovida pela Associa-
ção para o Desenvolvimento de Amorei-
ras-Gare e pelo Município de Odemira, 
com o objetivo de promover a cultura e a 
gastronomia locais. Na edição deste ano, 
a iniciativa conta com o apoio das Juntas 
de Freguesia de Colos, Luzianes-Gare, Relí-
quias, Sabóia, S. Luís, Santa Clara-a-Velha 
e S. Martinho das Amoreiras. 
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>> conhecimento
>> cultura

EXPOSIÇÕES NO CENTRO DE 
VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL
No Centro de Valorização da Cultura Local têm sido promovidas 
ao longo do ano diversas exposições, numa lógica de dinamizar 
o espaço e a vila de Odemira, dando oportunidade aos artistas e 
artesãos locais de mostrar a sua arte. 

O Centro recebeu recentemente a Exposição de Pintura "Linhas 
de Odemira", por Philippe Peseux, entre 25 outubro e 18 novem-
bro, e a Exposição e Venda de Brinquedos Artesanais, promovida 
pelo Município e pela CACO – Associação de Artesãos do Conce-
lho de Odemira, 29 de novembro e 16 de dezembro. 

Em outubro esteve patente ao público a exposição “Turismo em 
Odemira”, que apresentou trabalhos participantes no 8º Concur-
so Nacional de Fotografia. Em setembro foi apresentada a ex-
posição “Instrumentos de Cordas Artesanais” de Daniel Luz e o 
mês de agosto foi dedicado aos trabalhos em renda e bordados 
elaborados pelas alunas da Escolinha de Artes, com a mostra “A 
magia da agulha”.

EXPOSIÇÕES DE PINTURA NA 
IGREJA DA MISERICÓRDIA
A Igreja da Misericórdia, em Odemira, recebeu duas exposi-
ções de pintura, iniciativas que o Município pretende continuar 
a promover no sentido de devolver o espaço à comunidade, 
para utilização para fins culturais, sociais e institucionais.  

Entre os dias 16 e 29 de novembro, esteve patente ao público 
a exposição de pintura “Matriz” de João Barros Silva, numa 
iniciativa promovida pelo Município de Odemira. O artista de-
dica-se a retratos de individualidades nacionais e internacio-
nais, que se destacaram em áreas como a cultura e o des-
porto, onde se encontram retratos de Amália Rodrigues, José 
Saramago ou Madre Teresa de Calcutá. 

Entre os dias 24 de setembro e 8 de outubro a Igreja da 
Misericórdia recebeu uma mostra coletiva, promovida pela 
Sopa dos Artistas – Associação local e Artistas Plásticos, 
e que reuniu trabalhos dos artistas Sofia do Vale (ilustra-
ção), Philippe Peseux e Willem Hupje (pintura). 
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>> conhecimento
>> cultura

A exposição “Turismo em Odemira”, que 
apresentou os 15 melhores trabalhos par-
ticipantes no 8º Concurso Nacional de Fo-
tografia, promovido pelo Município e pela 
Sopa dos Artistas – Associação Local de 
Artistas Plásticos, esteve patente ao pú-

blico, entre os dias 8 e 24 de outubro, no 
Centro de Valorização da Cultura Local, 
em Odemira.

A edição de 2016 do concurso foi dedi-
cada ao tema “Turismo em Odemira”, e 

mobilizou 18 concorrentes e um total de 
49 trabalhos a concurso. A vencedora 
foi Stephanie Kolkmann, com a fotografia 
“Passagens”. Em segundo lugar classifi-
cou-se JB César, com a fotografia “Para 
Recordar Um Dia Lindo_V. N. Milfontes”; o 
3º prémio foi para Diogo Candeias, com a 
fotografia “Barragem de Santa Clara”; em 
quarto lugar ficou Fernando Fortes com 
“O Confronto das águas” e em 5º lugar An-
tónio Tendim, com o trabalho “Refúgios”. 
O vencedor recebeu o prémio no valor de 
500,00€, o segundo classificado recebe 
350,00€ e o terceiro 200,00€, sendo que 
o 4º e o 5º classificado recebem 100,00€ 
e 50,00€, respetivamente. 

O concelho de Odemira conta com duas 
representações na Rede Cultural 7 Sóis, 
7 luas. A Sopa de Artistas – Associação 
Local de Artistas Plástico e o Chef Mi-
guel Lourenço integraram recentemente 
a rede, que junta 30 cidades de 13 países 
(Brasil, Cabo Verde, Croácia, Eslovénia, 
Espanha, França, Grécia, Israel, Itália, Mar-

rocos, Portugal, Roménia e Tunísia), que 
privilegia relações vivas e diretas com os 
pequenos centros e os seus artistas. 

O chef Miguel Lourenço foi convidado a 
dar formação a jovens cabo-verdianas, 
entre os dias 17 e 31 de outubro, para a 
abertura de Restaurantes 7 Sóis 7 Luas 

nas ilhas do Maio e do Fogo, no arquipé-
lago de Cabo Verde. Natural de Odemira, 
Miguel Lourenço nasceu a 26 de julho de 
1985 e em 2004 formou-se em Cozinha e 
Pastelaria na Escola Profissional de Ode-
mira. Depois de estágios profissionais na 
Irlanda, regressou a Portugal com um 
convite para o Vila Joya, em Albufeira. 
Atualmente chefia o “The Olive Tree”, no 
Vale d’Oliveiras Quinta Resort & Spa. 

O início da colaboração da Sopa de Artis-
tas com a Rede Cultural ficou marcado 
pela apresentação da exposição coletiva 
na cidade italiana de Pontedera, no Cen-
tro da Rede 7 Sóis, 7 Luas, que esteve pa-
tente ao público entre janeiro e março de 
2016. A exposição levou a Itália trabalhos 
dos artistas Thomas Wimmer (escultura), 
Gonçalo Condeixa (escultura), Rita Morais 
(cerâmica), Inga Geckeler (joalharia), Phili-
ppe Peseux (pintura), Tabea Wimmer (joa-
lharia e escultura), Otto Taufkirch (pintu-
ra) e Sofia do Vale (ilustração). A Sopa dos 
Artistas nasceu em 2002 do encontro de 
vários artistas plásticos, de várias nacio-
nalidades, residentes no concelho, com o 
objetivo de promover iniciativas artísticas 
e culturais. 

EXPOSIÇÃO “TURISMO EM ODEMIRA” NO CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA 
CULTURA LOCAL

SOPA DE ARTISTAS E CHEF MIGUEL LOURENÇO NA REDE CULTURAL SETE 
SÓIS, SETE LUAS 
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>> conhecimento
>> desporto

A 3ª edição da Taça BTT de Odemira fe-
chou um balanço bastante positivo, no 
total das cinco provas de cross country, 
que mobilizaram mais de 500 atletas ao 
longo dos meses de maio e novembro. A 
Taça BTT foi promovida pelo Município de 
Odemira em parceria com diversos clubes 
e associações do concelho.

As provas contaram com dois percursos, 
a maratona e a meia-maratona, sendo a 
classificação final obtida pelo somatório 
dos pontos. Na classificação final, na Ma-
ratona Masculinos, o vencedor foi Daniel 
Vilhena, em 2.º lugar classificou-se David 
Martins e em 3.º Roberto Duarte. Na Meia-
-Maratona Masculinos o vencedor foi o 
atleta Rafael Malaquias, seguido de Ruben 
Silva e João Pires. Na Meia-Maratona Femi-
nina, sagrou-se vencedora a atleta Soraia 
Gil, a 2.ª posição foi conquistada pela atle-
ta Daniela Reis e em 3.º lugar ficou Ana 
Silva. 

“Entre o Rio e o Mar” foi a primeira prova 
no dia 8 de maio, em Longueira, promovi-
da pela ACRDL – BTT “Os Duraizos”. A se-
gunda foi a “Maratona do SW”, no dia 29 
maio, em Odemira, organizada pelo Clube 
BTT de Odemira. No dia 10 julho foi pro-
movida a prova "Rota do Medronho", em 
Amoreiras-Gare, numa organização do 
GDR Amoreiras-Gare. "Desenferruja Cane-
las" foi a prova do dia 25 de setembro, em 
Vale Bejinha, a cargo das Associação Vale 
Bejinha e Carrasqueira. A última prova e fi-
nal da taça foi “Pelas Serras do Mira”, rea-
lizada em S. Teotónio, no dia 6 novembro, 
numa organização do Nã Drome – Clube 
BTT do Sudoeste. 

A Taça Concelhia de BTT teve por objetivo 
afirmar o concelho como o território pri-
vilegiado para a prática do BTT tanto ao 
nível turístico, de lazer e de competição. 

2 DIAS A PEDALAR 
NO ODEMIRA BIKE 
RACE 
Nos dias 19 e 20 de novembro, o 
concelho recebeu mais uma edição 
do Odemira Bike Race 2016, uma 
prova de BTT realizada em duas 
etapas, com partidas e chegadas à 
vila de Odemira, que contou coma 
com a participação de um total de 
132 atletas, dos quais 46 a solo e 
86 em duplas. A organização foi 
da responsabilidade do Clube BTT 
Odemira, com o apoio do Município 
de Odemira

Foi um fim de semana em cheio 
para os praticantes de BTT, com 
os melhores trilhos do concelho de 
Odemira, em dois dias que tiveram 
sol, chuva, pó, lama, competição, 
pura diversão e lazer. Para a orga-
nização foi “um evento com tudo e 
para todos”. 

Assim no total das duas etapas e 
no final de 152 Km, foi mais forte 
Fernando Carriço (Clube de Praças 
da Armada), relegando para segun-
do lugar José Silva (Racingbikes/
NewRace /Goldnutrition/BP) e para 
terceiro Rui Matias (Grupo Despor-
tivo Santa Cruz/Litoral Motors).

Em duplas, venceu a equipa de Car-
los Cabrita/Gonçalo Ferreira (BTT 
Loulé/BPI), ficando em segundo 
lugar Carlos Gomes/Samuel Teles 
(Grafiwork/Viveiros Vitor Louren-
ço) e em terceiro Raquel Magoito/
Telmo Aguiar (Mouzinho MTB/Mar-
tos/Vale D’Aldeia).

3ª TAÇA CONCELHIA DE BTT EM ODEMIRA 
ENCERRA COM BALANÇO POSITIVO



Odemira em notícia - boletim municipal | dez’16  |   29 

>> conhecimento
>> desporto

Mais de 400 atletas participaram, no dia 
20 de novembro, na 24ª edição do Cross 
dos Cavaleiros e na 10ª edição do Percurso 
Pedestre dos Cavaleiros, que decorreram 
na aldeia de Vale de Santiago. Em simultâ-
neo decorreu o Corta Mato de Abertura da 
Associação de Atletismo de Beja.

A organização foi da responsabilidade do 
Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira, 
Município de Odemira e Junta de Freguesia 
de Vale de Santiago, com o apoio da Asso-
ciação de Atletismo de Beja e dos Bombei-
ros Voluntários de Odemira.

A prova de competição contou com um 
total de 267 atletas, enquanto 170 partici-
param na caminhada. 

O vencedor do Cross dos Cavaleiros foi 
Pedro Arsénio (Beja Atlético Clube), em 
2º lugar classificou-se Mussa Djau (Beja 
Atlético Clube) e em 3º ficou João Mega 
Figueiredo (Clube Natureza do Alvito). 
Na competição feminina, a vencedora foi 
Margarida Dionísio (ACR Sr.ª do Desterro), 
na 2ª posição classificou-se Ana Catarina 
Dias (NDC Odemira) e em 3º ficou Edna 
Barros (Clube Oriental Pechão). Na classi-

ficação coletiva, em 1º lugar ficou o Clube 
Oriental do Pechão, em 2º o Vitória Fute-
bol Clube e em 3º o NDC Odemira. 

O percurso de corta-mato teve uma dis-
tância entre os 250 metros e os 8400 
metros. A competição dividiu-se entre os 
escalões de benjamins, infantis, iniciados, 
juvenis, juniores, seniores e veteranos, em 
ambos os sexos. O Passeio Pedestre dos 
Cavaleiros foi aberto a toda a população e 
dividiu-se em duas distâncias, de 2000 e 
8000 metros. 

MAIS DE 400 ATLETAS NA 24.ª EDIÇÃO DO CROSS DOS CAVALEIROS
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>> deliberações

REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 13 DE 7 DE JU-
LHO DE 2016

Aprovou, por unanimidade, no que concer-
ne à adequação do PDM de Odemira aos 
Programas Especiais de Ordenamento do 
Território, solicitar à Secretaria de Estado 
de Ordenamento a prorrogação de prazo, 
por um período de dois anos, atenden-
do às dúvidas surgidas, à inexistência de 
cartografia certificada para o efeito, ao 
processo de revisão do PDM de Odemi-
ra em curso, aos acertos cartográficos 
necessários na cartografia da REN e do 
POPNSACV, à revisão do POOC Sines-Bru-
gau em curso, ao desconhecimento dos 
programas resultantes destes processo – 
Parque Natural, Orla Costeira e Albufeira 
de Santa Clara e a manifesta insuficiência 
de prazo face à orientação dada pela CCDR 
– Alentejo de que este processo deve ser 
por alteração ao PDM e não por adaptação 
no caso do Município de Odemira. Delibe-
rou ainda, por unanimidade, dar conheci-
mento da presente deliberação à CCDR – 
Alentejo.

Tomou conhecimento dos resultados do 
1.º trimestre de 2016, referentes ao con-
trolo analítico da qualidade da água para 
consumo humano.

Aprovou, por unanimidade, a segunda 
adenda ao estudo de Toponímia de São 
Luís.

Aprovou, por unanimidade, a alteração 
de prioridade no arruamento denominado 
por Rua Campo da Bola, sito em Vila Nova 
de Milfontes.

Aprovou, por unanimidade, o aviso de 
abertura referente aos Prémios de Ativi-
dade Desportiva.

REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 14 DE 21 DE JU-
LHO DE 2016

Aprovou, por maioria, com os votos a fa-
vor dos eleitos pelo Partido Socialista e 
os votos contra dos eleitos pela Coliga-
ção Democrática Unitária, o Contrato de 
Comodato de Imóvel entre o Município de 
Odemira e a Associação Portuguesa de 
Criadores da Raça Bovina Limousine. Os 
eleitos pela Coligação Democrática Unitá-
ria apresentaram uma declaração de voto 
escrita.

Aprovou, por unanimidade, a proposta de 
colocação de sinalização para o acesso à 

Praia dos Alteirinhos, em Zambujeira do 
Mar.

Aprovou, por unanimidade, a proposta de 
colocação de sinalização em São Luís.

Aprovou, por unanimidade, a proposta de 
colocação de sinalização em São Teotónio.

Aprovou, por unanimidade, a atribuição de 
numeração polícia ao arruamento deno-
minado por Travessa de Odemira, sito em 
São Teotónio.

Aprovou, por unanimidade, a atribuição de 
numeração polícia ao arruamento deno-
minado por Largo Manuel Patricio Rodri-
gues, sito em São Luís.

Aprovou, por unanimidade, a atribuição de 
numeração polícia ao arruamento deno-
minado por Ria da República, sito em São 
Teotónio.

Aprovou, por unanimidade, o estudo de to-
ponímia de Vila Nova de Milfontes.
Aprovou, por unanimidade, a lista definiti-
va de candidaturas ao Prémio Espírito Em-
preendedor.

REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 15 DE 4 DE 
AGOSTO DE 2016

Aprovou, por maioria, com os votos a fa-
vor dos eleitos pelo Partido Socialista e 
os votos contra dos eleitos pela Coliga-
ção Democrática Unitária, o Protocolo de 
Parceria com a Cosa Nostra – Cooperativo 
Cultural, CRL, com vista à apresentação 
da candidatura à operação denominada 
“Lavrar o Mar”. Os eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária apresentaram uma 
declaração de voto escrita.

Aprovou, por maioria, com os votos a fa-
vor dos eleitos pelo Partido Socialista e os 
votos contra dos eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária, o Protocolo de Par-
ceria com a Rota Vicentina – Associação 
para a Promoção do Turismo de Nature-
za na Costa Alentejana e Vicentina, para a 
apresentação da candidatura à operação 
denominada “Rota Vicentina MTB”.

Aprovou, por unanimidade, a calendariza-
ção no âmbito da proposta de contratação 
da equipa técnica para elaboração do PU 
da AFIPR.

Aprovou, por unanimidade, a alteração ao 

Regulamento das Bolsas de Estudo e Pré-
mios de Mérito do Município de Odemira.

Aprovou, por unanimidade, o Acordo de 
Colaboração para a gestão da marca “Me-
dronho SW”.

REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 16 DE 18 DE 
AGOSTO DE 2016

Aprovou, por unanimidade, a aquisição de 
Livros e Fichas de Trabalho, complemen-
tares dos manuais escolares dos alunos 
do 1.º ano do 1.º Ciclo do concelho de Ode-
mira.

Aprovou, por unanimidade, solicitar aos 
serviços a proposta de sinalização de trân-
sito da Zambujeira do Mar.

Aprovou, por unanimidade, a Lista Provi-
sória de Prémios de Atividade Desportiva 
para a época de 2016/2017.

REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 17 DE 01 DE SE-
TEMBRO DE 2016

Aprovou, por unanimidade, a proposta de 
pagamento dos transportes escolares aos 
alunos do ensino secundário e dos alunos 
dos cursos vocacionais básicos desloca-
dos e do ensino secundário, com o acrés-
cimo da assunção do mesmo pagamento 
aos alunos que frequentarem ensino pro-
fissional quando, comprovadamente, não 
sejam elegíveis para financiamento.

Aprovou, por unanimidade, o projeto de 
execução e abertura de procedimento de 
concurso público para a Empreitada de 
Construção da EB1 de São Teotónio.

Aprovou, por unanimidade, as listas rela-
tivas à concessão de auxílios económicos 
do 1.º ciclo e educação pré-escolar. 

REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 18 DE 15 DE SE-
TEMBRO DE 2016

Emitiu, por unanimidade, parecer desfa-
vorável ao pedido de transferência de far-
mácia no concelho de Odemira, de Santa 
Clara-a-Velha para Boavista dos Pinheiros, 
bem como solicitar ao Conselho Diretivo 
do Infarmed, I.P. a aprovação urgente de 
abertura de procedimento concursal nos 
termos propostos.

Aprovou, por maioria, com os votos a 
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favor dos eleitos pelo Partido Socialista 
e a abstenção dos eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária, a participação do 
Município no IRS – Imposto sobre o Rendi-
mento das Pessoas Singulares – Fixação 
do valor para 2017. A Senhora Vereadora 
Sara Marcelino, eleita pela Coligação De-
mocrática Unitária, apresentou uma de-
claração de voto escrita.  

Aprovou, por unanimidade, a Fixação da 
Derrama para 2017.

Aprovou, por maioria, com os votos a fa-
vor dos eleitos pelo Partido Socialista e os 
votos contra dos eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária, a Fixação da Taxa 
Municipal de Direitos de Passagem a vigo-
rar em 2017.

Aprovou, por maioria, com os votos a fa-
vor dos eleitos pelo Partido Socialista e os 
votos contra dos eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária, a 1.ª alteração ao 
Regulamento das Taxas, Preços e Outras 
Receitas do Município de Odemira.

Aprovou, por unanimidade, a abertura de 
período de discussão pública do Lotea-
mento Municipal na Rua de Odeceixe, em 
São Teotónio.

Tomou conhecimento dos resultados do 
Controlo Analítico da Qualidade da Água 
para Consumo Humano referentes ao 2.º 
trimestre de 2016.

Aprovou, por unanimidade, as Normas de 
Funcionamento do Concurso de Montras e 
Campanha “Natal é no Comércio Local”.

Aprovou, por unanimidade, a previsão de 
encargos referente à atribuição de Bolsas 
de Estudos e Prémios de Mérito para o ano 
letivo de 2016/2017.

Aprovou, por unanimidade, a concessão 
de um subsídio para a realização de ativi-
dades nas Comissões Sociais de Freguesia 
associadas à iniciativa “Limpar Odemira”. 

REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 19 DE 23 DE SE-
TEMBRO DE 2016

Aprovou, por maioria, com os votos a fa-
vor dos eleitos pelo Partido Socialista e a 
abstenção dos eleitos pela Coligação De-
mocrática Unitária, a fixação das taxas re-
ferentes ao Imposto Municipal sobre Imó-
veis a vigorar em 2017.

Aprovou, por unanimidade, o Protocolo de 
Colaboração entre a Câmara Municipal de 
Odemira e a Liga para a Proteção da Na-
tureza.

Aprovou, por unanimidade, o programa e 
Lista dos Homenageados para a Comemo-
ração dos 40 Anos do Poder Local Demo-
crático – 1.as Eleições Autárquicas (1976-
2016). 

REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 20 DE 06 DE OU-
TUBRO DE 2016

Aprovou, por unanimidade, a atribuição de 
um apoio financeiro extraordinário à Asso-
ciação Humanitário dos Bombeiros Volun-
tários de Odemira.

Aprovou, por unanimidade, a atribuição de 
um apoio financeiro extraordinário à Asso-
ciação Humanitário dos Bombeiros Volun-
tários de Vila Nova de Milfontes.

Aprovou, por unanimidade, o estudo de 
numeração de polícia do arruamento de-
nominado por Rua D. Luís de Castro e Al-
meida, em Vila Nova de Milfontes.  

REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 21 DE 20 DE OU-
TUBRO DE 2016

Aprovou, por unanimidade, a Moção sobre 
“O regime jurídico das Estradas Nacionais 
– Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, regula-
mentada pela Portaria n.º 357/20165, de 
14 de outubro”.

Aprovou, por unanimidade, a escala de 
turnos de serviços das farmácias, para o 
ano de 2017.

Tomou conhecimento da Estratégia Muni-
cipal de Adaptação às Alterações Climá-
ticas – Projeto ClimAdaPT.Local, tendo 
o documento sido distribuído a todos os 
eleitos presentes, devendo ser distribuído 
igualmente ao órgão deliberativo.

Aprovou, por unanimidade, o estudo de 
numeração de polícia para a localidade de 
Algoceira.   

Aprovou, por unanimidade, o estudo de 
numeração de polícia para o arruamento 
denominado por Rua Manuel Maria José, 
sito em São Teotónio.   
Aprovou, por unanimidade, o estudo de 
numeração de polícia para o arruamento 

denominado por Rua Nossa Senhora do 
Mar, sito em Zambujeira do Mar.   

Aprovou, por unanimidade, a lista defini-
tiva dos Prémios de Atividade Desportiva 
para a época 2016/2017.

REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 22 DE 31 DE OU-
TUBRO DE 2016

Aprovou, por unanimidade, a aplicação 
dos valores referentes à Taxa Municipal de 
Proteção Civil para o ano 2017.

Aprovou, por maioria, com os votos a fa-
vor dos eleitos pelo Partido Socialista e 
os votos contra dos eleitos pela Coliga-
ção Democrática Unitária, o Orçamento e 
Grandes Opções do Plano para o ano de 
2017, tendo ambos apresentado declara-
ções de voto.

REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 23 DE 03 DE NO-
VEMBRO DE 2016

Aprovou, por unanimidade, a abertura de 
procedimento para conceção das bancas 
n.º 17 e 18 do Mercado Municipal de Ode-
mira, fixando-se a data da Hasta Pública 
para o dia 5 de janeiro de 2017, pelas 15.30 
horas.

Aprovou, por unanimidade, a abertura de 
concessão da Loja n.º 1 (interior) do Mer-
cado Municipal de Odemira, fixando-se a 
data de Hasta Pública para o dia 5de janei-
ro de 2017, pelas 15.30 horas.

Aprovou, por unanimidade, o trânsito de 
pesados na Rua São Sebastião.

Aprovou, por unanimidade, o estudo de 
numeração de polícia da Avenida da Indus-
tria e da Avenida Dr. Justino dos Santos, 
ambas em Boavista dos Pinheiros.

Aprovou, por unanimidade, a atribuição 
de topónimos para as localidades de São 
Teotónio, São Miguel, Baiona, Fataca, Vale 
Juncal e Malavado.

Aprovou, por unanimidade, a alteração ao 
Regulamento de Apoio às Atividades Cul-
turais e Recreativas. 




