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Odemira Participa 
ODEMIRA REALIZA REUNIÃO DE CÂMARA DESCENTRALIZADA NA FREGUESIA DE COLOS 
  

A Câmara Municipal de Odemira vai promover uma reunião descentralizada na Freguesia de Colos, agendada para 

o próximo dia 6 de junho.  

 

A realização de reuniões da Câmara Municipal nas freguesias são uma medida do programa municipal Odemira 

Participa,  que promove a proximidade e descentralização, com o objetivo de envolver a população nas decisões 

políticas e na gestão do território.   

 

Além da realização da reunião da Câmara Municipal, a iniciativa inclui também a visita ao território da freguesia, 

com a vista às aldeias de Campo Redondo e Ribeira do Seissal e à vila de Colos. A Reunião de Câmara decorrerá no 

pavilhão da Junta de Freguesia de Colos, a partir das 14.30 horas. 

 

A freguesia tem uma total de 1066 habitantes (Censos 2011) e uma área de 109,8 km2. Freguesia histórica, Colos 

foi elevada a vila e a sede de concelho através do foral concedido por D. Manuel I, em 26 de junho de 1499. Em 

20 de setembro de 1510, recebeu o chamado foral novo. Perante a reorganização administrativa de 1836, o 

concelho de Colos foi anexado ao concelho de Vila Nova de Milfontes. Em 1855 foi anexado ao concelho de 

Odemira.  

 

Sublinhe-se a arquitetura tradicional da vila e o património religioso no núcleo antigo da vila, com o seu traçado 

medieval, dentro da antiga linha de muralhas. Colos terá crescido a partir do povoado fortificado que se situava 

no ponto mais alto da povoação. A freguesia estende-se entre uma zona serrana a sul e vasta planície, a norte do 

concelho de Odemira. A pecuária, agricultura e a extração de cortiças são as principais atividades económicas.  

 

 

Vice-Presidente da Câmara Municipal,  

 

 

(Ricardo Cardoso) 
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ENVIO: contactos e-mail dos ocs locais  

      ASSUNTO: Odemira realiza reunião de Câmara descentralizada na Freguesia de Colos 

ANEXO: Fotografia de Colos 

Divisão de Gestão Interna 
Setor de Comunicação e Informação 

Praça da República, 7630 – 139 Odemira 

Tel: 283 320 901 Fax: 283 320 902 

rpa@cm-odemira.pt 

www.cm-odemira.pt 
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