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Odemira Participa 
REUNIÃO DE CÂMARA DESCENTRALIZADA NA FREGUESIA DE SÃO SALVADOR E SANTA MARIA  
  

A Câmara Municipal de Odemira vai promover uma reunião descentralizada na Freguesia de São Salvador 

e Santa Maria, agendada para o próximo dia 5 de setembro.  

 

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.   
 
A Reunião de Câmara decorrerá no Centro de Convívio de Algoceira, a partir das 14.30 horas, sendo 

aberta à assistência e participação cívica. 

 

A freguesia tem uma total de 3119 habitantes (Censos 2011) e uma área de 121,00 km
2 . Esta freguesia 

que agrega a vila sede de concelho, foi alvo da reorganização administrativa do território das freguesias 

implementada em 2013, expressa na Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro, através da qual as freguesias de 

São Salvador e Santa Maria foram agregadas, unificando o território da vila de Odemira e a fusão do rural 

com o urbano pois o território pertencente a Santa Maria para além de uma parte de Odemira era 

composta pelos lugares de Gavião e parte da Bemposta, com uma paisagem marcada essencialmente pela 

serra e pelo vale do rio Mira, enquanto o território de São Salvador era maioritariamente composto pela 

sede de concelho, nomeadamente as terras a norte da vila Odemira, incluindo também parte da chamada 

“charneca”, onde se encontram a localidades de Algoceira, São Pedro e Portas do Transval, incluindo 

também a restante parte da localidade da Bemposta.  
 

O Presidente da Câmara Municipal,  

 

 

(José Alberto Guerreiro) 

 

 

N.I. n.º 111 

23/08/2019 

Envio: contactos e-mail dos ocs locais e nacionais  

Assunto: Odemira Participa: Reunião de Câmara Descentralizada na freguesia de São Salvador e Santa 

Maria 

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 
 

ODEMIRA EM AGENDA 


