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Feriado Municipal 
HOMENAGENS NA CERIMÓNIA DO DIA DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA  
 

A vila e o concelho de Odemira comemoram no, dia 8 de setembro, o Dia do Município. Nesta data 

presta-se homenagem e reconhecimento a vários odemirenses e entidades locais que destacaram quer 

a nível regional e nacional em diversas áreas de ação. A Cerimónia do Dia do Município tem início 

marcado para as 9h30, no Jardim Sousa Prado, em Odemira. 
 

Em 2019 são homenageadas um total de 165 individualidades e entidades do concelho de Odemira. Na 

área cultural presta homenagem ao Clube de Leitura de Milfontes e a Associação de Artistas Plásticos 

“Sopa de Artistas”, pelo trabalho desenvolvido em prol da cultura local.  

 

Pelo trabalho desenvolvido em prol da ação social serão distinguidas Paula Maria de Pinho da Silva 

Martins, bem como os Projetos Escola de Vida e Junto Aprendemos. O Projeto “Gestão de Caso” e Luís 

Graça serão homenageados pelo trabalho desenvolvido na área da saúde. 

 

A nível do desenvolvimento económico são distinguidas um total de 10 empresas de diversos setores 

pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano, que contribuiu para a dinamização económica do concelho 

paralelamente serão também distinguidas cinco empresas pelo trabalho desenvolvido não só em prol da 

dinamização económica do concelho, como também pelo esforço desenvolvido manutenção da tradição 

do comércio local.  

 

Pelo trabalho desenvolvido na área da educação ao longo do ano letivo de 2018/2019 são 

homenageados os Agrupamentos de Odemira, Sabóia e São Teotónio.  
 

No desporto, são homenageados mais de uma centena de atletas e equipas de clubes do concelho que 

obtiveram excelentes resultados a nível individual e coletivos, em diversas modalidades, tais como o 

Atletismo, BTT, Orientação, Canoagem, Natação, Pesca, Tiro ao Alvo, Andebol, Voleibol, Ténis de Mesa, 

Jui-Jitsu e acrobacias aéreas em competições nacionais, regionais e distritais, bem como em provas de 

desporto escolar.  

 

No final da Cerimónia Protocolar do Dia do Município, terá um almoço aberto à população no recinto de 

Festas da N.ª Sr.ª da Piedade, em Odemira.   

 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal,  

 

 

(Ricardo Cardoso) 

 

 

N.I. n.º 112 

29/08/2019 

Envio: contactos e-mail dos ocs locais e nacionais  

Assunto: Setembro Cultural - Homenagens do Dia do Município de Odemira 

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 


