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EDITORIAL

Em época natalícia, nada mais natural que falar do 
Pai Natal! Porém, este Natal nem sinal da figura mais 
universal dos nossos tempos.

Neste Natal anunciam-se medidas de austeridade, 
cortam-se subsídios de Férias e Natal, aumentam-se 
impostos, impõe-se redução de funcionários, aumen-
ta-se o horário de trabalho, diminuem-se os feriados 
(parece que o dia de Natal vai resistir!), aumentam-se 
os preços dos serviços, reduzem-se os apoios sociais.

Neste Natal todos, sem exceção, foram convidados 
a repensar o futuro, se é que já não o fizeram antes. 
Neste Natal, a época festiva foi transformada em 
período da salvação… da União Europeia, do euro, do 
emprego, da prosperidade!

Mas, porque é Natal e porque acredito nas mulheres 
e homens que dirigem o Mundo, vou acreditando 
que este vai ser um Bom Natal, mesmo sem Pai Natal 
(afinal ele até nem existe!) e que 2012 será, apesar de 
tudo, um novo ano menos mau do que se anuncia, 
assim todos nós trabalhemos com afinco e determi-
nação.
Pois é. O tempo passa a correr, aí está mais um Natal e 
mais um ano está perto de encerrar e tal como no ano 
transacto, também não temos grandes razões para ter 
saudades de 2011. 
A poucos dias do final do ano muitos desejam que 
este nunca mais acabe. Mas, também, há quem deseje 
que acabe rapidamente, na esperança, mesmo que 
tenue, de um novo ano melhor. 
E o que esperar de 2012 ? Muitas são as expectativas, 
mas com uma sensação generalizada de que vai ser 
pior.
Entre nós, no concelho de Odemira, as espectativas 
têm um quadro de partida muito dificil, desde logo 
pelos anunciados cortes orçamentais nas transferên-
cias de verbas do Estado para a Câmara Municipal na 
ordem dos 580 mil euros, com o aumento do IVA na 
eletricidade, a anunciada fusão de juntas de freguesia 
que recusamos, o fim do comboio regional na linha 
do Sul que contestamos, a anunciada redução do 
programa Polis do Litoral Sudoeste que desconhece-
mos, o necessário reforço do número de militares em 
alguns Postos da GNR do concelho que reclamamos, 
o encerramento de algumas extensões de saúde que 
não aceitamos, os atrasos nos pagamentos do estado 
aos Bombeiros e Mesiricórdia que lamentamos, as fa-
lências e encerramento com as consequentes perdas 
de emprego de empresas locais e regionais. Enfim, um 
sem número de problemas que se avolumam de dia 
para dia face à grave crise económica e financeira que 

atravessamos em Portugal, na 
Europa e no Mundo.  

Como não podia deixar de ser, o orçamento muni-
cipal para 2012 reflete a tendência de queda nas 
receitas que se tem vindo a manter e a acumular 
e se agravará em 2012, atingindo um valor global 
acumulado nas transferências do Orçamento de Es-
tado desde 2009, de cerca de 30% (contabilizando a 
diferença entre o que resultaria da aplicação da Lei 
das Finanças Locais ano após ano, relativamente ao 
valor das transferências atuais).

Assim, a somar aos cortes de anos anteriores, em 
2012 impõem-nos um corte de 5,1% (582.689 
euros) relativamente aos valores previstos no 
Orçamento de Estado de 2011, ou seja, em Odemira 
vamos ter de fazer o mesmo, ou ainda mais, com 
muito menos recursos.
Os reflexos destas medidas são inevitáveis, levando 
à reprogramação de alguns investimentos e à redu-
ção de custos em atividades e nas despesas afetas 
aos gastos com o pessoal, estrangulando a capaci-
dade de atuação municipal em vários domínios das 
suas competências.
Porém, as dificuldades que enfrentamos têm de 
constituir para nós, uma estimulante vontade de as 
ultrapassar, reafirmando que o trabalho que está 
a ser realizado na Câmara Municipal de Odemira 
não tem apenas objetivos imediatistas, mas sim de 
resultados que, a médio e longo prazo, contribuam 
de forma sustentada para o desenvolvimento do 
concelho. 
É neste quadro negativo que sentimos que os tem-
pos que vivemos são de dificuldades e incerteza, 
exigindo uma atitude de rigor e determinação. 

Estamos determinados! Vamos continuar a reduzir 
custos e investir mais, gerindo com rigor. Estamos 
em crer que, ontem como hoje, esta é a melhor 
prenda que a autarquia pode oferecer a todos nós.

Votos de Boas Festas. Um bom novo ano.

O Presidente da Câmara Municipal de Odemira,

José Alberto Candeias Guerreiro

É Natal… novo ano se avizinha!
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CAVACO SILVA VISITOU EMPRESAS AGRÍCOLAS DO LITORAL 
ODEMIRENSE

“Portugal pode exportar mais e importar menos produtos agrícolas.” 

“Estes são bons exemplos que têm de ser difundidos no país.”

Aníbal Cavaco Silva (Presidente da República)

O Presidente da República, Aníbal 
Cavaco Silva, visitou três explo-
rações agrícolas do concelho 
de Odemira, em pleno Parque 
Natural do Sudoeste Alentejano 
e Costa Vicentina e Perímetro 
de Rega do Mira, no dia 30 de 
novembro, com o objetivo de 
mostrar exemplos de sucesso, 
apelar ao aumento da exportação 
e diminuição da importação e 
apelar ao consumo de produtos 
nacionais. Em tempos de profun-
da crise económica e financeira, 
o Presidente da República aposta 
numa campanha de valorização 
dos produtos nacionais. 

“Estes são bons exemplos que 
têm de ser difundidos no país.”
O Presidente da República expli-
cou que veio a Odemira visitar 
três empresas agrícolas “para 
conhecer as razões do sucesso 
e da expansão destas empresas. 
São empresas tecnologicamente 
muito avançadas, que apostam na 
qualidade, com uma organização 
muito eficiente, que empregam 
muitos trabalhadores, muito volta-
das para a exportação, contribuin-
do para reduzir o nosso défice 
externo em matéria de produtos 
agrícolas e alimentares.” Destacou 
que a sua atividade se desenrola 
“num Parque Natural, mas que 
utilizam boas-práticas, concilian-
do a produção agrícola com a 
preservação do meio ambiente e a 
saúde pública.” 
“Estes são bons exemplos que têm 

de ser difundidos no país. É a de-
monstração de que Portugal pode 
exportar mais e importar menos 
produtos agrícolas”, afirmou Cava-
co Silva, que apontou para o “po-
tencial da nossa agricultura para 
contribuir mais fortemente para 
o desenvolvimento económico 
do país e para atenuar dificulda-
des que Portugal atravessa neste 
momento.” Apelou que “também 
os consumidores têm que ajudar, 
preferindo os produtos agrícolas 
portugueses, a fruta e a carne 
portuguesas. Tenho convidado 
os consumidores portugueses 
a olharem cada vez mais para a 
origem do produto e preferirem 
produtos nacionais quando vão 
ao supermercado ou à mercearia.”    
Sobre o caso concreto das empre-
sas visitadas, fez questão de desta-
car que “encontraram aqui na 
região de Odemira as condições 
naturais adequadas para realizar 
uma produção agrícola que é alta-
mente competitiva com qualquer 
outro país da Europa. Temos que 
saber aproveitar este nosso bom 
clima, este nosso sol, esta brisa 
do Atlântico. Espero que novos 
investimentos deste tipo possam 
ser realizados aqui nesta região do 
sudoeste alentejano.” 
Na comitiva estiveram o assessor 
da Ministra da Agricultura, Francis-
co Gomes da Silva, o Secretário de 
Estado, José Diogo, o Presidente 
da Câmara Municipal de Odemira, 
José Alberto Guerreiro, a Presiden-
te da Assembleia Municipal, Natá-
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lia Cabecinha e outras entidades 
ligadas à agricultura e ambiente.

As saladas da Vitacress 
A primeira paragem de um dia 
dedicado à agricultura nacional 
foi na empresa Vitacress, perto 
de Boavista dos Pinheiros, onde o 
Presidente da República foi recebi-
do por João Nuno Macedo e Silva, 
Presidente do grupo RAR, Rui 
Teixeira Bastos, Administrador da 
RAR, Nick Stenning, Administrador 
da Vitacress, e Luís Mesquita Dias, 
Director da Vitacress Portugal.
Depois de uma apresentação da 
empresa, Cavaco Silva e comitiva 
foram convidados a visitar as 
instalações onde são escolhidos, 
tratados e embalados os pro-
dutos vegetais produzidos em 
estufas ou campos abertos ali ao 
lado. A Vitacress é um dos líderes 
europeus na produção e comer-
cialização de agrião, alface, rúcula, 
espinafre, ervas frescas aromáticas 
e tomate fresco. Produz mais de 5 
mil toneladas por ano, das quais 
cerca de 40% são para exportação, 
e emprega cerca de 300 colabo-
radores.

Os pimentos da Atlantic Growers
Na empresa Atlantic Growers, per-
to de Malavado, as honras da casa 
foram feitas pelo proprietário, 
Ferdinand Enthoven, e por Paul 
Dolleman, Presidente da Associa-
ção de Horticultores do Sudoeste 
Alentejano (AHSA). 

Cavaco Silva visitou parte dos 6 
hectares de estufas de produção 
de pimento e tomate e a central 
de cogeração, o primeiro sistema 
do género do país, que produz 
não só energia elétrica, mas tam-
bém calor que é utilizado de noite 
para aquecimento da estufa e 
assim manter a produção estável. 
Ferdinand Enthoven explicou que 
“Esta é uma zona espetacular em 
termos de clima e não há outra 
igual na Europa, onde podemos 
produzir 12 meses por ano. A nos-
sa concorrência na Holanda não 
consegue produzir durante o in-
verno por falta o sol e em Espanha 
não consegue produzir durante o 
verão porque é muito quente. A 
água da Barragem de Santa Clara 
é fantástica, é limpa, não preci-
samos de desinfetar, podemos 
regar diretamente.” O empresário 
holandês adiantou que “Preten-

demos expandir até ao triplo da 
área que temos hoje. Temos agora 
6 hectares e vamos apresentar um 
projeto para, em 4 anos, aumentar 
até aos 18 hectares.”
O almoço foi oferecido pela AHSA 
e servido pela Fundação de Ode-
mira, ali mesmo, nas instalações 
da Atlantic Growers.

A relva da Camposol
Por último, o Presidente da 
República visitou um dos terrenos 
explorados pela Camposol, perto 
da Longueira, onde foi recebido 
pelo proprietário e gerente Peter 
Knight. A empresa produz relva, 
vegetais e plantas ornamentais. 
Mas é na venda relva que se 
afirma como empresa líder de 
mercado em Portugal e com signi-
ficativa presença em Espanha. Os 
estádios vizinhos do Real Madrid 
e Barcelona AC e os nacionais do 

Sporting, Benfica e Portimonense, 
entre outros, têm relva produzida 
no litoral odemirense. 
Cavaco Silva fez questão de pisar 
a relva e perceber como funciona 
a produção e comercialização, 
levando a comitiva num inespe-
rado passeio, sem pressa e com o 
mar ao fundo.  
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Odemira tem 39,3 milhões de euros de orçamento para 2012

APESAR DAS RESTRIÇÕES, APOSTA-SE NUM
 ANO DE GRANDES REALIZAÇÕES

A crise económica e financeira 
em que Portugal, a Europa e o 
Mundo se encontram, vivendo-
-se dias de grande incerteza, tem 
um profundo impacto na gestão 
autárquica. A maioria dos municí-
pios portugueses enfrenta sérias 
dificuldades, com uma abrupta 
redução das suas receitas. Apesar 
das restrições, o Município de 
Odemira conta com um orça-
mento de 39 milhões e 380 mil 
euros para 2012, menos 1,3 % do 
que em 2011, e prevê a continu-
ação de investimentos e projetos 
estruturantes para o concelho, 
apostando nas pessoas, na atrati-
vidade do território e na reforma 
dos serviços municipais. 
O Orçamento Municipal e as Gran-
des Opções do Plano foram apro-
vados por maioria, pela Câmara 
Municipal (dia 5 de dezembro) e 
pela Assembleia Municipal (dia 16 
de dezembro).
O Governo reduziu de forma 
significativa as transferências 
do Orçamento de Estado para 
as autarquias, que se traduzem 
num corte de 5,1% relativamente 
aos valores previstos no OE de 
2011. Também o Município de 

Odemira viu serem reduzidas as 
suas receitas, tanto pelos cortes 
nas transferências do Orçamento 
de Estado, como pela redução 
nas receitas próprias (impostos e 
taxas). A redução da receita obriga 
à contenção da despesa e redução 
do défice na prestação de alguns 
serviços municipais, medidas 
que foram implementadas desde 
2010 e que terão continuidade em 
2012, levando à reprogramação 
de investimentos, redução dos 
custos de atividades, em parcerias, 
protocolos e acordos de colabo-
ração e nas despesas afetas aos 
gastos com pessoal (redução de 
20% de efetivos por aposentação 
e final de contrato a termo certo). 
Note-se que Odemira tem apre-
sentado diversas candidaturas ao 
Quadro Comunitário de Apoio, 
sendo dos municípios do Alentejo 
que apresenta uma das melhores 
taxas de execução. Esta tem sido 
uma linha de atuação estraté-
gica para valorizar o território, 
aproveitando os financiamentos 
disponíveis.
O Orçamento Municipal para 2012 
reflete cinco áreas estratégicas 
de atuação: Educação, cultura e 

juventude, Qualificação urbana 
e ambiental, Desenvolvimento 
empresarial e emprego, Ação so-
cial e Modernização dos serviços 
municipais.
Através de investimento do Muni-
cípio ou em parcerias, o próximo 
ano vai ser de concretização de 
importantes investimentos no 
concelho, desde a Requalificação 
de Urbana de Odemira, a estrada 
Bicos-Colos, o reforço de abaste-
cimento de água no interior, pro-
jetos de investimentos no âmbito 
do Polis (como a requalificação de 
Vila Nova de Milfontes e de Zam-
bujeira do Mar) e no âmbito da 
Águas Públicas do Alentejo (ETAR 
de Milfontes, S.Teotónio e S. Luís), 
a construção do Centro Escolar de 
Boavista dos Pinheiros e outros 
investimentos no parque escolar, 
comparticipação nos quatro lares 
de idosos e no lar da APCO e a 
entrada em funcionamento do 
Matadouro do Litoral Alentejano. 
Em entrevista, José Alberto Guer-
reiro, fala das opções e investi-
mentos previstos e faz a antevisão 
de um ano difícil, mas também de 
realização de importantes investi-
mentos no concelho de Odemira. 

Odemira conta com um orçamento 
de 39 milhões e 380 mil euros para 
2012, menos 1,3 % do que em 2011. 
Este é o orçamento possível?
É um orçamento bastante am-
bicioso, atendendo aos tempos 
de crise que vivemos. É um 
orçamento que tem uma grande 
aposta no investimento, fruto 

de uma série de iniciativas que, 
em boa altura, a Câmara tomou, 
como as candidaturas ao quadro 
comunitário, acordos e algumas 
parcerias, como o Pólis Litoral 
Sudoeste. Temos possibilidade 
de no próximo ano continuar a 
investir em Odemira, o que já vai 
sendo difícil na maior parte dos 

municípios. É um orçamento que 
tem também um realismo muito 
grande, vivemos numa época 
com grandes incertezas, menores 
receitas, e por isso, do lado das 
despesas correntes continuamos 
a emagrecer. Pensamos continuar 
a manter aquilo que tem sido uma 
característica dos últimos anos, 
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“(...) preocupamo-nos muito com as pessoas, com a qualidade do nosso 

ambiente, com a atividade económica e sobretudo também com uma 

nova visão de uma gestão municipal, que deve ser participada (...)“
José Alberto Guerreiro (Presidente da Câmara Municipal de Odemira)

e que é ser um Municípios que 
honra os seus compromissos, com 
regularidade, pagando normal-
mente entre 30 e 60 dias. 

Odemira tem apresentado muitas 
candidaturas ao Quadro Comunitá-
rio de Apoio, sendo dos municípios 
do Alentejo que apresenta uma das 
melhores taxas de execução. Esta 
tem sido uma linha de atuação es-
tratégica para valorizar o território, 
aproveitando os financiamentos 
disponíveis? 
Odemira é, de facto, uma referên-
cia nessa matéria desde há muitos 
anos, obtendo receitas extraor-
dinárias com base em parcerias, 
acordos e também em candi-
daturas ao quadro comunitário. 
Vivemos numa região que ainda 
tem muitas carências nas áreas 
sociais e económicas. Continua-
mos a dar prevalência a iniciativas 
nestas áreas. As candidaturas ao 
QREN apenas tiveram desenvolvi-
mentos em 2009, isto é, surgiram 
neste Quadro Comunitário dois 
anos atrasadas. Assim que foi 
possível, fizemos uma série de 
candidaturas, em todas as áreas e 
apoiámos outras entidades locais 
através de parcerias. São alguns 
investimentos importantes que 
estão candidatados e contratados. 
São investimentos que estão asse-
gurados e que no seu conjunto, só 
neste mandato, atingem um total 
de 25 milhões já apresentados, 
sendo que mais de 20 milhões de 
euros já estão aprovados. São va-
lores importantes que variam na 
sua comparticipação entre os 60 
e os 85%, aumentando considera-
velmente a nossa capacidade de 
realização. 

O Orçamento Municipal reflete 
cinco áreas estratégicas de atuação: 
Educação, cultura e juventude, 
Qualificação urbana e ambiental, 
Desenvolvimento empresarial e 
emprego, Ação social e Moderniza-
ção dos serviços municipais. Porquê 
estas opções?
Desde o primeiro ano que assumi-
mos que iríamos tentar concreti-
zar ao máximo as propostas com 
que nos apresentámos a eleições. 
Há um quadro muito claro de 
opções estratégicas, uma vez que 
nos preocupamos muito com 
as pessoas, com a qualidade do 
nosso ambiente, com a atividade 
económica e sobretudo também 
com uma nova visão da gestão 
municipal, que deve ser parti-
cipada, em que o exemplo é o 
Orçamento Participativo, cujas 
propostas estão completamente 
consideradas no orçamento de 
2012, porque queremos honrar 
os nossos compromissos. Não há 
dúvida que a modernização admi-
nistrativa é fundamental. Hoje em 
dia querem-se serviços mais céle-
res, mais eficientes e mais eficazes. 
Leva tempo até que os resultados 
apareçam, mas estamos conven-
cidos que o Balcão Único foi um 
primeiro passo e outros estão já 
a ser dados. Estamos a trabalhar 
também em termos de imagem, 
num site mais atrativo e dinâmico. 
Estamos a falar de investimento 
que não se vê, mas que acaba por 
trazer a seu tempo uma maior 
satisfação do munícipe. 

Muitas autarquias enfrentam 
sérias dificuldades financeiras. O 
orçamento municipal de Odemira 
depende muito das transferências 

do Orçamento de Estado, sendo 
baixas as receitas próprias da autar-
quia. Como é que estão as contas 
de Odemira? 
Neste momento estão bem. As 
situações financeiras dos muni-
cípios não são estáticas. Às vezes 
os compromissos que assumem 
connosco também se atrasam. 
Neste momento, por exemplo, 
temos um valor considerável a 
receber do quadro comunitário e 
que, obviamente, se já o tivésse-
mos recebido ainda estaríamos 
melhor. De qualquer forma, 
honramos regularmente os nossos 
compromissos. Sabemos que há 
muitas dificuldades em algumas 
autarquias. Tomámos medidas de 
restrição orçamental muito mais 
cedo do que outras autarquias. 
Recordo que, quando falei sobre 
as medidas que tomámos em 
2009, alguns colegas presidentes 
pareciam um pouco incrédulos 
que fosse necessário ir tão longe. 
Hoje reconhecem que ainda são 
escassas e que Odemira optou 
por uma estratégia correta, 
suavizando as medidas ao longo 
destes três anos. Criámos o Plano 
Municipal de Consolidação Finan-
ceira em 2009, que temos vindo 
a aplicar sucessivamente em 
2010 e 2011, e consolidámos um 
conjunto de regras e de restrições 
de controlo orçamental, que nos 
permitem ter hoje uma situação 
confortável, mas que obviamen-
te não nos faz baixar os braços. 
Fazemos todos os meses uma 
rigorosa avaliação da evolução, 
não só da execução orçamental, 
mas também da evolução do ce-
nário macroeconómico. Estamos 
tranquilos, mantendo o propósito 

de continuar a honrar os nossos 
compromissos. No orçamento de 
2012 estão consideradas algumas 
medidas restritivas e também é 
verdade que assumimos algumas 
parcerias ao mesmo nível do ano 
passado, como por exemplo os 
protocolos e acordos de colabo-
ração com as juntas de freguesia, 
bombeiros e outras associações. 
Em 2011 sofreram alguns cortes, 
mas em 2012 mantivemos os 
níveis, fruto exatamente desse 
esforço coletivo que fizemos 
antes. Não fomos só nós, também 
essas entidades têm gerido com 
menos recursos. Este é realmente 
um tempo em que temos de saber 
gerir, a cada passo, essa dificulda-
de. O ano de 2012 não vai ser um 
ano fácil e a atividade económica 
estagnou. Temos muito menos 
licenciamentos de obras de 
construção, que se reflete numa 
menor atividade económica em 
geral. Temos também, claramente, 
um agravamento noutras áreas. 
Contudo, continuamos a acreditar 
num concelho com uma grande 
diversidade de atividades, como 
Odemira, que é possível continuar 
a investir. No turismo também se 
nota que abrandaram as iniciati-
vas de promoção de novos investi-
mentos. Há uma nova realidade 
que é preciso ter em conta e que, 
obviamente, se reflete na receita 
e logo na gestão municipal. É 
importante que a Câmara se man-
tenha equilibrada para que não 
falhe com os seus compromissos, 
uma vez que os tempos são muito 
difíceis para todos. 
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Apesar do cenário difícil e das restri-
ções, o ano de 2012 vai trazer a con-
cretização de alguns investimentos 
importantes para o concelho. Como 
é que perspetiva o próximo ano?
Em Odemira, o ano de 2012 pode 
ser um pouco em contraciclo 
à nossa economia. Temos um 
conjunto de investimentos já 
perspetivados e em curso. Se não 
se atrasarem os apoios que temos 
contratados com o QREN, 2012 
será um ano de grandes execu-
ções. Temos mais de 16 milhões 
contratados. Lembro a Requalifi-
cação Urbana de Odemira que fi-
cará concluída durante 2012 e que 
é um projeto muito importante, a 
construção da ponte pedonal, o 
arranque das iniciativas do Polis 
do Litoral Sudoeste, que têm um 
conjunto de investimentos muito 
importantes e que pese embora 
ainda esteja dependente de uma 
reunião com a senhora Ministra 
para alguns ajustamentos, está 
programado para concretizar-se 
em 2012/2013. São investimentos 
muito importantes, em ciclovias, 
na qualificação dos portinhos de 
pesca, nos aglomerados de Vila 
Nova de Milfontes e Zambujeira 
do Mar. Temos também algumas 
intervenções importantes na 
qualificação dos planos de praia 
e que estão incluídos nesses pro-
jetos do Polis. Destaco também, 
fruto dos acordos que fizemos, os 
investimentos que a AgdA já está 
a desenvolver, como a ETAR de 

Milfontes que é já uma realidade 
em curso, a ETAR de S.Teotónio vai 
também já para concurso, a ETAR 
de S. Luís e Sabóia já estão em 
fase de projeto, com o intuito de 
serem lançadas em 2012. Temos 
também o reforço do abasteci-
mento de água ao interior do 
concelho que está em preparação. 
O depósito de água de Vila Nova 
de Milfontes, perto de Brunheiras, 
já está em construção. Na educa-
ção, o Centro Escolar da Boavista 
dos Pinheiros vai começar em 
janeiro. Na rede viária temos um 
conjunto de projetos, alguns deles 
a iniciar brevemente, como a liga-
ção Bicos-Colos, e de outros que 
estamos a preparar o concurso. 
2012 poderá ser o ano do início 
da realização do ambicionado 
jardim de Vila Nova de Milfontes e 
da circular exterior de S.Teotónio, 
ambos projetos muito ambiciona-
dos e que estão já muito adianta-
dos, tal como a solução da zona 
baixa de Sabóia. 
Lembro que as nossas Juntas 
de Freguesia contam com 1,5 
milhões de euros de apoio diretos 
da Câmara, que lhes permite tam-
bém as pequenas realizações e 
intervenções locais, que são muito 
importantes no apoio às popu-
lações, sobretudo nas freguesias 
mais distantes. As expectativas 
são elevadas, no entanto estamos 
conscientes que estamos depen-
dentes de uma série de fatores 
externos e não apenas do Muni-

cípio. No que depender exclusi-
vamente deste orçamento e da 
nossa capacidade de realização, 
e das vontades que conseguimos 
conjugar, este poderá ser um ano 
importante. 

Está prevista a construção de novos 
lares residenciais para idosos e cida-
dãos portadores de deficiência, que 
permitirão criar mais de 100 camas 
e muitos postos de trabalho. Como 
é que está essa situação?
Os protocolos de colaboração 
entre o Município e as instituições 
estão assinados. Houve a neces-
sidade de os reprogramar, uma 
vez que alguns dos investimentos 
se atrasaram, não que dependam 
diretamente da autarquia, mas 
por uma série de aspetos técnicos, 
designadamente na aprovação 
dos projetos por parte da Segu-
rança Social. Mas está já em obra e 
bastante avançado o Lar de Idosos 
de Vila Nova de Milfontes. O Lar 
de S. Luís está já em adjudicação e 
iniciar-se-á brevemente. O Lar da 
APCO também está em concurso 
e será realizado em 2012. O Lar de 
Odemira está agora em concurso 
e o Lar de Colos está em prepara-
ção de formalidades, ambos pela 
Santa Casa da Misericórdia de 
Odemira. 
Há um conjunto de investimentos 
de âmbito social que vêm qualifi-
car muito a oferta. Além da oferta 
dos serviços na área social, há um 
potencial enorme na criação de 

emprego direto e indireto. São 
mais de 150 postos de trabalho, o 
que é muito bom para o concelho. 
Este conjunto de investimentos 
não só vai promover a atividade 
económica enquanto a constru-
ção decorre, mas também depois 
no desenvolvimento da atividade 
regular destes novos equipamen-
tos. 

Outro projeto importante para 
o interior do concelho e para a 
dinamização do setor pecuário é o 
Matadouro do Litoral Alentejano, 
do qual o Município de Odemira é o 
maior acionista. Já há previsão de 
abertura?
Foram anos de grande luta, mas 
neste momento tem todo o equi-
pamento e acessórios necessários. 
A ETAR está concluída e o sistema 
de abastecimento de água 
também. O sistema está comple-
tamente a funcionar e testado. 
Tivemos no dia 6 de dezembro 
a Assembleia Geral, onde foram 
aprovados o Plano Estratégico de 
Negócios do MLA e foi estabe-
lecida uma política de preços a 
praticar. Os primeiros testes com 
animais vão ser realizados ainda 
em dezembro, após a vistoria 
final, embora já tenho havido uma 
pré-vistoria. Acreditamos que em 
janeiro, finalmente, o Matadouro 
entre em funcionamento. 

Matadouro do Litoral Alentejano ETAR de Vila Nova de Milfontes Requalificação Urbana de Odemira Lar de Idosos de Vila Nova de Milfontes
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1ª  Beneficiação no campo de fu-
tebol de Santa Clara-a-Velha, 130 
votos (proposta nº 4): colocação 
de vedações, rebocos e pintura de 
muros, cobertura e reparação das 
bancadas, torres de iluminação, 
melhoramento do piso do campo, 
entre outras intervenções. 
Valor: 108.900,00€ 
Proponente: Fernando Peixeiro.

QUATRO PROJETOS VENCEDORES EM 
SANTA CLARA-A-VELHA, ALGOCEIRA,                     

S. TEOTÓNIO E CAVALEIRO

As propostas vencedoras do Orça-
mento Participativo de Odemira 
2011 foram apresentadas no dia 
4 de novembro, na Biblioteca Mu-
nicipal, e em simultâneo no site 
do projeto. As quatro propostas 
vencedoras já estão incluídas no 
Orçamento do Município para 
2012, no valor total de 446.900,00 
euros (acrescido do valor dos 
projetos e IVA). 
Os resultados do primeiro ano 
corresponderam às expetativas, 
provando que há um crescente 
interesse por parte da população, 
promovendo-se uma cidadania 
ativa. O objetivo da autarquia é 
promover, cada vez mais e de uma 
forma mais intensa, uma gestão 
participada e transparente.
O Presidente da Câmara Municipal 

2ª Centro de Convívio na antiga 
Escola Primária de Algoceira, 
freguesia de S.Salvador, 125 
votos(proposta nº 57): arranjo do 
telhado, remodelação das casas 
de banho, fechar o pátio exterior 
em vidro ou acrílico, pintura, 
pequenos rebocos e arranjo do 
exterior. 
Valor: 70.000,00€
Proponente: António Fernandes 
Nascimento

3ª Jardim público e parque infan-
til em S.Teotónio, 120 votos (pro-
posta nº 47): criação de um jardim 
público, frente ao posto da GNR, 
com aproveitamento da arboriza-
ção existente, incluindo parque 
infantil e área relvada ampla para 
a promoção de atividades. 
Valor: 198.000,00€
Proponentes: João Paulo Pinheiro 
Corte e Humberto Manuel Gonçal-
ves Guerreiro

4ª Construção de um polides-
portivo na EB1 de Cavaleiro, 
freguesia de S.Teotónio, 112 votos 
(proposta nº 27): construção de 
um espaço polidesportivo multiu-
sos, no recinto da escola primária. 
Valor: 70.000,00€
Proponente: Hélder Manuel Nobre 
Salvador

655       votos online

319       votos presenciais

1078     registos no site

9         sessões nas escolas

6         Assembleias Participativas

240       participantes nas              
           Assembleias                     

Participativas

63       propostas apresentadas

27       propostas finalistas

de Odemira, José Alberto Guer-
reiro, explicou “o que nos moveu 
foi aquilo que nos havíamos 
comprometido neste mandato: 
promover uma câmara mais pró-
xima do cidadão, envolvendo-o 
no processo de gestão autárquica 
e nas decisões daqueles que 
foram eleitos. É um processo de 
apelo à cidadania. Realço que 
foi a primeira vez que se aplicou 
verdadeiramente um orçamento 
participativo em Odemira.”
O modelo escolhido é o delibe-
rativo, diferente daquele que a 
maior parte das câmaras têm, 
sendo comum as reuniões com os 
cidadãos ou apenas apresentan-
do-se um conjunto de escolhas 
já pré-selecionadas. Este modelo 
não impõe escolhas, todos os ci-
dadãos podem apresentar e votar 
as suas propostas. As escolhas da 
população são depois refletidas 
no orçamento municipal, tendo a 
autarquia o dever de as concre-
tizar. 
O autarca adiantou que “Quere-
mos que o processo do OP seja 
aperfeiçoado, ano após ano. Du-
rante este primeiro ano estivemos, 
e continuamos a estar, abertos a 
sugestões para melhorar o proces-
so de participação.” 

Segundo o autarca, “As pesso-
as sabem que os projetos que 
utilizam dinheiros públicos devem 
ser projetos de interesse coletivo 
e abrangentes e não apenas para 
alguns. Percebemos que muitas 
pessoas não escolheram em fun-
ção da sua terra, mas em função 
do interesse público.” José Alberto 
Guerreiro frisou que “A escolha 
representa uma decisão e nós 
comprometemo-nos a incluí-la no 
orçamento de 2012 e a levá-la à 
prática tão rapidamente quanto 
possível. É certo que só quatro 
propostas ‘venceram’, mas dispo-
nibilizámos este processo a todos 
quantos quiseram participar, de 
forma interativa, de forma presen-
cial e nas assembleias participati-
vas. Não olhámos a esforços.” Por 
último, o autarca deixou o desejo 
de “Não desiludir quem participou 
no processo, para que este seja 
cada vez mais participado. É assim 
que se faz a democracia moderna, 
é assim que se contribui para a 
cidadania ativa. Estou certo que 
no próximo ano surgirão outras 
propostas, de outros grupos e 
localidades, mobilizados pelos 
resultados deste ano.”

OP EM NÚMEROS 
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Vila renovada e atrativa
A obra da primeira fase da Requalificação Urbana de Odemira está a decorrer desde outubro e representa um investimento global de 2.520.703,71 
€, com o prazo de execução de 420 dias, no âmbito da candidatura ao QREN. A empreitada foi adjudicada à empresa Mota Engil, SA. Serão execu-
tadas novas redes de águas e águas pluviais, arruamentos e arranjos exteriores no núcleo antigo e artérias comerciais da vila. O objetivo é tornar 
Odemira uma vila renovada, dinâmica, atrativa e sustentável, com espaços de qualidade e acessíveis a todos.
A segunda fase da Requalificação Urbana de Odemira, também no âmbito da candidatura, está orçamentada em 429.087,72€ e prevê a renovação 
da iluminação pública da vila, devendo ser lançada a concurso até ao final de janeiro de 2012.

Obras a bom ritmo
Já foram intervencionadas diversas ruas da vila, encontrando-se em diferentes fases. Na rua Tito Serrão, Largo das Cadeias e rua Comandante 
Guilherme Gomes Fernandes foram já executados trabalhos na rede de águas. Na rua do Cemitério foram também já concretizados os trabalhos da 
rede de águas pluviais. 
Nas avenidas Sacadura Cabral e Teófilo da Trindade e nas ruas Combatentes da Grande Guerra, Coronel Galhardo, João de Paiva, Manuel de Arriaga, 
Alexandre Herculano, início da 5 de Outubro e Travessa do Botequim vão ser executadas novas redes de águas e águas pluviais, arruamentos e espa-
ços exteriores, estando os trabalhos a avançar a bom ritmo. 

Balcão de Atendimento à população
Com o objetivo de facilitar a articulação e informação entre a população e o projeto de Requali-
ficação Urbana de Odemira, o Município criou um Balcão de Atendimento para esclarecimento 
de questões relacionadas com a intervenção. Este espaço funciona na rua Serpa Pinto, n.º 4, no 
horário 11/12 e 15/16 horas, de segunda a sexta-feira, onde é disponibilizada informação sobre as 
intervenções previstas, projeções 3D e requerimentos para apresentação de exposições. É também 
o local para realização de reuniões com os residentes e comerciantes da vila, no sentido de promo-
ver o diálogo, explicar as intervenções e auscultar as preocupações da população.  A abertura do 
Balcão de Atendimento aconteceu no dia 7 de novembro, com a presença do Presidente da Câma-
ra Municipal, José Alberto Guerreiro, e vereadores Hélder Guerreiro, Ricardo Cardoso, Sónia Correia 
e Cláudio Percheiro. Nota para a participação especial do Grupo Coral de Odemira. 
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O Município de Odemira apresen-
tou às populações de Zambujeira 
do Mar e de Vila Nova de Milfontes 
as propostas e estudos prévios 
de requalificação e valorização 
daquelas localidades, no âmbito 
do programa Polis Litoral Sudo-
este e que abrangerão o arranjo 
de espaços exteriores, infraestru-
turas de abastecimento de água, 
drenagem de águas residuais, 
resíduos sólidos urbanos e redes 
de eletricidade e telecomunica-
ções. Serão criadas condições 
para a vivência e usufruto pelas 
populações locais e visitantes, 
garantindo uma ligação de qua-
lidade com os espaços naturais 
envolventes. O investimento em 
Zambujeira do Mar ascende a um 
total de 2 milhões de euros e o de 
Vila Nova de Milfontes ultrapassa 
os 3 milhões de euros, com finan-
ciamento comunitário previsto no 
âmbito das ações de Valorização 
e Qualificação Ambiental do Eixo 
IV do Programa Operacional do 
Alentejo (INAlentejo).
A execução dos anteprojetos terá 
a duração de 120 dias, seguindo-
-se nova discussão pública e os 
projetos de execução. Os concur-
sos públicos para as obras estão 
previstos para o final de 2012 e as 
obras para 2013. 

Requalificação e valorização da 
Zambujeira do Mar
Apresentar e discutir a proposta 
de Requalificação e Valorização da 

REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE ZAMBUJEIRA DO MAR 
E DE VILA NOVA DE MILFONTES
Apresentação e discussão das propostas/estudos prévios

Zambujeira do Mar foi o objetivo 
da sessão aberta à população, 
promovida no dia 28 de outubro, 
na Associação Cultural Recreativa 
e Desportiva Zambujeirense. 
Com esta proposta de intervenção 
pretende-se requalificar a aldeia, 
sendo que a intervenção centra-se 
no núcleo antigo, englobando a 
zona do Mercado e Rua Mira-
mar (o principal eixo comercial), 
estendendo-se até à frente de mar 
e acessos à praia. 
Na apresentação, o presidente da 
Câmara Municipal, José Alberto 
Guerreiro, afirmou que “Há algum 
tempo que se fala na necessidade 
de intervir na Zambujeira do Mar 
para pôr fim a diversos problemas, 
que se arrastam há algum tempo 
e cuja resolução é absolutamente 
necessária, como as novas redes 
de águas, pluviais, iluminação e 
um novo ambiente urbano.”

Autarquia apresenta proposta 
de requalificação e valorização 
de Vila Nova de Milfontes
No dia 18 de novembro foi a 
vez da população de Milfontes 
conhecer e discutir a proposta 
de requalificação da vila, numa 
sessão que decorreu na Casa do 
Povo e contou com forte adesão 
da população.  
A requalificação de Vila Nova de 
Milfontes abrange o núcleo antigo 
e a zona ribeirinha, incluindo 
infraestruturas de águas, pluviais, 
esgotos e iluminação. Uma das 

questões mais debatidas por par-
te da população prendeu-se com 
o acesso ao farol, considerada o 
“ex-libris” da vila, tendo ficado a 
garantia que nada está decidido, 
que a opinião da população será 
tida em conta e que serão elabo-
rados estudos técnicos, no sentido 
de se encontrar formas viáveis 
de preservar a praia e o acesso 
ao farol. Segundo José Alberto 
Guerreiro, Presidente da Câmara 
Municipal de Odemira, “Fazer um 
trabalho deste género não agrada 
a todos, mas 
é por isso 
mesmo que 
estamos aqui 
para ouvir 
todas as opini-
ões. Estas não 
são propostas 
fechadas e é 
por isso que 
estamos a 
fazer esta dis-
cussão”. Apon-
tou ainda 
que “Estamos 
apostados em 
mudar a face 
deste litoral. 
Há quem diga 
que é ambição 
a mais, mas 
temos que ser 
ambiciosos, 
temos de so-
nhar e temos 
que acreditar”.

Relativamente as preocupações 
apontadas em relação ao finan-
ciamento do Polis, o Presidente 
reafirmou que a verba está 
prevista no Orçamento de Estado, 
acrescentando que, apesar de não 
estar preto no branco de que tudo 
vai estar contemplado, “estou qua-
se seguro que vamos continuar. 
Poderão, no entanto, existir alguns 
ajustamentos. Mas tudo nos leva 
a crer que vamos ter realmente 
Polis e que estas intervenções vão 
realmente ser feitas”. 
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O contrato para a construção do Centro Escolar de Boavista dos Pinheiros 
foi assinado entre o Município de Odemira e a empresa Comporto, Socie-
dade Construção, SA, no dia 28 de novembro. Este será um investimento 
de 748.377,15 €, financiado em 80% pelo QREN. A obra terá a duração de 
300 dias, devendo ter início em janeiro de 2012.
O Centro Escolar vai ser construído no terreno municipal junto à E.N.120, 
frente ao atual edifício da escola primária de Boavista dos Pinheiros, que 
será adaptado para sede da Junta de Freguesia, após conclusão do Centro 
Escolar. O edifício será composto por dois módulos, um núcleo central 
(biblioteca, refeitório, cozinha, sala de convívio, sala de professores e 
gabinete médico) e o bloco de salas (quatro salas para 1º ciclo e duas para 
pré-escolar). Nota para a criação de um campo de jogos e de um parque 
infantil dentro do recinto escolar. 
Sendo a Educação uma das prioridades do Município de Odemira, está 
em curso um plano de investimento para a criação de quatro centros escolares nas localidades de Odemira, Boavista dos Pinheiros e S.Luís (que 
juntam o ensino pré-escolar com o 1º ciclo) e para o 1º ciclo em S.Teotónio. O objetivo é melhorar as condições de ensino, disponibilizando mais e 
melhores salas de aula, bibliotecas, espaços exteriores adequados e zonas desportivas. 

FOI ASSINADO O CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DO        
CENTRO ESCOLAR DE BOAVISTA DOS PINHEIROS

Obra a bom ritmo

NOVA ETAR DE VILA NOVA DE       
MILFONTES
Atualmente sob a gestão da empresa Águas Públicas do Alentejo (AgdA, 
SA), a ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais) de Vila Nova de 
Milfontes encontra-se em obras, com uma duração prevista de 815 dias 
(que inclui dois anos de contrato de exploração) e um valor de investi-
mento global de 2,2 milhões de euros.
A obra sofreu algum atraso inicial devido às necessárias escavações ar-
queológicas que decorreram na zona de expansão prevista para a ETAR. 
Entretanto, com a conclusão dos trabalhos de escavação, foi autorizado 
o avanço da obra, que já decorre a bom ritmo, prevendo-se a sua con-
clusão no próximo verão. A ETAR vai ser dotada de sistemas de desodo-
rização e eliminação de cheiros, bem como de controle de ruídos. 

O sítio arqueológico já estava identificado e já havia sido alvo de estudo na década de 90. A expansão da ETAR obrigou a novas escavações, reali-
zadas pela empresa ERA Arqueologia, SA, que confirmaram a importância do local. Trata-se de um povoado calcolítico (idade do cobre) e pode ser 

considerada a “aldeia” mais antiga do território odemirense, tendo sido encontradas estruturas de construção em pedra, objectos de culto religioso 
e do quotidiano em cerâmica e cobre, bem como vestígios da prática metalúrgica. 
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Reabertura ao trânsito na Ponte Metálica de Odemira 
Foi restabelecida, no dia 12 de dezembro, a circulação rodoviária na 
Ponte Metálica de Odemira, sobre o rio Mira, na Estrada Nacional 120, 
depois de concluídos os trabalhos de reabilitação e reforço estrutural 
da ponte, da responsabilidade da EP Estradas de Portugal, S.A. A obra 
decorreu durante os oito meses previstos, tendo o trânsito sido inter-
rompido no dia 4 de abril.

Arranjos no largo da igreja no Cavaleiro
O Largo da Igreja, no Cavaleio, na freguesia de S.Teotónio, está a receber 
intervenções para a execução da rede de iluminação pública e cénica. A obra 
está a cargo da empresa Eletroplanície, Lda, com o prazo de 90 dias, sendo 
um investimento de 40.950,64 €.

Reconstrução do pontão da Boeira
Está em curso a reconstrução da passagem hidráulica na Ribeira da 
Boeira, no Caminho Vicinal 2-3, ao km 1000, perto da Portela da Fonte 
Santa. A obra tem o valor de 71.603,71 €, adjudicada à empresa Constru-
tora MVAF II – Unipessoal, Lda, com o prazo de execução de 120 dias.

Construção do Reservatório Elevado e da Estação Elevatória 
dos Alagoachos/Brunheiras
Está a bom ritmo a construção do Reservatório Elevado e da 
Estação Elevatória dos Alagoachos, na freguesia de Vila Nova de 
Milfontes. A empreitada foi adjudicada à empresa Consdep – En-
genharia e Construção, SA, pelo valor de 204.119,50 €, com o prazo 
de execução de 270 dias.

Pavimentações em Colos e Troviscais
Já começaram as obras de pavimentação de vários arruamentos nas 
localidades de Colos e Troviscais. A obra foi adjudicada à empresa 
Construções Filipe Silva e Martiniano, Lda, com o prazo de 150 dias. 
O investimento nestas pavimentações em Colos e Troviscais é de 
129.866,80 €.
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ÁGUAS E ESGOTOS

Obra Valor (€) Empresa Prazo Situação

Construção do reservatório elevado e da estação elevatória dos Alagoachos 204.119,50 CONSDEP - Engenharia e 
Construção, S.A 270 dias Em curso

Nova ETAR de Vila Nova de Milfontes 2.155.236,93 Agda/Oikos 815 dias Em curso

EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Obra Valor (€) Empresa Prazo Situação
Requalificação urbana da vila de Odemira 2.520.703,71 Mota Engil, SA 420 dias Em curso
Execução da rede de iluminação pública, cénica e infraestruturas para o Largo 
da Igreja no Cavaleiro 40.950,64 Eletroplanície, Lda 90 dias Em curso

Construção do cemitério de Boavista dos Pinheiros 265.515,16 Canana & Filhos 
Empreiteiros, Lda 160 dias Em curso

Pavimentação em Colos e Troviscais 129.866,80 Construções Filipe Silva 
e Martiniano, Lda 150 dias Em curso

Reconstrução da passagem hidráulica na Ribeira da Boeira no CV 2-3 ao Km 
1.000 71.603,71 Construtora MVAF II - 

Unipessoal, Lda 120 dias Em curso

Aplicação de camada de selagem, saneamentos e regularização da plataforma 
no CM 1160 e um troço do CM 1187 147.923,75 JJR e Filhos 90 dias Relatório Final

Construção de talude na rua José Maria Andrade em Odemira 42.254,90 Teixeira Duarte, Lda 60 dias

Execução de passeios em Pereiras-Gare, execução de muro de gravidade em 
pedra nas Quintas e junto ao Canal da Central da Bugalheira em S. Teotónio 62.185,00 MUAFII 90 dias Em contrato

Construção de ossários nos cemitérios de Almograve e Boavista dos Pinheiros 19.570,48 Construções Beira 
Corvo 30 dias Relatório Final

Reconstrução de talude no CM 1190 (Pereiras-Gare) 34.048,30 Edgar e Costa, Lda 60 dias Relatório Final

Saneamento e repavimentação de vários troços do CV 1-17 47.178,4 Francisco Charneca 
Pinto e Filhos, Lda 90 dias Em consignação

Centro Escolar de Boavista dos Pinheiros 748.377,15 Comporto, Sociedade 
de Constução, SA 300 dias Em consignação

Pavimentação do CM 1074 (Bicos-Colos) 1.252.763,20 TOPBET, SA 450 dias Em consignação

Ponte pedonal sobre o Rio Mira em Odemira 1.280.000,00 Tecnovia, SA 270 dias Aguarda visto Tribunal 
de Contas

Arranjo urbano no Largo da Eira em Colos 649.496,59 Aquino Construções SA 270 dias Suspensa

ELETRIFICAÇÕES

Obra Valor (€) Empresa Prazo Situação

Eletrificação rural da zona do Totenique da Castanha-PT 1 46.890,80 Portivalas, Lda 120 dias Em contrato

Eletrificação rural (PFE) das Varjoeiras, freguesia de Longueira/Almograve 10.041,84 EDP 360 dias Aguarda execução
Eletrificação rural (PFE) do Monte do Altinho/Vale de Lobos, freguesia de 
Sabóia 6.759,62 EDP 360 dias Aguarda execução

Eletrificação rural (PFE) do Monte do Amarelo, freguesia de S.Luís 10.273,18 EDP 360 dias Aguarda execução
Eletrificação rural (PFE) do Monte Novo das Pereiras/Pereiro Grande, freguesia 
de Relíquias 14.144,61 EDP 360 dias Aguarda execução

Eletrificação rural (PFE) do Monte da Corredoura, freguesia de S.Teotónio 11.865,29 EDP 360 dias Aguarda execução

Eletrificação rural (PFE) do Vale da Telha/Baiona, freguesia de S.Teotónio 3.943,62 EDP 360 dias Aguarda execução
Eletrificação Rural (PFE) do Bairro Alto / Foros das Quintas, freguesia de 
Boavista dos Pinheiros 2.170,69 EDP 45 dias Aguarda execução

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS MUNICIPAIS EM CURSO/CONCURSO



15iniciativa

A Administração da CP anunciou a remode-
lação do serviço do comboio intercidades, 
que desde o dia 12 de dezembro passou a 
contemplar uma paragem na estação de Santa 
Clara-Sabóia, bem como em Ermidas (concelho 
de Santiago do Cacém) e Funcheira (Ourique). 
O Município de Odemira congratula-se pela 
decisão de ser criada, pela primeira vez, 
uma paragem do comboio intercidades no 
concelho, pois até à data apenas se realizavam 
paragens técnicas, sem serviço de toma de 
passageiros.  
Tem havido pressão por parte do Município 
de Odemira e das Juntas de Freguesia de S. 
Martinho das Amoreiras, Luzianes-Gare, Santa 
Clara-a-Velha, Sabóia e Pereiras-Gare junto 
da Administração da CP, a reivindicar um 
adequado serviço de transportes ferroviários 
no concelho. A população de Odemira e os 
seus órgãos autárquicos têm-se manifestado 
contra a supressão de comboios regionais e o 

Apesar de nos últimos tempos ter surgido 
uma atenção para as dívidas dos municípios 
às associações e empresas intermunicipais, o 
Município de Odemira não se enquadra nessa 
situação, pois tem as suas contas e faturas 
regularizadas, tendo sempre honrado os seus 
compromissos para com as estruturas intermu-
nicipais.
São vários os artigos e entrevistas na comuni-
cação social onde o tema é abordado, na sua 
maioria com imprecisões. 
Quando se fala em dois ou três municípios 
como bons pagadores, e não se faz mais ne-
nhuma referência, dá-se a entender que todos 
os outros não são cumpridores. Não sendo 
Odemira referido como um dos municípios 
cumpridores, pode induzir em erro a opinião 

ODEMIRA GANHA PARAGEM DO      
COMBOIO INTERCIDADES FARO/LISBOA

encerramento de estações, condicionando a 
mobilidade e o acesso ao concelho.
A paragem do comboio intercidades na 
estação de Santa Clara-Sabóia é de extrema 
importância estratégica para Odemira, nome-
adamente para o interior do concelho e muito 
em especial para a dinamização turística da 
Barragem de Santa Clara. 
A decisão sobre o novo serviço na Linha 
do Sul foi apresentada em reunião com os 
autarcas de Odemira, Ourique e Santiago do 
Cacém, realizada no dia 22 de novembro. A CP 
informou que passa a ser utilizada a variante 
de Alcácer do Sal e que a alteração do percurso 
e das novas paragens do serviço intercidades 
permitem reduzir os seus tempos de percur-
so, beneficiando o intercidades Lisboa-Faro 
de uma redução de 30 minutos. Diariamente 
são realizadas três viagens, num total de seis 
comboios intercidades nos dois sentidos.

MUNICÍPIO DE ODEMIRA CUMPRE OS SEUS COMPROMISSOS 
FINANCEIROS COM REGULARIDADE

pública. Há notícias, por certo baseadas em da-
dos facultados de forma manipulada, que dão 
conta de situações regularizadas por parte de 
alguns municípios com dívidas à Assembleia 
Distrital de Beja e onde não é referida a situa-
ção de Odemira, desde sempre regularizada.
O Município de Odemira sempre se pautou 
pelo cumprimento na íntegra de todas as 
suas prestações para com a AMBAAL, CIMAL, 
Assembleia Distrital de Beja, AMAGRA, REGI, 
Águas do Alentejo, AMBILITAL e Conservatório 
Regional do Baixo Alentejo e é, porventura, 
dos muito poucos municípios que se encon-
tram com as suas contas em dia, do atual ou 
anteriores mandatos. Importa também ressal-
var que as quotas e faturas que o Município de 
Odemira tem de saldar serem mais elevados, 

em valores comparativos com os outros muni-
cípios.
Em comunicado à comunicação social, o 
Município de Odemira reiterou o seu respei-
to por estas instituições e seus funcionários, 
comprometendo-se a continuar a assumir 
estes seus compromissos na íntegra e de forma 
prioritária.
O presidente da Câmara de Odemira, José 
Alberto Guerreiro, sublinhou que o executivo 
“continuará a analisar, no âmbito da sua gestão 
de rigor e compromisso, todas as suas partici-
pações, de forma a conciliar os interesses de 
Odemira e dos odemirenses, com os interesses 
da região.”
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Refletir sobre o desenvolvimento sustentável 
nos territórios de baixa densidade foi o ponto 
de partida para o Congresso Regional_Baixo 
Alentejo, promovido pelo Município de Ode-
mira, no Cineteatro Camacho Costa, nos dias 
28 e 29 de outubro de 2011.
O congresso mobilizou 152 participantes, entre 
políticos, empresários, investigadores e docen-
tes, técnicos municipais, direções e técnicos 
de associações de desenvolvimento local, 
estudantes e recém-licenciados, promovendo 
um debate intenso de opiniões e soluções. 
Para Hélder Guerreiro, Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Odemira, “este congresso 
teve um conteúdo muito rico e muito intenso. 

Congresso_Regional “O Desenvolvimento Sustentável nos Territórios de 
Baixa Densidade ” 

CHAMAR AOS TERRITÓRIOS A DECISÃO 
DO SEU FUTURO 

Superou todas as expetativas. O importante 
é aproveitar estes conhecimentos e experiên-
cias e lançar, desde logo, as linhas para 2012 
e 2013. É preciso trabalhar o território em 
conjunto, envolver todos os agentes públicos e 
privados e reforçar o envolvimento das univer-
sidades, para agir pelo bem-estar da região e 
das gerações futuras.” 

Pistas para um crescimento inteligente
Foram apresentadas perspetivas, pistas e pro-
postas para promover um crescimento inteli-
gente, sustentável e inclusivo nestes territórios: 
criar novos modelos de governação, potenciar 
a cidadania participativa, definir políticas 
públicas que garantam uma responsabilidade 
social partilhada, investir em iniciativas empre-
sariais e sociais, valorizar os recursos naturais e 
produtos locais, criar sinergias entre as popula-
ções e quem decide, valorizar conhecimentos 
e disponibilidade da população não ativa, 
reforçar as relações intergeracionais, incentivar 
o regresso dos licenciados às terras de origem, 
promover projetos de acolhimento, envolver 
na vida local as comunidades de estrangeiros 
residentes nos territórios, explorar nichos de 
mercado, apostar nas novas tecnologias de 
informação e redes sociais, valorizar a relação 
tradicional/moderno, entre outras.

Programa recheado
A sessão de abertura contou com a participa-
ção do Chefe de Gabinete do Secretário de 
Estado Adjunto da Economia e Desenvolvi-
mento Regional, Álvaro Santos, do Presidente 
do Instituto Politécnico de Beja, Vito Carioca, 
do Presidente da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo, João 
Cordovil, e do Presidente da Câmara Municipal 
de Odemira, José Alberto Guerreiro. 
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Destaque para a participação de Samuel Thi-
rion (Administrador do Conselho da Europa), 
Gilda Farrell (Chefe de Divisão do Conselho 
da Europa), Rui Baleiras (docente da Universi-
dade do Minho e ex-Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Regional), Stefano Stortone 
(investigador da democracia participativa e co-
laborador da Rede Italiana de Municípios), José 
Carlos Albino (ANIMAR – Associação Portugue-
sa para o Desenvolvimento Local), Pedro Prista 
(docente do ISCTE) e Isabel Rodrigo (docente 
no Instituto Superior de Agronomia).
Nos dois dias foram apresentados projetos de 
desenvolvimento rural inovadores e de suces-
so: a valorização multifuncional da exploração 
agrícola, dinamização de serviços especializa-
dos, turismo de natureza, gestão coletiva da 
oferta turística a nível local, atração e acolhi-
mento de novos residentes, orçamentos parti-
cipativos, estratégias baseadas na criatividade 
em pequenas cidades, bem como os projetos 
Querença e TAMERA - Centro Internacional de 
Pesquisa para a Paz.
No encerramento estiveram presentes o Vice-
-Reitor da Universidade de Évora, José Manuel 
Caetano, o Diretor do Departamento de Áreas 
Classificadas do Sul do Instituto de Conserva-
ção da Natureza e Biodiversidade, João Alves, 
e o Vice-Presidente da Câmara Municipal de 
Odemira, Hélder Guerreiro. 
O Município de Odemira contou com a par-
ceria da Universidade de Évora e do Instituto 
Politécnico de Beja, com o apoio da Caixa de 
Crédito Agrícola de S. Teotónio e do Agroturis-
mo Quinta do Chocalhinho. 

Conclusões
O congresso evoluiu por grandes temas de 
debate: a construção e descoberta dos indica-
dores de bem-estar; a participação cívica na 
construção de novos modelos de governo; e as 
medidas de política no fomento dos processos 
de acolhimento. Destas três grandes questões 
resultam várias orientações finais:
• As Baixas Densidades demográficas são uma 

questão nacional e não meramente local ou 
regional;
• É fundamental a construção de novas polí-
ticas públicas de desenvolvimento sustentá-
vel dos territórios de Baixa Densidade;
• Importa partir para a descoberta de novos 
indicadores de desenvolvimento que não 
assentem no PIB e que essa construção 
seja feita com a participação efetiva das 
sociedades;
• Importa fomentar e valorizar a participa-
ção ativa dos cidadãos a partir de um for-
mato de “carta” de responsabilidades sociais 
partilhadas que seja geradora de ralações 
de confiança e de segurança no futuro entre 
as populações e as instituições.

Proposta de futuro
O Congresso Regional_Baixo Alentejo, a 
partir das pistas orientadoras que concluiu, 
deve apresentar uma proposta de continui-
dade: 
• O Congresso Regional_Baixo Alentejo 
como espaço contínuo de trabalho para o 
futuro, a partir do seu site, constituindo-
-se como plataforma para: a descoberta 
e disseminação/divulgação de projetos 
portadores de boas práticas de sustentabili-
dade ao nível do Baixo Alentejo e de outros 
territórios da mesma tipologia; a reflexão 
metodológica e base de organização de 
conjunto de espaços de debate e de oficinas 
(temáticas) ao longo do ano, bem como 
para a organização/divulgação e alimenta-
ção do Congresso Regional_Baixo Alentejo 
com periodicidade anual ou bianual.
• Estruturar, ao nível do Baixo Alentejo, uma 
proposta de trabalho participada na des-
coberta dos indicadores de bem-estar e de 
qualidade de vida, que possam constituir-
-se como ferramentas na construção de 
propostas de políticas públicas locais na 
promoção de desenvolvimento sustentável 
nos territórios de Baixa Densidade.

“É preciso trabalhar o território em conjunto, envolver 
todos os agentes públicos e privados e reforçar o envol-

vimento das universidades, para agir pelo bem-estar da 
região e das gerações futuras.” 

Hélder Guerreiro (Vice-Presidente da Câmara Municipal de Odemira)
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Em plena altura de colheita da batata-doce, o 
Cavaleiro conheceu este ano nova dinâmica na 
feira anual, no dia 22 de outubro, com a partici-
pação de vários produtores e apresentação de 
doces à base daquele produto de excelência, a 
par de uma mostra de artesanato local. Numa 
iniciativa do Centro Desportivo e Cultural 
do Cavaleiro, com o apoio do Município de 
Odemira e Junta de Freguesia de S. Teotónio, 
pretendeu-se dinamizar o setor e valorizar o 
produto. 
Houve também uma reunião entre produto-
res da zona, o Presidente da Associação de 
Produtores de Batata-doce de Aljezur, António 
Henrique, o Vice-Presidente da Câmara Muni-
cipal de Odemira, Hélder Guerreiro, o vereador 
Ricardo Cardoso e Hélder Salvador, Presidente 

O Município de Ode-
mira e o Centro de 
Formação Profissional 
de Aljustrel promove-
ram duas formações 
em apicultura, com o 
objetivo de valorizar 
um dos produtos com 

maior qualidade e potencialidade económica 

VALORIZAR A BATATA-DOCE
da Direção do Centro Desportivo e Cultural do 
Cavaleiro, com o intuito de debater a produção 
e comercialização da batata-doce. 
Este é um dos produtos com grande e crescen-
te nível de produção no litoral, com uma tradi-
ção secular. A batata-doce da região é bastante 
apreciada, pois tem um sabor e características 
únicas, devido ao solo e ao clima. 
A batata-doce de Aljezur (designação como 
foi certificada), da variedade Lyra, é produzida 
em todo o concelho de Aljezur e nas fregue-
sias odemirenses de S.Teotónio, Zambujeira 
do Mar, S. Salvador, Longueira/Almograve e 
Vila Nova de Milfontes. Esta variedade não é 
afetada por pragas ou doenças, pelo que é das 
poucas culturas que não recebe qualquer tra-
tamento fitossanitário. De elevado valor nutri-

tivo, sendo boa fonte de energia, sais minerais 
e vitaminas, é confecionada de várias maneiras, 
incluindo na doçaria e no fabrico tradicional 
de pão (evitando que fique duro e seco). Das 
cerca de 35 variedades, a batata-doce Lyra é a 
que tem maior nível de produção, chegando a 
valores de 55 toneladas por hectare.
A batata-doce é um dos produtos que o Muni-
cípio de Odemira pretende valorizar, pelo que 
a autarquia apresentou a disponibilidade para 
apoiar os produtores locais. 

MUNICÍPIO PROMOVEU FORMAÇÕES EM APICULTURA
do concelho.
A primeira formação decorreu entre 2 de abril 
e 11 de junho e a segunda entre 17 de setem-
bro e 22 de outubro, nas instalações da Antiga 
Fábrica do Miranda.
Estas iniciativas inseriram-se na Estratégia de 
Valorização de Produtos Locais com maior 
Tipicidade e Potencialidades Económicas do 
Concelho de Odemira, com vista à valorização 

dos produtos do mar e da floresta. 
O mel produzido no concelho é um produto de 
excelência, com enormes potencialidades, pois 
apresenta características qualitativas diferen-
ciadoras, mas que ainda não estão devidamen-
te valorizadas. São produzidas cerca de 200 
toneladas de mel por ano, de elevada qualida-
de, no concelho de Odemira, sendo uma das 
maiores produções no Alentejo.

ACESSO AO MICROCRÉDITO PARA CRIAÇÃO DE NEGÓCIOS
O Município de Ode-
mira e o Banco Espírito 
Santo (BES) estabele-
ceram um protocolo 
de parceria, com o ob-
jetivo de implementar 
e divulgar uma linha 
de crédito para apoiar 
a criação/implemen-
tação de negócios de 

pessoas singulares e coletivas no concelho.
O BES tem desenvolvido produtos financeiros, 
no âmbito do microcrédito, cujo objetivo é 
apoiar investimentos através do financiamento 
a micro empreendedores, visando combater 

a pobreza e o desemprego, permitir a criação 
de autoemprego e/ou de negócios e impulsio-
nar a inclusão social. 
É disponibilizada uma linha de crédito de 
apoio aos empresários locais e empreende-
dores que apresentem uma ideia de negócio 
viável e que não reúnem condições económi-
cas para aceder ao crédito bancário normal.
O Município de Odemira, em estreita colabora-
ção com o BES, terá uma intervenção que lhe 
permitirá opinar acerca da decisão da conces-
são de crédito, bem como apoiar na divulga-
ção do presente protocolo junto das pessoas 
singulares e coletivas às quais tem acesso.
No dia 14 de dezembro a Biblioteca Municipal 

recebeu a primeira sessão de esclarecimento 
sobre o Microcrédito BES, que contou com a 
presença de Telmo Pena, em representação do 
BES, Margarida Marques, em representação 
do Instituto de Emprego e Formação Profis-
sional, e Ricardo Cardoso, vereador da Câmara 
Municipal. Numa sessão informal falou-se da 
necessidade do empreendedorismo, abor-
daram-se os tipos de financiamento disponi-
bilizados, nomeadamente o Microcrédito, o 
Microinveste e o Investe +, estes dois últimos 
destinados a desempregados que procurem 
criar autoemprego, esclareceram-se dúvidas, e 
apresentaram-se casos de sucesso. 
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Marcelo Rebelo de Sousa foi o con-
vidado da iniciativa “Conversas à 
Mesa”, que decorreu em Odemira, 
no dia 11 de novembro, no Res-
taurante Pedagógico da Fundação 
Odemira. Num ambiente de agra-
dável jantar e vista desafogada 
para o complexo desportivo, a ini-
ciativa contou com a presença do 
Presidente da Câmara Municipal 
de Odemira, José Alberto Guerrei-
ro, direção da Fundação, docentes 

Numa iniciativa do Núcleo de S. 
Teotónio da Liga dos Combatentes, 
com a colaboração do Município 
de Odemira e Junta de Freguesia 
de S. Teotónio, foi inaugurado no 
dia 6 de Novembro, em S. Teotónio, 
um monumento em homenagem 
aos antigos combatentes do con-
celho. A escultura é da autoria do 
artista local, Fernando Fonseca.
Várias centenas de combatentes 
e familiares deslocaram-se a S. 
Teotónio para prestar homena-
gem a todos aqueles que, no 
cumprimento do seu dever militar, 
ousaram colocar a bandeira e a 
nação acima da vida, defendendo 
e honrando as suas cores. Foram 

HOMENAGEM AOS             
COMBATENTES

vários os Núcleos de Combatentes 
representados, como Lagoa, Vila 
Nova de Santo André, Lagos ou 
Alcácer do Sal.
As comemorações iniciaram-se 
com o hastear das bandeiras, ao 
som do hino nacional, entoado 
pelo grupo “Canta S. Teotónio”, 
sendo depois efetuada uma oração 
pelo capelão presente, em memó-
ria de todos os que faleceram.
Alfredo Fino, Presidente do Núcleo 
de S. Teotónio da Liga dos Comba-
tentes, iniciou as apresentações, 
num discurso muito sentido, após 
um minuto de silêncio, elogiando 
o esforço de todos no sentido de 
tornar possível o momento e enal-

tecendo as qualidades de todos os 
que combateram nas ex-colónias. 
O Presidente da Junta de Fregue-
sia de S. Teotónio, José Manuel 
Guerreiro, também ex-militar, 
agradeceu a presença de todos e o 
trabalho de alguns para que fosse 
possível aquela homenagem.
A Liga dos Combatentes fez-se 
representar através do seu mais 
alto representante, o General Joa-
quim Chito Rodrigues, Presidente 
da Direção Central da Liga dos 
Combatentes.
O Presidente da Câmara Municipal 

de Odemira, José Alberto Guerrei-
ro, felicitou a iniciativa e o autor 
da obra e sublinhou “o exemplo 
de todos os homens que ao longo 
dos tempos sacrificaram as suas 
vidas pela pátria, simbolizando o 
esforço que também hoje em dia é 
necessário, para que se consigam 
ultrapassar as dificuldades, num 
voto de confiança e de esperança 
num futuro melhor. Foi para isso 
que todos lutaram e continuare-
mos a lutar, agora em tempos de 
paz, que se deseja duradoura.”

À CONVERSA COM MARCELO REBELO DE SOUSA 
e alunos da EPO, empresários e 
entidades locais. Estas foram as 
segundas “Conversas” promovidas 
pela Fundação, que se iniciaram 
com o sociólogo Manuel Villaverde 
Cabral, no dia 13 de maio. 

“A única constante é a mudança”
Num longo e animado serão, 
prendendo a atenção do público 
até altas horas, Marcelo falou e res-
pondeu a questões dos participan-
tes sobre dois temas principais: 
Que futuro para a Europa? Que 
soluções para o desenvolvimento 
regional?  
Numa abordagem muito pragmá-
tica e crítica sobre a atual situa-
ção de crise político-financeira, 
sublinhou que “Estamos num 

momento de viragem do capitalis-
mo e da própria sociedade. Temos 
que educar de maneira diferente, 
pois estes tempos e os próximos 
vão ser de crise. A única constante 
é a mudança.” A Europa terá que 
encontrar o seu caminho, uma 
solução política que fortaleça a 
Europa e o euro face ao dólar e 
que não comprometa a indepen-
dência de cada estado membro. 
O professor apontou o dedo à 
falta de solidariedade dos países 
da Europa Central em relação aos 
países periféricos, mais frágeis, e 
salientou que uma união política, 
adotando um modelo federalista, 
será a saída mais provável desta 
crise. 
Face à situação nacional, o profes-

sor alertou para a necessidade de 
“Inventar medidas que fomentem 
o crescimento económico”, apon-
tando a agricultura como solução 
de futuro, sendo “Esta um área 
privilegiada”. A propósito da saída 
de Portugal da Zona Euro, Marcelo 
Rebelo de Sousa considera que tal 
acontecimento teria consequên-
cias desastrosas, especificamente 
ao nível do aumento da dívida 
pública.
Sendo defensor da regionalização, 
o professor sublinhou que o de-
senvolvimento regional atualmen-
te é muito difícil face às restrições 
orçamentais. Defendeu uma maior 
intervenção das Associações Inter-
municipais, no sentido de maior 
autonomia das regiões.
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Assinatura de protocolos para apoio financeiro a seis valências de apoio social

O Município de Odemira aproveitou o momento para formalizar os protocolos de colaboração insti-
tucional com quatro instituições locais de apoio a idosos e cidadãos portadores de deficiência, que 
envolvem apoio técnico e financeiro em mais de 1,5 milhões de euros para seis novas infraestruturas 
no concelho. 
Os novos equipamentos em causa são o lar e centro de dia da Associação de Reformados e Idosos 
de Vila Nova de Milfontes, o lar da Casa do Povo de S. Luís, dois lares de idosos da Santa Casa da Mi-
sericórdia de Odemira (na sede de concelho e em Colos), bem como o lar da Associação de Paralisia 
Cerebral de Odemira. 
Através da iniciativa das várias Instituições Particulares de Solidariedade Social, com financiamentos 
comunitários e o apoio do Município de Odemira, o concelho de Odemira contará em breve com 
seis novas valências de apoio social, num investimento global de cerca de 6 milhões de euros, cria-
ção de mais de 100 postos de trabalho e 144 novas camas. 

Dia Internacional do Idoso

FESTA REUNIU 300 IDOSOS EM S.TEOTÓNIO

Tal como acontece há vários anos, o Município de Odemira comemo-
rou o Dia Internacional do Idoso, no dia 1 de outubro, através de um 
convívio dirigido aos cerca de 300 utentes das oito instituições locais 
de apoio à Terceira Idade, no recinto da FACECO, em S.Teotónio. A festa 
juntou os utentes da Associação Humanitária D. Ana Pacheco (Sabóia), 
Associação de Reformados e Idosos de Vila Nova de Milfontes, Associa-
ção de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de S. Teotónio, 
Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar (Zambujei-
ra do Mar), Casa do Povo de S. Luís, Casa do Povo de S. Martinho das 
Amoreiras, Casa do Povo de Relíquias e Santa Casa da Misericórdia de 
Odemira (Odemira e Colos).
O evento contou com uma sessão de boas-vindas pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Odemira, José Alberto Guerreiro, e com a presença 
da Presidente da Assembleia Municipal, Natália Cabecinha, vereadores, 
presidentes de junta e representantes de várias entidades locais. 
O lanche confecionado pela Casa do Povo de S. Luís estava excelente, a 
música desafiou para a dança e os mais idosos de cada instituição rece-
beram justa homenagem pela sua participação e longevidade.
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O Banco Local de Voluntariado de 
Odemira foi apresentado numa 
ação de sensibilização para o Vo-
luntariado, no dia 14 de dezembro, 
no Cineteatro Camacho Costa, em 
Odemira. A iniciativa teve o objeti-
vo de despertar o interesse a even-
tuais candidatos a voluntários e às 
entidades que desejem desenvol-
ver projetos de voluntariado.
O Banco Local de Voluntariado 
(BLV) é enquadrado pelo Muni-
cípio de Odemira e tem como 
função facilitar o encontro entre 
quem quer ser voluntário e as 
instituições que querem receber, 
através do acolhimento de inscri-
ções, formação, encaminhamento 
e acompanhamento da inserção.
A sessão contou com a participa-
ção de Elisa Borges, Coordenadora 
Técnica do Conselho Nacional para 
a Promoção do Voluntariado, que 
vincou a ideia que “O voluntaria-
do é um serviço de afectos, de 
pessoas felizes que querem fazer 

“De pessoas felizes para fazer outras pessoas felizes”

APRESENTAÇÃO DO BANCO LOCAL DE                                            
VOLUNTARIADO DE ODEMIRA

outras pessoas felizes. Ninguém 
faz voluntariado por obrigação.” 
A responsável afirmou que esta “é 
a única atividade no Mundo que 
junta três caraterísticas: responsa-
bilidade, gratuita e complementa-
ridade”, sendo realizado em tantos 
domínios quantas as atividades 
humanas, desde a saúde e am-
biente, cultura, proteção civil e 
prevenção rodoviária.
Natália Cabecinha, a Presidente da 
Assembleia Municipal de Odemira, 
sublinhou a importância deste 
projeto para o concelho “num 
momento particularmente difícil”, 
afirmando que “é preciso acreditar 
na capacidade do Homem em 
transformar épocas de crise em 
oportunidades e na procura do 
bem-estar comum”. Para Natália 
Cabecinha, o voluntariado “é dar 
tempo a uma causa e adquirir e 
competências sociais e humanas”.
Para Hélder Guerreiro, Vice-
-Presidente da Câmara Municipal 

de Odemira, o voluntariado “faz-se 
através do exercício da respon-
sabilidade partilhada, em rede 
e num encontro de vontades. É 
um processo dinâmico, que se vai 
construindo do encontro entre 
a procura e as respostas”, sendo 
agora importante iniciar uma série 
de atividades, de divulgação e 
dinamização do projeto.
Foram apresentados exemplos 
de boas práticas de voluntaria-
do, nomeadamente através do 
Núcleo de Voluntariado da Câmara 
Municipal de Alvito, bem como 
experiências de voluntariado em 
Odemira, com os testemunhos da 
APCO – Associação de Paralisia 
Cerebral de Odemira e do Centro 
de Saúde de Odemira. 
O voluntariado tem vindo a 
desenvolver-se no nosso país, 
fomentado em grande parte pela 
ação do Conselho Nacional para a 
Promoção do Voluntariado, atra-
vés da implementação de Bancos 

Locais de Voluntariado.
Em Odemira, o BLV resulta do 
interesse manifestado pela Assem-
bleia Municipal de Odemira e pelo 
Conselho Local de Ação Social. 
Para que o Banco Local inicie a 
sua atividade, é agora necessário 
sensibilizar a comunidade local 
para aderir ao voluntariado.

Objetivos 
• Promover o encontro entre a oferta 
e procura de voluntariado;
• Sensibilizar cidadãos e organiza-
ções para o voluntariado;
• Divulgar projetos e oportunidades 
de voluntariado;
• Contribuir para o aprofundamento 
de conhecimento do voluntariado a 
nível local;
• Aumentar a participação no volun-
tariado em geral, nas instituições e 
nos grupos.

Direitos do Voluntário
• Acordar com a organização promo-

Banco Local de Voluntariado de Odemira

tora um programa de voluntariado; 
• Ter acesso a programas de forma-
ção inicial e contínua; 
• Beneficiar do regime específico de 
Segurança Social e de outros be-
nefícios e compensações concretas 
estabelecidos na lei; 
• Obter declaração que certifique 
o trabalho desenvolvido como 
voluntário; 
• Desenvolver um trabalho de 
acordo com os seus conhecimentos, 
experiências e motivações; 
• Receber apoio no desempenho do 
seu trabalho com acompanhamento 
e avaliação técnica.

Deveres para com os destinatários
• Respeitar a vida privada e a digni-
dade da pessoa; 
• Respeitar as convicções ideológi-
cas, religiosas e culturais; 
• Guardar sigilo sobre assuntos 
confidenciais.

Deveres para com a organização 
promotora
• Observar os princípios e normas 
inerentes à atividade, em função dos 
domínios em que se insere; 
• Conhecer e respeitar estatutos e 
funcionamento da organização, 
bem como as normas dos respetivos 

programas e projetos; 
• Garantir a regularidade do exercí-
cio do trabalho voluntário; 
• Não assumir o papel de represen-
tante da organização sem seu co-
nhecimento ou prévia autorização; 
• Informar a organização promotora 
com a maior antecedência possível 
sempre que pretenda interromper 
ou cessar o trabalho voluntário.

 



22 ação social

No passado mês de outubro, 
aconteceu a inauguração simbó-
lica do Centro Médico do Brejão, 
freguesia de S. Teotónio, cumprin-
do-se assim um desejo de Amália 
Rodrigues.
Os laços que ligavam a fadista à 

Centro Médico do Brejão

CUMPRIU-SE A VONTADE DE AMÁLIA RODRIGUES
localidade e à sua população, era 
no Brejão que tinha a sua casa de 
férias e onde se refugiava para 
descansar, e por ter experiencia-
do as dificuldades da assistência 
médica nesta localidade, com o fa-
lecimento do marido, levou a que 
deixasse expresso em testamento 
a vontade de financiar este Centro 
Médico.
Segundo João Aguiar, Presidente 
da Fundação Amália Rodrigues, 
“Ela sentia um grande carinho pelo 
Brejão e pela população e no seu 
testamento deixou expressamente 
que 15% dos rendimentos líquidos 
anuais que a Fundação consiga 
gerar, através de mecenato ou 
através de donativos, sejam canali-
zados para o Centro Médico”.

O posto está em funcionamento 
há cerca de um ano, num espaço 
do Centro Sóciocultural do Brejão, 
com consultas e cuidados de 
enfermagem uma vez por mês, 
contando com a colaboração 
incansável da médica Maria João 
Marinho e restantes colaborado-
res. 
José Alberto Guerreiro, Presidente 
da Câmara Municipal, revela que 
“Quando soubemos deste desejo 
de Amália Rodrigues, preocupá-
mo-nos ainda mais em concretizar 
o centro sóciocultural que inclui o 
posto médico. A Junta de Fregue-
sia de S. Teotónio e a Associação 
do Brejão lutaram para que este 
centro fosse uma realidade e nós 
fizemos a nossa obrigação na 

Câmara Municipal no sentido de o 
concretizar”. Relembrou contudo 
as dificuldades com as quais se de-
pararam até chegar aqui. Rematou 
dizendo que no final “Concretizou-
-se a vontade de Amália Rodrigues 
em ter um apoio de saúde no Bre-
jão, mas que dependerá dos lucros 
da Fundação para que possa a vir a 
ser melhorado e passar a funcionar 
com maior frequência”.
Na inauguração simbólica marca-
ram também presença António 
Pacheco, Presidente da Direção do 
Centro Sociocultural do Brejão, e 
José Manuel Guerreiro, Presidente 
da Junta de Freguesia de S. Teotó-
nio, bem como diversos populares, 
que quiseram prestar homenagem 
à fadista.

A Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Odemira 
promoveu o seminário “Criança-
-Violência: Proteção e Direitos”, no 
dia 29 de novembro, no Cinete-
atro Camacho Costa, dirigido a 
técnicos de ação social, técnicos e 
dirigentes associativos, autarcas, 
docentes e estudantes, contando 

Seminário “Criança/Violência: Proteção e Direitos” 

PROTEGER CRIANÇAS E MULHERES DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
com cerca de 60 participantes. 
O evento teve o duplo objetivo 
de assinalar o aniversário da 
Convenção dos Direitos da 
Criança e o Dia Internacional 
contra a Violência Doméstica. 
O primeiro painel foi dedicado 
ao tema “Direitos da Criança”, 
com as comunicações “Direitos 
da criança sua promoção e 
proteção” (Mário Paulino e José 
Cerdeira, Procuradores Gerais 

da República do Tribunal de 
Família e Menores de Sines), “Os 
efeitos colaterais da violência do-
méstica sobre as crianças: como 
prevenir e como reparar?” (Jorge 
Souto, Interlocutor da Zona Sul da 
Comissão Nacional de Proteção 
das Crianças e Jovens em Risco) e 
“A tese da alienação parental e o 

direito da criança a uma decisão 
judicial que a proteja e respeite 
o seu superior interesse” (Dulce 
Rocha, Presidente Executiva do 
Instituto de Apoio à Criança). 
O segundo painel teve como 
tema “Violência Doméstica”, 
antecedido por um momento de 
descontração com “Yoga do Riso”, 
por Sónia Ventura, da APCO – 
Associação de Paralisia Cerebral 
de Odemira. Foram apresentadas 
as comunicações “Divulgar para 
prevenir” (Cabo Banha e Cabo 
Fialho, Núcleo de Investigação e 
de Apoio a Vítimas Específicas da 
GNR de Beja), “O monstro debaixo 
da cama” (Ana Lúcia Pestana, 
Núcleo de Atendimento a Vítimas 
de Violência Doméstica, da Moura 
Salúquia - Associação de Mulheres 

do Concelho de Moura) e “Igua-
lando - um projeto de igualdade 
de género em Odemira” (Tânia 
Santos, TAIPA).  
Carmo Gamas, Presidente da CPCJ, 
afirmou que “A criança é um sujei-
to de direitos cuja proteção é da 
responsabilidade das famílias, da 
comunidade e do estado. A viola-
ção desses direitos, bem como o 
risco em que se encontram muitas 
crianças, exige uma intervenção 
social e comunitária, um trabalho 
em rede e um estabelecimento de 
parcerias que visa a racionalização 
de procedimentos e uma gestão 
de sinergias. Somente desta 
forma, e apostando num trabalho 
de prevenção, conseguimos uma 
infância de qualidade e uma nova 
cultura de crianças e jovens.”
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Capacitar para o futuro
A Associação de Paralisia Cerebral 
de Odemira promoveu, no dia 
10 de dezembro, na Biblioteca 
Municipal de Odemira, o semi-
nário “Capacitar para o futuro”, 
dirigido à comunidade escolar, 
famílias, técnicos e terapeutas, 
com o objetivo de celebrar o seu 
10º aniversário e a Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência. 
Foram apresentadas várias comu-
nicações: “10 anos de histórias” 
(APCO), “Qualidade dos serviços 
nas instituições sociais” (Vítor 
Dias, Qualificar o Terceiro Sector), 
“Psicologia positiva” (Luís Neto, 
Associação Portuguesa de Estudos 
e Intervenção em Psicologia 

Associação de Paralisia Cerebral de Odemira 

10 ANOS DE TRABALHO PARA 
UM FUTURO MELHOR

Positiva) e “Um lugar na socieda-
de” (Ana Paula Reis, Associação 
Salvador). À tarde decorreram três 
workshops, sobre “Capacitação 
dos pais”, “A escola e a transição 
para a vida adulta” e “Sexualidade 
e deficiência”. 
A organização contou com o 
apoio do Município de Odemira, 
Instituto Nacional para a Reabilita-
ção e Caixa de Crédito Agrícola de 
S.Teotónio. 

10 anos de histórias
A Associação de Paralisia Cerebral 
de Odemira completa este ano 
o seu 10º aniversário. Nasceu do 
empenho e motivação de pais 
e amigos de crianças e jovens 
portadores de deficiência, da ne-
cessidade de apoiar essas pessoas 
que saíam das escolas ou que se 
encontravam no domicílio por ca-
rência de respostas locais. A APCO 
iniciou a sua atividade com duas 
respostas sociais, Centro Ativida-
des Ocupacionais e Apoio Domi-
ciliário, e hoje integra igualmente 
a Intervenção Precoce na Infância. 
Desde 2009 está acreditada como 
Centro de Recursos para a Inclu-

são (CRI), dando apoio nas escolas 
a crianças e jovens com necessida-
des educativas especiais. 

Sonhar uma casa na paisagem
Atualmente, o grande desafio da 
APCO é a criação do Lar Residen-
cial em Odemira,  uma ambição 
antiga da associação, órgãos au-
tárquicos e famílias dos cidadãos 
portadores de deficiência, uma 
vez que não existe qualquer equi-
pamento social desta natureza no 
concelho. “Sonhar uma casa na 
paisagem” é o lema da campanha 
de angariação de fundos, com 
vista ao apelo e envolvimento 
da sociedade civil, empresas e 
instituições locais e regionais. 
Este será um investimento global 
na ordem de 1 milhão e 30 mil 
euros, com financiamento de 
598.875,00€, pelo Fundo Social 
Europeu e Orçamento da Seguran-
ça Social, no âmbito do programa 
POPH. O Município de Odemira 
atribuiu o subsídio de 100 mil 
euros e concedeu apoio técnico. 
O BPI vai atribuir 100 mil euros, 
referente ao 1º lugar do Prémio 
BPI Capacitar (ex aequo com outra 

instituição). Para concretizar o 
projeto, a APCO precisa de reunir 
a restante verba, no valor de cerca 
de 231 mil euros. 
Neste sentido, foi promovido um 
Convívio de Natal, no dia 2 de 
dezembro, no salão dos Bombei-
ros Voluntários de Odemira, para 
angariar fundos. No final da noite 
foram contabilizados cerca de 2 
mil euros. Esta “noite simplesmen-
te diferente”, assim se chamou a 
iniciativa, contou com a colabo-
ração de várias entidades: APCO, 
Município de Odemira, Bombeiros 
Voluntários de Odemira, TAIPA, 
Fundação Odemira, Associação 
Cultural e de Desenvolvimento de 
Pescadores e Moradores da Aze-
nha do Mar, Colégio Lápis de Cor 
Sonhador, Creche Os Calculinhos, 
Jardim de Infância Nossa Senhora 
da Piedade, Escuteiros e restau-
rante O Tarro.  Quermesse, venda 
de doçes, petiscos e muita música, 
com a participação de dezenas de 
artistas locais, transformaram uma 
noite fria, num momento cheio de 
solidariedade e boa disposição.

Com a sua participação e o seu donativo vamos realizar este sonho.

CONTRIBUA!
VENHA TAMBÉM PÔR MÃOS À OBRA!

Mais informações: www.apco.pt | geral@apco.pt | 283 320 121
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ANIMAÇÃO DE NATAL NO COMÉRCIO LOCAL DE ODEMIRA E 
S. TEOTÓNIO 

NATAL NO MERCADO DE ODEMIRA
Dinamizar o Mercado Municipal de Odemira e incentivar o consumo no Comércio Local foi o 
objetivo da iniciativa “Natal no Mercado”, que decorreu entre os dias 1 e 3 de dezembro. Vários 
comerciantes da vila tiveram os seus serviços e produtos disponíveis, com promoções e descon-
tos, mas houve também artesanato ao vivo, gastronomia, workshops de artesanato, culinária/
pastelaria e bordados, animação infantil, passeios de bicicleta e música. Foi ainda sorteado o 
Cabaz do Mercado Municipal. A iniciativa foi promovida pelo Comércio Local de Odemira, com o 
apoio do Município.  

NATAL NA FACECO
Entre os dias 8 e 11 de dezembro, os comerciantes de S.Teotónio, com o apoio do Município de Odemira, promove-
ram a iniciativa Natal na FACECO, também com o objetivo de dinamizar o setor e estimular o consumo no comércio 
local. Venda e promoções de produtos e serviços, artesanato ao vivo, gastronomia, animação infantil, música, yoga, 
aulas de dança, demonstração de desportos de combate e uma tertúlia literária foram as propostas. 

SORTEIOS DE NATAL EM S.TEOTÓNIO 
Mais de 40 comerciantes de S.Teotónio uniram esforços e lançaram a iniciativa “É Natal em S.Teotónio”, durante o mês dezembro. Houve prémios 
e vales de compras no valor de 30 € para sortear todas as semanas e um grande sorteio de Natal. A iniciativa contou com o apoio do Município de 
Odemira, Caixa de Crédito Agrícola de S.Teotónio, Casa Aleixo e Intermarché. 

CONCURSO DE MONTRAS DE NATAL EM ODEMIRA E S.TEOTÓNIO
Com o objetivo de dinamizar o comércio local, a autarquia promoveu um Concurso de Montras alusivas à época de Natal, entre os dias 5 e 31 de 
dezembro, com a participação de dezenas estabelecimentos comerciais, restauração e serviços das vilas de Odemira e S.Teotónio. Os prémios são 
iguais nas duas localidades, sendo o 1º prémio a participação a título gratuito e um stand na Feira das Atividades Culturais e Económicas do Conce-
lho de Odemira de 2012; o 2º prémio a oferta da inscrição na AEPO – Associação Empresarial e de Promoção de Odemira; o 3º prémio um passeio de 
barco no rio Mira, oferta da empresa de animação turística Duca.

Aliados no Natal, o verdadeiro espírito de Natal

A TAIPA - Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado do Concelho de Odemira voltou a 
apelar à solidariedade da população odemirense para proporcionar um natal mágico às crianças do con-
celho. Pelo 9º ano consecutivo promoveu uma recolha de brinquedos e roupas para distribuição junto das 
famílias mais carenciadas e, numa segunda fase, a todas as crianças em geral, incutindo assim a partilha e o 
espírito de Natal em toda a comunidade. 
Há 9 anos que é assim, o Pai Natal e os seus Aliados oferecem brinquedos e recebem sorrisos...



25freguesias 25freguesias

Ficha técnica

População: 5533 (INE, Dados Preliminares Censos 2011)
Área: 305,666 km2
Ano de Fundação: Remonta a meados do século XVI
Economia: Agricultura, pequena indústria, pesca, produção florestal, 
comércio, turismo e serviços.
Equipamentos: CTT, Posto da G.N.R, Extensão de Saúde, Centro de Dia 
e Lar, jardins-de-infância de S. Teotónio, Brejão e Cavaleiro, escolas do 1º 
ciclo de S. Teotónio, Brejão e Cavaleiro, E.B 2,3 de S. Teotónio, Creche “Os 
Calculinhos”, Centros Socioculturais do Brejão, Cavaleiro e S. Miguel, pra-
ça de táxis, bancos, Parque Municipal de Feiras e Exposições, Pavilhão da 
Junta de Freguesia, campos de futebol de Cavaleiro, Brejão, Malavado e 
S. Teotónio, cemitério, farmácia e balneários públicos. 
Localidades: Azenha do Mar, Baiona, Brejão, Camachos, Casa Nova da 
Cruz, Cavaleiro, Estibeira, Fataca, João Martins, João de Ribeiras, Malava-
do, Quintas, Relva Grande, S. Miguel e Várzea do Carvalho.
Padroeira: Nossa Senhora do Rosário, homenageada no mês de Agosto.
Associativismo: ADMIRA – Associação para o Desenvolvimento Inte-
grado da Região do Mira; Agrupamento de Escuteiros 1322; Associação 
Cultural e Desenvolvimento Económico Social de Brejão; Associação 
Cultural e de Desenvolvimento de Pescadores e Moradores da Azenha 
do Mar; Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia 

de S. Teotónio; Centro Desportivo e Cultural do 
Cavaleiro; Clube de Caçadores da Relva Grande; 
Clube de Caça e Pesca do Brejão; Clube Des-
portivo de Caça e Pesca “Asas da Serra”; Clube 
Desportivo de Caça e Pesca de S. Miguel; Clube 
Desportivo de Caça e Pesca do Cavaleiro; Grupo 
Esperança Unida do Malavado; Grupo Desportivo 
Renascente; Núcleo da Liga dos Combatentes de 
S. Teotónio; Sociedade Recreativa S. Teotonien-
se; Sorrisos - Associação de Pais e Encarregados 
de Educação do Agrupamento de Escolas de S. 
Teotónio; Sport Brejão e Benfica.
A visitar: A não perder uma visita pela vila de S. 
Teotónio, onde se destaca a sua igreja paroquial, 
e pela Praia da Amália e Carvalhal, bem como 
pelo porto de pesca da Azenha do Mar. 
Contactos:
Junta de Freguesia de S. Teotónio
Praça Luís de Camões 
7630-634 S. Teotónio
Tel/Fax: 283 958 218
E-mail: j.f.s.teotonio@mail.telepac.pt 
URL: www.f-steotonio.pt

S. TEOTÓNIO: UMA TERRA DE FUTURO
Conhecida por forte dinamismo, a freguesia abrange um vasto território que se estende desde o interior serrano até ao 
mar, o que lhe confere uma paisagem variada e rica, marcada por campos, serras, vales e praia.
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Segundo regis-
tos históricos a 
freguesia de S. 
Teotónio terá 
surgido em 
finais do séc. 
XVI, tendo o 
seu território 
resultado da 
desanexação 
das freguesias 
de Santa Maria 
e S. Salvador. 

Na altura da sua formação tinha 
uma área aproximada de 346 Km2, 
o que lhe conferiu o estatuto de 
maior freguesia em área, situação 
que se mantem até à atualidade, 
apesar da desanexação de terri-
tório para criação da freguesia de 
Zambujeira do Mar, em 1989. 
A freguesia é conhecida a nível 
nacional e internacional através do 
Festival Sudoeste, que anualmente 
traz milhares de jovens à Herdade 
da Casa Branca. Mas também é 
reconhecida por outros eventos 
como é o caso da FACECO e do 
Festival de Mastros, que atraem 
cada vez mais público.
Os laços de José Manuel Guerreiro 
à freguesia são bastante enraiza-
dos, é filho da terra e aí constituiu 

família e prosperou no ramo do 
comércio e hotelaria. Abraçou o 
desafio de gerir a freguesia há 
quase 14 anos. Recorda que a 
primeira vez que lhe lançaram 
o convite declinou por motivos 
pessoais, mas quatro anos volvidos 
“Voltaram a lançar-me o convite e 
decidi aceitar, com o José Júlio e o 
Mendes, uma equipa espetacular 
que esteve comigo durante três 
mandatos”. No entanto, ressalva 
que atualmente também tem o 
privilégio de contar com a colabo-
ração de pessoas de muito valor. O 
autarca conta que os resultados da 
primeira candidatura o surpreen-
deram “Ganhámos com maioria 
absoluta, situação que se manteve. 
Foi o que me levou a continuar” 
acrescentando que “se as pessoas 
nos continuam a dar maiorias 
absolutas e relevantes é porque 
estão satisfeitas com o nosso 
trabalho”.

“Facilitar a vida da população”
José Manuel Guerreiro fala com or-
gulho dos serviços que a Junta de 
Freguesia disponibiliza e que têm 
como principal objetivo facilitar o 
dia-a-dia da população. Exemplo 
é o protocolo estabelecido com o 

Centro de Emprego de Sines, que 
permite que se possa resolver as 
situações diretamente na Junta 
sem se deslocar a Odemira ou a 
Sines. Outro exemplo é o Balcão 
Sénior onde se resolvem assuntos 
relacionados com a segurança 
social, como solicitar a pensão, o 
subsídio de assistência aos netos 
ou o complemento solidário para 
idosos. Este serviço resulta de 
“um protocolo estabelecido com 
a Agência para a Modernização 
Administrativa, que inicialmente 
tinham ficado de modernizar 
o balcão, mas tudo ficou pela 
palavra, não nos deram nada, 
mas nós continuamos a fazer o 
serviço”. O autarca destaca ainda 
a Unidade Móvel que se desloca a 
todas as localidades da freguesia 
“para facilitar a vida da população”. 
Acrescenta que “Essa foi uma das 
batalhas ganhas, porque as pesso-
as estão longe da Junta e sentem-
-se apoiadas”.

“Pequenas grandes conquistas”
Aponta como carência da fregue-
sia a inexistência de um parque 
industrial, mas o autarca sublinha 
que “felizmente os empresários da 
freguesia não baixaram os braços 
e fizeram eles próprios vários 
pólos industriais e foram dando 
continuidade à atividade”. Outro 
dos objetivos iniciais era a criação 
de zonas verdes, afirmando que 
“foram criadas algumas, como é 
o caso de S. Miguel e os arranjos 
da Azenha do Mar. Para mim é um 
orgulho que a Azenha do Mar es-
teja como está hoje”. Aponta ainda 
que “o atual Presidente da Câmara 
trabalhou muito comigo nesse 
sentido e fez-se muita coisa”.
Destaca também a Capela do 
Cavaleiro, que “Era uma aspiração 

enorme da população e com os 
esforços da Junta e o apoio da 
população hoje está lá”. Os Centros 
Sociais “também foram muito tra-
balhados entre a Junta e a Câmara 
para se concretizarem” dando 
como exemplo o Centro Social do 
Brejão, onde está a funcionar o 
Posto Médico que vai usufruir dos 
rendimentos da Fundação Amália. 
“São pequenas grandes conquis-
tas.”
O autarca relembra que “temos um 
orçamento maior, mas também 
temos uma área maior e como tal 
temos mais trabalho para realizar. 
Eu não subestimo nenhum Pre-
sidente de Junta, seja ela grande 
ou pequena, e é por isso que sou 
contra a extinção das Juntas de 
Freguesia. Acho que todas fazem 
falta, se as criaram é porque havia 
necessidade”.

A importância da vertente social
No setor da saúde José Manuel 
Guerreiro é perentório em afirmar 
que “Tivemos muita sorte, pois 
numa altura em que se assiste ao 
encerramento de extensões de 
saúde, nós tivemos direito a uma 
extensão nova e moderna. Foi 
uma luta minha e também quero 
destacar o papel da Câmara Muni-
cipal”. Enaltece também o trabalho 
dos três médicos cubanos que 
trabalham na extensão de saúde.
Com o objetivo de ajudar a popu-
lação e a creche “Os Calculinhos”, 
surgiu a ideia de apoiar residentes 
da freguesia que inscrevam os 
filhos na creche, assumindo a des-
pesa da inscrição e duas mensali-
dades. A iniciativa contempla até 
ao momento 33 crianças e abran-
ge todas as crianças cuja inscrição 
seja feita até ao final de 2011. 
Numa altura em que a crise 

“S. Teotónio sempre soube ultrapassar as crises, é uma terra 

de futuro, o ditado que S. Teotónio não dorme é muito certo. 

Penso que é um sítio bom para se viver, há qualidade de vida 

e as pessoas que vêm para cá gostam de cá estar”
José Manuel Guerreiro (Presidente da Junta de Freguesia de S. Teotónio)



27freguesias

económica é um assunto muito 
presente, o autarca afirma que “Em 
S. Teotónio não há pessoas com 
fome, se alguém tiver algum tipo 
de necessidade arranjamos forma 
de ajudar com cabazes alimenta-
res. Basta ligar ao padre Abílio ou 
ao lar e informar. Só não ajudamos 
se não tivermos conhecimento”. 

“Mudam-se os tempos, mudam-
-se as vontades”
Com 5533 residentes, a freguesia 
não é só a maior em área mas 
também em população. Apesar de 
se assistir à partida de jovens para 
outras zonas do país, o fenómeno 
não é tão acentuado como noutras 
freguesias. Para o autarca “aquilo 
que leva as pessoas a ficar por S. 
Teotónio é o facto de haver algum 
emprego.”
O autarca recorda que há 30/40 
anos a dinâmica da freguesia 
estava no interior, “Havia agri-
cultura, em toda a parte viviam 
pessoas, havia vida no interior de 
S. Teotónio”. A situação inverteu-se: 
“Mudam-se os tempos, mudam-se 
as vontades. Quando se descobriu 
que o litoral tinha potencial nou-
tras agriculturas as coisas foram-se 
modificando”. A agricultura tradi-
cional foi posta em segundo plano 
em detrimento de novas tecno-
logias, novos métodos agrícolas, 
novas sementeiras. O autarca é da 
opinião que esta situação trouxe 
benefícios, mas também alguns 
dissabores, afirmando que “S. 
Teotónio gera tanta riqueza, mas 
a maior parte vai-se toda embora”. 
Mostra também alguma apreen-
são em relação ao que irá aconte-
cer quando deixar de ser lucrativo 
para essas empresas manterem-se 
na região. “O que acontece é que 
as empresas pagam as contribui-

ções ou no estrangeiro ou fora do 
concelho, o benefício para nós é 
pouco”. Admite que são fonte de 
emprego, mas grande parte da 
mão-de-obra é proveniente dos 
países de leste ou da Tailândia, 
muitos desempregados não estão 
dispostos a aceitar trabalhos 
agrícolas.
Outro problema apontado pelo 
autarca é o acréscimo de tráfego 
de pesados nos caminhos vicinais 
onde se situam as empresas. 
“Desde o primeiro mandato que 
a percentagem que recebemos 
por caminhos vicinais é a mesma”, 
contudo avança que em vez de 
arranjos anuais, as solicitações 
para reparações por parte dos 
empresários é semanal, o que é 
incomportável para a Junta. “Não 
temos capacidade, se quisermos 
que a freguesia continue a funcio-
nar como até agora, sem dívidas, 
temos que dividir o mal pelas 
aldeias”. 

As carências da freguesia 
A falta de um bairro social e de 
uma zona industrial são as princi-
pais carências apontadas pelo au-
tarca. Só foi construído um bairro 
social há cerca de duas décadas. 
“Temos pessoas que trabalham em 
S. Teotónio e vão viver para a Boa-
vista dos Pinheiros apesar de gos-
tarem de ficar por cá”. Acrescenta 
que “todo este desenvolvimento e 
a continuação da construção civil 
devem-se aos empresários. Tudo o 
que tem surgido é mérito das pes-
soas de S. Teotónio. A Câmara tem 
feito bastante, porque também 
são necessárias infraestruturas e 
nisso a Câmara tem feito um bom 
trabalho ”.
A questão da ETAR é outro proble-
ma, mas segundo o autarca essa 

situação está a ser resolvida “em 
princípio vai ser construída em 
2012”. 

Um sonho que se está a tornar 
realidade
É com entusiasmo que José 
Manuel Guerreiro fala do projeto 
da variante, o prolongamento da 
Avenida das Escolas até à Caixa de 
Crédito Agrícola. “Tenho a garantia 
por parte do Presidente da Câmara 
que o projeto da variante vai avan-
çar”. O projeto contempla a requa-
lificação da zona com uma ponte 
pedonal, zonas pedonais, circuitos 
de manutenção e a criação de 
lotes para construção.” Remata 
afirmando que “Este projeto é um 
marco na minha passagem por cá 
e muda completamente a vivência 
de S. Teotónio”.
Uma obra que será um comple-
mento ao projeto da variante é a 
remodelação da antiga extensão 
de saúde: “Vai ser retirada a parte 
que impedia a construção da va-
riante, e como se situa numa zona 
nobre, vamos acrescentar para 
traz e fazer ali o novo mercado 
e libertar o antigo para zona de 
estacionamento”.
Emocionado o autarca diz que “Sai 
deste mandato com a sensação de 
dever cumprido. Não fiz nem me-
tade do que gostaria de ter feito. É 
uma ilusão pensar que consegui-
mos fazer tudo, não se consegue”. 
Desabafa que “Sermos a maior 
Junta e segundo dizem a mais rica, 
por vezes não é a melhor coisa, 
porque pensam que temos tudo 
ou quase tudo.” Diz que muitas 
vezes resolveu coisas que não era 
da sua competência por conside-
rar “Somos uma equipa. A Câmara 
e as Juntas devem trabalhar para 
o mesmo, que no fim de contas é 

servir as pessoas e isso sempre foi 
mais forte”.
Recorda que “S. Teotónio sempre 
soube ultrapassar as crises, é uma 
terra de futuro, o ditado que S. 
Teotónio não dorme é muito certo. 
Penso que é um sítio bom para se 
viver, há qualidade de vida e as 
pessoas que vêm para cá gostam 
de cá estar”.
Deixa uma mensagem de incenti-
vo à população “Estou convencido 
que sem desânimos e pegando 
nas coisas como deve ser vamos 
ultrapassar esta fase porque isto é 
passageiro. É possível que tenha-
mos de voltar aos campos, mas 
isso até seria bom. Há que ter fé e 
estou convencido que vamos ter 
melhores dias”.
Lança um desafio a quem não 
conhece a freguesia para que 
faça uma visita “pela comida, pela 
dormida, mas especialmente pelas 
belezas naturais. Nós temos coisas 
maravilhosas e não é por acaso 
que as pessoas ficam encantadas. 
Visitem a nossa zona, visitem S. 
Teotónio porque vale a pena”.
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EXPOSIÇÃO DE BORDADOS E 
RENDAS

MAGUSTO EM ODEMIRA

Entre os dias 10 e 21 de outubro, 
decorreu em Odemira uma expo-
sição de bordados tradicionais, 
bainhas abertas e rendas antigas, 
em resultado de um curso promo-
vido pela autarquia e ministrado 
por Lídia Rogado. Na inauguração 
da mostra estiveram presentes o 
Presidente da Câmara Municipal 
de Odemira, José Alberto Guerrei-
ro, o vereador Ricardo Cardoso, o 
Presidente da Junta de Freguesia 

de S.Salvador, Humberto Encarnação, e o Tesoureiro da Junta, Joaquim 
Rogado, que entregaram os diplomas de participação no curso às 28 
formandas.

Um pouco por todo o concelho repetiu-se a tradição de celebrar o S. 
Martinho, no dia 11 de novembro, com vários magustos repletos de 
castanhas assadas, água-pé e música. Em Odemira aconteceu o grande 
magusto promovido pelas Juntas de Freguesia de S. Salvador e Santa 
Maria, no Largo José Maria Lopes Falcão.  

Passeios de Outono 

GESTO PROMOVEU PASSEIOS INTERPRETATIVOS
A Associação de Defesa do 
Património e Ambiente “GESTO 
- Grupo de Estudos do Território 
de Odemira” promoveu o ciclo de 
Passeios de Outono, nos dias 8, 16 
e 30 de outubro e 19 de novem-
bro. 
“(Quase quatro) Castelos de 
Odemira” foi o tema do primeiro 
passeio, com visita ao Bairro do 
Castelo de Odemira (identificação 
dos vestígios do antigo castelo 
medieval e do povoado fortificado 
da Idade do Ferro), Cerro do Cas-
telo da Caneja (pequeno castelo 
islâmico rodeado de fosso, fre-
guesia de Boavista dos Pinheiros), 
Castelo de Vale de Gaios (castelo 
islâmico do séc. IX-XI e descida ao 

Pego das Laimas, freguesia de S. 
Luís) e ao Santuário da Senhora 
das Neves (castelo da Alta Idade 
Média e santuário rural medieval-
-moderno, freguesia de Colos). 
“Por este rio acima” levou um 
animado grupo a subir o rio desde 
Milfontes até Odemira, numa 
expedição no barco moliceiro. 
A bordo esteve o historiador 
António Quaresma e membros 
da GESTO, que falaram sobre a 
história, arqueologia, paisagem e 
geomorfologia do rio e do vale.
O passeio de comboio “Pouca-
-terra, muita serra”, entre Fun-
cheira e Pereiras-Gare, também 
acompanhado pelo historiador 
António Quaresma, teve como 

objetivo sensibilizar para a história 
da linha do sul, as suas estações 
e aldeias e alertar para a gradual 
supressão de comboios regionais. 
Com a participação de mais de 
60 pessoas, houve uma chamada 
de atenção para o abandono das 
terras do interior e um corte sim-
bólico da linha ferroviária. 
“Santas Rochas. Santuários ru-
pestres de Odemira” foi o último 
passeio, que levou 20 pessoas 
ao santuário rural romano da 
Maceirinha, freguesia de S. Luís. As 
condições do terreno não permi-
tiram a visita à Rocha da Hera, um 
abrigo rochoso com arte rupestre 
pré-histórica, na freguesia de 
Santa Maria. Jo
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Sonoridades & Sabores

ROTEIRO DE PETISCOS E MÚSICA TRADICIONAL NO                
INTERIOR ODEMIRENSE

“A coleção etnográfica de Odemi-
ra - ontem e hoje” foi o tema da 
exposição que esteve patente ao 
público na Biblioteca Municipal, 
entre os dias 22 de novembro e 17 
de dezembro. 
A inauguração contou com uma 
palestra com Justino Santos, 
ex-Presidente da Câmara Muni-
cipal de Odemira, Pedro Prista, 
antropólogo, investigador e do-
cente universitário, e José Alberto 
Guerreiro, Presidente da Câmara 
Municipal de Odemira. 
Esta exposição teve por objetivo 
divulgar a Coleção Etnográfica 
do Município, revelando várias 

EXPOSIÇÃO MOSTRA PEÇAS DA COLEÇÃO    
ETNOGRÁFICA

peças emblemáticas e permitindo 
uma reflexão entre o seu contexto 
histórico-social e os dias de hoje. 
A coleção é constituída por mais 
de mil peças, representativas 
dos ofícios tradicionais ligados 
à madeira, metal, curtumes, ces-
taria, moagem e fabrico de pão, 
pastorícia, comércio e ocupações 
domésticas. Pouco tempo depois 
de ter assumido o cargo como o 
primeiro Presidente de Câmara 
eleito democraticamente pela 
população de Odemira, Justino 
Abreu dos Santos iniciou, em 
conjunto com alguns colaborado-
res, uma ação de recolha de peças 

etnográficas no concelho, com a 
intenção de criar um museu, onde 
fossem representadas as formas 
de vida tradicionais da região e 
as artes e ofícios que estavam a 
desaparecer. Apesar de uma reco-
lha inicial intensa, ainda hoje são 
oferecidas peças à autarquia. 
Justino Santos, emocionado pelo 
reconhecimento da iniciativa de 
recolha de peças etnográficas, 
afirmou “Temos que ter orgulho 
no que somos. Se não amamos o 
lugar onde nascemos pouco nos 
dignificamos. Cada lugar tem a 
sua história, as suas personagens 
importantes, que é importante 
valorizar.” Explicou que houve 
a intenção de criar um museu 
industrial na Fábrica do Miranda, 
que a Câmara Municipal adquiriu 
na sua gestão. Houve também 
a intenção de criar um museu 
etnográfico na Quinta da Estrela e 
ali juntar diferentes gerações, com 
um lar e ensino pré-escolar, “para 
perpetuar as tradições”, porque 
“todo o passado desaparece.”
Pedro Prista enalteceu a iniciativa 
e sublinhou ter “um profundo 
respeito pelo trabalho feito pelo 

Dr. Justino na recolha desta cole-
ção”, perante a qual “Temos uma 
responsabilidade moral enorme: 
perante quem as recolheu, peran-
te quem as ofereceu e perante as 
outras peças que não estão aqui 
representadas e que já foram para 
o lixo”. O antropólogo afirmou 
haver um “grande trabalho por fa-
zer, de tornar as peças em cultura 
e suscetível de ser apresentada 
às gerações futuras.” A coleção 
etnográfica está pois perante 
uma de duas soluções: “ou somos 
muito criteriosos e fazemos um 
trabalho científico, com exigência 
para transformar a coleção num 
fundo museológico e isso exige 
programação museológica” ou a 
coleção perde o seu valor. 
José Alberto Guerreiro confessou 
ser sua “Ambição avançar com um 
museu em Odemira”, tendo já sido 
encetados contatos para a muse-
alização do edifício do Miranda. 
Sublinhou que “é nossa obriga-
ção tratar e estudar as peças da 
coleção, mas também preparar os 
trabalhos para um futuro museu.” 

Pelo sexto ano consecutivo, o 
evento Sonoridades & Sabores vol-
tou a desafiar para um verdadeiro 
roteiro pelos sons tradicionais e 
petiscos regionais, em animadas 
tardes e serões de convívio. Desta 
vez aconteceu no Centro Social de 
Luzianes-Gare e na Cooperativa 
do Povo de Relíquias (dias 5 e 26 
de novembro), no Salão da Junta 

de Freguesia de Santa Clara-a-Ve-
lha e no café-restaurante Samuel, 
em Amoreiras-Gare, freguesia de 
S. Martinho das Amoreiras (dias 3 
e 17 de dezembro). 
A iniciativa foi promovida pela 
Associação para o Desenvolvi-
mento de Amoreiras-Gare, com o 
apoio do Município de Odemira e 
das Juntas de Freguesia onde se 

realizaram os encontros. 
O canto ao baldão encheu os 
espaços, com a alma e coração do 
interior, acompanhado pela viola 
campaniça. Este ano participaram 
também acordeonistas, poetas 
populares, o Grupo de Maria do 
Alto Mira e o Grupo Atar e Pôr ao 
Fumeiro. 
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Numa iniciativa do Município de 
Odemira, o Cineteatro Camacho 
Costa recebeu um Encontro de 
Teatro Amador, nos dias 21 de 
outubro e 4,11 e 18 de novembro, 
com a participação de quatro gru-
pos locais de Odemira, S.Teotónio, 
S.Luís e Brunheiras. Ao fim de 
muitos anos (não se realizava des-
de o início dos anos 90), o teatro 
amador que se faz por cá subiu ao 
palco e recebeu muitos aplau-
sos. O público aderiu e mostrou 
grande entusiasmo pelos grupos e 
artistas em palco. 

Encontro de criatividade e talento

TEATRO AMADOR NO CINETEATRO

A primeira apresentação esteve a 
cargo do Teatro de Pés Descalços 
– 3 em pipa, com a peça “Tempo, 
princesas e Poetas”, baseado no 
texto de Vicente Sanches “A Birra 
do Morto”. A versão cénica é de 
Cristina Chafirovitch e interpre-
tação de Andreia Ribeiro, Cristina 
Chafirovitch, Fernando Évora, He-
lena Simões, José Granja, Juliana 
Cardoso, Katrin Sinniger, Madale-
na Otero, Mariana Parreira, Marta 
Cal e Rita Oliveira. 
O grupo Cabanita, da Sociedade 
Recreativa S.Teotoniense, apre-

sentou “Um dia desigual”, uma 
criação e encenação de Mariana 
Parreira. No elenco participam 
Ana Ventura, Florbela Afonso, Inês 
Guerreiro, João Filipe Ferreira, 
Laura Tschampel, Patrícia Ramos, 
Rafael Silva, Sofia Fino, Tatiana 
Alves e Zacarias Silva. 
O grupo Cal i Truz, de S. Luís, 
apresentou “A estalajadeira”, de 
Carlo Goldoni. Com encenação 
de Rui Pisco, a peça conta com 
a participação de Nina, Dilar 
Camacho, João Mansos, Miguel 
Serpa, Mónica Conceição, Cláudia, 

Andreia Gamito, Filomena Novalio 
e Filomena Raposo.
O grupo Gatos Pingados, das 
Brunheiras, subiu ao palco com 
a peça “Medida por Medida”, de 
William Shakespeare. Com ence-
nação de Rui Pisco, o elenco conta 
com Leonel Parreira, Cláudio Silva, 
Gabriel Rosa, Luísa Maçado, Luís 
Silva, Luciana Santos, Eva Vilhena, 
Victor Maria, Jorge Barão, Mariana 
Cardoso, Sérgio, Ana Rita Simão, 
Laura, Mariana Durães, Isilda 
Simão e Carina Guerreiro. 

25 filmes a concurso

3º FESTIVAL DE CINEMA DIGITAL DE ODEMIRA
Entre realizadores, atores, escolas 
e público em geral, cerca de 700 
pessoas participaram no 3º Festi-
val de Cinema Digital, promovido 
pela Fundação Odemira, nos dias 
1, 2 e 3 de dezembro, no Cinetea-
tro Camacho Costa. 
Para além das sessões competiti-
vas (25 filmes a concurso na área 
curtas e documentário), realizou-
-se uma sessão para escolas e os 
workshops “O cinema ambulante”, 
com o projecionista odemirense 
António Feliciano e “Projeto Trans-
media Mutter”, com o realizador e 

operador de câmara da SIC, Rafael 
Martins. 
Nos documentários, o 1º prémio 
foi para “Natália, a diva tragicó-
mica”, de João Gomes, e o 2º para 
“S9 David Grachat”, de Filippe 
Gonçalves. Nas curtas, o 1º prémio 
foi atribuído a “Vicky and Sam”, 
de Nuno Rocha, que recebeu 
também o prémio realizador 
revelação; em 2º ficou “O conto 
do vento” (animação), de Nelson 
Martins, e em 3º “Bats in the Bel-
fry”, de João Alves. A curta “Quote 
Story”, de Raquel Martins, recebeu 

uma menção honrosa. O Prémio 
Universidades foi para “O Tenente”, 
de Rafael Martins. 
O júri foi composto por Graça Cos-
ta Pereira (jornalista e editora de 
cultura da SIC), Vicente Alves do Ó 
(realizador e argumentista), Jorge 
Pelicano (realizador), Francisco 
Areosa (ator), Fernando Alvim 
(humorista e animador de rádio) e 
Hélder Guerreiro (Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Odemi-
ra). A cerimónia foi conduzida pela 
embaixadora do festival, a atriz 
Anabela Teixeira. 
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445 atletas em Vale Santiago

19º CROSS DOS CAVALEIROS 
E 5º PERCURSO PEDESTRE 

445 atletas participaram na 19ª 
edição do Cross dos Cavaleiros e 
5º Percurso Pedestre dos Cava-
leiros, que decorreu no dia 20 de 
novembro, no Vale de Santiago. 
Em paralelo decorreu o Corta 
Mato de Abertura da Associação 
de Atletismo de Beja e o Encontro 
Beja/Algarve, que confrontou as 
duas seleções regionais. A prova 
contou com a presença de 275 
atletas, em representação de 33 
equipas, e 170 participantes no 
percurso pedestre.
O vencedor do Cross foi Hugo 
Pinto, da equipa RBRunning. Em 
2º lugar classificou-se Jorge Varela, 
do CD Areias S.João, e em 3º ficou 
Carlos Silva, do Sporting CP. Nas 
senhoras, a vencedora foi Clarisse 
Cruz, do Sporting CP; na 2ª posi-

ção classificou-se Tânia Sousa, do 
CO Oeiras, e em 3º ficou Francisca 
Farrajota, da CD Quarteira. Na 
classificação coletiva, em 1º lugar 
ficou o Oriental do Pechão, em 2º 
o GDR Reboleira/GfisioD e em 3º 
o Olímpico Clube de Lagos. No 
Encontro Beja/Algarve, a seleção 
vencedora foi a Associação de 
Atletismo do Algarve.
O evento foi promovido em con-
junto pelo Núcleo Desportivo e 
Cultural de Odemira, Município de 
Odemira e Junta de Freguesia de 
Vale de Santiago, com o apoio da 
Associação de Atletismo de Beja. 

A 2ª Etapa do Circuito Regional 
de Bodyboard N.B.Z.M aconteceu 
no dia 26 de novembro, na praia 
de Zambujeira do Mar, num dia 
de sol, com boas ondas e vento 
offshore, numa iniciativa do Nú-
cleo de Bodyboard Zambujeira 
do Mar.
A luta pelo título regional estava 
ao rubro e todos os atletas com-
pareceram de baterias carregadas 
para um dia cheio de ação. A maré 
vazia da manhã proporcionou 
bons tubos e boas manobras, que 

 Em Zambujeira do Mar

2ª ETAPA DO CIRCUITO REGIONAL DE BODYBOARD
agradaram ao público presente na 
praia. Nota para a participação de 
vários atletas das camadas jovens, 
alguns formados pela escolinha 
de bodyboard do N.B.Z.M.
A meio do dia e já com as condi-
ções mais difíceis, devido à maré 
e ao vento onshore, entrou em 
prova a categoria Sub18, onde (tal 
como no Open) a luta pelo título 
foi renhida.
No Open, a classificação foi: 1º - 
Fábio Mestrinho, 2º - Diogo Horta, 
3º - André Gonçalinho e 4º - Rodri-

go Barroso. Em Sub18: 1º - Diogo 
Horta, 2º - Luís Costa, 3º - David 
Lourenço e 4º - Francisco Rosa. 
Após as duas etapas, os resulta-
dos finais do Circuito Regional de 
Bodyboard 2011 foram, no 
OPEN: 1º - André Gonçalinho, 2º - 
Diogo Horta, 3º - Fábio Mestrinho 
e 4º - João Gonçalves; em Sub18: 
1º - Diogo Horta, 2º - João Ana-
cleto, 3º - Luís Costa e 4º - David 
Lourenço.
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A equipa do Núcleo Desportivo e 
Cultural de Odemira ficou na 12ª 
posição da geral, tendo contado 
com boas prestações dos atletas 
Rodrigo Ribeiro e Ângelo Dias 
(benjamins A), Inês Bernardo, 
Pedro Guerreiro e Nicholas Knigth 
(infantis), Maria Carolina (inicia-
dos), Ana Catarina (iniciados), 
Ana Guerreiro (juniores/seniores), 
Nelson Martins (veteranos I), Luís 
Lourenço e António Silvestre 
(veteranos II), Ilídio Campos (ve-
teranos III), Pedro Poeira e Fábio 
Batista (juniores/seniores). 
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REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 16 DE 4 DE 
AGOSTO DE 2011

Tomou conhecimento do Relatório 
Anual do Plano de Prevenção de Cor-
rupção e Infrações Conexas da Câmara 
Municipal de Odemira, proveniente 
do Gabinete de Qualidade e Controlo 
de Gestão.

Tomou conhecimento da relação de 
ordens de pagamento autorizadas 
por despacho do Senhor Presidente 
da Câmara e/ou Senhores Vereadores 
com competência delegada, no valor 
de 1.160.393,63 € (um milhão, cento 
e sessenta mil, trezentos e noventa e 
três euros e sessenta e três cêntimos), 
cujos pagamentos foram efetuados no 
período de 18 a 28 de julho de 2011.

Tomou conhecimento do resumo 
diário da tesouraria, referente ao dia 
3 de agosto de 2011, que acusava 
um total de disponibilidade da 
importância de 2.881.896,78 € (dois 
milhões, oitocentos e oitenta e um 
mil, oitocentos e noventa e seis euros 
e setenta e oito cêntimos), constan-
do em caixa: 11.955,30 € (onze mil, 
novecentos e cinquenta e cinco euros 
e trinta cêntimos) e depositados em 
Instituições Financeiras: 2.869.941,48 € 
(dois milhões, oitocentos e sessenta e 
nove mil, novecentos e quarenta e um 
euros e quarenta e oito cêntimos).

Aprovou, por unanimidade, a nome-
ação do Sr. Eng.º José Manuel Viegas, 
como coordenador de segurança em 
obra das empreitadas de Requalifica-
ção da Vila de Odemira e Construção 
do Reservatório Elevado e Estação 
Elevatória de Alagoachos.

Tomou conhecimento da relação dos 
processos de licenciamento e comu-
nicação de obras e loteamentos parti-
culares, licenciamento de publicidade 
e ocupação de via pública, levados 
a despacho do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal, no período 
compreendido entre os dias 15 e 28 de 
julho de 2011, nos termos da delega-

ção de competências deliberada em 
reunião ordinária da Câmara Municipal 
realizada no dia 19 de novembro de 
2009, e da Senhora Vereadora com 
competências delegadas, nos termos 
do despacho sub-delegatório de 
competências n.º 1504/2011/P, datado 
de 01 de abril de 2011.

REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 17 DE 18 
DE AGOSTO DE 2011

Aprovou, por unanimidade, a reno-
vação por um período de seis meses 
a cedência do edifício escolar das 
Moitinhas à Associação Campestre 
“Sonhadores das Moitinhas”.

Tomou conhecimento da relação de 
ordens de pagamento autorizadas 
por despacho do Senhor Presidente 
da Câmara e/ou Senhores Vereadores 
com competência delegada, no valor 
de 522.005,78 € (quinhentos e vinte e 
dois mil e cinco euros e setenta e oito 
cêntimos), cujos pagamentos foram 
efetuados no período de 29 de julho e 
11 de agosto de 2011.

Tomou conhecimento do resumo 
diário da tesouraria, referente ao dia 
17 de agosto de 2011, que acusa-
va um total de disponibilidade da 
importância de 3.738.961,35 € (três 
milhões, setecentos e trinta e oito mil, 
novecentos e sessenta e um euros e 
trinta e cinco cêntimos), constando em 
caixa: 8.675,11 € (oito mil, seiscentos e 
setenta e cinco euros e onze cêntimos) 
e depositados em Instituições Finan-
ceiras: 3.730.286,24 € (três milhões, 
setecentos e trinta mil, duzentos e 
oitenta e seis euros e vinte e quatro 
cêntimos).

Tomou conhecimento da relação dos 
processos de licenciamento e comu-
nicação de obras e loteamentos parti-
culares, licenciamento de publicidade 
e ocupação de via pública, levados a 
despacho do Senhor Presidente da Câ-
mara Municipal no período compreen-
dido entre os dias 29 de julho e 11 de 

agosto de 2011, nos termos da dele-
gação de competências deliberada em 
reunião ordinária da Câmara Municipal 
realizada no dia 19 de novembro de 
2009, e da Senhora Vereadora com 
competências delegadas, nos termos 
do despacho sub-delegatório de 
competências n.º 1504/2011/P, datado 
de 01 de abril de 2011.

Tomou conhecimento do resultado 
das análises do Controlo de Rotina R1, 
R2 e Inspeção, realizadas durante o 
segundo trimestre de 2011.

Aprovou, por unanimidade, as altera-
ções ao Regulamento Municipal para 
Atribuição de Apoio ao Arrendamento, 
devendo o assunto ser submetido à 
Assembleia Municipal para apreciação.

Aprovou, por unanimidade, a minuta 
do Acordo de Colaboração entre a 
Câmara Municipal de Odemira e os 
Agrupamentos de Escolas, para a 
implementação do Programa de Ati-
vidades de Enriquecimento Curricular 
no 1.º Ciclo do Ensino Básico.

REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 18 DE 01 
DE SETEMBRO DE 2011

Aprovou, por unanimidade, a minuta 
de contrato a celebrar com a TECNO-
VIA- Sociedade de Empreitadas S.A, 
referente ao contrato de empreitada 
de conceção e execução de uma ponte 
pedonal sobre o rio Mira em Odemira.

Tomou conhecimento da relação de 
ordens de pagamento autorizadas 
por despacho do Senhor Presidente 
da Câmara e/ou Senhores Vereadores 
com competência delegada, no valor 
de 1.009.696,24 € (um milhão e nove 
mil, seiscentos e noventa e seis euros e 
vinte e quatro cêntimos), cujos paga-
mentos foram efetuados no período 
de 12 a 25 de agosto de 2011.

Tomou conhecimento do resumo 
diário da tesouraria, referente ao dia 1 
de setembro de 2011, que acusava um 
total de disponibilidade da importân-

cia de 3.663.645,29 € (três milhões, 
seiscentos e sessenta e três mil, seis-
centos e quarenta e cinco euros e vinte 
e nove cêntimos), constando em caixa: 
16.362,22€ (dezasseis mil, trezentos 
e sessenta e dois euros e vinte e dois 
cêntimos) e depositados em Institui-
ções Financeiras: 3.647.283,07 € (três 
milhões, seiscentos e quarenta e sete 
mil, duzentos e oitenta e três euros e 
sete cêntimos).

Tomou conhecimento da relação dos 
processos de licenciamento e comu-
nicação de obras e loteamentos parti-
culares, licenciamento de publicidade 
e ocupação de via pública, levados a 
despacho do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal no período compre-
endido entre os dias 12 e 25 de agosto 
de 2011, nos termos da delegação 
de competências deliberada em 
reunião ordinária da Câmara Municipal 
realizada no dia 19 de novembro de 
2009, e da Senhora Vereadora com 
competências delegadas, nos termos 
do despacho sub-delegatório de 
competências n.º 1504/2011/P, datado 
de 01 de abril de 2011.

Aprovou, por unanimidade, a toponí-
mia da localidade de S. Luís.

Aprovou, por unanimidade, as altera-
ções ao Regulamento do Programa de 
Apoio à Comunidade Educativa.

Aprovou, por unanimidade, a conces-
são de um subsídio no valor de 24.375 
€ (vinte e quatro mil, trezentos e 
setenta e cinco mil euros) à CERCI-
COA – Cooperativa de Educação e 
Reabilitação de Crianças Inadaptadas 
e Solidariedade Social dos Concelhos 
de Castro Verde, Ourique e Almodôvar, 
para ajudar na ampliação e requali-
ficação do lar residencial e centro de 
atividades ocupacionais, considerando 
que a oferta deste equipamento se 
dirige a vários concelhos, nomeada-
mente ao de Odemira.

Aprovou, por unanimidade, a con-
cessão de um subsídio no valor de 
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REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 19 DE 15 
DE SETEMBRO DE 2011

Aprovou, por maioria, com os votos 
a favor dos eleitos pelo Partido 
Socialista e os votos contra dos eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária, 
a Proposta n.º 21/2011 P, proveniente 
do Gabinete do Senhor Presidente, 
datada de 7 de setembro de 2011, re-
ferente à fixação das taxas do Imposto 
Municipal sobre Imóveis a vigorar em 
2012.
Foi apresentada uma declaração de 
voto pelos eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária.

Aprovou, por maioria, com os votos 
a favor dos eleitos pelo partido 
Socialista e a abstenção dos eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária, 
a Proposta n.º 22/2011 P, proveniente 
do Gabinete do Senhor Presidente, 
datada de 7 de setembro de 2011, 
referente à fixação da derrama para 
2012.
Foi apresentada uma declaração de 
voto pelos eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária.

Aprovou, por maioria, com os votos 
a favor dos eleitos pelo Partido 
Socialista e a abstenção dos eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária, 
a Proposta n.º 23/2011, P proveniente 
do Gabinete do Senhor Presidente, 
datada de 7 de setembro de 2011, 
referente à fixação de taxas para 2012 
relativas à participação do Município 
no IRS - Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Singulares.
Foi apresentada uma declaração de 
voto pelos eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária.

Aprovou, por maioria, com os votos 
a favor dos eleitos pelo Partido 
Socialista e os votos contra dos eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária, 
a Proposta n.º 24/2011 P, proveniente 
do Gabinete do Senhor Presidente, 
datada de 7 de setembro de 2011, 
referente à fixação da Taxa Municipal 

de Direitos de Passagem (TMDP) a 
vigorar em 2012.  
Foi apresentada verbalmente uma 
declaração de voto pelos eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária.

Aprovou, por maioria, com os votos a 
favor dos eleitos pelo Partido Socia-
lista e os votos contra dos eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária, a 
alteração ao Regulamento de Taxas,
Preços e Outras Receitas do Município 
de Odemira, bem como remeter à 
Assembleia Municipal para apreciação 
e deliberação.

Tomou conhecimento da relação de 
ordens de pagamento autorizadas 
por despacho do Senhor Presidente 
da Câmara e/ou Senhores Vereadores 
com competência delegada, no valor 
de 255.623,13 € (duzentos e cinquenta 
e cinco mil, seiscentos e vinte e três 
euros e treze cêntimos), cujos paga-
mentos foram efetuados no período 
de 26 de agosto a 09 de setembro de 
2011.

Tomou conhecimento do resumo 
diário da tesouraria, referente ao dia 
14 de setembro de 2011, que acusava 
um total de disponibilidade da impor-
tância de 3.436.275,59 € (três milhões, 
quatrocentos e trinta e seis mil, duzen-
tos e setenta e cinco euros e cinquen-
ta e nove cêntimos), constando em 
caixa: 10.284,54 € (dez mil, duzentos 
e oitenta e quatro euros e cinquenta 
e quatro cêntimos) e depositados em 
Instituições Financeiras: 3.425.991,05 
€ (três milhões, quatrocentos e vinte e 
cinco mil, novecentos e noventa e um 
euros e cinco cêntimos).

Aceitou, por unanimidade, o donativo 
da empresa Candeias & Filho, Lda no 
valor de 7.380,00 € (sete mil, trezentos 
e oitenta euros) para apoio aos 
eventos culturais promovidos pelo 
Município de Odemira.

Aprovou, por unanimidade, o Desen-
volvimento do Plano de Segurança 

e Saúde referente à empreitada de 
construção do reservatório elevado e 
estação elevatória de Alagoachos.

Aprovou, por unanimidade, o Desen-
volvimento do Plano de Segurança 
e Saúde referente à empreitada da 
requalificação de Odemira.

Tomou conhecimento da relação dos 
processos de licenciamento e comu-
nicação de obras e loteamentos parti-
culares, licenciamento de publicidade 
e ocupação de via pública, levados a 
despacho do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal no período compre-
endido entre os dias 26 de agosto e 8 
de setembro, nos termos da delega-
ção de competências deliberada em 
reunião ordinária da Câmara Municipal 
realizada no dia 19 de novembro de 
2009, e da Senhora Vereadora com 
competências delegadas, nos termos 
do despacho sub-delegatório de 
competências n.º 1504/2011/P, datado 
de 01 de abril de 2011.

Aprovou, por unanimidade, o Regula-
mento da Componente de Apoio Fa-
mília, bem como que seja remetido à 
Assembleia Municipal para apreciação 
e deliberação.

Aprovou, por unanimidade, o proto-
colo de colaboração a celebrar com 
o Núcleo Desportivo e Cultural de 
Odemira, com vista à implementação 
de atividades de enriquecimento 
curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico, 
bem como que sejam conferidos 
poderes ao senhor Presidente para 
outorgar em nome do Município.

Aprovou, por unanimidade, o 
protocolo de colaboração a celebrar 
com a Associação 3 em Pipa, com 
vista à implementação do programa 
de generalização das atividades de 
enriquecimento curricular no 1.º Ciclo 
do Ensino Básico, bem como que 
sejam conferidos poderes ao senhor 
Presidente para outorgar em nome do 
Município.

30.000,00 € (trinta mil euros), à CERCI-
SIAGO – Cooperativa para a Educação 
e Reabilitação de Crianças Inadaptadas 
de Sines e Santiago do Cacém, para 
apoiar a construção de um lar residen-
cial e residência autónoma em Sines.

Aprovou, por maioria, com os votos 
a favor dos eleitos pelo Partido So-
cialista e da senhora vereadora Maria 
Piedade Grego Dias Sobral Barradas, e 
os votos contra dos senhores vereado-
res Cláudio José dos Santos Percheiro  
e António Manuel Assude Ferreira, o 
Protocolo de Colaboração a celebrar 
entre o CNPV - Conselho Nacional para 
a Promoção do Voluntariado e o Banco 
Local de Voluntariado do concelho de 
Odemira, bem como a concessão de 
plenos poderes ao senhor Presidente 
para outorgar em nome da Câmara 
Municipal.

Aprovou, por maioria, com os votos 
a favor dos eleitos pelo Partido So-
cialista e da senhora vereadora Maria 
Piedade Grego Dias Sobral Barradas, e 
os votos contra dos senhores vereado-
res Cláudio José dos Santos Percheiro 
e António Manuel Assude Ferreira, as 
normas de funcionamento do Banco 
Local de Voluntariado de Odemira.

Aprovou, por unanimidade, o proto-
colo de colaboração, a celebrar com 
a Fundação Odemira, no âmbito das 
Atividades de Enriquecimento Cur-
ricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico, 
bem como conceder plenos poderes 
ao senhor Presidente da Câmara para 
outorgar em nome do Município.

Aprovou, por unanimidade, suspender 
as atividades na Piscina Municipal aos 
sábados à tarde, entre as 14 e as 18 
horas, tendo em conta ao reduzido 
número de utentes que utilizam as 
instalações nesse período, bem como 
a necessária e urgente contenção de 
custos.



Fotografia cedida por Adília Pedras 

Santa Clara- a-Velha (1920)

FOTOGRAFIAS DE BAÚ

Nesta secção do boletim municipal pretendemos mostrar, através de fotografias, o concelho de outros tempos, 
as suas tradições e paisagens.
Se quiser partilhar as fotografias antigas que tem guardadas, faça-nos chegar as imagens, com indicação, se 
possível, do autor e data, para a morada  “Município de Odemira, Divisão de Comunicação e Informação, Praça 
da República, 7630-139 Odemira”.

ENVIE-NOS A 
SUA FOTO!



RECONSTRUÇÃO DA TORRE DO RELÓGIO, NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO 
CONCELHO

Arquivo Municipal

Decorria o ano de 1901, mais precisamente em Abril, 
quando o executivo camarário resolveu abrir, por 
necessidade urgente, um concurso de fornecimento 
de um relógio para colocar na torre do edifício dos 
Paços do Concelho.

Em sessão ordinária da Câmara Municipal de 
Odemira procedeu-se aos actos de concurso público 
para arrematação por licitação, em carta fechada, 
do fornecimento do relógio, tendo sido apresentada 
uma proposta, transcrita em acta de 08 de Maio, de 
fornecimento de “… um relogio para a torre d’essa 
Villa, garantido por cinco annos e nas condições 
seguintes: Relogio para um sino de 58x52 cm, 
tocando horas e repetição d’horas e meias horas…”. 
O relógio descrito teve, na altura, um valor total de 
290$000 e o fornecimento foi adjudicado e contrat-
ado à empresa Furnituria Suissa- Gonçalves Arroja, 
única proponente do concurso em causa.

No entanto, para que se levasse a obra a cabo seria 
necessário proceder a “… diversas obras a fazer na 
torre do relogio, no edifício dos Paços do Concelho, 
a fim de se pôr em condições de n’elle se colocar o 
novo relogio…”

Assim sendo, em sessão de dia 17 de Julho de 1901, 
o condutor de obras públicas, Eduardo Raphael da Silva Valente, apresenta o projecto, as medições e o respectivo orçamento, que lhe havia sido encomendado, para o 
arranjo da Torre do Relógio do edifício dos Paços do Concelho, que previa a demolição de paredes existentes, a reconstrução das mesmas, etc, entre outras coisas, no 
valor total de trezentos e cinquenta mil réis. O projecto foi aprovado e posteriormente enviado à Comissão Distrital para aprovação superior, de acordo com o disposto 
na lei.

As obras relativas a este ex libris da nossa vila tiveram a aprovação da Comissão Distrital em Agosto de 1901, procedendo-se de seguida às mesmas e à posterior colo-
cação do relógio que ainda existe no edifício dos Paços do Concelho.

Quer saber mais sobre o nosso concelho? 
Visite o Arquivo Municipal, todos os dias das 9 às 17h.




