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MUNICÍPIO DE ALCOUTIM 
 

ACTA N.º 19/2010 
 
 

Da reunião extraordinária da Câmara Municipal de Alcoutim 
 

Realizada em 19 de Outubro de 2010 
 
 

---------- Aos dezanove dias do mês de Outubro de dois mil e dez, nesta Vila 

de Alcoutim, Edifício dos Paços do Concelho e Sala de Sessões, reuniram-se, 

em reunião extraordinária, os membros da Câmara Municipal, 

Excelentíssimos Senhores Francisco Augusto Caimoto Amaral, José 

D`Assunção Pereira Galrito, José Carlos da Palma Pereira, Osvaldo dos 

Santos Gonçalves e Hugo Miguel Gago Barradas, respectivamente Presidente 

e Vereadores do referido Órgão do Município, cuja ordem de trabalhos fica 

arquivada em pasta anexa. ----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- ABERTURA DA REUNIÃO : - Veri ficando-se a presença da 

total idade dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a 

reunião pelas onze horas, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: --

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS DECLARAÇÕES DO DEPUTADO 

MIGUEL FREITAS À COMUNICAÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA CO NSTRUÇÃO 

DA PONTE ALCOUTIM/SANLÚCAR. Foi presente uma moção referente ao 

assunto em epígrafe, que se passa a transcrever: “Moção: O executivo da 

Câmara Municipal de Alcoutim, em reunião extraordinária, decidiu repudiar 

as afirmações do Deputado Miguel Freitas, num órgão de comunicação social,  

quando afirma que “uma grande parte das pessoas de Alcoutim já mora na 
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aldeia em frente, e que se houvesse ponte, iam todas”. Afirmação que não 

corresponde à verdade. A real idade é bem diferente: dois Alcoutenejos vivem 

em Sanlúcar, tal como dois Sanluquenos residem em Alcoutim. A população 

da Vila Portuguesa é mais do dobro da sua vizinha. Por outro lado, o 

Município de Alcoutim, lamenta a mudança de convicções do Senhor 

Deputado Miguel Freitas já que o primeiro acto público, como líder regional 

partidário que realizou, foi precisamente a colocação de uma pedra gigante 

no local onde se irá construir a ponte, a qual revela bem a vontade inabalável 

que o partido representa. Ainda há 4 anos, deputados do Partido Socialista 

participaram numa manifestação no Rio Guadiana pela construção da ponte 

Alcoutim/Sanlúcar. Os Alcoutenejos unidos numa única vontade, desprovida 

de qualquer partidarismo continuarão a uma só voz, a lutar pela construção 

da ponte Alcoutim/Sanlúcar.” ------------------------------------------------------- 

 ---------- O Senhor Presidente leu “ipsis verbis” as declarações supra 

mencionadas, que se passam a transcrever “…Eu devo dizer que há matérias, 

que ao longo dos anos nós temos uma convicção, e essa convicção vai 

esmorecendo. Vamos ser claros, eu hoje converso com a estrutura concelhia 

do PS e não há uma certeza da necessidade daquela ponte, não há uma 

certeza! Sabem porque? Porque hoje a maior parte da população já habita 

na aldeia ao lado. E que no dia em que tivermos ponte… não sei se não 

passam todos para o outro lado. E portanto esta é uma questão que devemos 

pensar muito bem. Aquilo que é a nossa prioridade nesta altura, em matéria 

de desenvolvimento do interior para desencravar Alcoutim, não é a ponte de 

l igação ao outro lado. É a l igação de Alcoutim a Beja, o IC27. Do meu ponto 

de vista esse sim é um projecto que estou determinado em continuar a 

defender, porque é esse que desencrava Alcoutim. É Esse o meu ponto de 

vista. Poderá fazer com que aquele concelho se desenvolva. Agora a visão de 

desenvolvimento dos concelhos de interior, não pode passar pela ideia que 

nós vamos reproduzir no interior, o mesmo modelo de desenvolvimento do 

l i toral.” ----------------------------------------- --------------------------------------

---------- O Senhor Presidente interveio para referir que o Senhor Deputado 

Miguel Freitas é uma figura de muita responsabi l idade no Algarve, pois para 

além de ser deputado, é o Presidente do PS Algarve, e que estas declarações 

são indecorosas, não correspondendo minimamente à verdade, sendo de uma 
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agressividade extrema para a população de Alcoutim, e que acabam também 

por comprometer a estrutura local do Partido Socialista, daí a necessidade de 

tomar uma posição relativamente a este assunto, nomeadamente a aprovação 

da moção atrás referida. -------------------------------------------------------------

---------- O Senhor Vereador José Galrito interveio para referir que a 

estrutura local do Part ido Socialista de Alcoutim, não se revê na totalidade 

nas declarações proferidas pelo Senhor Deputado Miguel Freitas, tendo 

posteriormente abordado o mesmo para esclarecimento, ao que o Senhor 

Deputado referiu que, neste contexto económico que o País atravessa, não é 

prioridade a construção da ponte, continuando a debater-se pela construção 

do IC27, que a seu ver, será uma forma de desenvolver o Concelho de 

Alcoutim, nomeadamente a sua economia, podendo criar condições para que 

empresários se possam fixar em Alcoutim. O Senhor Vereador José Galri to 

afirmou que as informações que o Senhor Deputado referiu, não foram de 

todo facultadas pelo PS Alcoutim, não sendo esta estrutura polít ica 

responsável por tais declarações. Referiu ainda que em sede própria, são 

discutidas e debatidas ideias, sempre que necessário. Concluiu a sua 

intervenção mencionando que não viu necessidade desta reunião 

extraordinária, teria sido importante sim, quando a candidatura do lar de 

Martim Longo foi reprovada, para que fossem apuradas responsabil idades, e 

tentar criar mecanismos para que a mesma fosse reactivada. Julgando 

portanto que esta reunião foi marcada para aprovar uma moção meramente 

polit ica, de combate polí t ico entre duas forças polit icas do Algarve. Em 

suma, referiu que deseja que a ponte Alcoutim/Sanlúcar seja uma realidade. -

---------- O Senhor Vereador José Carlos Pereira interveio referindo que em 

sua opinião, as declarações prestadas pelo Senhor Deputado Miguel Freitas 

são de extrema gravidade, pois não se tratam assuntos tão importantes para o 

Concelho desta forma tão leviana. A ponte de Alcoutim/Sanlúcar é uma obra 

desejada por todos, e que inclusive levou à realização de manifestações por 

parte de algumas forças polit icas, pois visa o desenvolvimento do concelho, 

sendo também uma alternativa à outra ponte existente no concelho de Castro 

Marim, não compreende portanto, como é que uma obra desta importância 

deixa de ser prioritária. Continuou mencionando que as informações 

prestadas ao Senhor Vereador José Galrito, pelo Senhor Deputado Miguel 
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Freitas, alegando que neste momento no contexto económico em o País se 

encontra, é ainda mais complicado a construção da ponte, não sendo as 

razões apontadas nas declarações que o Senhor Deputado prestou à 

comunicação social, argumentando que, segundo informações do PS 

Alcoutim, a ponte já não era prioritária, uma vez que grande parte da 

população já vivia em Sanlúcar, e que a restante, assim que a ponte fosse 

construída, passaria também para o outro lado. O Senhor Vereador José 

Carlos Pereira é da opinião que todos devem lutar pelas suas convicções, 

tendo como prioridade continuar a defender o que realmente é importante 

para o concelho de Alcoutim, prevalecendo a união e pôr de parte o 

partidarismo de uma vez por todas. Concluiu a sua intervenção referindo que 

a moção apresentada não é partidarista, mas sim uma moção do executivo 

municipal,  que repudia as declarações do Senhor Deputado Miguel Freitas. --

---------- Posto o assunto à votação, a Câmara deliberou, por unanimidade 

aprovar a moção, bem como informar a Assembleia Municipal, relativamente 

ao seu teor. --------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA : A Câmara deliberou 

ainda, por unanimidade, aprovar a acta, nos termos do n.º 3 do art.º 92.º da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5 –A, de 11 de 

Janeiro, para efeitos do n.º 4 do referido art igo. ----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO : - E nada mais havendo a tratar, 

pelo Excelentíssimo Senhor Presidente foi encerrada a reunião, pelas onze 

horas e quarenta minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, 

que vais ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Chefe da Divisão 

Administrat iva e Financeira da Câmara Municipal de Alcoutim, que a redigi,  

e mandei lavrar. ---------------------------------------------------------------------- 

 

      O Presidente          O Secretário 

 
 


