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Sr. Presidente da Assembleia Municipal,  
Srª Presidente da Câmara  
Exºs membros do executivo,  
Membros desta Assembleia  
Público presente,  

 

 

A meio do mandato autárquico 2013-2017, e criada que foi uma expetativa 

enorme com este novo executivo, é hora de fazer o balanço.  

Recordo as palavras de vitória  “ Rosa Palma garante que quer trabalhar em 

equipa, ou seja, com todos os funcionários da Câmara Municipal de Silves, 

salientando que a prioridade é dar vida a um concelho com muitas 

potencialidades”   

«Vamos demonstrar o que o concelho de Silves precisa, dar-lhe o rumo que 

precisa. Mostrar que fazemos a diferença» 

Mas afinal, defraudadas todas as expectativas criadas, apenas nos 

confrontamos com uma Presidente de Câmara adepta do “Quem manda aqui 

sou eu” … (lá se foi o trabalho em equipa!) que manda mas não lidera e por 

isso a Câmara e os seus funcionários andam ao Deus dará… 

 

Sobre a Reunião Geral de Trabalhadores … 

 

Tomámos conhecimento da convocatória para a reunião geral de 

trabalhadores. Pensámos que, como o executivo comunista não ofereceu um 

jantar de Natal, nem um cabaz de Natal aos funcionários da autarquia,  ia 

aproveitar esta reunião para lhes oferecer um bolo-rei. Mas não. Em vez de um 

bolo-rei, a presidente de câmara lembrou “aquilo” que os funcionários lhe 

devem: o horário de trabalho, a enorme melhoria das condições de trabalho, os 

carros … Os funcionários ficaram a saber que de facto este executivo defende 

os trabalhadores e o povo. Contudo, nessa mesma tarde a Srº Presidente 

presenteou os funcionários com a classificação de incompetência, falta de 

profissionalismo e falta de rigor; ofereceu-lhes a classificação de 

comportamento infantil …  
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E aproveitou a reunião geral de trabalhadores para repetir vezes sem conta as 

inúmeras coisas que fez pelos funcionários. Repetiu vezes sem conta porque a 

Srª Presidente leu nos manuais de campanhas eleitorais que uma mentira 

repetida muitas vezes passa a ser verdade…. 

 

Diz o povo que “não é com vinagre que se apanham moscas” e certamente que 

a sua atividade profissional como professora lhe deve ter ensinado qualquer 

coisa de pedagogia … Claro que V. Exª lembrará sempre que “Quem manda 

aqui sou eu!” … Mas manda mal. Manda muito mal, Srª Presidente. Um 

funcionário da Câmara, quando há mudança de executivo, aguarda instruções 

para funcionar, propor e adequar as propostas técnicas aos objetivos políticos 

do executivo. Um funcionário sabe que os 1ºs seis meses são determinantes e 

não havendo indicações durante esse período … não chegarão tão cedo. Nos 

seus primeiros seis meses de mandato informou a comunicação social que 

“arrumou a casa”. De facto, criou as divisões que quis, com os júris que quis  , 

com os chefes que quis, com os coordenadores que quis, … alguma coisa se 

passa porque os coordenadores, escolhidos por si,  estão todos a pedir para 

cessar funções. Que raio de gestão de recursos humanos é esta? 

 

Qualquer pessoa sabe que a Gestão de Recursos Humanos não é fácil. É 

público que há problemas com a organização de alguns sectores da Câmara 

Municipal de Silves … há muito tempo. E se há problemas que se encontrem 

as estratégias adequadas. Os trabalhadores da CMS são agora acusados  de 

serem crianças, negligentes, com falta de profissionalismo…  

A estratégia, na tal  reunião geral de trabalhadores, foi repetir vezes sem conta 

as inúmeras coisas boas que fez pelos funcionários (como se não fosse essa a 

sua obrigação zelar pelos funcionários!). Repetiu, repetiu, repetiu porque  a Srª 

Presidente leu nos manuais de campanhas eleitorais que uma mentira repetida 

muitas vezes passa a ser considerada verdade….  

De facto, foi preciso a Drª Rosa Palma chegar a Presidente da Câmara de 

Silves para descobrir que os trabalhadores da Câmara de Silves (e não 

esquecemos que a vocação da CDU é defender os trabalhadores e o povo) são 

uns incompetentes…   Srª Presidente da Câmara será que pensou no efeito 

que as suas palavras poderiam vir a ter junto de pessoas que há mais de 20 ou 

trinta anos vestem a camisola da Câmara de Silves, trabalham para a 

população do Concelho de Silves? Já pensou nos impactos desta sua 
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leviandade? Srª Presidente, a senhora é que tem que vestir a camisola da 

Câmara de Silves.  

É do mais elementar bom senso que sem os funcionários da câmara não 

executa nada nem nenhum dos seus objetivos (se é que os tem!). Se não criar 

um clima de respeito, partilha e confiança, bem pode fazer reuniões … bem 

pode. Perante estes factos, a verdade é que a  Srª Presidente tinha 30% dos 

trabalhadores desmotivados pela ausência de orientações estratégicas (que já 

sabemos que não gosta!) e após a reunião geral de trabalhadores pode contar 

com 80% dos trabalhadores desmotivados. A srª é a responsável pela 

ineficácia do grupo de trabalhadores.  

Lembro que se se tratasse de futebol e quando a equipa não funciona quem é 

despedido é o treinador.  

 

Sobre a crispação …  

 

Srª Presidente da Câmara Municipal, a senhora é responsável pelo ambiente 

crispado que se vive na câmara, entre os funcionários, entre os vereadores, 

entre os investidores ou potenciais investidores … enfim um ambiente crispado 

com o mundo. Como é que se podem obter resultados positivos num ambiente 

de crispação? Não chega brincar à democracia fazer “pseudo” orçamentos 

participativos e “ouvir” os partidos e as instituições para elaborar o orçamento 

… é preciso envolver todos nesta tarefa comum e combater o ambiente de 

crispação e a srª presidente não o sabe fazer e tem vindo a provar isso mesmo. 

E já agora, e a propósito de crispação, confirma ou não a ameaça velada que 

fez ao empresário da Alicoop? Confirma ou não as ameaças de manifestações 

à porta da empresa? 

Srª Presidente Rosa Palma. Estas coisas eram muito más quando eram feitas 

pela Drª Isabel Soares. Significavam o poder das classes patronais sobre os 

trabalhadores. Agora significam o quê? A opressão agora passou a chamar-se 

determinação?  
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Sobre a oferta de champagne na noite de passagem de ano em Armação 

de Pêra 

 

Quando a Drª Isabel Soares era Presidente da Câmara de Silves era frequente 

ouvir falar em “festas e festarolas” (na altura não promoviam a economia local!) 

que serviam para iludir o povo … Agora, às festas e festarolas, acrescenta-se o 

champagne. Oferecer champagne na Passagem de Ano em Armação de Pêra 

em copos com o logotipo da câmara como é que classificam? Esta deve ser a 

expressão do rigor das contas públicas (quanto é que custou este brinde aos 

munícipes silvenses?)  

 

São opções: não quiseram oferecer um jantar de Natal ou um cabaz de Natal 

aos funcionários da Câmara mas ofereceram champagne na noite de 

passagem de ano … De facto são opções. Para nós, isto é uma incoerência 

profunda entre aquela que é a matriz ideológica comunista e a prática deste 

executivo que de comunista só tem o nome. Já agora, e a propósito da 

passagem de ano em Armação de Pêra, registo a iniciativa de ter sido entregue 

um discurso a ser lido à meia-noite … pasmem-se … não pelo Presidente da 

Junta mas por um funcionário da câmara… De facto, o protocolo não faz parte 

das vossas regras …  

 

Retrato de um concelho à espera … 

 

Vejamos agora o quadro geral deste município. Ruas sujas, desertas, ervas por 

todo o lado. E a propósito, os tão badalados carros para recolha de lixo já 

chegaram? Nem um único investimento porque a srª teima e maltratar os 

investidores, áreas abandonadas e um vasto conjunto de intenções…  

Continuamos à espera do Regulamento de Taxas e Licenças (a rever em baixa 

por duas vezes apresentado … mas continuam a ser cobradas as Taxas 

aprovadas pelo executivo do PSD (tem que agradecer à Drª Isabel Soares); do 

regulamento de Ação Social (que está para sair); das obras nas escolas para 

retirar o amianto (que está quase aí…), dos paneis solares para aquecer a 

água das Piscinas Municipais, da candidatura ao POSEUR que afinal não foi 

submetida atempadamente (ao contrário do que afirmou) do Plano estratégico 

para a Cultura … do PDM … Do Balcão Único, da salvaguarda do Espólio do 



 
 

 Assembleia Municipal : Estado Município   
 

5 
 

Museu da Cortiça, da Praia Fluvial em S. Marcos da Serra, da Zona Industrial 

em São Marcos da Serra, da Proteção e Reabilitação do CH de Messines, a EB 

1 de Messines (já não esperamos porque afinal a Drª Isabel Soares tinha 

razão, não é necessária), o Terminal Rodoviário de Messines, da 

Requalificação da FISSUL, do Desassoreamento do Rio Arade, da Expansão 

do Ginásio das Piscinas Municipais, da reativação do Mercado de Tunes, da 

Requalificação da antiga EB2,3 de Algoz, dos Espaços Verdes no Algoz que só 

Deus sabe onde; do Museu de Pesca Artesanal, da Requalificação do Casino 

de Armação de Pêra e da devolução para o Domínio Público da Praia de 

Armação de Pêra.  

 

Este é um concelho à espera … de melhores dias. 

 

Senhora Presidente, elegemos, uma zona que nos merece particular atenção: 

o Bairro da Caixa de Água: crescem o número de barracas, num dos prédios 

de habitação social (no rés-do-chão) o residente até ocupa o espaço público. 

Casas com telhados de amianto não faltam, uma zona desportiva que já não 

deve ter utilidade há muito tempo, uma ribeira abandonada que também passa 

pelas escolas. A par desta zona de habitação social um conjunto de prédios. 

Apartamentos que não sendo habitação social representam o esforço de 

famílias. Espaço público …. Os arruamentos aguardam melhores dias … 

Portanto, uma zona que estando parcialmente degradada necessita 

urgentemente de intervenção. E há programas no Portugal 2020 que permitem 

fazer a recuperação destas zonas.  

E do Bairro da Caixa d’Água passamos para o Jardim. Sabemos que a Drª 

Isabel Soares deixou um projeto, que V. Exªas classificaram de megalómano… 

e estão os serviços a elaborar um projeto mais baratinho… Megalómano ou 

não, é urgente intervir num espaço que serve uma população maioritariamente 

jovem e merece ser reabilitado. Com uma escola secundária que foi 

recentemente objeto de uma intervenção profunda,  a área envolvente merece 

mais e melhor. 

Srª Presidente, exige-se o envolvimento de todos… partidos, instituições, 

pessoas … na construção do futuro.  

Disse… 

 


