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Excelentíssimo Senhor  Presidente da Assembleia Municipal cessante 

Excelentíssimos  Autarcas  

Excelentíssimos Convidados 

Caros Concidadãos 

 

A todos, muito boa tarde,  

 

É difícil explicar-vos a mistura de sentimentos que estou a viver neste momento. 

Sinto-me muito honrada e muito agradecida pela confiança que os cidadãos do meu 

concelho mais uma vez depositaram na CDU e na nossa equipa.  

 

Há oito anos, quando fui eleita pela primeira vez vereadora não permanente da 

Câmara Municipal de Silves não imaginava qual seria o meu percurso.  

 

Vim apenas com uma vontade: a de dar um contributo positivo para o 

desenvolvimento do meu concelho. Trazia apenas uma ambição: a de ajudar a 

melhorar as condições de vida das populações. 

 

Foram anos de aprendizagem que muito me ajudaram a conhecer realmente este 

nosso concelho de Silves, tão grande e tão diverso.  
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Em 2013 fui eleita presidente da Câmara Municipal de Silves, um cargo que exerci 

com a ajuda de uma equipa dedicada, muito unida e determinada.  

Lembro o primeiro dia no novo cargo: chovia torrencialmente, vinha no meu carro, 

que avariou mesmo a meio da subida para a Câmara.  

 

O carro não pegava, eu aflita, tive de deixá-lo no meio da estrada, a atrapalhar o 

trânsito, até chegar aqui e pedir ajuda.  

 

No meio de toda a confusão ainda me lembrei do ditado que diz que: casamento 

molhado é casamento abençoado.  

 

E pensei que talvez a chuva desse dia tivesse um significado: de lavagem, de 

passagem para outro estado de coisas, o início de algo novo.  

 

Começava uma relação muito poderosa com as gentes do Concelho de Silves. Um 

compromisso de paixão e de trabalho com esta terra -  a nossa terra;  e com as 

pessoas - as nossas pessoas.  

 

Por esse motivo, há quatro anos iniciei a minha intervenção na tomada de posse 

anunciando o início de um novo ciclo.  
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Um novo ciclo que fosse marcado pelo trabalho, honestidade, competência e 

respeito pela palavra dada. 

Um novo ciclo que rejeitasse a politiquice,  que pusesse os interesses partidários em 

segundo plano, que rejeitasse os tiques da vaidade e da ambição pessoal e fosse 

suficientemente sólido e honesto para colocar em primeiro lugar os interesses da 

população.  

 

Um novo ciclo que não tivesse medo de encarar de frente os problemas do 

concelho, que não andasse a fazer de conta e a falar em modernidade e 

competitividade, sem reconhecer que ainda somos um concelho com muitas 

insuficiências em sectores básicos e que esses problemas teriam de ser resolvidos. 

 

Disse e disse-vos que teríamos de arregaçar as mangas.   

Foi o que disse e foi o que fizemos. 

 

Começámos pelo mais básico: a arrumar a casa. Definimos uma estratégia com dois 

pontos centrais: consolidar as finanças e encontrar formas de “fazer mais com 

menos”. Orgulho-me de dizer que estes objetivos foram totalmente cumpridos.  
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Nos primeiros anos do mandato conseguimos equilibrar a situação financeira da 

Câmara, reduzimos a dívida à banca, resolvemos problemas antigos, identificamos 

sectores onde se podia poupar muito dinheiro.  

 

Com essas poupanças conseguimos aumentar o apoio aos bombeiros, às 

associações. Conseguimos reduzir taxas e impostos. Conseguimos evitar o aumento 

dos tarifários da água.  

 

Ao mesmo tempo fizemos projetos, apresentámos um vasto número de candidaturas 

a fundos comunitários e preparamos o caminho para a segunda metade do mandato,  

em que já era possível apostar no desenvolvimento do concelho, lançando 

ambicioso programa de investimentos. 

 

Depois de ouvidos os presidentes das juntas de freguesia e outras forças vivas do 

concelho, definimos um conjunto de obras prioritárias, em todas as freguesias, que 

têm estado a ser executadas.  

 

Trata-se de um investimento significativo, como há muito tempo não era visto no 

Concelho de Silves, e que tem como objetivo responder a necessidades que se 

encontravam identificadas há anos.  
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Muitas delas estão no grupo das infraestruturas básicas como a pavimentação de 

estradas e de caminhos e o alargamento e modernização da rede de abastecimento 

de água e saneamento, a construção de equipamentos e a requalificação urbana, 

mas também destacamos a intervenção em todas as escolas do concelho; a 

promoção do património conjugado com atividades culturais, ambientais e lúdicas;  

a criação de programas de apoio social; a forte aposta na cultura e nas atividades 

juvenis, as medidas de modernização dos serviços autárquicos e a valorização dos 

seus trabalhadores. 

 

Sem querer voltar ao passado mas trazendo para o presente os seus valores 

importantes e aquilo que constitui a nossa identidade, voltamos à terra, a todas 

essas hortas e pomares que dão cor ao nosso concelho e criamos a marca Silves 

Capital da Laranja que estamos a desenvolver. E lembramos também a história 

recente de Silves, trazendo à memória coletiva o tempo da indústria corticeira que 

esta cidade e outras localidades do concelho vivenciaram durante tantas décadas.  

 

Acreditamos que a ponte entre o passado e o presente é o melhor caminho para a 

compreensão e construção do futuro.  
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Hoje, dia 20 de outubro de 2017, encontramo-nos também numa ponte. Entre o 

mandato que passou e o que se irá iniciar. Com novos eleitos e novos projetos, com 

mais esperança e mais confiança. 

 

Em termos gerais, iremos prosseguir com a mesma linha de atuação, visando uma 

gestão autárquica mais eficaz, positiva e transparente, feita com o contributo 

fundamental dos cidadãos e a colaboração das restantes forças políticas 

representadas na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal.  

 

Temos como objetivo fomentar a descentralização concedendo mais meios às juntas 

de Freguesia e visamos reforçar o apoio ao movimento associativo e às entidades e 

instituições do concelho.   

 

 

 

 

No campo do investimento será o tempo de concluir e também de iniciar obras 

importantes nas freguesias, aproveitando ao máximo as oportunidades dos fundos 

comunitários.  
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Neste momento contamos com 30 candidaturas aprovadas, num total de 6,5 milhões 

de euros, mas pretendemos ir mais longe.  

 

Estes apoios irão permitir enfrentar obras estruturantes que com certeza irão 

contribuir decisivamente para a qualidade de vida das populações.  

 

A Reabilitação do Centro Histórico de Silves (3.ª fase), a construção da sede da 

Junta de Freguesia de Armação de Pêra, a conclusão do Parque de Feiras de S. 

Bartolomeu de Messines, do Arruamento entre o Jardim de Infância e o Centro de 

Saúde do Algoz, do Espaço Multiusos em São Marcos da Serra, do Parque de 

Feiras de Alcantarilha, do Polidesportivo de Tunes, a pavimentação e requalificação 

de ruas de Pêra e Alcantarilha, a Reabilitação do Jardim do Largo da República, a 

Requalificação da Rua Atrás dos Muros, a execução do ambicioso plano geral de 

drenagem de águas pluviais em Armação de Pêra, a pavimentação de caminhos e 

estradas, a requalificação de outros espaços urbanos, a extensão das redes de 

abastecimento de água ao Benaciate e a vários outros locais, a requalificação 

gradual das redes de abastecimento de água e saneamento, a melhoria permanente 

do sistema de limpeza e higiene pública, são apenas algumas das obras que irão 

marcar este mandato.  

A par de todo este esforço nas questões materiais, se assim podemos dizer, estamos 

empenhados no apoio à cultura, na recuperação do património, em que destacamos 
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a ponte velha de Silves e as muralhas do castelo, obras para as quais procuramos 

financiamento. Queremos investir na educação ambiental e fomentar a atividade 

desportiva. Continuar a apoiar a saúde, nomeadamente com a aquisição de uma 

unidade móvel de saúde, através de uma candidatura que já temos aprovada. 

Continuar a pressionar o Governo no sentido de dotar os Centros de Saúde do 

pessoal médico necessário e de horários de funcionamento decentes com vista a 

assegurar o Direito à Saúde de todos os cidadãos.  

 

Não desistiremos de procurar uma solução em conjunto com os seus proprietários 

para a reabilitação e funcionamento da Fábrica do Inglês. Não desistiremos de 

defender o Desassoreamento do Rio Arade, aproveitando alguma oportunidade de 

financiamento que surja, pressionando o Governo. 

 

Como objetivos estruturantes definimos também: a conclusão da revisão do Plano 

Diretor Municipal, à luz dos novos instrumentos legais vigentes; e o estímulo à 

captação de investimento privado, como fator essencial para a criação de emprego 

no concelho.  

 

Voltando a sublinhar que no mandato anterior introduzimos muitas alterações à 

política fiscal do Município, não aumentando as taxas e baixando muitas outras, 

como forma de estimular a recuperação financeira das famílias e das empresas,  
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ao mesmo tempo que promovemos o investimento público, no valor de 12,3 

milhões de euros. O que colocou Silves nos lugares de topo dos concelhos algarvios 

e nessa posição se mantém e irá manter-se nos próximos anos.  

 

Muito poderia falar sobre o futuro que pretendemos, sobre os projetos que nos irão 

ocupar nos próximos anos. 

 

Mas há uma frase que resume todo o nosso programa: queremos um concelho 

solidário, um lugar de oportunidades.  

 

Um concelho dinâmico, onde todos sejam capazes de trabalhar em conjunto para 

nos realizarmos enquanto território e enquanto pessoas. 

 

Sobre nós, sobre todos nós que fomos eleitos para dirigir o concelho de Silves nos 

próximos quatro anos, recai uma grande responsabilidade.  

 

Mas ao mesmo tempo, com essa responsabilidade vem também uma grande 

oportunidade que nos foi oferecida. É a oportunidade de oferecermos os nossos 

conhecimentos, o nosso trabalho, a nossa vontade de fazer melhor, é a oportunidade 

de nos colocarmos ao serviço de uma causa maior que vai muito além do nosso 

quotidiano pessoal.  
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É por esta oportunidade que me foi oferecida, a mim e à equipa que lidero, que 

antes de terminar quero ainda fortalecer o que sinto, e deixar um enorme 

agradecimento à população do Concelho de Silves que confiou em nós de uma 

forma tão expressiva para continuarmos à frente da Câmara Municipal de Silves. 

 

Penso que todos compreenderão que não há muitas palavras quando se quer dizer 

“OBRIGADA”.  

 

É com um sentimento de gratidão e de responsabilidade e com uma equipa mais 

completa e renovada pela confiança que nos foi concedida, que iniciamos este 

mandato.  

 

Com uma grande vontade de prosseguir com o trabalho, com a disposição de 

continuar a dar o melhor de nós em prol deste concelho.  

 

Para uma vida melhor para a nossa população, da serra ao mar, para um presente 

digno para os nossos idosos e uma perspetiva de futuro para os nossos filhos! 

 

É para isso que trabalhamos, que nos dedicamos todos os dias.   
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Contamos convosco para nos ajudarem neste percurso.  

 

Para que este concelho não seja apenas o local onde o destino nos depositou.  

Mas que seja o lugar onde gostamos de viver - e principalmente que este seja o 

nosso lar.  

 

Muito obrigada pela vossa presença.  

Bem- hajam! 

 

 

 


