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DISCURSO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES,  

ROSA PALMA, POR OCASIÃO DA TOMADA DE POSSE 

18.outubro.2021 

 

 

Começo por agradecer a vossa presença neste ato de grande significado e 

relevo para o futuro do nosso concelho.  

 

Volto a saudar os novos eleitos que passam agora a assumir 

responsabilidades na autarquia, desejando a todos um excelente mandato e 

afirmando a nossa disponibilidade para ouvir todos, e para sem nos desviar do 

rumo que traçámos, partilhar ideias, opiniões e construir em conjunto o futuro.  

 

Uma saudação especial também para os que deixaram agora de assumir 

responsabilidades, reconhecendo o seu importante contributo ao longo destes 

anos e formulando votos das maiores felicidades pessoais.  

 

Aos trabalhadores do município e também das freguesias a expressão da 

nossa gratidão, pelo labor constante e quotidiano que prestam às nossas 

entidades.  

 

Uma saudação também aos representantes das várias entidades e estruturas 

aqui presentes.  

 

Contamos com todos, porque todos podemos servir Silves e as suas gentes. 

 

Em 5 de junho deste ano, aquando da apresentação da minha candidatura 

para este mandato, citei o poeta Manuel Neto dos Santos “Na cadência dos 

dias e das noites, tudo flui, por si e por inteiro”. E referi que esse dia marcava 

“mais um passo na cadência que temos vindo a colocar, onde tudo flui para 

fazer do concelho que amamos e onde vivemos, um concelho cada vez melhor, 

para fazer do município de Silves, um município de progresso e 
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desenvolvimento, um município aberto e participado, um município que aposte 

nas populações, que tem confiança e esperança no futuro”. 

 

E cá estamos hoje a dar mais um passo nesta caminhada exaltante. E cá 

estamos hoje por vontade dos eleitores do concelho de Silves que voltaram a 

confiar de forma clara e expressiva nas equipas e nas propostas da CDU para 

o nosso município. 

 

Será o exercício do último mandato como presidente da câmara, para o qual 

procurarei dedicar ainda mais empenho - no quadro da equipa que lidero - 

jogando com tudo, com alma e com coração, pensando e refletindo sempre 

sobre o que fazer e como o fazer, mas sempre numa perspetiva humanista e 

de proximidade com as pessoas.  

 

A vida autárquica é também feita de sentimentos, de entrega, de paixão, por 

vezes de indignação, mas sempre e sempre de coração aberto, com 

frontalidade e com humildade.  

 

Estamos aqui para servir. E fá-lo-emos com a mesma determinação com que 

iniciámos esta função, mantendo elevados níveis de exigência. Porque 

sabemos que atrás do tempo outro tempo vem, e a nossa missão é deixar 

raízes para o futuro e estabelecer laços que as consolidem. 

 

Porque a função também é feita de sentimento, não posso deixar de expressar 

aqui um agradecimento de caráter pessoal a toda a minha família, que me tem 

apoiado e criado as condições para que possa exercer o meu mandato. 

Expresso por isso o meu reconhecimento e a minha gratidão a todos os que 

contribuíram para a minha formação pessoal e que ajudaram a que eu fosse a 

pessoa que sou. 
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Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

Consolidar e aprofundar o trabalho realizado durante o mandato findo, nas 

várias áreas de intervenção municipal, é o nosso objetivo para o concelho de 

Silves, da Serra ao Mar.  

 

O que implica manter a estabilidade das finanças públicas locais, fazendo uso 

das regras de boa gestão, organização e planeamento financeiro, para 

simultaneamente aumentar o elevado nível de desempenho municipal, 

realizando mais obra pública em benefício das populações do concelho de 

Silves.  

 

Prosseguiremos com uma forte dinâmica no aproveitamento da oportunidade 

de acesso a financiamentos, para reforçar o investimento em domínios tão 

variados como as infraestruturas, a educação, saúde, ação social, habitação, 

património, cultura e desporto.  

 

Trabalhamos atempadamente e de forma planeada, dispondo de carteira de 

projetos, que nos permite aceder de imediato ao financiamento do Plano de 

Recuperação e Resiliência (PRR) – facto que já aconteceu – ao atual e ao 

novo Quadro Comunitário, resolvendo problemas essenciais do território e da 

população do concelho. 

 

É nosso propósito estratégico desenvolver medidas de política municipal, em 

áreas como o combate às alterações climáticas, a eficiência energética e 

hídrica, a habitação e os apoios sociais, a segurança dos cidadãos, as 

acessibilidades e segurança rodoviária, a defesa dos direitos dos animais, e a 

modernização administrativa e digitalização dos serviços públicos.  

 

Na qualidade de elemento integrante desde a primeira hora do Núcleo 

Dinamizador do projeto pioneiro e inovador da criação do Parque Natural 

Marinho do Recife do Algarve – Pedro do Valado, bater-nos-emos pela sua 

defesa e implementação junto do Governo, enquanto condição para a 
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salvaguarda da biodiversidade e da sustentabilidade da economia local, 

designadamente a preservação e defesa da pesca artesanal e a atribuição de 

melhores condições de trabalho e rentabilidade para os pescadores de 

Armação de Pêra. 

 

Na qualidade de elemento integrante desde a primeira hora no projeto do 

Geoparque Algarvensis, através da sua candidatura à Organização das 

Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura (UNESCO), em conjunto 

com os Municípios de Loulé e Albufeira, bater-nos-emos pelo seu 

reconhecimento como Geoparque da UNESCO e pela sua condição de fator 

impulsionador do desenvolvimento multifacetado do território. 

A nível da organização interna do município, consideramos fundamental 

prosseguir com a desmaterialização dos procedimentos administrativos e do 

modo de prestação dos serviços públicos, estabelecendo maior interação com 

os munícipes, desburocratizando, simplificando e agilizando a capacidade de 

intervenção, delegando competências e tarefas e assegurando maior eficácia e 

eficiência na gestão municipal. 

 

É também fundamental para a autarquia prosseguir com a captação do 

investimento privado, área onde temos registado sucesso, no sentido de 

contribuir para a promoção do emprego e a fixação das populações, em 

sintonia com o conceito de “desenvolvimento sustentável”. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

A visão global e integrada do nosso território continuará a ser apoiada nas 

políticas públicas que temos vindo a implementar para torná-lo mais atrativo, 

dinâmico, competitivo e coeso.  

 

Consolidar o trabalho que temos vindo a desenvolver implica insistir junto do 

Governo para a concretização de projetos fundamentais para o 

desenvolvimento do nosso território de que são exemplos o Desassoreamento 

do Rio Arade, a Construção do Estabelecimento Prisional Regional na Portela 
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de Messines e a Requalificação da Estrada Nacional n.º 124 – Silves-Porto de 

Lagos. 

 

Implica também continuar a lutar contra um processo de transferência de 

encargos da administração central para a administração local, que não está a 

ser conduzido da melhor maneira e que poderá prejudicar as populações e a 

nossa capacidade para intervir na resolução dos problemas locais.  

 

Constituem também nossos objetivos: aprofundar a cooperação com as 

freguesias e uniões de freguesia, apoiar as estruturas locais, desde o 

movimento associativo às corporações de bombeiros, melhorar as condições 

de funcionamento das forças de segurança e valorizar e elevar a qualidade da 

prestação dos serviços públicos e dos seus trabalhadores. 

 

Aquilo que nos anima, aquilo que nos move, aquilo que nos faz buscar forças 

para vencer os obstáculos e as adversidades, está na manutenção do rumo 

que temos seguido e da nossa ideia de futuro que queremos ir transformando 

em presente, de intervindo nos mais diversos setores, afirmar as nossas 

prioridades e orientações estratégicas, expresso na frase simples e cheia de 

significado de “Consolidar Silves da Serra ao Mar”.  

 

Um concelho rico, diversificado, multifacetado, com uma identidade ancorada 

na sua heroica história de povo lutador, de povo permanentemente empenhado 

na construção de um porvir melhor.  

 

Com horizontes largos, com tradições e cultura própria.  

 

Da Serra ao Mar é muito mais do que um lema, é uma forma de estar, é uma 

forma de ser, é uma forma de expressar a diversidade e a complementaridade, 

e é sobretudo uma forma de unir e de não deixar ninguém para trás. 

 

Vamos continuar, com o vosso apoio, com a vossa participação, com a vossa 

vigilância e fiscalização, ouvindo as vossas propostas e ideias, partilhando esta 
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aspiração de trabalhar em prol do bem-estar e da melhoria da qualidade de 

vida das nossas populações, em todas as suas localidades e lugares, onde 

quer que resida e trabalhe um habitante deste histórico e rico concelho de 

Silves.  

 

Vamos continuar a transformar o nosso concelho num lugar melhor para se 

viver e trabalhar. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

Por fim, gostaria agora de ler um poema do escritor Moçambicano Mia Couto, 

que foi este ano um dos nomes citados para eventual atribuição do Prémio 

Nobel da Literatura e que além de escritor partilha comigo o gosto e a 

formação pela Biologia: 

 

 

 

SABEDORIAS 

 

Não me basta ser: 

eu quero o transbordar de tudo, 

o desassombro 

que toda margem desconhece. 

 

Não me basta morar: 

quero ser habitado 

por quem ao destino desobedece. 

 

Não me basta viver: 

quero a vida como febre, 

o amor como lume e água. 

 

No final, saberás: 
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o que se ama não regressa. 

O que se vive 

não começa. 

E o sonho 

nunca tem pressa. 

 

E cá continuaremos empenhados em transformar o sonho em realidade, em 

fazer da vida um bem precioso, em fazer da nossa vontade uma alavanca para 

a mudança, em afirmar que não basta ser, é preciso fazer e que a nossa 

exigência pessoal e coletiva nos permitirá suplantar-nos e permitirá transbordar 

o nosso empenho e a nossa alegria para todos. 

 

Viva o concelho de Silves. 

 

 

 


