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Exmo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Olhão 
Eng. Francisco Leal 
  
Lamentamos a ausência de um representante da Câmara Municipal de Olhão (CMO) na 
nossa reunião de dia 30 de Julho e lamentamos também a ausência de interesse de V. 
Exa. em liderar este projecto que lhe propusemos. 

Nesta reunião, transmiti aos presentes o que me transmitiu telefonicamente na própria 

hora: que a autarquia iria candidatar-se com outro projecto, pelo que não estava 

interessada na nossa proposta e que tudo estaria explicado em email enviado hoje. 

Afinal não recebemos qualquer email da CMO referindo a vossa posição. Caso não 

consigam enviar esse email, agradeço que respondam por carta, preferivelmente, a todos 

os parceiros que foram convidados a estar presentes no dia 30 de Julho e merecem uma 

palavra explicativa da vossa parte. 

Por outro lado, congratulamo-nos com o anúncio que V. Exa. fez pelo telefone, durante a 

reunião, sobre a CMO estar preparando um projecto de reabilitação de toda a zona 

histórica de Olhão, que será entregue logo que regulamentarmente seja possível, ou seja, 

provavelmente já em Outubro deste ano.  

O projecto da APOS, que já vos foi entregue e que mereceu um sinal positivo da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), poderá ser copiado 

livremente por V. Exas., a bem de Olhão. 

No entanto, chamamos a atenção que qualquer projecto neste âmbito, terá de 

obrigatoriamente ter parcerias. E estas parcerias, para terem sucesso, terão 

de representar as forças mais válidas da terra. A competição por estes 

fundos comunitários será muito feroz e, se a CMO não procurar parcerias válidas, o seu 

projecto será inviabilizado e Olhão irá mais uma vez perder uma oportunidade de reabilitar 

a zona histórica. 

Ora sucede que o projecto da CMO ainda não tem qualquer parceria porque essa 

preparação só se iniciou agora e apressadamente. E não há tempo para fazer um projecto 

bom com outros parceiros, diferentes dos que já manifestaram interesse genuíno no 

assunto, isto é, nos parceiros que compareceram hoje à reunião.  

Ou seja, acreditamos que se a CMO não convidar rapidamente parceiros válidos, está 

a eleminar uma oportunidade que a APOS criou, em nome de um projecto construído 

apressadamente e sem parceiros, que fatalmente, será inviabilizado pela CCDR, face à 

entrada de projectos preparados atempadamente por outras autarquias com parcerias 

válidas. 

Chamamos a atenção que esta será a última grande oportunidade para conseguir fundos 



comunitários para Olhão. 
Cumprimentos.  

Olhão, 30 de Julho de 2007 
António Paula Brito 
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