Comunicado aos Munícipes
Caros amigos e amigas,
Em 21 de outubro de 2013, assumi o compromisso de formar equipa e governar o
nosso concelho, privilégio que vocês nos concederam com o vosso voto democrático.
Desde esse dia que o meu objetivo foi manter uma equipa trabalhadora, motivada e
concentrada no desenvolvimento do concelho de Almodôvar, com as pessoas em
primeiro lugar e todos tratados com igualdade.
Sendo que não obtivemos a maioria, e porque assumi a responsabilidade de gerir os
interesses de todos os Almodovarenses, optei por um acordo com o candidato do
PSD, para formar equipa, dando-lhe responsabilidades na gestão municipal, com
respetivo ordenado a tempo inteiro, de modo a que os interesses do concelho
fossem superiores a qualquer interesse político.
Esse convite surgiu porque achámos que esse candidato tinha ideias jovens e que
partilhava com a equipa do PS os mesmos conceitos de inovação e de
desenvolvimento que defendemos e queremos para o nosso concelho. E,
conseguimos, ao longo destes 3 anos e meio, trabalhar, tentando dar sempre o nosso
melhor, trabalhando em conjunto, defendendo os mesmos projetos e as mesmas
ideias, que na maior parte das vezes eram opostas às ideias dos outros candidatos, do
movimento IPA. Também nas Freguesias e na Assembleia Municipal se notou
colaboração entre o PS e o PSD. Todos por Almodôvar.
Acredito que todos vocês notaram essa colaboração positiva entre o PS e o PSD, com
este último demonstrando também ideias muitas vezes diferentes das do movimento
IPA. Por razões alheias a este acordo que assumo, houve repentinamente uma
reviravolta política, e o que antes era, agora já não é !
Ou seja, as razões que levaram este executivo a trabalhar em conjunto com o
candidato do PSD em 2013, neste momento deixaram de corresponder ao que
permitiu o nosso acordo de cavalheiros, para levar o concelho de Almodôvar rumo ao
futuro, com uma gestão moderna, que resolve os problemas de todos com coragem,
persistência e dirigida por autarcas da nova geração, que colocam as pessoas como a
principal prioridade, preparando diariamente o Concelho de Almodôvar, para o
futuro dos nossos filhos.
Assim, é meu dever e minha obrigação informar todas e todos os munícipes, que a
partir de hoje, o vereador Ricardo Colaço, candidato do PSD em 2013, fica sem
qualquer responsabilidade de gestão no executivo desta câmara, exercendo somente
os direitos resultantes da eleição de 2013.

Esta perda de confiança deve-se a três fatores principais:
1. A pessoa em causa resolveu afastar-se da convergência do nosso acordo feito
em 2013, na defesa dos interesses da nossa terra e dos Almodovarenses, para
integrar uma lista do PSD em conjunto com candidatos do IPA, movimento
que incluí pessoas com quem o próprio não simpatizava nem concordava, o
que demonstrou publicamente, sendo que do outro lado também se notou o
mesmo sentimento;
2. As ideias que defendi, e pelas quais fomos eleitos em 2013, são muito
diferentes das ideias de algumas pessoas que vão fazer parte da União entre o
referido vereador e outros candidatos, anteriormente opostos;
3. Como a lista, que em 2013 foi eleita pelo povo de Almodôvar, não incluía a
pessoa em quem confiei para apoiar os nossos projetos para o futuro de
Almodôvar, foi minha decisão incluir essa pessoa no dia-a-dia do nosso
Município, com todos os direitos. Assim, hoje, é também minha a decisão de
retirar a essa pessoa a responsabilidade de estar na câmara a trabalhar num
projeto, que tudo indica já não defende nem acredita, e que irá daqui a uns
dias criticar, como será de esperar quando se está na oposição politica, e
ainda mais tendo em conta este período de eleições.
Mais informo que assumirei pessoalmente as responsabilidades e tarefas que
estavam entregues ao vereador, agora destituído.
Aproveito para agradecer a colaboração de todos os Deputados do PSD eleitos na
Assembleia Municipal, bem como aos eleitos nas Juntas de Freguesia. Esperamos que
continuem a trabalhar connosco, em plena democracia, mostrando estar no lado
lógico do desenvolvimento e do apoio às pessoas, independentemente dos partidos
políticos.
Os Almodovarenses merecem esta explicação e a garantia de que continuarei a
trabalhar todos os dias e a motivar a equipa de colaboradores, para responder aos
problemas e às necessidades das pessoas, à valorização do território e à afirmação
de Almodôvar, hoje e no futuro.
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