
 

 

 

COMUNICADO 

 

A verdade do posto de correios na Freguesia do Samouco 

 

No passado dia 1 de fevereiro, a Câmara Municipal de Alcochete publicou, no seu sitio da 

internet, uma notícia sobre a reunião do Sr. Presidente da Câmara com o membro do Conselho 

de Administração e da Comissão Executiva dos CTT, António Pedro Silva e a diretora e 

coordenadora da Rede de Lojas Sul da empresa, Helena Luísa Minhava, realizada no dia 30 de 

janeiro. 

Refere um excerto da notícia que “O presidente reiterou a importância de dotar a Freguesia de 

Samouco de igual loja, ao que António Pedro argumentou que os CTT procuraram estabelecer 

uma parceria com a Junta de Freguesia do Samouco, que manifestou indisponibilidade em 

ceder as suas instalações para a criação desse serviço, contrariamente ao que se verificou na 

Junta de Freguesia de São Francisco.” 

Perante este falso argumento, manifestou o executivo da Junta de Freguesia Samouco, através 

de email remitido no dia 6 de fevereiro, o seu desagrado e esclareceu o Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Alcochete da veracidade dos factos. 

Importa pois esclarecer a população e para isso passamos a transcrever o conteúdo do email 

remetido ao Sr. Presidente da Câmara Municipal: 

“Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcochete, 

Foi com profundo desagrado que constatámos a notícia publicada, no dia 1 de fevereiro, no 

sítio da internet da Câmara Municipal de Alcochete, relativamente ao assunto dos CTT. 

Desagrado, pois a mesma não corresponde à verdade. Desagrado, pois a Câmara Municipal 

não solicitou qualquer informação à Junta de Freguesia de Samouco sobre o argumento do 

membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva dos CTT, no que concerne à 

questão levantada em relação à nossa freguesia. 

Julgo que, perante tal argumentação, e antes de colocar a mesma em jeito de notícia, a única 

atitude digna e num relacionamento institucional normal, seria contactar a Junta de Freguesia 

e o seu executivo para constatar a sua veracidade. 

Mas, já que o Sr. Presidente da Câmara Municipal não o fez, entende o executivo desta Junta 

de Freguesia esclarecê-lo sobre as várias diligências por nós efetuadas. 



Desde a primeira hora o executivo da Junta de Freguesia de Samouco tem sido parte da 

solução e não do problema.  

Parte da solução pois, logo na primeira abordagem efetuada com os responsáveis dos CTT, e 

mesmo sendo contra os nossos princípios, pois entendemos que compete a esta entidade 

prestar um efetivo serviço público, disponibilizámos as instalações e equipamentos da Junta de 

Freguesia para que o fosse instalado um posto na nossa freguesia. Para que tal fosse exequível 

bastava os CTT disponibilizarem o(s) funcionário(s) para assegurar o serviço, facto este que 

recusaram.  

Parte da solução pois, perante esta recusa, disponibilizámo-nos para encontrar uma solução 

que passaria por um estabelecimento comercial. Neste sentido, a situação que se veio a 

encontrar, ou seja, a instalação do posto na papelaria existente na nossa vila, foi por nós 

encontrada junto da exploradora daquele estabelecimento. 

Parte da solução pois, no mês de abril do ano de 2017, após termos conhecimento do fim 

deste serviço na referida papelaria, solicitámos uma reunião de emergência com os 

responsáveis dos CTT, afim de encontrarmos uma nova solução. Após esta reunião, realizada 

com o Dr. José Brito, na qualidade de Diretor de Área Comercial Parceiros Sul e Madeira dos 

CTT, desenvolvemos diversos contactos com outros estabelecimentos comerciais, tendo 

servido de intermediários entre os exploradores e os responsáveis dos CTT. 

Dos referidos contactos resultou a disponibilidade por parte da exploradora do estabelecimento 

Salão de Chá Lurdes, não se tendo o mesmo concretizado por intransigência dos CTT quanto ao 

dia de encerramento para descanso do pessoal. Se num primeiro momento estava tudo 

acordado quanto à efetivação da instalação do posto de CTT naquele estabelecimento, num 

segundo momento, e após Junta de Freguesia ter encontrado um local para que a exploradora 

efetuasse a necessária formação, veio a administração dos CTT imiscuir-se no serviço e na 

gestão diária do estabelecimento, querendo impossibilitar que o mesmo encerrasse à quinta-

feira como habitual. Perante esta atitude, e como seria lógico, a exploradora recusou esta 

exigência, não se concretizando assim a referida instalação. 

De imediato, efetuámos diligências junto da responsável pela Farmácia Póvoas Godinho, que 

mostrou total disponibilidade para ser parte da solução, tendo a Junta de Freguesia, uma vez 

mais, intermediado os contactos entre esta entidade e os CTT. Perante o nível de exigência 

colocado pelos responsáveis dos CTT resultou também a recusa por parte da referida farmácia 

em acolher a instalação do referido posto. 

Perante estes factos, ficámos perplexos quando o Dr. José Brito nos informa que já teria uma 

solução que passaria pela instalação do posto de correios no hipermercado Continente no 

Montijo. Apresentava esta como uma solução muito vantajosa pelo facto da curta distância 

com a vila do Samouco. De imediato, manifestou o executivo da Junta de Freguesia, a sua 

perplexidade e descontentamento pois esta solução não iria satisfazer a nossa população. 

Saiba Sr. Presidente, que a Junta de Freguesia tudo tem tentado para que a instalação de um 

posto de correios na nossa vila seja uma realidade, o mesmo não posso dizer por parte da 

administração dos CTT. 



Sr. Presidente, de acordo com a informação e esclarecimento que lhe remeto, pode constatar 

que o argumento remetido pelo membro do Conselho de Administração dos CTT não 

corresponde à verdade.  

Esta era a informação que gostaria de lhe ter prestado, caso me tivesse sido solicitada, antes 

de colocar falsos argumentos na notícia que consta no sitio da internet da Câmara Municipal 

de Alcochete. 

Neste sentido, e tendo em consideração que pugnará por um esclarecimento sério e verídico, 

solicito que a Câmara Municipal de Alcochete proceda à necessária correção da notícia. 

Sr. Presidente, saiba que poderá contar com a Junta de Freguesia de Samouco para continuar 

a diligenciar junto da administração dos CTT a existência de um Posto de Correios na nossa 

freguesia. É isso que faremos, é por isso que pugnaremos.  

Na certeza que hoje ficou mais esclarecido, que hoje tem em sua posse a veracidade dos 

factos e que irá proceder à necessária correção da notícia, e estando disponível para todos os 

esclarecimentos adicionais que entenda por útil solicitar, apresento os melhores 

cumprimentos. 

O Presidente da Junta de Freguesia do Samouco 

Pedro Jorge Marcelino Ferreira” 

Perante este esclarecimento, ficou o executivo da Junta de Freguesia de Samouco ainda mais 

desagradado com a resposta remetida pelo Gabinete do Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

através de e-mail datado de 7 de fevereiro. 

Refere a mesma que “até ao momento não dispomos de motivos para colocar em causa as 

considerações do Administrador, que são, naturalmente, da sua inteira responsabilidade.” 

Salienta que “apesar de não constar da ordem de trabalho desta reunião, ainda assim quis o 

Senhor Presidente aproveitar a oportunidade e reiterar a necessidade dos CTT assumirem um 

posto de serviço na Freguesia do Samouco.” 

Agradece à Junta de Freguesia “a cronologia dos acontecimentos, cuja informação nela 

contida, caso tivesse sido prestada atempadamente, teria dado um contributo importante para 

a reunião, anteriormente referida.” 

Refere ainda “que o esclarecimento publicado no sítio da câmara municipal de Alcochete é 

factual, na medida em que reflete o que foi proferido na respetiva reunião, pugnando esta 

edilidade pela transparência e seriedade quer no conteúdo da reunião quer no comunicado 

emitido.” 

Perante o exposto, e constatando que a Câmara Municipal, mesmo tendo em sua posse toda a 

verdade dos factos relativamente aos CTT na freguesia de Samouco, não procurou informar a 

população de forma transparente e séria, reiterou o executivo da Junta de Freguesia, através 

de email, no dia 12 de fevereiro, o seu desagrado junto daquela edilidade, o qual passamos a 

transcrever: 

“Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alcochete, 

 



Permita-me reiterar o desagrado perante este assunto.  

 

Desagrado que é ainda maior pela resposta enviada pelo seu gabinete, a qual lamentamos, 

pois pugnar pela transparência e seriedade era, após o envio dos factos apresentados pelo 

executivo da Junta de Freguesia de Samouco, dever da Câmara Municipal de Alcochete 

informar a população de tudo o que se tem passado na nossa freguesia em relação aos CTT. 

 

De lamentar as razões que apresenta na sua resposta pois, como queria ter informação 

atempada se, ao mesmo tempo, este assunto não constava na ordem de trabalho da reunião 

que efetuou com a administração dos CTT? 

 

Não seria mais correto, ser V/Exa. a solicitar a informação? Certamente sabe que sim, mas terá 

as suas razões para não o ter feito. 

 

Mas, mesmo após a reunião e antes de colocar a informação no sitio da internet da Câmara 

Municipal, não seria mais correrto solicitar informação ao executivo da Junta de Freguesia? 

Certamente sabe que sim mas, uma vez mais, terá as suas razões para não o ter feito. 

 

Saiba Sr. Presidente, que não permitiremos que a idoneidade do executivo da Junta de 

Freguesia seja colocada em causa.  

 

Saiba Sr. Presidente, que pugnaremos pela seriedade e transparência da informação e que 

iremos comunicar a veracidade dos factos à população, pois isso a Câmara Municipal não o 

fez. Esta é a nossa forma de estar, esta é única forma que concebemos estar no poder local 

democrático. 

 

Saiba Sr. Presidente, que continuaremos a diligenciar junto da administração dos CTT a 

existência de um Posto de Correios na nossa freguesia. Assim queiram os CTT, entidade 

privada a quem compete prestar um verdadeiro serviço público, analisar esta situação de 

forma séria e serem parte da solução e não do problema.  

 

Com os melhores cumprimentos 

 

O Presidente da Junta de Freguesia de Samouco 

 

Pedro Jorge Marcelino Ferreira” 

 

Porque esta continuará a ser a nossa forma de atuar, porque continuaremos a pugnar pela 

transparência e seriedade da informação, pode a população continuar a contar com um 

executivo de Junta de Freguesia idóneo, interventivo, determinado, disponível, responsável e 

reivindicativo, que lutará pelos interesses da população de forma clara. 

 

Samouco 13 de fevereiro de 2018 

 

O Executivo da Junta de Freguesia de Samouco 


