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Entrevista com Francisco Amaral, Presidente da Câmara Municipal de Castro Marim:

“Sou autarca e, como tal, quero que as 
pessoas sejam felizes e vivam durante 
mais anos com qualidade de vida”
O que leva um médico, profissão e carreira tão difícil de cons-
truir, a optar pelo exercício autárquico?
Temos que recuar no tempo, até aos anos 90, altura em que era mé-
dico na serra algarvia e me sentia frustrado… Quando passava uma 
receita a um utente que vinha à minha consulta – e normalmente des-
locavam-se quilómetros a pé, oriundos de várias povoações disper-
sas, de burro, de cavalo ou motorizada - não sabia quando a iriam 
aviar… Habitualmente, o doente ia para casa e esperava que alguém 
da sua povoação fosse um dia à farmácia da vila mais próxima, o que 
podia demorar três, quatro ou cinco dias… Confesso que desconheço 
quantas pessoas morreram à espera de uma receita, como sucedia 
em casos de pneumonia, dadas as precárias condições de habitabili-
dade ou alimentação… Se pedisse um exame auxiliar de diagnóstico, 
não sabia onde, quando e como o doente o ia fazer, o mesmo sucedia 
se encaminhasse um doente para uma consulta externa de especiali-
dade no Hospital de Faro… O confronto com estas frustrações consti-
tuiu um importante contributo para que tomasse a decisão de ser au-
tarca e candidatei-me em 1993.

É o mais antigo autarca do país, 
tendo ganho todas as elei-

ções…
Sim, ganhei sempre. E, 

como autarca, resolvi 
todos esses proble-
mas. Inclusive, dispo-
nibilizei uma carrinha, 
à porta do centro de 
saúde, para levar as 
pessoas à farmácia e 
devolvê-las a casa; 

disponibilizei um autocarro para transportar as pessoas ao Hospital 
de Faro para realizarem exames auxiliares de diagnóstico e consul-
tas de especialidade; celebrei protocolos com a administração hos-
pitalar, com laboratórios de análises clínicas; criei a primeira unida-
de móvel do país, fiz as primeiras campanhas de vacinação em 
massa contra a gripe do país, desenvolvi um programa pioneiro de 
combate à surdez severa… Em 1999, numa decisão polémica, levei 
70 pessoas a uma clínica privada em Faro que aguardavam há 
mais de quatro anos uma operação às cataratas, algumas já com-
pletamente invisuais. Lembro que a ministra da saúde de então re-
clamava que eu perdesse o mandato por me estar a imiscuir numa 
área que considerava não ser da minha competência… E cheguei a 
afirmar que teria muito gosto em perder o mandato por essa causa. 
Passados três meses, a ministra já não o era e, passados 25 anos, 
eu ainda estou aqui. No caso particular das dependências, tive 
uma dúzia de toxicodependentes, consumidores de cocaína e de 
heroína que iam abastecer-se a um “supermercado” em Isla Cristi-
na, os quais cheguei a ir buscar ao local de tráfico. Metade dessa 
dúzia morreu. No meio disto tudo, não sei onde acaba o médico e 
começa o autarca. Mas diria que, antes de mim, os autarcas preo-
cupavam-se com os resíduos sólidos, com o saneamento básico, 
com as estradas… Estas áreas, como a saúde e a ação social 
eram-lhes interditas.

Nessa altura, era autarca no município de Alcoutim que, entretan-
to, “troca” por Castro Marim… Os problemas eram os mesmos?
Ao fim de 20 anos, surge a lei de limitação de mandatos e o meu 
colega de Castro Marim, que se candidatou a Tavira, convenceu-
-me a candidatar-me a Castro Marim, numa altura em que eu pre-
tendia voltar à medicina. Confesso que não conhecia o território 
mas as pessoas ouviam falar que havia um médico e autarca de Al-
coutim que fez umas coisas e voltei a merecer a sua confiança. En-
contrei uma câmara muito mal organizada, com poucos funcioná-
rios, equipamento obsoleto… Fiquei admirado como, em pleno sé-
culo XXI, numa Europa civilizada, havia populações que não ti-
nham água potável canalizada nas suas casas. Essa foi a minha 

Programa de Combate à Obesidade
Sensível à problemática da obesidade e das dificuldades que o ci-
dadão comum encontra perante esta doença, considerada pela Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS), a pandemia do século XXI, 
especialmente, na falta de resposta efetiva do Sistema Nacional 
de Saúde, o Município de Castro Marim disponibiliza aos seus mu-
nícipes o seu Programa de Combate à Obesidade.

“Cada concelho representa uma realidade 
individual e distinta e determinadas 

especificidades. Para o bem e para o mal”. 
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primeira batalha e encontra-se bem encaminhada para, no final 
deste mandato, estar completamente resolvida. Imagine-se um ido-
so, com 80 anos, ir com um balde ao fontanário… Mas há que real-
çar que cheguei a este exercício em plena crise económico finan-
ceira e deparei-me com dezenas casais desempregados. Tive que 
criar programas para o auxílio ao pagamento de rendas de casas, 
sem os quais as pessoas iriam viver para “debaixo da ponte”… 

Entretanto, lança uma das suas bandeiras, o programa de comba-
te ao tabagismo…
Sim, algo idêntico ao que já havia feito em Alcoutim. Uma das ra-
zões, para a além da mais óbvia, relacionada com ganhos em saú-
de, foi constatar que havia muita gente a gastar metade do seu or-
denado em tabaco. Valeu a pena e tenho muita gente que deixou 
de fumar há cinco anos e poupou cerca de dez mil euros… Por ou-
tro lado, existe uma área que valorizo muito: Tudo o que uma autar-
quia investe em desporto é pouco. Aliás, não conheço nada melhor 
para combater as toxicodependências do que o desporto. Quando 
cheguei a Castro Marim, ninguém praticava porque, simplesmente, 
não havia oferta. Em Alcoutim tinha feito duas boas apostas, na ca-
noagem, com 50 jovens a praticarem no rio, e no futsal. Em Castro 
Marim, tenho hoje 140 crianças e jovens a praticar futsal em oito 
equipas… Os clubes e IPSS locais são hoje parceiros indispensá-
veis da câmara. Outra aposta reside na construção de ciclovias. 
Pretendo ligar Castro Marim a Vila Real de Santo António e outros 
territórios com ciclovias e vias pedonais. Estamos a adjudicar um 
passadiço na frente de mar orçado em um milhão de euros e já fi-
nanciado para potenciar que as pessoas andem a pé…

Como classifica a relação com as juntas de freguesia do conce-
lho?
É óptima, sempre foi e, tal como os clubes e IPSS, são parceiros in-
dispensáveis. 

Se tivesse um envelope financeiro adequado, o que mais faria?
Acima de tudo, quero que as pessoas sejam felizes e vivam duran-
te mais anos com qualidade de vida. Daí que, partindo de um diag-
nóstico das principais causas de morte em Portugal, em que cons-
tato que as pessoas morrem de AVC, enfartes, cancro, tenho que 

perceber o que está por detrás de tudo isto. E existem fatores que 
podem ser influenciados e alterados, como o tabagismo, as restan-
tes dependências, a obesidade, para a qual temos igualmente um 
programa muito interessante na autarquia… Se atacarmos os fato-
res de risco, as pessoas vivem mais anos, com mais qualidade de 
vida e mais felizes. O desígnio de um autarca tem que ser ver o seu 
povo feliz. Ainda em Alcoutim, na área do alcoolismo, celebrei um 
protocolo com o Centro Regional de Alcoologia de Lisboa, cujo di-
retor, Dr. Domingos Neto, foi meu professor de psiquiatria, ao abri-
go do qual os doentes alcoólicos eram aqui internados e tratados. 
Também celebrei uma parceria com o CAT de Olhão, ao abrigo da 
qual psicólogos daquela instituição ensinavam as mulheres dos 
doentes alcoólicos a lidarem com a situação e potenciarem o trata-
mento dos seus maridos… É dificílimo mas conseguiam-se resulta-
dos…

Como encara um processo de descentralização em que a escola 
passa a ser verdadeiramente uma competência do poder local?
Na minha opinião, esta descentralização ainda não é a que verda-
deiramente faz falta. Dá a ideia de que os presidentes de câmara 
são empreiteiros da construção civil e tomam conta das escolas 
para arranjar as paredes, o mesmo sucede com a área da saúde… 
Um autarca não serve apenas para isso mas sim para delinear uma 
estratégia também de saúde, em consonância com os serviços de 
saúde, o mesmo com a educação… Estas áreas têm que funcionar 
de uma vez por todas em articulação. Não podem continuar a exis-
tir as capelinhas da segurança social, da educação, da saúde… re-
pare: O que seria da cultura se não fossem as autarquias? E já 
agora para terminar dizer, a vida de um autarca é resolver os pro-
blemas das pessoas, e por isso sou um homem feliz se conseguir 
fazer feliz os outros.

Unidade Móvel de Saúde
A UMS serve diariamente uma centena de povoações dispersas e 
isoladas no interior do concelho de Castro Marim, levando cuida-
dos médicos ao domicílio de uma população mais vulnerável e frá-
gil, promovendo um acompanhamento mais assíduo e próximo, 
com um maior tempo para a avaliação da situação clínica, permi-
tindo integrar o doente na sua realidade habitacional, familiar e so-
cial. Desenvolvido em articulação com a St. Casa da Misericórdia 
de Castro Marim e com os serviços de saúde locais. 

“Não sei onde acaba o médico e começa o 
autarca. Todos os dias sou os dois, num 

contexto que se articula e complementa”.

“ O combate ao consumo nocivo do álcool 
será o novo projecto”


