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Exmo. Sr.

Acusamos  a  recepção  da  V/Ofício  acima referido  e  do  anexo  junto,  e, 
somos a expressar  o nosso desacordo com a V.  decisão em arquivar  o 
Processo  R-5593/08  (A1)  uma  vez  que  só  pode  ter  sido  tomada  por 
equívoco e a razão da nossa queixa não foi satisfeita.

Afirmávamos a 2/10/2008 que às cartas dirigidas à Câmara de Olhão não 
tínhamos obtido “qualquer resposta, ao fim de 21 dias”  e ainda hoje é isso 
que se  verifica,  a  CMO não respondeu aos  cidadãos  membros  do SO!, 
respondeu  sim  à  Provedoria  da  Justiça,  “por  fim,  ao  cabo  de  várias 
insistências”, (cit.v.) com a criação de confusão através de uma inverdade.

Contrariamente ao que é afirmado pela Sr.ª Dra. Conceição Godinho, chefe 
da Divisão de Assuntos Jurídicos e Fiscalização, o Sr. Presidente da Câmara 
M.  de  Olhão,  Eng.  Francisco  José  Fernandes  Leal  não  deu  qualquer 
“esclarecimentos e informações … aos representantes do Movimento que  
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fazem parte  da Assembleia  Municipal  de  Olhão,  grupo parlamentar  do 
partido  comunista  português,  na  última  Reunião  da  Assembleia  
Extraordinária, realizada aos 27/11/2008”, simplesmente porque o Somos 
Olhão! não tem, nem teve, qualquer representante na dita Assembleia, 
portanto nem dentro nem fora de qualquer grupo parlamentar. 

No mínimo, foi confusão do Sr. Presidente. 

O que é facto, é que a Câmara de Olhão ainda não respondeu, até esta 
data, aos cidadãos que no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos, a 
pedido  por  escrito  e  entregue  por  mão,  com  recibo,  de  informação 
constante em documentos públicos,  contrariando a lei,  desnecessário é 
enumerá-la.

Somos a solicitar a reapreciação do Processo em causa.

Atentamente

SO!

______________________________________
António F. Terramoto

Prolongamento à Rua de Olivença, Lote 6 r/c Esq.
8700-509            Olhão

BI nº: 2047757

___________________________________________
Lourenço P. Mendonça

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 25 1º Dtº
8700-313 OLHÃO

BI nº: 1303133

                                                                       ____________________________________________
Raul M.Freitas Coelho

Av. Dr. Bernardino da Silva, 112
8700-300        Olhão

BI nº: 2185257
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