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ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  
 

DE PALMELA REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2011 
 

 
 

ACTA Nº  16 
 
 
 Aos vinte e seis dias do mês de Maio de dois mil e onze, pelas 21,15 horas, no Auditório 
da Biblioteca Municipal em Palmela, realizou-se uma sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal do Município de Palmela, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 
 
1 – Atribuição da Medalha de Honra do concelho de Palmela e da Medalha 
Municipal de Mérito 2011 
 
 

 A Mesa foi constituída pelo seu Presidente, Victor Manuel Barrocas Borrego e pelo 
Secretário Simplício Joaquim Guerra Piteira.  
 
 Feita a chamada verificou-se a falta de: 
 

• Sra. Antonieta Sobral da CDU 
• Sra. Cecília Sousa da CDU 
• Sr. José Braz Pinto do PS 
• Sra. Carla Oliveira do PS 
• Sra. Ana Sartóris do BE 
 

Presentes, em representação do Executivo Camarário: 
 

• Sra. Presidente Ana Teresa Vicente 
• Sra. Vereadora Adília Candeias 
• Sr. Vereador Adilo Costa 
• Sr. Vereador Fonseca Ferreira 
• Sra. Vereadora Maria da Natividade Coelho 

 
 
Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa informa que: 
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• Sr. José Braz Pinto apresentou pedido de suspensão de mandato, por motivos de 
saúde, de 01 de Maio a 01 de Agosto. Coloca o pedido à apreciação do Plenário não 
tendo merecido qualquer comentário.  

      Em sua substituição foi convocado o Sr. Raul Manuel Ribeiro Pinto Cristóvão que se 
  encontra presente e irá tomar posse. 
 
• Sra. Julieta da Fonseca Rodrigues irá tomar posse em substituição do Sr. Carlos 

Alberto Martins na sequência do pedido de suspensão de mandato apresentado na 
sessão de 28.04.2011. 
 

 De imediato procedeu-se à tomada de posse dos Membros Raul Manuel Ribeiro Pinto 
Cristóvão e Julieta da Fonseca Rodrigues que após juramento de honra e assinadas as 
respectivas actas, que ficarão apensas à presente, foram considerados empossados no cargo. 

 
 Solicita aprovação em minuta do ponto que irá ser discutido, para poder produzir efeitos 
imediatos.  
 

Sra. Carla Oliveira do PS iniciou participação nos trabalhos cerca das 21,18 horas. 
 

 Sr. Presidente da Mesa informa que por se tratar de uma sessão extraordinária não 
haverá lugar à intervenção do público. 

Antes de entrar no dar início ao Período da Ordem do Dia gostaria de dar conta da notícia 
dum acidente que vitimou um jovem bombeiro Ricardo Gomes, de 23 anos, da Corporação de 
Pinhal Novo. Não vai solicitar nenhum minuto de silêncio mas apenas pedir para que todos os 
presentes reflictam e recordem a sua memória porque certamente seria um jovem alegre e 
disponível para a vida. Em nome do órgão a que preside apresenta as mais sentidas condolências 
a toda a família. 

De imediato dá início ao Período da Ordem do Dia. 
 
 
 

 1 – Atribuição da Medalha de Honra do concelho de Palmela e da 
Medalha Municipal de Mérito 2011 
 
 Sr. Presidente da Mesa dá a palavra à Sra. Presidente da Câmara. 
 
 Sra. Presidente da Câmara apresenta cumprimentos a todos os presentes. 
 Á semelhança do que tem sido feito em anos anteriores submete-se à Assembleia 
Municipal a proposta que foi aprovada em reunião de Câmara, pelo que gostaria de sublinhar 
alguns dos aspectos da atribuição das medalhas. 
 Estabeleceram como objectivo do ano atribuir ao Município de S.Filipe a Medalha de Honra 
do concelho de Palmela, proposta que se funda na relação de geminação que tem sido 
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desenvolvida ao longo de quinze anos. Deste modo entenderam que o parceiro de cooperação e 
geminação tem sido uma instituição que tem sabido valorizar o projecto em curso e assim 
valorizado o nome de Palmela, das suas instituições, da sua comunidade e de muitos dos seus 
parceiros. Quem teve oportunidade de conhecer S.Filipe sabe que quando se fala do nome de 
Palmela é algo que é profundamente reconhecido naquele meio, com enorme sentimento de 
gratidão e de trabalho comum.  
 No âmbito da Medalha de Mérito definiram-se sectores ou áreas de actividade que são 
importantes e marcam a vida do concelho, podendo assim distinguir o trabalho feito com 
condecorações municipais. Como áreas de actividades foram escolhidas o voluntariado no ano 
em que assinala a importância do voluntariado, a economia local tão importante para o 
desenvolvimento do concelho e sua afirmação no país e também junto de outros países e 
parceiros internacionais, a cultura e o desporto áreas em que se tem contribuído para o 
desenvolvimento dos cidadãos e onde tem havido reconhecimento com conquista de medalhas 
em várias actividades. 
 Numa passagem muito sumária pelos nomes e medalhas, e de forma sintética, informa 
que na área do voluntariado e apoio social foi aprovada a Medalha Grau Ouro para: 

• Banco Alimentar Contra a Fome da Península de Setúbal, que tem um trabalho muito 
importante na região e particularmente no concelho onde se encontra instalado;  

• Celeste André, do Grupo Sócio-Caritativo da Paróquia de Poceirão, pelo trabalho na 
área; 

• Francisco Batista, da Associação Humanitária dos Bombeiros de Pinhal Novo, a título 
póstumo, um dos seus sócios fundadores e primeiro Comandante; 

• José António Vieira, da Associação de Convívio para Idosos de Cabanas presidente da 
direcção desde a sua fundação, com um trabalho reconhecido em prol da comunidade;  

• Maria Natizalda Mendes, enfermeira reformada ao serviço da Associação de Idosos de 
Palmela de que também é sócia há alguns anos, com muito trabalho na comunidade 
fora da instituição; 

• Maria Rosa Ricardo, da Associação de Dadores de Sangue de Pinhal Novo, com um 
trabalho voluntário significativo ao serviço da comunidade; 

• Rogério Soares, um dos sócios fundadores da Associação de Bombeiros de Águas de 
Moura;  

• Rosa Albino, da União Sol Crescente de Marateca e do Grupo Sócio-Caritativo da 
Paróquia de S.Pedro de Marateca, com um trabalho voluntário ao serviço da 
comunidade sobejamente reconhecido;  

• Vasco Machado, sócio fundador da Associação Humanitária dos Bombeiros de 
Palmela, com um trabalho muito reconhecido na comunidade. 

 
 Refere que alguns dos currículos estão incompletos porque os dados chegaram 
tardiamente para a reunião de Câmara, mas até à cerimónia todos estarão completos. 
 
 Sra. Cecília Sousa da CDU iniciou participação nos trabalhos cerca das 21,23 horas. 
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 Na área da cultura, foi aprovada a Medalha Grau Ouro para: 

• Jorge Salgueiro, jovem que iniciou a sua actividade associativa e estudos musicais na 
Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros” e que se distinguiu em vários outras 
instituições e no mundo com muitas obras feitas e reconhecidas. 

 
 No Grau Prata para: 

• Grupo Coral Ausentes do Alentejo, pelo seu trabalho continuado ao longo de vinte e 
seis anos; 

• Passos e Compassos – Associação para a Divulgação e Desenvolvimento das Artes do 
Espectáculo, mais conhecida por Dançarte companhia residente no cine teatro S. João, 
num trabalho ímpar e continuado no concelho desde que iniciou actividade na área da 
dança; 

• Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo, pelos seus vinte e cinco anos de 
actividade continuada. 

 
 Na área da cultura, foi aprovada a Medalha Grau Ouro para: 

• Isidoro Fortuna, um dos mais destacados e reconhecidos produtores de Queijo de 
Azeitão e ligado a várias iniciativas na freguesia de Quinta do Anjo que valorizaram o 
produto; 

• Jaime Quendera, um dos enólogos mais conhecidos no concelho pelo conjunto de 
prémios nacionais e internacionais recebidos pelo seu trabalho ao serviço da Casa 
Ermelinda Freitas mas também de outras adegas do concelho e da Cooperativa 
Agrícola de Pegões;  

• Salvador Novo, agricultor e fundador da Liga dos Pequenos e Médios Agricultores do 
concelho de Palmela e também fundador da Associação de Agricultores do Distrito de 
Setúbal, instituição que tem desenvolvido um trabalho a favor dos pequenos e médios 
agricultores do concelho e a favor da agricultura. 

 
 No Grau Prata para: 

• Filipe Cardoso, jovem enólogo do concelho ao serviço da Sivipa; 
• Rui Miguel Lobo, enólogo e sócio fundador da Casa Assis Lobo. 

 
 Na área do desporto, foi aprovada a Medalha Grau Ouro para: 

• Fernando Marques, que viveu a sua vida durante longos anos como treinador de 
atletismo e ainda praticante da modalidade;  

• João Ferreira, como treinador na área do atletismo e com um trabalho relevante no 
concelho ao serviço do Quintajense;  
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• Jorge Grave, enquanto atleta na área do atletismo concretamente nos lançamentos 
onde tem tido diversos títulos recebidos, tendo iniciado a sua actividade no Quintajense 
e sendo actualmente atleta do Sporting; 

• Octávio Machado, pela prática desportiva e enquanto treinador na área do futebol. 
 

 No Grau Prata para: 
• Ana Rita Carriço e Fábio Calvo, do Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz na 

modalidade de dança desportiva, que sendo jovens de 15 e 16 já se consagraram 
campeões por diversas vezes nesta actividade; 

• Rafael Reis, ciclista de relevo na sua geração e promissor atleta já com troféus e 
momentos de glória na sua carreira;  

• Simone Fragoso, jovem de Palmela que se distinguiu na natação adaptada tendo 
passado por momentos e encontros internacionais muito importantes, nomeadamente 
Jogos Olímpicos. 

 
 No Grau Cobre para: 

• Andreia Zeferino, Carina Gouveia e Jenny Futchmeyer, jovens com destaque na área 
do judo em representação da SFUA – Sociedade Filarmónica União Agrícola de Pinhal 
Novo. 

 
 Para terminar gostaria de referir que esta proposta final foi amplamente discutida e 
aprovada, por unanimidade, pela Comissão Municipal de Condecorações que como é habitual se 
reuniu para o efeito. 
 
 Sr. Presidente da Mesa pergunta se algum Sr. Membro pretende intervir. Não havendo 
intervenções por parte do Plenário pergunta à Sra. Presidente da Câmara se pretende acrescentar 
mais alguma coisa à sua intervenção. 
 
 Sra. Presidente da Câmara agradece a disponibilidade da Assembleia Municipal para 
uma sessão extraordinária para apreciar o tema. 
 

 Não havendo mais intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação 
tendo sido aprovada, por unanimidade, com 24 votos a favor (14 da CDU, 6 do PS, 2 do PSD e 2 
do CDS/PP). Aprovado em minuta. 
 
 Antes de terminarem os trabalhos o Sr. Presidente da Mesa dá a palavra à Sra. 
Presidente da Câmara para um esclarecimento. 
 
 Sra. Presidente da Câmara, aproveitando a presença dos Srs. Membros da Assembleia e 
não podendo ainda anunciá-lo formalmente, porque reunirá no dia a seguir com os Bombeiros de 
Palmela que têm a responsabilidade de organizar o programa central das Comemorações do Dia 
do Bombeiros de que constava no próximo fim de semana com um simulacro no sábado, sessão 
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solene e almoço convívio no domingo, irá propor o cancelamento das comemorações do próximo 
domingo atendendo ao falecimento do jovem bombeiro já referido pelo Sr. Presidente da Mesa.  
 
 

Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a sessão cerca das 21,35horas, 
tendo sido lavrada a presente acta que eu Simplício Joaquim Guerra Piteira, redigi e subscrevi. 

 
 

 
       

Palmela, 26 de Maio de 2011 


