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Mandato 2009/2013 

Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Palmela 

Realizada no dia 12 de setembro de 2013 

Ata N.º 34 

 

No dia doze de setembro de dois mil e treze, pelas vinte e uma horas e vinte e cinco minutos, no Auditório 
da Biblioteca Municipal em Palmela, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal do Município de Palmela, 
com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

Ponto Um – Informação da Presidente da Câmara acerca da atividade municipal, de acordo com o disposto 
na alínea e) número um do artigo quinquagésimo terceiro da Lei cento e sessenta e nove de mil novecentos 
e noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada pela Lei número cinco-A de dois mil e dois, de onze de 
janeiro; 

Ponto Dois – Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais; 

Ponto Três – Regulamento Municipal do Uso Fogo; 

Ponto Quatro – Regulamento das Hortas Comunitárias do Concelho de Palmela; 

Ponto Cinco – Desafetação do domínio público de parcela de terreno com a área de 6.415,00 m2 [seis mil, 
quatrocentos e quinze metros quadrados], em Quinta do Anjo, Freguesia de Quinta do Anjo; 

Ponto Seis – Reconhecimento do relevante interesse público na área do Município para efeitos de isenção 
de pagamento de taxas municipais de edificação, Reqte: Associação de Moradores da Quinta da Marquesa II 
– 1ª. Fase, Procº. E-248/09, Local: Rua Florbela Espanca, n.º 1, Marquesa II – 1ª Fase, Quinta do Anjo; 

Ponto Sete – Reconhecimento do relevante interesse público na área do Município para efeitos de isenção 
de pagamento de taxas municipais de edificação, Reqte: Santa Casa da Misericórdia de Palmela, Reqte: E-
131/96, Local: Avenida dos Bombeiros Voluntários, Palmela; 

Ponto Oito – Declaração do relevante interesse público das ações a desenvolver nas instalações da 
ADREPAL [ - Espaço Fortuna Artes e Ofícios] e nas do Teatro “O Bando”. 

 

A Mesa foi constituída pelo seu Presidente, Sr. Vítor Manuel Barrocas Borrego, pelo Primeiro Secretário, Sr. 
Simplício Joaquim Guerra Piteira e pelo Segundo Secretário, Sr. Mário Chitas Lança. 

 

Feita a chamada verificou-se a ausência de: 

• Sr. Joaquim Silvino Pato Caçoete da Coligação Democrática Unitária (CDU); 

• Sra. Teresa Marta Oliveira Santos Joaquim do Partido Social Democrata (PSD). 

 

Em representação do Executivo Camarário estiveram presentes: 

• Sra. Presidente Ana Teresa Vicente; 

• Sr. Vereador Álvaro Amaro; 

• Sra. Vereadora Adília Candeias; 

• Sr. Vereador Adilo Costa; 

• Sr. Vereador Luís Miguel Calha; 

• Sr. Vereador José Carlos Sousa; 

• Sra. Vereadora Maria da Natividade Coelho. 
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Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa informou que o Sr. Pedro Gonçalo da Ponte 
Marques Taleço do Partido Socialista (PS) justificou a ausência à sessão de vinte e cinco de junho de 
dois mil e treze, por motivos de saúde, tendo a falta sido considerada justificada. 

 

Solicitou o Sr. Presidente da Mesa a aprovação em minuta dos pontos que iriam ser discutidos, para 
poderem produzir efeitos imediatos. 

 

Agradecendo a presença do público, o Sr. Presidente da Mesa informou que, tratando-se de uma sessão 
ordinária, haverá seguidamente um período destinado à sua intervenção. 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Estamos no Período que é de Antes da Ordem do Dia, com a palavra aos Srs. Munícipes a quem 
cumprimento uma vez mais e pergunto se querem fazer alguma intervenção?” 

 

Intervenção do Sr. Bruno Grazina, Coordenador da Juventude Socialista (JS) de Palmela 

“Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. e Srs. Deputados Municipais, Sra. Presidente da Câmara, 
Sras. e Srs. Vereadores, Sras. e Srs. Membros da Comunicação Social, Sras. e Srs. Munícipes. 

É com todo o gosto que aparecemos mais uma vez nesta última Assembleia Municipal deste mandato, tal 
como foi hábito em quase todas as Assembleias que decorreram. Estamos aqui hoje, para lamentar a falta 
de coerência dos eleitos da CDU, ao rejeitarem sistematicamente durante o mandato propostas da JS para a 
implementação do Conselho Municipal de Juventude e a dois meses das eleições, optarem pela 
implementação deste órgão, numa altura em que a conjuntura de eleições não é favorável a um processo de 
implementação de forma célere, cuidada e consistente. 

Repudiamos também a rejeição do Executivo CDU da recomendação de implementação do Cartão Jovem 
Municipal aprovada por esta Assembleia Municipal, afirmando que não é uma questão prioritária, quando 
surpreendentemente no Programa Eleitoral da CDU em dois mil e nove esta proposta surgia enquadrada no 
que afirmavam ser “Prioridades na Área da Juventude”. Lamentavelmente, ou os senhores mudaram de 
ideias ou mentiram deliberadamente aos eleitores. 

Lamentamos também a rejeição dum Programa de Arrendamento destinado em especial ao apoio de jovens 
e de famílias em situações de carência social e económica e agora, em tempo de eleições, terem o 
descaramento e o desplante de afirmar publicamente que irão aplicar semelhante programa como incentivo 
à fixação de população jovem. 

Assim se vê que as propostas que visavam a melhoria das condições e do bem-estar dos munícipes foram 
rejeitadas só por terem sido sugeridas e apresentadas pela JS. Assim se vê e comprova que mais que a 
preocupação com o bem-estar dos munícipes o que conta para os senhores e para as senhoras é sempre o 
eleitoralismo desmedido. Assim se vê a verdadeira face do PC [PCP – Partido Comunista Português]. Ao 
longo do último mandato...” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Oiça lá, depois daqui a nada tenho que o interromper, o que é desagradável.” 

 

O Sr. Bruno Grazina: 

“Posso? Posso começar? Posso continuar?” 
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O Sr. Presidente da Mesa: 

“Não. Pode falar de outra forma.” 

 

O Sr. Bruno Grazina: 

“Ok. Ao longo do último mandato estivemos presentes em muitas sessões... Posso falar? Posso?” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Não. É assim como lhe estou a dizer: deve falar como tem falado nas vezes anteriores e fazer uma 
intervenção como tem feito as anteriores. Está a perceber?” 

 

O Sr. Bruno Grazina: 

“Posso continuar?” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Pode, pode.” 

 

O Sr. Bruno Grazina: 

“Só gostava era que o senhor cumprisse as suas funções e que estabelecesse ordem na sala.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Ordem na sala começa por si.” 

 

O Sr. Bruno Grazina: 

“Tudo bem, tudo bem, mas enquanto não houver condições, portanto, agradecia...” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Enquanto o senhor não se comportar em condições também é provável. Vá.” 

 

O Sr. Bruno Grazina: 

“Ao longo do último mandato estivemos presentes em muitas sessões desta Assembleia onde procurámos 
mostrar que há jovens que não se limitam a aparecer. Que há jovens capazes de marcar pela diferença com 
uma atitude de encarar a política cara a cara, olhos nos olhos. Esta é a nossa resposta perante quem afirma 
de forma ignorante que a juventude fica em casa no sofá. Nestes últimos três anos, a juventude veio à 
Assembleia Municipal e creio que a cidadania pró-ativa foi a marca das nossas intervenções, alertas, 
sugestões e propostas. 

Agradeço em nome da nossa estrutura a todos os que nos apoiaram e incentivaram, deixando a promessa 
de que no próximo mandato iremos continuar com esta postura interventiva e de defesa pela causa pública. 
Senhores e senhoras muito obrigado. Boa noite.” 
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Pelas vinte e uma horas e vinte e oito minutos iniciou a participação nos trabalhos o Sr. Joaquim Caçoete 
da CDU. 

 

Solicitou a Sra. Presidente da Câmara autorização para responder. Concedida a autorização, a Sra. 
Presidente respondeu: 

“Penso que é uma questão que provavelmente um pouco diferente ou pelo menos é uma intervenção 
seguramente diferente das que vamos ouvir a seguir e, portanto, eu agradeço ao Sr. Presidente [da Mesa] 
que me tivesse dado a palavra para tratar desta questão em particular. 

E gostava agora de me dirigir ao Sr. Grazina, ao jovem Sr. Grazina, para lhe dizer “parabéns”. Sabe por quê? 
O senhor terá um futuro brilhante, seguramente, na política espetáculo, que o senhor e outros políticos 
como o senhor defendem. O senhor terá um futuro brilhante, por isso, parabéns. 

Voltando agora à questão da substância. Não precisava ter perdido tanto tempo, bastava ter perguntado 
porque a resposta que eu tenho para lhe dar é que o regulamento foi à Câmara Municipal [de Palmela - 
CMP], como sabe, foi a consulta pública, como sabe, e teve sugestões de alteração. E como teve sugestões 
de alteração, não sendo embora na nossa opinião alterações substantivas mas são sugestões que merecem 
ser analisadas e portanto deverá voltar à [CMP] para ser votado. De resto é muito interessante que o senhor 
que invoca a participação da juventude, curiosamente não teve nenhuma participação até na discussão 
pública deste regulamento, mas felizmente graças à participação de outros jovens que felizmente privilegiam 
a participação efetiva e não a participação espetáculo, felizmente nós viremos a ter um regulamento 
municipal. É tudo o que tenho a dizer.” 

 

Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa deu início ao Período Antes da Ordem do Dia. 

 

No seguimento, informou o Sr. Presidente da Mesa que foi presente à Mesa uma saudação do PS e duas 
moções, uma do Bloco de Esquerda (BE) e outra do PS. 

 

Saudação do PS “Queijo de Azeitão” 

Tomou a palavra a Sra. Julieta Rodrigues do PS para apresentar a saudação, que ficará apensa à ata, e 
que foi admitida por unanimidade, com vinte e cinco votos a favor (quinze da CDU, seis do PS, um do PSD, 
dois do CDS-PP [Centro Democrático e Social – Partido Popular] e um do BE). 

 

Pelas vinte e uma horas e trinta e quatro minutos iniciou a participação nos trabalhos a Sra. Teresa Marta 
Joaquim do PSD. 

 

Sobre a saudação intervieram: 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Boa noite Sr. Presidente [da Mesa], boa noite Srs. Secretários, boa noite Sra. Presidente da Câmara, caros 
Srs. Vereadores, boa noite colegas Deputados Municipais, Comunicação Social, público em geral. 

Relativamente a esta saudação estamos totalmente de acordo, mas aqui no ponto final sugerimos que seja 
alterada “A Bancada do Partido Socialista” e seja colocado e inserido no fundo ‘A Assembleia Municipal de 
Palmela’. Porque isto aqui é uma saudação apenas Socialista mas se é aqui proposta a votação, se é 
proposta a votação deverá ser aprovada pelas outras bancadas, sendo assim um documento que sai daqui 
em nome da Assembleia Municipal e não do PS.” 
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O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Muito boa noite Sr. Presidente [da Mesa], permita-me que na sua pessoa e para simplificar cumprimente 
todos os presentes. 

Dizer que em nome da Bancada da CDU subscrevemos esta moção. Congratulamo-nos naturalmente por 
este êxito que não é um êxito individual apenas, é um êxito coletivo de todo um trabalho que os produtores 
de leite, os produtores das queijarias têm feito, um trabalho que tem merecido um apoio muito importante 
da [CMP] e também da Junta de Freguesia, naturalmente cada um dentro das suas competências, e esse 
tem sido um elemento importante, sendo que o fundamental é o trabalho dos produtores, produtores do 
leite e produtores do queijo. 

Há algumas dificuldades que são preocupantes, há algumas contradições que são naturais e inevitáveis, 
nomeadamente, na definição do custo do preço do leite entre os produtores ovelheiros e os produtores de 
queijo/queijarias. E há, sobretudo, uma dificuldade acrescida e que merecerá uma reflexão e merece da 
parte das associações. Nós neste momento temos cerca de quarenta por cento menos de ovelheiros e 
menos cerca de cinquenta por cento de ovelhas. Isto porque há alguma concentração, que mesmo assim 
tem subsistido. Os fatores ou o fator custo de produção, nomeadamente, dos pastos, hoje grande parte dos 
ovelheiros estão em estábulos por várias razões: razões de natureza ambiental, razões da própria 
rentabilidade da produção e há hoje, digamos, uma dificuldade com a qual estamos confrontados e que 
naturalmente os produtores, as autarquias, estão atentos e desejam e todos se empenham com certeza que 
o Queijo de Azeitão, cuja produção maioritária é na Freguesia da Quinta do Anjo que continue a ser uma 
marca distintiva da freguesia, da região e, porque não dizer, do país.” 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Boa noite Sr. Presidente [da Mesa], em vossa Excelência e na Sra. Presidente [da Câmara] eu delego todos 
os cumprimentos aos outros colegas de Bancada e à assistência, Funcionários e Comunicação Social e é com 
bastante alegria que eu vejo o Sr. Presidente [da Mesa] recuperado de problemas de saúde e acima de tudo 
também uma ausência muito notada da Ana Sartóris [do BE] a quem desejo também cumprimentar-lhe e 
digo-lhe sinceramente que sentimos a sua falta. 

Como é hoje a última Assembleia deste mandato, eu tinha intenções de saudar também não só os 
produtores de queijo, mas acima de tudo as vindimas, que é um fator importantíssimo do nosso concelho e 
que ainda por cima está em plena campanha de vindimas. E por informações dos viticultores, a produção é 
um pouco inferior à do ano passado mas que não é preocupante porque o ano passado foi um ano 
excecional, portanto, é uma produção perfeitamente normal com uma qualidade muitíssimo boa e com uma 
maturação um pouco atrasada. De qualquer forma eu julgo que não só o Queijo de Azeitão, não só as 
vindimas, como também todo o [?] automóvel. É três atividades importantíssimas neste concelho e que têm 
contribuído indiscutivelmente com o apoio e eu devo reconhecer que nestes treze anos que eu tenho como 
autarca no Concelho de Palmela sempre me apercebi que qualquer das juntas onde estes acontecimentos 
têm efeito, quer a própria [CMP], têm dado sempre um apoio inestimável e quero aqui saudar o Executivo 
Camarário por esse apoio. Espero que continue. E também Sr. Presidente [da Mesa], que da mesma forma 
que se vai transmitir eventualmente aos produtores de Queijo de Azeitão, que também se transmita o 
sentimento de todos os autarcas deste concelho em relação à vitivinicultura, porque realmente merecem a 
nossa consideração pelo trabalho que têm vindo a desenvolver nos últimos anos. 

Também tinha qualquer coisa a falar sobre os bombeiros, mas como vamos aqui com duas moções, 
aproveitarei a oportunidade.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Muito obrigado pelas palavras que me desejou de boa recuperação.” 

 

Submetida a saudação a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com vinte e seis 
votos a favor (quinze da CDU, seis do PS, dois do PSD, dois do CDS-PP e um BE). 
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O Sr. Presidente da Mesa: 

“Relativamente portanto agora aos bombeiros, nós temos efetivamente duas moções escritas e eu próprio 
tinha combinado com o responsável aqui do nosso grupo, o Domingos Rodrigues [da CDU], a falar sobre 
uma saudação e uma moção de incentivo aos bombeiros. As propostas são diferentes e, por aquilo que me é 
dado aqui observar, a moção do [PS] invoca de facto a Assembleia Municipal e depois o [BE] diz na parte 
final “Face ao exposto, o Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia Municipal...”, portanto, aquilo que eu 
sugeria se quando chegar a altura era que, enfim, porque isto é uma posição unânime de toda a Assembleia 
naturalmente. Julgo que talvez a melhor forma, não é possível fundir as duas propostas, nem a ideia, a ideia 
principal é saudar os bombeiros, aquilo que me parece adequado, apesar de tudo, é lermos as duas moções, 
votarmos e depois..., porque ambas também dizem da necessidade de se enviar à Presidente da República, 
à Assembleia da República. Portanto, nesse sentido eu começaria pelo [BE].” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Boa noite a todas e a todos. Esta é a última Assembleia Municipal do presente mandato e nessa 
circunstância também a minha última Assembleia Municipal. E também porque da minha atividade pessoal 
sou bombeira voluntária, agora já não no concelho mas noutra corporação do Distrito, não poderia deixar de 
apresentar uma moção em nome do [BE] relativamente à atividade dos bombeiros, à necessidade de 
políticas diferentes de prevenção dos incêndios florestais e de proteção destes homens e mulheres que a 
custo defendem o património que é de todos nós.” 

 

Moção do BE “Pelas Mulheres e Homens Bombeiros” 

No seguimento a Sra. Ana Sartóris do BE apresentou a moção, que ficará apensa à ata, e que foi 
admitida por unanimidade, com vinte e seis votos a favor (quinze da CDU, seis do PS, dois do PSD, dois do 
CDS-PP e um do BE). 

 

Sobre a saudação intervieram: 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Eu tinha uma proposta a fazer na sequência desta moção mas como vamos ter uma outra sobre os 
bombeiros eu faria essa proposta na outra parte. 

Aqui só pedia, não sei se, estou de acordo com tudo o que está aqui, eu não sei é se a Assembleia Municipal 
pode “exigir” qualquer coisa ao Governo. Podemos solicitar, podemos; agora “exigir” não sei se é o termo 
correto, mas quer dizer, eu só estou a perguntar se é assim. Esta Assembleia tem poderes para exigir 
alguma coisa do Governo? Podemos é, tal e qual como diz, “recomendar”, “exprimir”, agora “exigir” não é 
possível, no entanto, deixo ao vosso critério.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Deixa ao critério da proponente.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“A ‘exigência’ política é sempre possível e isto é um documento político, a Assembleia Municipal é um órgão 
fiscalizador da atividade da [CMP], mas é um órgão também dotado de autonomia do ponto de vista político. 
Poderemos, se for mais confortável, arranjar aqui uma outra palavra que não retirará de todo a força à 
matéria. Agora de facto a Assembleia Municipal é um órgão iminentemente político e nessa medida pode 
fazer todas as exigências políticas. Basta recordarmos, por exemplo, discutimos, debatemos aqui ao longo 
do mandato várias vezes a questão da fusão das freguesias e da nova Lei Autárquica e, por exemplo, o [BE] 
apresentou uma proposta em que a Assembleia Municipal determinasse a realização de um referendo. Tem 
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poderes para isso mesmo, é uma ‘exigência’ política e como órgão político que iminentemente é e, aliás, nós 
estamos aqui eleitos como membros de cidadania ativa que é a militância política, temos todo o direito de 
ponto de vista legal de o fazer, mas como digo se preferir trocar por outra palavra, o [BE] não se [oporá], 
como evidentemente.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Pelos vistos prefere, não é, José Cardoso [do PSD]?” 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Ó Sr. Presidente [da Mesa], a minha opinião sinceramente é que, eu percebo perfeitamente, política é 
política e devemos fazer política. Agora eu para mim esta situação dos bombeiros ultrapassa tudo o que diz 
respeito a política e ainda por cima quando houve casos, como houve, de mortes. E, portanto, achava que 
devíamos pôr qualquer coisa que não pudesse suscitar qualquer dúvida. A Assembleia está a “exigir” do 
Governo, percebe? É só isso, mas eu não fico incomodado com o termo. Era só para que esta moção não 
pudesse ter qualquer aspeto negativo seja de quem for. Portanto, se acha que, e se a Assembleia achar que 
o termo está correto e é adequado, não é por mim que se altera.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Mais alguma dúvida sobre a moção e sobre o texto?” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Só aqui um comentário, uma discordância com a intervenção do colega José Cardoso do PSD quando diz 
que esta questão não é uma questão política. Não! Está é uma questão iminentemente política. É que 
quando nós deixamos que o espetáculo dos incêndios se transforme numa espécie de espetáculo mediático, 
banalizamos e deixamos de refletir, para além das questões da prevenção e dos recursos materiais, etc., nas 
razões da desertificação do interior do país, daquilo que têm sido as políticas dos sucessivos Governos. 
Quando se retiram serviços públicos, como se encerram as escolas, como se encerram hospitais, centros de 
saúde está-se a contribuir para a desertificação do país. Isto é uma questão política. Portanto, há uma 
responsabilidade política no ordenamento do território por parte dos sucessivos Governos. Há uma 
responsabilidade política dos Governos na não criação de condições para a fixação de mais populações no 
interior do país. Portanto, é uma questão iminentemente política! É esta discordância de fundo que tenho 
com a sua intervenção.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Vou sugerir, aliás, vou acatar a sugestão da Sra. Presidente [da Câmara] da substituição da palavra por 
‘reclama ao Governo’ e salientar aqui um aspeto: esta matéria é de uma urgência política de tal ordem, e é 
uma exigência política porque advém da inoperância política dos últimos anos. Basta pensarmos que há um 
relatório de mil novecentos e noventa - mil novecentos e noventa! -, que já determinava que o foco central 
do combate aos incêndios florestais era a prevenção; mil novecentos e noventa! Há relatórios de dois mil e 
quatro e de dois mil e seis, se não estou em erro, da própria Assembleia da República, de onde emanam 
uma série de recomendações e de sugestões, e que nunca foram acatadas. 

As ZIF [Zonas de Intervenção Florestal] estão previstas há não sei quantos anos, não são determinadas; o 
Cadastro do Património do Interior não é efetuado; a carência e as dificuldades financeiras onde as 
associações de bombeiros estão submersas, advêm de decisões políticas. Portanto, é muito fácil chegar a 
uma altura destas, perante uma tragédia humana, dizer ‘Ai, agora vamos mudar qualquer coisinha’, mas isso 
ouve-se todos os anos! Todos os anos, entre agosto e setembro, qualquer que seja o Governo diz ‘é preciso 
mudar, é preciso mudar e é preciso mudar’. 
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E a tragédia deste ano é apenas, infelizmente, mais uma tragédia que também aconteceu no ano passado, e 
no ano anterior, e no ano anterior. Cento e oitenta bombeiros, desde mil novecentos e oitenta! É muita 
gente! Algo de muito errado aqui se passa. E os erros são iminentemente os mesmos: falha a prevenção; 
falha o conhecimento efetivo do território - a decisão de combate parte dum conhecimento profundo do 
território; falha o equipamento de proteção individual; falha a formação dos bombeiros, a formação mais 
aprofundada e mais efetiva. E isto, mais não fica dependente do que a decisão política. 

E quando há cortes orçamentais, e este Governo tem sido ímpar nos cortes onde eles são mais essenciais – 
da Saúde, da Educação, a tudo -, este é apenas mais um exemplo da tragédia que advém dos cortes 
desmedidos que visam apenas olhar para os números e não olhar para as pessoas. E a política, como ciência 
humana que é, é uma ciência virada para as pessoas, onde as pessoas deviam estar no centro da decisão 
política. Mas o atual Governo pensa que, e determina, isso tem sido a sua atividade, que o centro da sua 
atividade política e o centro da sua decisão está na Alemanha, na Sra. Merkel [Angela Dorothea Merkel, 
Chanceler Alemã].” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Então, ‘reclama’, ‘reclama’. Portanto, meus senhores, com a emenda desta palavra, em vez de “exigir”, 
‘reclama’, a moção vou pô-la a votação.” 

 

Submetida a moção a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com vinte e cinco votos a 
favor (quinze da CDU, seis do PS, dois do PSD, um do CDS-PP e um do BE) e uma abstenção do 
CDS-PP. 

 

 

A Sra. Maria Fernanda Esfola do PS: 

“Muito boa noite a todos e a todas. Eu antes de ler a moção gostaria aqui de mostrar a minha grande 
admiração pelo trabalho e respeito pelo trabalho dos bombeiros. Sempre convivi com bombeiros, talvez por 
morar muito perto do edifício dos bombeiros, do quartel dos bombeiros. Vi crescer, vi nascer, primeiro a 
Secção dos Bombeiros de Águas de Moura, depois esta grande associação que são hoje os nossos 
Bombeiros de Águas de Moura e sempre tive uma grande admiração pelo seu trabalho. Não sou bombeira, 
não fui, mas colaborei muitas vezes de outra maneira: na direção, em várias iniciativas dos bombeiros. Por 
isso mesmo, queria aqui demonstrar todo o meu apreço pelo trabalho deles e a minha grande consideração 
e lamentar tudo o que se tem passado com os nossos bombeiros e bombeiras do nosso país que 
infelizmente têm acontecido estas tragédias que nós todos temos sofrido com isso.” 

 

Moção do PS “Bombeiros” 

No seguimento a Sra. Maria Fernanda Esfola do PS apresentou a moção, que ficará apensa à ata, e que 
foi admitida por unanimidade, com vinte e seis votos a favor (quinze da CDU, seis do PS, dois do PSD, dois 
do CDS-PP e um do BE). 

 

Sobre a moção intervieram: 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Eu disse exatamente que tinha qualquer coisa para dizer sobre os bombeiros e está aqui plasmado nesta 
moção que é realmente que o Concelho de Palmela é um concelho que tanto tem apoiado os seus 
bombeiros e que deveríamos neste minuto de silêncio que vamos prestar que todos nós autarcas do 
concelho pensassem neste bem inestimável que é ter um concelho com estas três corporações de 
bombeiros. Eu quero dizer-vos que os Bombeiros de Águas de Moura já foram por dezoito vezes para o 
Norte, os Bombeiros de Palmela nove vezes e os Bombeiros de Pinhal Novo nove vezes. Estão recordados na 
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Assembleia Municipal de maio deste ano, que nesta Assembleia tive a oportunidade de intervir e dizendo 
que era o Mês dos Bombeiros e o apoio que estava a ser feito, nunca esta Câmara se cansasse de apoiar os 
bombeiros, e estão recordados e, se leram as atas, diz-se também que com o ano que tínhamos tido de 
inverno, que íamos ter um péssimo ano. É evidente que nunca pensei que este péssimo fosse como está a 
acontecer. 

Mas quando acusamos o Governo, eu acho que o Governo e o Estado Português e os vários Governos são 
sempre, é preciso é culpar alguém. Eu tenho por hábito normalmente culpar-me a mim próprio em primeiro 
lugar; ver o que é que eu posso fazer por aquilo que eu estou a criticar e depois pedir a ajuda dos outros. 
Porque a prevenção deve ser feita. Eu tenho muita pena que em Palmela chegámos a fazer a prevenção no 
verão com os jovens estudantes, que eram pagos pelo Governo e apoiados pela [CMP] e pelas associações, 
em que passavam grande parte do verão num património que nós queremos que seja Património Mundial, 
que é a Arrábida e que é indiscutivelmente o ponto mais crucial do nosso concelho, do nosso distrito. 

E tenho muita pena, porque como diz a Ana Sartóris [do BE] normalmente só neste período crítico é que se 
faz uma apologia da prevenção, é que se lastima todas estas coisas, porque chegando a outubro, novembro, 
dezembro esquecesse completamente estes problemas e depois lá estão os bombeiros. E realmente é de 
lamentar que jovens com pouca idade, que se disponibilizaram para colaborarem e para servirem a 
população estejam vítimas de uma situação destas. 

Eu acho que só quem está muito ligado aos bombeiros e que os acompanha de perto é que pode dar valor o 
que é este drama. Um drama terrível não só nas famílias mas nos corpos de bombeiros. Este drama, quando 
morre um bombeiro, num corpo de bombeiros é um drama terrível porque causam-lhes a eles alguma 
apreensão ao ponto de porem em causa se a sua disponibilidade vale a pena prescindirem de tudo o que 
têm na vida em causa de uma defesa. E por vezes a defesa é para assistir a atos mais criminosos que nós 
temos assistido. Isto é inacreditável. 

Eu conto com muita frequência que bombeiros que estão de serviço de noite, que trabalham durante o dia 
nas suas empresas, vão para os quartéis e depois a meio da noite são acordados para irem socorrer um 
acidente. Chegam ao local do acidente, é um grupo de rapaziada ou de pessoas que se embriagaram, ainda 
por cima os ofende e os atacam. Portanto, isto realmente ser-se bombeiro merece toda a nossa 
consideração, o nosso apoio indiscutível e bem-haja que o [PS] apresentou esta moção, com este minuto de 
silêncio. E eu faço um apelo a todos vós: é que quando tivermos neste minuto de silêncio pensem nos 
homens e nas mulheres que se [disponibilizam] voluntariamente para este serviço, que são dignos de todo o 
nosso maior apreço. Eu digo-vos sinceramente, eu, como se calhar a maioria dos cidadãos portugueses, 
estava convencido que os bombeiros eram pagos pelo Estado e, portanto, estavam ali, não eram 
voluntários, eram pagos pelo Estado, pelas câmaras. E só depois de passar pela direção de uma associação 
é que eu me apercebi realmente a força de vontade, do sacrifício, da disponibilidade que estes homens e 
estas mulheres prestam. Portanto, provavelmente jamais deixarei de ser um defensor acérrimo dos 
bombeiros de Portugal.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Queria apenas pegar aqui num aspeto muito importante que o Deputado do PSD [Sr. José Cardoso] 
afirmou, que tem a ver com aquilo que o bombeiro, cada bombeiro, cada bombeira, sente quando um 
membro da sua corporação falece. Não há muito tempo, Pinhal Novo teve essa triste experiência. Pela 
primeira vez faleceu em serviço um bombeiro, um jovem, vinte e um anos, o Ricardo, e de facto é tal e qual 
como disse. É algo que afronta a vida da família, de quem é mais próximo, e mexe com cada um e cada 
uma dos membros dum corpo ativo, dos membros da reserva, mas também das suas direções de 
associações humanitárias. 

E é também interessante, e pegarmos na investigação internacional mas também nacional, que um dos 
riscos da atividade das designadas profissões de socorro têm a ver com a exaustão emocional. E quando 
estes episódios acontecem, o perigo de desenvolver algum tipo de patologia psicológica é extremamente 
forte, e é nesta medida que a Autoridade Nacional de Proteção Civil decidiu criar umas equipas de 
bombeiros para bombeiros. Cada vez que há um evento designado ‘potencialmente traumático’, se o 
comando desse corpo de bombeiros a que teve sujeito a esse evento decidir chamar essas equipas, essas 
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equipas de bombeiros dirigem-se à corporação em causa e falam com os bombeiros que estiveram expostos, 
no sentido de minimizar o sofrimento e, desta forma, garantir que mantêm as suas qualidades para atuar. 

E o que é interessante verificar, internacionalmente mas também em Portugal, é que nas corporações do 
país, e vou dar apenas o exemplo dos Bombeiros Municipais de Tavira, que foram a corporação mais 
exposta aos incêndios florestais do ano passado, onde tiveram em perigo, em circunstâncias muito 
complicadas, o que é que aconteceu? Não desenvolveram qualquer tipo de patologia, de exaustão emocional 
ou da despersonalização, mas tinham um fator que é preciso estarmos todos alerta - o grau de satisfação 
pessoal com a atividade de bombeiro extremamente baixa, extremamente baixa. 

E é preciso compreender que à medida que se vai enfraquecendo o apoio às corporações de bombeiros, vai 
se enfraquecendo a capacidade de homens e mulheres darem mais de si àquela atividade, que por si só já é 
voluntária, e que nas suas parcas horas a ela se dedicam. E, por isso, é que estas decisões são 
iminentemente políticas e que não é possível estarmos a aproveitar de tragédias e lamentarmos todos 
muito, se depois nada é feito. E a urgência é de facto mudar de paradigma. Oxalá a mudança de paradigma 
ocorra em dois mil e treze/dois mil e catorze.” 

 

Submetida a moção a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com vinte e seis votos 
a favor (quinze da CDU, seis do PS, dois do PSD, dois do CDS-PP e um do BE). 

 

 

O Sr. Domingos Rodrigues da CDU: 

“A Bancada da CDU não se pronunciou sobre esta matéria porque é uma matéria muito rica e estamos 
perfeitamente de acordo. Se aparecesse mais moções, mais vírgula, menos vírgula, votaria a Bancada 
sempre a favor. 

Nós tínhamos uma Saudação e pensávamos que, de facto era extremamente importante, não temos nada 
contra as moções, por isso votámos favoravelmente. Eu próprio contactei o [PS], se estava disponível em 
fundirmos aqui a nossa Saudação e transformarmos isto numa da respetiva Assembleia. Mas pronto, fomos 
por este caminho. Votámos favoravelmente, votaríamos em todas, mas pronto. 

A nossa Saudação foi retirada, o Sr. Presidente [da Mesa] não a referiu, pelo menos eu não percebi, e por 
conseguinte a nossa posição é de grande solidariedade com os bombeiros e nada contra, antes pelo 
contrário, por isso votámos favoravelmente.” 

 

Na continuidade o Sr. Presidente da Mesa deu início ao minuto de silêncio em memória dos oito 
bombeiros e bombeiras falecidos. 

 

Ainda neste período pronunciaram-se: 

A Sra. Carla Oliveira do PS: 

“Boa noite. Gostava de o cumprimentar ao Sr. Presidente [da Mesa], à Sra. Presidente [da Mesa], aos 
Vereadores, aos Srs. Membros da Assembleia, ao público, aos Srs. Jornalistas. 

A razão da minha intervenção é o facto de gostar, gostaria aqui de fazer um esclarecimento acerca do 
esclarecimento feito pela [CMP] às populações de Brejos do Assa e Algeruz relativamente à ligação da rede 
de águas residuais domésticas. Pensava que já não ia intervir mais acerca deste assunto nesta Assembleia, 
já o fiz por algumas vezes, no entanto, não posso deixar de o abordar mais uma vez. De todas as vezes que 
fiz, que abordei este assunto, mostrei o meu desacordo com algumas das opções e modo de atuação do 
Executivo relativamente a esta obra. 

Agora a [CMP], numa altura extremamente conveniente, resolveu esclarecer a população relativamente ao 
facto da obra ainda não estar concluída e passar mais um mandato sem que a promessa que já é antiga 
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esteja operacional. Neste esclarecimento a [CMP] refere que concluiu a parte que lhe competia em dois mil e 
dez e que a SIMARSUL [Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal, S.A.] 
tem adiado sucessivamente a sua responsabilidade de concluir as estações elevatórias necessárias para o 
funcionamento desta rede em baixa e que a própria SIMARSUL alega para esse facto dificuldades 
financeiras. Pois este esclarecimento não me convenceu ou melhor, eu até acredito que a SIMARSUL não 
tenha dinheiro para fazer a parte da obra que lhe compete, mas considero que a [CMP] devia ter contado a 
história toda à população. E devia ter referido também neste esclarecimento que em última instância é uma 
das grandes culpadas do facto da referida obra ainda não estar em funcionamento, pois tem para com a 
SIMARSUL uma dívida de mais de quatro milhões de euros e começou, esta dívida começou a tomar 
dimensão precisamente no ano de dois mil e dez. E pelos vistos afetou e continua a afetar de forma 
bastante significativa a empresa em questão e todas as que lhe prestam serviços. 

Sra. Presidente [da Câmara], quando se ocupam cargos como o que a senhora ocupa temos de ter em 
atenção a saúde financeira do concelho para o qual lhe atribuíram a responsabilidade de zelar pelo bem-
estar, quer físico, quer social, coisa que a senhora faz também questão de reclamar relativamente ao 
Governo Central e em relação ao país, mas não me parece que relativamente a esta questão, 
essencialmente das dívidas, que a [CMP] esteja a contribuir para esse bem-estar do concelho. E explico por 
quê. Quando a situação económica do país já é bastante crítica cabe, na minha opinião, às autarquias, neste 
caso refiro-me às de Palmela, manter as contas para com os fornecedores em dia, pois de outra forma 
contribuirá para o encerramento, ou poderá contribuir para o encerramento, destas empresas e de todas as 
que dela são dependentes, e consequentemente contribui-se para o desemprego de muitos cidadãos do 
concelho, muitos que votaram no seu Executivo e esperavam que governasse esta autarquia de forma a 
salvaguardar o bem-estar social deste concelho. 

Bom, mas a Sra. Presidente [da Câmara] irá com certeza alegar que a situação económica da [CMP] é muito 
complicada e que a culpa é da crise e do Governo Central, etc., etc.. Vai ainda referir que a fatura da água 
em Palmela é das mais baratas do distrito. O que é facto é que cerca de cinquenta por cento do valor da 
fatura da água são taxas - para o tratamento de águas residuais, para a recolha e tratamento de resíduos -, 
e estas taxas deveriam ser entregues em parte à SIMARSUL. E apesar dos munícipes pagarem estas taxas 
todos os meses e, portanto, esse dinheiro entrar na [CMP], os senhores não têm cumprido as vossas 
obrigações para com a SIMARSUL e contribuem para que esta empresa esteja em dificuldades financeiras, 
impedindo-a também a ela de contribuir, de cumprir as suas promessas/competências. É que noutras áreas 
até se pode referir a crise e o Governo como culpados, aqui não me parece que se possa culpar mais 
ninguém a não ser a gestão feita deste dinheiro. 

Aproveito também esta intervenção e coloco uma outra questão, neste caso, sobre um outro assunto que, 
na minha opinião, coloca em risco a saúde do concelho, mais concretamente a saúde dos munícipes do 
concelho. Estou a referir-me à recolha de lixo e gostaria que fosse esclarecida ou esclarecidas quais as 
razões para que este seja cada vez menos regular e se assista, pelo menos nestes últimos tempos, e que se 
assista junto dos caixotes do lixo e ecopontos em vários pontos do concelho a situações muito feias, com 
caixotes do lixo cheios até em cima do limite e lixo espalhado pelo chão. Gostava de saber se esta também é 
uma consequência das dificuldades financeiras da [CMP], pois na referida fatura da água também são pagas 
taxas para a recolha dos lixos sólidos urbanos, os resíduos sólidos urbanos, e este julgo que é uma 
competência maioritariamente da [CMP], dos serviços da [CMP], se não estou enganada. Acho que há uma 
empresa também privada, mas a maior parte julgo que é da responsabilidade dos serviços da Autarquia.” 

 

O Sr. Raúl Cristóvão do PS: 

“Sr. Presidente [da Mesa], Sra. Presidente de Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Srs. 
Munícipes, Srs. Técnicos da [CMP], Srs. Jornalistas. 

A minha intervenção é uma intervenção, o facto de hoje ser a última sessão desta Assembleia Municipal não 
posso em meu nome pessoal e em nome desta Bancada deixar daqui alguns agradecimentos que são não só 
uma questão num ritual de boa educação, mas sobretudo o reconhecimento sincero e sério do trabalho que 
aqui se desenvolveu ao longo deste mandato. E daí a começar pelo Sr. Presidente [da Mesa], o nosso 
Presidente Vítor Borrego. Agradecer-lhe a forma como exerceu o seu cargo. Não é um cargo fácil, é um 
cargo difícil. Nem sempre é fácil gerir estas diferenças que são democraticamente saudáveis mas que às 
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vezes são difíceis de ser geridas. Mas o Sr. Presidente [da Mesa] com a sua calma, a sua correção, a sua 
experiência e sobretudo a sua capacidade e ética política que a todos e a todas nos proporcionou a 
possibilidade de aqui, nesta sala, termos amplos debates democráticos, manifestarmos as nossas diferenças, 
respeitando-as mesmo quando de uma forma mais agressiva as expúnhamos. Mas isso faz parte da 
Democracia, faz parte do debate democrático e isso é aquilo que nós nunca devemos perder de vista. É que 
a Democracia faz-se na diferença. 

Portanto, Sr. Presidente [da Mesa], esta Bancada, apesar das diferenças ideológicas que nos separam 
reconhece o seu trabalho enquanto Presidente desta Assembleia e tem por si a maior consideração e deseja 
as maiores felicidades, sucessos pessoais, profissionais e políticos no seu futuro. Esperamos poder contar 
consigo, com a sua experiência e com o seu bom senso para continuarmos a lutar por um concelho melhor. 

Depois agradecer e louvar o trabalho dos técnicos e trabalhadores da [CMP] nas pessoas da Dra. Pilar 
Rodrigues, da nossa Assistente Técnico Lourdes Machado, dos técnicos de som e a todos e a todas que de 
alguma forma em algum momento nos apoiaram aqui e nos proporcionaram, desenvolveram um trabalho 
sério em defesa dos ideais que acreditamos. Foram pessoas fundamentais em todo o trabalho que aqui foi 
feito ao longo destes quatro anos e serão com certeza pessoas fundamentais ao longo dos próximos anos. 
Obrigado a eles e a elas por esse apoio. 

Depois também um agradecimento aos Srs. Jornalistas e às Sras. Jornalistas que acompanharam estas 
sessões numa forma imparcial, podemos às vezes estar mais de acordo ou menos de acordo com a forma 
como se faz o tratamento jornalístico mas os jornalistas são mesmo isso, devem ser independentes e nós 
devemos fazer essa leitura de independência do seu trabalho. Portanto, a eles e a elas o nosso 
agradecimento e o nosso obrigado. 

Aos Srs. Vereadores e à Sra. Presidente de Câmara também pelo facto de se mostrarem sempre disponíveis 
para aqui esclarecer, debatermos e trazermos os problemas e ajudando-nos naquilo a que todos nos 
interessa que é o desenvolvimento do concelho. Temos diferenças, essas diferenças foram expostas mas 
corretamente e eticamente debatidas e portanto assim desejamos que seja no futuro mais próximo nesta 
Assembleia e neste concelho. 

Aos Srs. Munícipes que, não sendo muitos mas sendo alguns, participaram nas diferentes sessões, seja de 
que forma for agradecemos também e desejamos e apelamos que venham mais e que venham sempre a 
estas sessões também precisamos das suas ideias e precisamos da vossa presença para enriquecer o debate 
democrático. 

E por último, a todos os eleitos que passaram por esta Assembleia Municipal durante estes quatro anos, a 
todos e a todas as que aqui debateram de uma forma por vezes mais calorosa mas sempre eticamente 
corretos, sempre respeitosamente, conseguiram mostrar as diferenças, unir aquilo que era de unir, 
diferenciar aquilo que era de diferenciar, mas sobretudo, debatermos sempre e sei que todos nós tivemos 
sempre o princípio da defesa das populações e do Concelho de Palmela que é no fundo aquilo que nos faz 
estar aqui nesta sala e só por isso aqui estamos nestas sessões. 

Portanto, em nome da Bancada do [PS] e em meu nome pessoal a todos e a todas muito obrigado e 
contamos que nos próximos quatro anos aqueles que por aqui vão voltar, independentemente das funções 
com que estiverem, e aqueles que não voltarem, seremos todos importantes para a defesa deste concelho e 
para a defesa de um projeto que é um projeto de desenvolvimento, logicamente com ideias diferentes mas 
sempre com a ideia de marcar a diferença de Palmela perante o país. Muito obrigado.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Muito obrigado também e repito uma vez mais os meus agradecimentos pelas palavras que me dirigiu, 
algumas eventualmente até imerecidas.” 

 

O Sr. Valentim Pinto da CDU: 

“Sr. Presidente [da Mesa], eu queria aqui referir em nome da Bancada da CDU aquilo que nós consideramos 
uma manifestação ou manifestações de incoerência política por parte de partidos políticos - já refiro-, que, 
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aliás, aqui já foram objeto de abordagem aquando da chamada «Lei de Extinção de Freguesias» e que agora 
se repete naturalmente noutro contexto e noutro enquadramento sobre a designada Lei de Delimitação de 
Mandatos, a Lei quarenta e seis de dois mil e cinco, de vinte e nove de agosto, aprovada na Assembleia da 
República pelo PSD/[CDS-PP]/PS que teve os votos contra apenas da CDU, e curiosamente até teve cinco 
abstenções do [CDS-PP]. 

Entretanto, como sabemos, a Presidência da República fez alguns reparos relativamente a uma interpretação 
que não era linguística, era uma interpretação, não era meramente semântica era política, e o PSD/PS e 
[CDS-PP] autores desta lei, numa atitude de hipocrisia, de oportunismo político, remeteram-se a um silêncio 
completo no sentido de não clarificar a lei, deliberadamente. E assistimos a um espetáculo verdadeiramente 
degradante que não abona nada a favor da credibilidade da política e dos políticos, sobretudo num momento 
em que vivemos um contexto perigoso com movimentos com caraterísticas protofascistas como a 
«Revolução Branca» – a expressão não é minha, é dum dirigente do [PS], Francisco Assis, e que eu 
subscrevo por inteiro -, quando movimentos com estas caraterísticas começam a ganhar terreno na nossa 
sociedade, nós devemos ter uma atitude política cada vez mais prudente, cada vez mais coerente, em 
defesa da Democracia, porque como dizia um jornalista no Diário de Notícias – não consta que seja militante 
do PCP – ‘com este Governo o Fascismo está a bater levemente à nossa porta’. 

E o [PS] teve aqui uma atitude perigosa de cedência ao facilitismo e deixando embarcar no fundo esta onda 
do antipolíticos que é uma forma de dizer antipolítica, que é uma forma de dizer antidemocracia e que estes 
movimentos, e que há hoje na opinião pública crescentemente este sentimento por razões que têm haver 
exatamente com o desencanto perante os partidos que ganhando as eleições não cumprem aquilo a que se 
comprometeram. E o [PS] teve aqui, neste caso concreto o PSD aqui há que reconhecer, e o [CDS-PP], 
tiveram uma atitude coerente, acharam que a lei não tinha esse limite e avançaram e a CDU que tinha sido 
o único partido que na Assembleia da República tinha votado contra, explicitando bem o por quê, e o 
Tribunal de Constitucional veio a dar-lhe razão do ponto de vista político-jurídico. O [PS] manteve aqui uma 
situação dúbia e de cedência ao facilitismo perigosíssima, cedendo de facto e criando aqui também caminho 
para esta onda que está a cavalgar no país. 

Há também contradições nos dirigentes do [PS] em vários sentidos – um antigo vereador desta Câmara, 
Fonseca Ferreira, dizia na Universidade de Verão em Évora, claramente que era contra, era a favor da 
delimitação de mandatos. Outros disseram que eram contra a delimitação de mandatos nos municípios. 
Outros nas freguesias. Bem, o [PS] foi de facto um péssimo exemplo neste processo. E aqui no concelho 
então foi o expoente máximo dessa incoerência. O [PS] tentou impugnar a candidatura do nosso camarada 
José Silvério, da sua lista, da CDU, à União de Freguesias de Poceirão e Marateca argumentando que estava 
a utilizar a prerrogativa que a lei lhe concedia. Mas há uma incoerência do ponto de vista político do [PS] a 
nível nacional quando o mesmo [PS] tem exatamente uma atitude oposta na candidatura à Câmara 
Municipal de Beja, em Caminha, em Melgaço, em Fafe, em Coimbra, em Peniche. E, peço imensa desculpa, 
na Amadora (em Águas Livres e Minas de Água), em Loures (Moscavide/Portela, Santo Antão/Santo Julião e 
Santo António dos Cavaleiros/Frielas) - são Uniões de Freguesia -, em Torres Vedras (em Dois Portos e 
Runa, Carvoeira e Carmões), em Mafra (na Igreja Nova e em Cheleiros), no Cadaval (em Lamas e Cercal), e 
posso-vos ler mais sete, ou oito, ou dez, não vale a pena. 

Portanto, isto é duma incoerência política completa quando um partido político que tenta impugnar uma 
candidatura do meu camarada que eu aqui saúdo nesta Bancada, como cabeça de lista e toda a lista que 
lidera e que será uma lista obviamente vencedora e que o [PS] tentou antecipadamente vencer na secretaria 
aquilo que sabe que nas urnas vai perder, é uma atitude de grande incoerência política - eu aqui quero 
deixar este sublinhado porque para além das interpretações jurídicas e dos preceitos constitucionais sobre o 
princípio da renovação dos mandatos e o princípio da liberdade de eleger e ser eleito, etc., é uma matéria 
que poderemos falar, não sei se é relevante ou não, eu não vou ocupar os trinta minutos que o meu 
camarada e Sr. Presidente da Assembleia receou que fosse fazê-lo, não vou como é óbvio, mas dizer que há 
aqui uma incoerência política enormíssima e que se nós é com grande satisfação que vemos que o [PS] foi 
derrotado nesta sua tentativa de impugnar esta lista e que esta é apenas a primeira de outras derrotas que 
se seguirão.” 
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O Sr. João Completo Costa do PS: 

“Boa noite Sr. Presidente [da Mesa], Sra. Presidente [da Câmara], Srs. Vereadores, Colegas, Munícipes, 
Comunicação Social. 

É precisamente por hoje ser a última sessão que eu quero dizer o seguinte: há quatro anos quando entrei 
aqui tinha uma ideia da Democracia e quatro anos depois saio daqui com a minha ideia reforçada, com a 
ideia que a Democracia é o melhor sistema político do mundo. Saio daqui mais rico e isso tenho que vos 
agradecer a todos, àqueles que concordaram com as minhas posições, àqueles que discordaram, essa 
riqueza que eu levo daqui. 

A Democracia é algo de tão maravilhoso que permite uma coisa fantástica que é o seguinte: quando eu 
entrei aqui eu não conhecia a maior parte das pessoas, conhecia os meus camaradas de Bancada, conhecia 
algumas pessoas de vista e quatro anos depois aqui consegui fazer amigos entre todos os partidos que aqui 
estão. Eu não quero esquecer nomes, mas sei lá, a Ana, o Fernando Nascimento, o Miguel, o Baião, estou a 
esquecer de alguns, portanto, pessoas que eu não conhecia e que hoje saio daqui, digamos, há uma 
amizade que fica aqui. E portanto, digamos que a Democracia tem essa arte também, a arte de permitir na 
diferença de ideias, fazer amigos. E, portanto, muito sinceramente que eu quero agradecer a todos vós essa 
riqueza que eu levo daqui hoje. 

Por vezes, digamos, no calor do debate acredito que tenha havido da minha parte algum excesso de 
palavras, algum excesso de linguagem, estou a me lembrar do amigo Sr. Cardoso [José Cardoso do PSD]: 
com quem... - eu deixei o Sr. Cardoso para o fim de propósito, para o isolar deste grupo de amigos e 
precisamente para dar esse enfoco -, portanto, pessoa com quem às vezes tive algum, e reconheço, se 
calhar algum excesso de linguagem, mas de certeza absoluta que esse excesso se deveu não há falta de 
respeito, pelo contrário, mas digamos ao vigor que pus nas minhas convicções. E, portanto, é um muito 
obrigado a todos. Obrigado por aquilo que pude aprender nesta casa, que é a Casa da Democracia no 
concelho. E para aqueles que a quem eu de alguma forma posso ter sido menos correto durante estes 
quatro anos, como diria o Raúl Solnado «Desculpem qualquer coisinha!» 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Boa noite. Boa noite a todos novamente. João [Completo Costa do PS], bem hajas pela sua intervenção. 
Não, não vou fazer ninguém chorar, não, não. Esta também é a última sessão na qual participo. 

Gostava também de deixar aqui algumas notas. Esta Casa de Democracia é de facto como o João [Completo 
Costa do PS] disse. É uma Casa de Democracia, tivemos aqui alguns debates acessos. Recordo aqui, nas 
últimas sessões em que participei, enfim, julgo que tive aqui uma postura um pouco mais radical com o Sr. 
Presidente [da Mesa] e com o Executivo e com os colegas da Bancada da CDU. Nada que afetasse a 
consideração que tenho pelo Sr. Presidente [da Mesa] e a admiração que tenho pelo Sr. Presidente [da 
Mesa] e toda a estima que tenho. Foi uma questão da qual eu me expressei no sentimento que tive porque 
de facto esse sentimento era verdadeiro. Não foi jogada política, não foi absolutamente nada, foi mesmo um 
sentimento na altura que me fez no fundo reagir daquela maneira. Deixo aqui também grandes amigos. 

Eu aqui tive uma intervenção há cerca de dois/três anos em que disse que não sou nem de Direita nem de 
Esquerda, e que quem é de Direita pense num dia só sair à rua e só funcionar com a mão direita ou a perna 
direita e quem é de esquerda que faço-o só com a esquerda. Conhecendo outros regimes - e isto dá-me 
mais, dá-me mais vínculo ao que penso -, porque conhecendo, por exemplo, o regime do Equador que é a 
Revolução Ciudadana, aqui a Esquerda defende os sindicatos mas no Equador esta Esquerda acabou com os 
sindicatos. Portanto, isto vem demonstrar, por exemplo, o feriado do Carnaval no Equador é dado pelo 
Estado mas trabalham o sábado seguinte ou o outro sábado próximo. Ou seja, isto num outro país qualquer 
europeu é Direita, no Equador é um regime de Esquerda. 

Portanto, não faz sentido nós termos políticas de Direita ou políticas de Esquerda e aquilo que eu digo, aqui 
a Democracia faz-se com ideias de Direita, com ideias de Esquerda, com toda a panóplia de partidos 
políticos que nós temos. Portanto, isto vem reforçar de facto o regime político que vivemos, que é uma 
Democracia, mas teremos que ter a noção do que é uma verdadeira Democracia, e isso é aceitar propostas 
de um lado e doutro. 
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Relativamente a esta Assembleia Municipal em concreto, eu deixo aqui um apelo, um apelo a quem fica para 
que façam funcionar as Comissões. Eu recordo que no mandato anterior estive quatro anos como 
Coordenador da Comissão de Ambiente e bem ou mal funcionámos no princípio até ao fim. Houve um 
relatório final que eu apresentei em nome do grupo de trabalho da Comissão a que coordenei, houve 
produtividade, houve produção de trabalho. Começámos bem este mandato com o Coordenador Joaquim 
Caçoete. Entretanto, perdemos fôlego passado o primeiro ano de mandato e as comissões acabaram por 
não funcionar. Eu apelo aqui a esta Assembleia Municipal que os elementos que fiquem chamem à atenção 
para a importância das comissões. As comissões deverão funcionar, deverão no fundo executar aquilo para a 
qual foram eleitas e que é um papel muito importante que está subestimado por todos os colegas, e aí 
pode-se fazer um trabalho muito, muito interessante com um resultado final também proposto para a [CMP] 
ou proposta à Assembleia Municipal que pode depois ser avaliado.” 

 

O Sr. Pedro Taleço do PS: 

“Muito boa noite a todos os presentes. Bem, eu passava a direcionar a minha intervenção em relação à 
passada intervenção do Membro da Assembleia Valentim Pinto [da CDU] e debruçava-me sobretudo sobre a 
Democracia e sobre o que é o conceito de Democracia e sobre o que é ser do [PS]. 

Obviamente que a estrutura concelhia do [PS] tem plena consciência que esta lei não foi clarificada também 
pelo PS e que existem uma série de outras candidaturas que têm um entendimento diferente. Se calhar por 
isto é que somos Socialistas, porque podemos embutir na pluralidade de opiniões. Não temos nenhum 
regime unificado de posições; somos pessoas, mulheres e homens livres e de pensamento livre e como tal 
podemos todos conviver dentro do mesmo partido. Noutros certamente com processos de decisão mais 
fechados e centralizados tal não poderia acontecer. Como tal, como tal, embutidos das razões que tinham a 
ver com o acesso democrático aos cargos que implica uma renovação dos mesmos, achámos por bem 
nomeadamente os mandatários da candidatura do [PS], um dos quais o Dr. Manuel Malheiro que se bem se 
recordam bem melhor do que eu foi membro do V Governo Provisório que foi presidido pelo Vasco 
Gonçalves, portanto uma pessoa insuspeita para falar de Democracia e, portanto, o [PS] achou por bem, em 
nome da Democracia, defender a impugnação da candidatura de José Silvério [da CDU], recordando a todos 
os presentes que a Junta de Freguesia do Poceirão nunca teve outro presidente. Não teve, pelo menos que 
eu me recorde. Portanto, isto assegura-se a uma situação de défice democrático que no nosso entender era 
o que estava contido no espírito da lei. O Tribunal Constitucional teve outra interpretação depois de o 
Tribunal de Setúbal ter-se pronunciado duas vezes noutro sentido, e obviamente o [PS] como partido 
democrático que é e também a Concelhia de Palmela aceita essa decisão e irá a eleições com o candidato 
que legitimamente a CDU indica após a decisão do Tribunal Constitucional. 

Não nos sentimos constrangidos, não nos sentimos minimamente incoerentes, pelo contrário, sentimo-nos 
orgulhosos por ter debitado uma opinião que nasceu em Palmela, nas pessoas de Palmela e nas pessoas que 
conduzem esta candidatura.” 

 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Eu pensava que era noutra altura que nós fazíamos as despedidas e eu estou aqui muito indeciso porque 
eu posso voltar a ser membro desta Assembleia, mas como isso era em prejuízo do meu querido amigo José 
Silvério [da CDU] eu vou mesmo não querer vir para a Assembleia. 

Eu devo dizer-vos que ao longo de treze anos que passei pelo Concelho de Palmela e que assumi 
responsabilidades quer... – não digam isso porque ele não é bandido, não é -; não, isto é a realidade, é a 
realidade. Eu digo sinceramente que se nós [pormos] em causa o resultado das votações democraticamente 
elegíveis então não estamos a defender a Democracia! Aquilo que às vezes me custa é: se nós estamos no 
poder a Democracia vale, se estamos na oposição já não vale a Democracia, a gente diz tudo a quem 
governa. Não pode ser, é preciso respeitar a Democracia e eu nestes anos, neste mandato porque nos 
outros não senti isso, não me apercebi, o nosso companheiro Valentim Pinto [da CDU] é indiscutivelmente 
de nós aquele que tem mais vocação partidária. E quando ele põe em causa a Democracia que 
possivelmente um jornalista disse que ‘o Fascismo estava aí à porta’. Eu sinceramente custa-me a acreditar 
que os portugueses na sua esmagadora maioria possam imaginar novamente o Fascismo em Portugal. 
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Sinceramente acho que não é possível porque isto, porque as condições não só nacionais como 
internacionais jamais permitiram uma situação dessas. E portanto, que realmente o país está a travessar 
uma situação muito difícil, não tenho dúvidas nenhumas. 

Agora custa-me, quer dizer, se aqui a [CMP] não consegue melhores resultados é uma coisa, se o Governo 
não consegue determinados resultados então faz-se a crítica. Não pode ser assim. Eu acho que nós 
devemos fazer a crítica com base objetiva e certamente os companheiros que me acompanharam ao longo 
dos anos se aperceberam de algumas alertas porque eu acho que a crítica tem que ser sempre, sempre, 
sempre construtiva e, portanto, eu alertei “Olhem que esta coisa da [CMP] ser uma das câmaras mais ricas 
do país com Receitas muito boas acima de tudo por causa da Autoeuropa, isso mais tarde pode-se refletir”. 
Eu chamei à atenção várias vezes quando a [CMP] apoiava indiscutivelmente e extraordinariamente as 
associações recreativas/culturais em detrimento de outras opções mas que estava no seu direito porque foi 
eleita para mandar e para dirigir mas que teve alguns impactos negativos noutras áreas. Que o número de 
trabalhadores poderia pôr em causa mais tarde, tudo isso foi dito mas com alertas simples e se forem ler as 
atas [está] lá transcrito. 

Fui acusado várias vezes pela Bancada do [PS] que mais valia eu mudar-me para a CDU. Não. Como devem 
imaginar eu tenho indiscutivelmente formação política e a convicção, a minha convicção, que sou um 
verdadeiro Social-Democrata e portanto, agora respeito todos os outros, compreendo a sua forma de estar 
na vida. Eu só não aceito sinceramente quando se, enfim, deixa-se o debate político para a agressão quer 
verbal, quer física. 

E eu já uma vez dei os parabéns à nossa querida Presidente, e não só, eu julgo que o Município de Palmela 
teve muita sorte no Presidente Carlos Sousa e na Presidente Ana Teresa Vicente, e só desejo e só espero 
que o nosso futuro presidente, que eu não tenho dúvidas que será o Álvaro Amaro embora possa 
indiscutivelmente ter um resultado diferente porque as pessoas são diferente e portanto provavelmente as 
coisas serão diferentes, mas a opinião das pessoas não muda de um momento para o outro, esta é a grande 
realidade e vocês não tenham dúvidas nenhumas que o PSD no Distrito de Setúbal não ganha nada e não 
deixa de ser o PSD e não deixa de ter pessoas íntegras e capazes. Simplesmente esta é a realidade, esta é a 
realidade e não vale a pena escamotear, nem vale a pena dizer mal uns dos outros. Vale a pena sim, isso 
parece-me que sim, é dizer aquilo que nos parece que está mal e apresentar alternativas. 

Estão recordados, e eu já manifestei os meus sentimentos em relação ao nosso Presidente [da Mesa], à Sra. 
Presidente da Câmara, aos Srs. Vereadores sobretudo às pessoas da [CMP], os Funcionários e Dirigentes da 
[CMP] a quem eu ao longo dos anos tive a oportunidade de privar sempre, sempre, sempre tratado com 
uma total cordialidade e sempre, sempre tentando resolver os problemas que eram apresentados. Portanto, 
não tenho razão de queixa absolutamente nenhuma.  

Agora em termos daqui, da Assembleia Municipal, estão recordados quando nós na primeira sessão deste 
mandato estivemos a escolher as composições das comissões e eu me recusei a participar. E eu recusei-me 
a participar pelo resultado que hoje acontece. É que as comissões não funcionaram e não foi por minha 
culpa de eu não ter participado. Portanto isto é a experiência dos anos [?] de andarmos nisto há muitos 
anos porque há um entusiasmo inicial de quem é eleito e depois ao longo dos tempos esse entusiasmo ou as 
circunstâncias, por vezes são mais as circunstâncias do que o entusiasmo, acabam por resultar no que 
resultou. 

De qualquer forma como vocês sabem, eu moro no Montijo, assisti ao debate que foi feito aqui nesta sala 
dos candidatos à [CMP], um debate com uma sala cheia, um debate feito democraticamente onde cada um 
dos candidatos pôs as suas linhas de mandato; onde houve algumas da parte dos candidatos houve alguma, 
enfim, algum debate com mais ou menos intensidade, mas completamente respeitado pelas pessoas que 
estavam a assistir. Ontem depois da reunião da junta de freguesia fui assistir ao debate do Montijo. Eu 
devo-lhes dizer que senti vergonha! Num concelho onde eu fui autarca, num concelho onde eu participei na 
«Revolução do Vinte e Cinco de Abril» e tudo mais, a forma como decorreu aquele debate. Sinceramente, eu 
acho que isso não ajuda nada, nada, nada, a Democracia e eu digo-lhe honestamente Valentim Pinto [da 
CDU] se calhar coisas daquelas podem dar origem a outras como o senhor diz. Mas aqui no Concelho de 
Palmela, isto não tenham dúvidas nenhumas. Sr. Presidente da Assembleia Municipal: em plena Assembleia 
Municipal um Vereador atirou um jarro à cabeça de um outro colega do [?]! Isto só é possível porque não 
havia respeito. Eu disse isso. Não havia respeito. Quer dizer quando se conduz uma Assembleia não se pode 
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permitir um ato destes. Não aconteceu naquele ato, aconteceu a forma como eles realmente decorriam os 
debates ao longo dos tempos. 

Depois, a nossa Presidente da Câmara, fomos todos, os das forças políticas, à Assembleia da República por 
causa da União de Freguesias. Eu recebi elogios de alguns deputados de outras forças políticas que não da 
CDU da forma como a Sra. Presidente da Câmara tratou de todo o processo. E é isto, meus queridos 
amigos, é esta forma de estar na vida que permite este ambiente de hoje que está aqui. 

Eu quero dizer ao Valentim Pinto [da CDU] e ao João Completo [do PS] que nunca me sentiria ofendido por 
qualquer palavra que fosse transmitida aqui. Nós estamos aqui realmente num debate político e, por vezes, 
eu próprio se calhar me acontece isto, dizemos coisas que não sentimos. Agora eu digo-vos honestamente e 
já que disse muita coisa que pode agradar ou desagradar a uns e a outros eu acho que sinto-me no direito 
de dar a minha opinião sincera. E a minha opinião sincera é que todos os autarcas, seja de que força forem, 
autarcas que têm por obrigação defenderem o concelho onde são autarcas e não os partidos políticos que 
lhe pertencem. Portanto, eu acho que a nossa postura dentro das salas, dentro das reuniões de Câmara, da 
Assembleia Municipal têm que ser uma postura em defesa do cidadão, em defesa do munícipe. Se cada um 
de nós fizer esse trabalho eu julgo que nós saímos prestigiados e os munícipes só têm a ganhar com isso. 
Sr. Presidente [da Mesa], um abraço muito grande na sua pessoa, a todos os companheiros que tiveram 
enfim, «desculpem-me qualquer coisinha» como alguém já disse.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Muito obrigado também.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Por último, é muito rápido Sr. Presidente [da Mesa], nós nesta casa sempre temos defendido produtos 
nacionais, produtos concelhios, produtos distritais e produtos nacionais, é só uma chamada de atenção Sr. 
Presidente [da Mesa] que nós estamos a beber uma água da fonte Herrera del Duque, Espanha. Com tantas 
águas ricas que nós temos em Portugal estamos a dar dinheiro aos espanhóis. Apelo aqui para que a água 
seja portuguesa, quer seja adquirida pela [CMP], quer seja adquirida pela Assembleia Municipal.” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Acho que é uma sugestão que não deve cair em saco roto, mas provavelmente é porque é a mais 
baratinha.” 

 

Após lhe ter sido concedida palavra pelo Sr. Presidente da Mesa, respondeu a Sra. Presidente da 
Câmara: 

“Então sobre esta questão, sobre as duas questões colocadas pela Sra. Membro da Assembleia Carla Oliveira 
[do PS], exato, o que é que eu, nós demos o esclarecimento que é absolutamente correto. E para tirar 
qualquer dúvida sobre a preocupação que aqui manifesta relativamente à SIMARSUL eu gostava de 
esclarecer o seguinte: a SIMARSUL tem continuado a fazer obras e mesmo no Concelho de Palmela. 
Portanto, nós acusamos efetivamente e eu uso o termo porque já fizemos no âmbito das nossas relações 
normais de trabalho com a SIMARSUL, nomeadamente que são dirigidas, nomeadamente pelo Sr. Vereador 
Álvaro Amaro. 

Nós já fizemos todas as diligências para que esta obra fosse efetivamente retomada. A obra foi, a SIMARSUL 
assumiu concluir a obra até dois mil e dez e depois de dois mil e dez para cá já fez no Concelho de Palmela 
mais de cinco milhões de euros de obra: na ETAR [Estação de Tratamento de Águas Residuais] de Aires, de 
Poceirão, Marateca, são mais de cinco milhões de euros de obra. Portanto, não é com certeza o problema da 
dívida da [CMP] que inviabiliza ou impossibilita o desempenho da SIMARSUL. Com certeza que a SIMARSUL 
é prejudicada, como de resto todos nós, pelas dívidas que os municípios têm mas eu quero-lhe dizer que a 
dívida do Município de Palmela é uma gota no conjunto das dívidas da SIMARSUL, é uma gota. Claro que 
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também, claro que também é, mas quando fala da maneira como falou parece que a [CMP] está empenhada 
em dificultar a vida à SIMARSUL. Não é nada disso. Nós estamos empenhadíssimos em viabilizar a 
SIMARSUL e eu sobre isso tenho que acrescentar um outro dado que esse, enfim, não faz parte, não fez 
parte do nosso esclarecimento público que efetivamente entendemos que não é matéria que seja fácil de 
transmitir aos cidadãos e sobretudo nem é isso que está em causa neste momento. O que está em causa é 
nós queremos esclarecer depois de várias interpelações que, enfim, foram feitas à [CMP] nós queremos 
esclarecer os cidadãos que efetivamente a conclusão daquela obra não é da nossa responsabilidade e que a 
[CMP] também está a ser penalizada pelo facto da obra estar não concluída. Por quê? Porque nós fizemos 
um conjunto de investimentos, setecentos mil euros, cerca de setecentos mil euros, que permitiam levar a 
água à casa das pessoas, desculpem, fazer as ligações a casa das pessoas e que não podem ser feitas 
exatamente porque esta obra não está concluída. Portanto, se nós não estamos a fazer a ligação à casa das 
pessoas não estamos a receber mas por outro lado, mas por outro lado, tivemos que fazer este investimento 
inicial. Portanto, repare que não há nenhum interesse da [CMP] em inviabilizar ou dificultar a vida à 
SIMARSUL, desse ponto de vista. Pronto. Pronto. 

Nós fizemos, o Sr. Vereador Álvaro Amaro pode explicar melhor isso porque inclusivamente fizemos uma 
proposta na altura para uma solução provisória que era a tal estação compacta, a tal ETAR compacta, para 
minimizar o problema. Bem, repito uma coisa que é importante as pessoas saberem: quem está nesta 
situação está a ser penalizado porque não tem a recolha natural através do sistema dos seus efluentes, mas 
não está a pagar nada, portanto, não fique essa dúvida. E é isso que nós também dizemos porque muitas 
vezes pretende-se confundir isto, ou confundir as pessoas. Parece que estamos a pagar na fatura da água. 
Não estamos. Está lá que no caso dos esgotos significam quarenta por cento do consumo, do valor do 
consumo da água mas, é paga por quem efetivamente está a beneficiar dessa ligação. Portanto, as pessoas 
de Brejos do Assa estão a ser penalizadas porque não podem efetuar as suas, enfim, ligações normais e têm 
que continuar a usufruir de outros sistemas. É nesse sentido. Agora nós temos que esclarecer as pessoas 
disto. Não é da responsabilidade da [CMP] e não é o facto da [CMP], qua ainda por cima está a pagar 
através do acordo que fez e portanto se o acordo foi aceite pela SIMARSUL significa que é perfeitamente 
viável e que a empresa pode viver com isso, portanto, não é a [CMP] desse ponto de vista que está a 
penalizar diretamente a SIMARSUL. 

De resto eu queria aproveitar para acrescentar um outro dado, é que quando os Srs. Membros da 
Assembleia gostam de dizer que a [CMP] atira responsabilidades para o lado, não, não atiramos 
responsabilidades para o lado. Nós normalmente atiramos responsabilidades para cima de quem as tem. E 
por exemplo, uma das coisas que mais penaliza a SIMARSUL é o facto de ter sido feito um estudo de 
viabilidade da SIMARSUL que contava com a comparticipação do Município de Setúbal que é a maior, enfim, 
não sei se é Setúbal se seria, pois, se é Seixal, por aí, das maiores claramente Setúbal, claramente das 
maiores comparticipações para o sistema na medida que é quem mais descarrega para o sistema fruto do 
número de habitantes e exatamente por um problema que foi criado ainda com o Governo Socialista e 
muitas reuniões com a Associação de Municípios teve no âmbito deste com o Ministério do Ambiente na 
altura para resolver este problema e que nunca foi resolvido que é o problema da dupla concessão do 
Município de Setúbal. Porque foi o Município de Setúbal que tinha um sistema de uma concessão já com as 
Águas do Sado quer Águas de Portugal e depois, e depois, por influência do próprio Governo que dizia 
resolver o problema da concessão de Setúbal, Setúbal entrou no sistema da SIMARSUL porque efetivamente 
esse é que era o sistema rentável para a região. Ora bem, este assunto nunca foi resolvido e não depende 
nem da [CMP] nem da Câmara de Setúbal individualmente nem da SIMARSUL individualmente. Portanto, 
este problema continua por resolver e nós Governo após Governo porque já com o atual Governo fizemos 
inúmeras diligências, nós, quando digo nós digo a Associação de Municípios, nós Municípios no quadro da 
Associação, fizemos inúmeras diligências neste sentido e o problema continuou sem ser resolvido. 

Portanto, de facto, repito, eu não sei o que é que deu nomeadamente ao [PS] para ultimamente achar que a 
[CMP] tem alguma coisa contra a SIMARSUL. Não, não, a SIMARSUL é um projeto no qual nós estamos, 
gostávamos que tivesse sido doutra maneira e aliás propusemos que tivesse um outro cenário, mas nós não 
estamos contra a SIMARSUL. Todos os dias nos esforçamos para viabilizar a SIMARSUL. Portanto, isto que 
fique claro. Agora a conclusão da obra de Brejos do Assa é neste momento, e eu repito com todas as letras, 
já o dizemos à SIMARSUL, a responsabilidade é da SIMARSUL, das opções de gestão feitas pelo Conselho de 
Administração da SIMARSUL. Pronto. Pois e mais os dez milhões do Fundo de Coesão, já falámos disto 
muitas vezes. A segunda questão, a questão do lixo.” 
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Houve uma outra questão por parte de um dos membros mas em virtude da má qualidade do áudio da 
gravação, por não se ter recorrido ao uso do microfone, não é possível apresentar essa intervenção. 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“É que a SIMARSUL prioriza as obras de acordo com o seu calendário. Acha que já terá feito muitas obras no 
Concelho de Palmela e que... Não é essa a questão! A questão é que a SIMARSUL tinha que desencadear 
um novo procedimento, eu creio que é isto, mas vou pedir ao Vereador Álvaro Amaro que concretize. Deixe-
me só passar à questão do lixo e já voltamos à SIMARSUL. 

A questão do lixo. Já agora eu quero dizer, até porque temos falado disto muitas vezes e é um tema que me 
preocupa especialmente a mim, ao Sr. Vereador, naturalmente, e que tem sido fruto da nossa abordagem 
sistemática aos serviços. Este tema do lixo, é um tema gravíssimo neste momento. E eu não enjeito a 
responsabilidade da [CMP] porque realmente nós é que temos a responsabilidade de recolher o lixo ou de 
desencadear todos os mecanismos tendentes à solução do problema. Mas eu quero aqui reafirmar que, com 
todos os recursos que nós pudermos vir a afetar no futuro a este tema, ele não terá solução se não houver 
uma mudança de atitude do ponto de vista cívico relativamente a este problema. É claro que poderá dizer-
me assim: ‘[Está] bem, mas a [CMP] tem na sua mão aplicar mais multas, perseguir infratores, etc.’. É 
verdade, temos isso tudo na mão. Tenho dúvidas que essa atitude consiga resolver o problema. O que é que 
eu quero dizer com isto? Primeira questão, nós estamos a recolher, e eu já disse isto aqui, nós estamos a 
recolher mais resíduos, portanto, não se pode dizer que a [CMP], apesar das dificuldades financeiras, de 
dificuldade de recursos humanos, esteja a cortar, desculpem a expressão, na recolha do lixo. Não. Nós 
estamos a recolher mais lixo. A grande questão é que está ser depositado e em condições absolutamente, 
enfim, de falta de civismo, está a ser depositado mais lixo em sítios onde não pode ser depositado - à volta 
dos contentores, à volta dos Ecopontos. O que é que acontece? As empresas que pagavam naturalmente 
para depositar diretamente e têm essa responsabilidade de depositar os seus resíduos, têm essa 
responsabilidade, passaram, enfim, com certeza fruto da situação económica, todas as justificações que 
também podemos compreender, mas passaram a depositar o lixo ao lado dos contentores, em vez de o irem 
depositar diretamente ao aterro como têm a responsabilidade ou nos – como é que se chamam? – os 
contentores próprios, aqueles grandes, industriais. 

Bem, depois há outro dado. A AMARSUL [Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.] passou fechar 
ao domingo o aterro. A AMARSUL passou a fechar o aterro ao domingo. Esta é a condição realmente 
objetiva que tem implicação na nossa recolha que nós também não podemos recolher porque não temos 
onde depositar. Portanto, é claro que tudo isto tem uma consequência direta, quer dizer, nós estamos a 
recolher mais, mas de facto não podemos, por um lado, aumentar a recolha porque podíamos aumentar no 
domingo e não tempos onde depositar e, por outro lado, as pessoas e as empresas cometem a infração de 
sistematicamente depositar o lixo ao lado dos contentores - monos que não são monos, por todo o lado. É 
evidente que contribuem para este mau aspeto que se evidencia em vários locais do concelho. E não é só no 
concelho. Infelizmente, em vários pontos da região até porque já trocámos opiniões com outros municípios 
sobre isto. É um problema cívico neste momento. Quer dizer, é um problema económico, não enjeito, se 
calhar há empresas que deixaram de ter dinheiro para pagar a deposição dos lixos, é verdade, mas é um 
problema cívico também. Eu já vi, eu já vi com os meus olhos pessoas. Infelizmente, às vezes a gente até 
conhece as pessoas e tudo, a atirarem na estrada um saco para o contentor que está ali ao lado. É claro que 
não acertam no contentor, acertam ao lado, e ali fica. Portanto, este é um problema cívico, muito me 
preocupa, vai ter que ser, é com certeza, uma das prioridades do próximo ano como já é hoje uma 
prioridade nossa. Como já é hoje uma prioridade nossa. 

Eu pedia ao Sr. Vereador de qualquer modo que se quisesse esclarecer um bocadinho, nomeadamente a 
questão da SIMARSUL. Sr. Presidente [da Mesa], não se importa?” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Faça favor.” 
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O Vereador Álvaro Amaro: 

“Sr. Presidente [da Mesa], Sra. Presidente [da Câmara], Srs. Vereadores, Srs. Membros da Assembleia, 
público aqui presente, Srs. Jornalistas, boa noite. 

Então com a sua permissão, Sr. Presidente [da Mesa], aduziria apenas mais dois aspetos para termos uma 
cabal compreensão desta problemática. Nós, insatisfeitos com a resposta da SIMARSUL, que na última 
Assembleia-geral nos confrontou com um plano de investimentos que empurra para dois mil e catorze a 
retoma da empreitada para a construção das três estações elevatórias em falta e mais um emissário e que 
não é uma obra de milhões, é uma obra de centenas de milhares de euros, mas não é de milhões. 
Empenhámo-nos na construção de uma solução alternativa que foi desenvolvida internamente, com Estudos 
Técnicos, com contatos com proprietários de terrenos e depois envolvemos os técnicos da SIMARSUL na 
validação dessa solução. E propusemos transitoriamente, sem que isso se pudesse servir de subterfúgio para 
a SIMARSUL continuar a adiar o investimento, que houvesse uma solução transitória instalada este ano. No 
plano técnico o acordo foi sempre total. Na decisão cabe naturalmente ao Conselho de Administração que 
até à data não nos respondeu, não respondeu a essa nossa proposta. 

Mas para se perceber aquilo que também está em causa: são obviamente os munícipes que se veem 
privados de usufruir de um investimento que o Município fez com o dinheiro também dos seus impostos. 
Mas, o próprio Município é penalizado, porque nem pode receber tarifa fixa de saneamento, nem a tarifa 
variável. E essa tarifa fixa e a tarefa variável já fizemos ver à SIMARSUL que poderia, poderia, ajudar a 
pagar mais depressa as faturas à SIMARSUL. 

Portanto, por outro lado, o Município volta a ser penalizado por outra razão: é que a SIMARSUL deveria, a 
partir de janeiro de dois mil e doze, passar a medir caudais reais à entrada das ETAR’s através de um 
caudalímetro. Os caudalímetro estão instalados e até ao momento não percebemos por quê. A Sra. Ministra 
já depois de ter autorização de todos os agentes do sistema, ainda não autorizou o início da faturação com 
caudalímetro, e sabe o que é que isso significa para nós? Significa a redução da nossa fatura. Porque nós 
estamos a pagar com base numa estimativa de população que não é real, que era aquela que estava no 
PDM [Plano Diretor Municipal], que é muito acima daquilo que aconteceu demograficamente nos últimos 
anos. E estamos a pagar estimando que aquelas pessoas estariam integradas no sistema, e tal não 
acontece. Portanto, estamos a ser dupla, triplamente penalizados - os nossos munícipes e o Município -, e é 
por isso que temos feito estas démarches. 

Quanto ao período do esclarecimento: a coincidência ou aquilo que quis tentar inferir que tem que ver com 
o período eleitoral, não. Tem que ver com o momento a partir do qual houve a validação técnica da solução, 
que aconteceu depois de março, abril, maio. Foi aquilo que foi feito nessa altura e como estamos à espera 
até ao momento, e achamos que já devíamos ter direito a essa resposta - e as pressões são legítimas por 
parte dos munícipes -, vimo-nos levados, e com todo o direito, a prestar-lhes este esclarecimento. É só.” 

 

 

No seguimento, o Sr. Presidente da Mesa deu início ao Período da Ordem do Dia. 

 

Ponto Um – Informação da Presidente da Câmara acerca da atividade municipal, de acordo com 
o disposto na alínea e) número um do artigo quinquagésimo terceiro da Lei cento e sessenta e 
nove de mil novecentos e noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada pela Lei número 
cinco-A de dois mil e dois, de onze de janeiro. 

 

Após lhe ter sido concedida palavra pelo Sr. Presidente da Mesa, informou a Sra. Presidente da 
Câmara: 

“Sr. Presidente [da Mesa], se estivesse de acordo eu gostava de sugerir, enfim, pedir aos Srs. Membros da 
Assembleia que dispensassem eventualmente a leitura desta informação que foi distribuída. 
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Gostava só de acrescentar talvez um ou dois aspetos que não tendo sido tratado neste relatório, até porque 
como sabemos o período efetivamente terminou em julho, portanto, no dia trinta e um de julho, mas eu 
gostava de recordar que durante o mês de agosto ou até porque é o mês tradicionalmente de duas 
iniciativas que são particularmente importantes e que tiveram lugar no nosso concelho. Eu gostava de as 
recordar. Uma é a Festa da Escudeira que acontece, uma das mais antigas do nosso concelho e que este 
ano foi assinalada, foi marcada, pela recuperação da sua capela, num projeto que se integra também, 
enfim, não se integra mas passa a integrar, não se integrava, aliás, mas passa a integrar esta componente 
imaterial da nossa candidatura da Arrábida a Património da Humanidade e, portanto, a recuperação daquela 
capela, naturalmente pelos seus proprietários mas também com a participação ou a comparticipação de 
fundos públicos na medida em que foi feita uma candidatura que foi apoiada. E, portanto, é um projeto 
muito interessante que vem valorizar o nosso concelho e, repito, contribuir para o projeto da candidatura da 
Arrábida a Património da Humanidade na sua componente imaterial. Portanto, julgo que é importante, 
enfim, quando vier o próximo relatório já estamos bastante longe deste facto, e eu gostava de chamar a 
atenção. Alguns dos Srs. Membros da Assembleia estiveram lá, os Srs. Vereadores, estiveram lá na altura. 
Portanto, a Festa da Escudeira tem lugar por volta de, em quinze de agosto, e eu gostava de sublinhar isto. 
É uma nota que continua a merecer todo o nosso apoio e empenho. 

Depois, não podia de deixar de falar na Festa das Vindimas. A Festa das Vindimas fez cinquenta anos. Foi 
uma festa notável, com programa de grande qualidade, com um trabalho muito importante da Associação 
das Festas [de Palmela] e de todas as pessoas que a integram, mas também das muitas associações que 
participam com o seu trabalho ao longo da própria festa com os seus programas, contribuindo para o 
conjunto do cartaz da festa e que depois, obviamente, também para os produtores de vinho que aqui 
encontram um espaço especial naturalmente dedicado à sua atividade. 

Penso que este ano houve um esforço muito grande, não só de qualificar, como acontece sempre por parte 
das comissões, mas qualificar a festa, de qualificar os acessos à festa, de reforçar a segurança na festa e eu 
julgo que tudo isso é louvável e merece, aliás, já o fizemos na [CMP], merece a nossa distinção. Portanto, 
eu não podia deixar de referir nesta informação, que não tem escrito estes dois temas pelo facto de 
formalmente respeitar ao período até final do mês de julho, mas não podia deixar de referir aqui estes dois 
acontecimentos do mês de agosto. Naturalmente, e isto sem desvalorizar tudo o resto que teve lugar ao 
longo deste período. 

Depois, queria dizer também aos Srs. Membros da Assembleia e ao Sr. Presidente [da Mesa] que é evidente 
que em meu nome, em nome dos Srs. Vereadores e, portanto, no fundo em nome da [CMP] julgo que 
devemos à Assembleia Municipal uma palavra igualmente de reconhecimento pelo vosso contributo para que 
o trabalho da [CMP] também fosse melhorado a partir da intervenção desta Assembleia. Creio que é isso 
mesmo, como muitos já o disseram hoje aqui, em Democracia aprendemos uns com os outros e tudo aquilo 
que nós podemos reclamar em Democracia é com certeza um contributo para melhorar o serviço à 
comunidade. É esse o nosso objetivo e, portanto, pela nossa parte procurámos fazê-lo, retirando dos vossos 
contributos aquilo que podia ser uma melhoria efetiva para o nosso desempenho. E, portanto, em nome da 
[CMP] fica o nosso registo. 

O mandato está a terminar, com certeza que vamos continuar a encontrar-nos todos, mas foi importante 
para mim e para os Srs. Vereadores o nosso trabalho coletivo nesta Assembleia.” 

 

 

Ponto Dois – Alteração ao Regulamento e Tabela de Taxas Municipais. 

 

Após lhe ter sido concedida palavra pelo Sr. Presidente da Mesa, esclareceu a Sra. Presidente da 
Câmara: 

“Pois, não sei se há alguma questão, portanto, isto é uma pequena alteração como se pode ver pelo facto 
de haver um espaço que não estava contemplado quando fizemos o Regulamento inicialmente e, portanto, 
ele tem que ser autorizado. É isso.” 
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Sobre a proposta intervieram: 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Boa noite novamente. Sra. Presidente [da Câmara], tenho de facto uma dúvida que gostava de 
esclarecimento. Esta taxa é paga mensalmente, certo?” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Será, será.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“É paga mensalmente. Isto além da taxa há um valor da concessão em si, não é?” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Sim, sim, sim.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Esta taxa pressupõe a prestação de algum serviço mensal prestado pela [CMP]?” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Não.” 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Não? OK. Estou esclarecido.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com vinte e cinco votos a 
favor (quinze da CDU, seis do PS, dois do PSD, um do CDS-PP e um do BE) e uma abstenção do 
CDS-PP. Aprovado em minuta. 

 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP apresenta declaração de voto:  

“Queria cumprimentar todos primeiro. Boa noite a todos. 

A nossa abstenção aqui prende-se com a pergunta colocada pelo meu colega do grupo a propósito das 
taxas, em que a resposta foi que ‘não há nenhum serviço prestado’ e no espírito das taxas elas têm que ter 
um serviço prestado. Há aqui qualquer coisa que não bate certo, por isso, abstemo-nos.” 

 

 

Ponto Três – Regulamento Municipal do Uso Fogo. 

 

Não havendo intervenções, foi a proposta submetida a votação, sendo aprovada, por maioria, com 
vinte e seis votos a favor (quinze da CDU, seis do PS, dois do PSD, dois do CDS-PP e um do BE). 
Aprovado em minuta. 
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Ponto Quatro – Regulamento das Hortas Comunitárias do Concelho de Palmela. 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. José Cardoso do PSD: 

“Era só para saber se já estão localizados, onde é que vai acontecer estas hortas. Portanto, se já há espaços 
e qual era as áreas que me pareceu que aqui não diz.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Os espaços são espaços públicos naturalmente, espaços que vieram através de cedência ao Município. São 
normalmente, enfim, espaços dedicados às zonas verdes e neste momento existem três propostas. Ah, o Sr. 
Vereador Álvaro Amaro diz que entre sessenta e oitenta metros quadrados em cada local e que neste 
momento temos três locais já identificados. Um deles aqui em Palmela, na zona da Serra Grande, isto é, na 
zona da Serrinha, loteamento Serra Grande, outra na Quinta do Pinheiro em Pinhal Novo e outra nos Portais 
da Arrábida em Quinta do Anjo. Portanto, para já temos identificados estes três locais e no futuro podem vir 
a surgir outros. Isto implica depois a criação por parte da [CMP], onde não existe, da infraestrutura mínima, 
nomeadamente, a água como é evidente e até a vedação.” 

 

O Sr. Raúl Cristóvão do PS: 

“Tinha aqui esta questão da localização e se havia os terrenos e, portanto, está respondida. 

Efetivamente, penso que esta proposta, pensamos nós que esta proposta só peca por tardia. Acho que 
poderia ter sido mais cedo. Acho que é bom que apareça, mas pensamos que há dois, ou três, ou mesmo à 
mais anos, até porque estas questões das hortas sociais, as hortas urbanas são questões que já há muito 
são debatidas e são defendidas por aqueles que acham que também, é não só, a questão social mas 
também a questão ambiental e a questão da qualidade de vida até nas zonas urbanas. É fundamental que 
estas hortas apareçam porque são terrenos que permitem uma agricultura ecológica, uma agricultura 
biológica e, portanto, uma agricultura saudável, não só para quem cultiva, para quem vai comer os seus 
produtos, mas também para o ambiente das cidades. E, portanto, são no fundo barreiras contra o excesso 
de urbanismo e são aquilo que se chamam zonas verdes agrícolas. E, portanto, e eu habituei-me a ler isto 
há muitos anos, já na década de setenta, com o Professor Roberto Teles - definia isto para a cidade de 
Lisboa e para [outros] aglomerados urbanos. E, portanto, penso que estamos um pouco atrasados mas é, 
mais vale tarde do que nunca e vamos então avançar por este trajeto. 

Mas, levanta-se-me aqui algumas questões. É verdade que hoje é premente a questão social, não há 
discussão, estamos a viver uma crise social grave e é premente que estas pequenas ajudas que se possa dar 
às famílias mais carenciadas é bom e, portanto, não pomos em questão isso. Mas, pensamos que o projeto 
ganharia se tivesse também prospetivas de crescimento e que pudesse envolver outras vertentes que estas 
hortas urbanas/sociais têm e lembro-me de algumas rapidamente, como sejam as hortas terapêuticas e de 
lazer, hortas pedagógicas em parceria com as escolas, com as misericórdias, com as associações, com um 
conjunto de entidades públicas e privadas, porque também, e queria perceber aqui se há essa abertura para 
parecerias com entidades privadas que no concelho, no nosso território, estejam já ou que venham no 
futuro apostar também nesta dinâmica. Pensamos que é importante, e como eu já disse, não só social mas 
ecologicamente e, portanto, essas são questões que nos parecem a nós fundamentais que sejam 
respondidas. 

Depois há aqui uma questão que me parece também importante, antes de terminar com uma questão mais 
política, que é algumas questões do regulamento. Eu não vejo, acho que não, li com atenção, com suficiente 
atenção para não estar enganado. Não há uma avaliação da utilização, ou seja, se eu não tiver um trabalho 
sério sobre aquele pedaço de horta que me é dado, de terreno que me é dado, como é que, também não 
vejo no regulamento norma de cessão daquele contrato que é estabelecido entre a entidade, a [CMP], e 
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quem vai cultivar aquele pedaço, aquele terreno, ou aquela parcela, se quisermos. Essas normas de cessão 
parece que eram importantes estarem definidas, para depois não se criar aqui algumas arbitrariedades que 
não sendo às vezes o querer dos intervenientes podem levar a esses considerandos. E, portanto, parece-me 
que era importante haver uma avaliação da utilização, portanto, uma norma que definisse uma avaliação, 
que critérios de avaliação, que essa avaliação fosse feita, porque é importante que seja e também nos 
parece que as normas de cessão de utilização deveriam estar no regulamento. Essa parecem-nos dois 
aspetos importantes. 

Depois, há outros aspetos no regulamento que nos pareceram também sugestíveis, pelo menos de dúvidas 
ou de questionar. A frequentação dos cursos que nos parece muito importante, cursos de formação nunca é 
demais, aliás, neste caso é muito importante, ninguém nasce agricultor, é preciso também ensinar e 
sobretudo ensinar novos processos e estes processos de agricultura biológica são muito importantes, mas 
quem é que dá? E quem paga? São os utilizadores? É a entidade [CMP], neste caso? Quem dá e quem 
paga? Parece-nos importante. 

Depois, há aqui uma, no artigo quarto “Participantes”. Muito bem, acho que ‘o agregado familiar, meio de 
subsistência complementar’ [vide ponto um] é discutível. Há regulamentos que não utilizam esta parte, mas 
eu acho que nesta altura em que estamos não ponho isto em questão. Numa outra altura, se calhar poderia 
ser posto em questão, nesta altura não. Mas há aqui uma coisa que diz assim: “vinte por cento dos talhões 
existentes em cada Horta Comunitária será destinada a trabalhadores do Município”. Não pode criar aqui 
uma diferenciação entre trabalhador do Município e não trabalhador do Município? Nós logicamente 
podemos perceber isto porque há um conjunto de trabalhadores do Município que têm rendimentos muito 
baixos e que caem claramente naqueles que têm um rendimento per capita que está incluído no ponto [um] 
no artigo cinco da “Seleção”. Mas em termos da população em geral isto não pode aqui criar algumas 
situações de discriminação? Eu acho que é preciso se calhar aqui ter algum cuidado. 

E depois, já foi respondida a questão, “pagar uma mensalidade destinada a comparticipar os encargos de 
funcionamento das Hortas Comunitárias, no valor de três euros” [vide alínea q) do artigo 8º]. Este valor de 
três euros é fixo? Independentemente do tamanho das parcelas, embora as parcelas tendam a ser iguais, 
mas é fixo? Não é variável com o tamanho da parcela? Esta era a última questão que gostaríamos de ver. 

Depois, há só aqui uma questão no artigo dez [vide ponto dois] - por acaso detetei agora. Acho muito bem 
que “a delimitação da área atribuída a cada talhão estará a cabo do respetivo utilizador, podendo ser 
utilizada para esse fim a instalação de sebe viva, ou instalação de vedação em madeira”. Por que não em 
rede ovelheira ou outro tipo de rede que penso que é menos agressivo que a madeira? Penso, penso. 

Depois, e agora estes são os considerandos, e terminaria com o considerando mais político. Efetivamente, 
nós [PS] e, nomeadamente para a Freguesia de Pinhal Novo temos esta proposta no programa eleitoral 
porque temos esta como disse há pouco na introdução, nós achamos que este é um projeto que ultrapassa 
os momentos de crise social, embora seja muito importante nos momentos de crise social. É um projeto de 
intervenção no território que tem a ver com a qualidade de vida e com o ambiente, e no fundo esse é aquilo 
que nós achamos e que nós defendemos e, por isso, achamos que este projeto deve ir mais além e deve ter 
condições de ir mais além do que aquilo que está aqui neste regulamento.” 

 

A Sra. Teresa Marta Joaquim do PSD: 

“Boa noite a todos. São apenas algumas considerações. O meu colego do [PS] focou aqui alguns pontos que 
também eu tinha aqui como dúvida, nomeadamente, na questão da avaliação de utilização. E aqui a questão 
de como é que nós conseguimos de facto avaliar a não utilização de produtos químicos de síntese para 
cultivo, nomeadamente tendo em conta que no documento que nos foi entregue está considerado o 
“gestor”, ou seja, para todo o projeto? Eu fiquei na dúvida. Trata-se de um gestor para todo o projeto de 
Hortas Comunitárias? Trata-se de um gestor por horta? Como é que será operacionalizado no terreno esta 
questão? 

Depois, no [ponto] quatro [do artigo décimo primeiro] sobre a comercialização dos produtos, ficou-me a 
dúvida se esta comercialização destes produtos resultantes do cultivo das Hortas Comunitárias será ou não 
onerada com impostos. E ainda relacionado com isto, de facto a questão da mensalidade dos três euros - se 
é de facto fixa ou não, ou se depois vai variar ao longo dos anos e se este valor pago mensalmente pelo 
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munícipe pode ser considerado para despesas de IRS [Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares]. 

Finalmente, e um pouco também aqui de acordo com a Bancada do [PS], não é que seja discriminatório mas 
efetivamente talvez, e isto é um considerando, reservar estas Hortas Comunitárias apenas às famílias cujo 
rendimento per capita do agregado familiar seja inferior ou igual ao salário mínimo nacional pode estar aqui 
a excluir pessoas que numa determinada situação até não estão a auferir salário, podem estar, por exemplo, 
a auferir um rendimento de subsídio de desemprego um pouco superior ao salário mínimo nacional. 
Podemos estar aqui a falar de reformados que tenham uma reforma um pouco superior ao valor do salário 
mínimo nacional e que ainda são pessoas válidas, ou que são pessoas válidas e que poderiam ser incluídas 
na abrangência deste projeto de Hortas Comunitárias que sinceramente como devem calcular consideramos 
um valor para o nosso concelho e eu como sabem nasci, cresci na Lagoa da Palha e, portanto, ainda mais 
me sensibiliza o projeto. Porque efetivamente na noção de comunidade, se formos à raiz etimológica do 
termo «comunidade», nós temos a noção de comunhão e a comunhão de facto é a comungação daquilo que 
é comum a todos e não a apenas a alguns. Eu acho sinceramente que se ainda pudéssemos, poderíamos 
talvez abrir aqui um pouco a exceção, não tanto só verem do ponto de vista economicista do rendimento do 
agregado, embora perceba por quê, mas poder estender a outros elementos. 

Finalmente, a questão de um talhão por agregado familiar, perguntava: é independente este talhão por 
agregado do número de elementos do agregado? É uma dúvida. 

E aqui é mesmo ignorância da minha parte, que é o seguinte: por que é a limitação à plantação de árvores - 
por exemplo, sei lá, maçã riscadinha, árvores de fruto -, porque não podem entrar na Horta Comunitária? 
Mas confesso que esta última questão é mesmo ignorância técnica, assumo.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Queria antes fazer uma pequena ressalva que de facto teria sido útil para o debate e para o conhecimento 
efetivo do que está aqui em causa haver uma espécie de mapa com a localização das hortas, e colocar aqui 
essencialmente três dúvidas que têm a ver: a primeira tem a ver com a possibilidade de abrir este 
regulamento às associações e às próprias escolas. Ou seja, não serem apenas um munícipe em nome 
individual mas, a título de exemplo, a Associação de Reformados ou uma associação juvenil ou uma coisa 
assim deste género. Por outro lado, até que ponto é que de facto poderia ser efetuado um qualquer tipo de 
parceria com as escolas e cantinas sociais, no sentido de haver uma parcela daquilo que é produzido nas 
Hortas Comunitárias terem como destino também o próprio circuito da alimentação no concelho e desta 
forma também é um..., diminuímos os custos do transporte para as cantinas do concelho e incentivamos a 
produção e conhecimento dos produtos locais. 

E, por último, acho que isto também não está assim muito claro, que é: a água é cedida pela [CMP], certo? 
Que tipo de sistema de rega é que estamos a falar?” 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Não há mais nenhuma intervenção. Portanto, Sra. Presidente [da Câmara] e Sr. Vereador.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Eu vou pedir ao Sr. Vereador Álvaro Amaro que acompanhou esta proposta, mas já agora gostava de fazer 
só um considerando geral. Quer dizer, vamos lá ver, nós, enfim, aceito os comentários dos Srs. Membros da 
Assembleia, mas referir que nós relativamente aos espaços, enfim, a Assembleia não tem que os aprovar 
como sabem. Portanto, a própria [CMP] vai gerindo a abertura dos espaços em função da própria 
disponibilidade e da procura. Ou seja, quer dizer, nós identificámos locais que neste momento parecem 
importantes e interessantes para lançar este projeto. Agora vamos imaginar que nos locais que nós 
identificámos, por razões, enfim, várias, a vida das pessoas, seja o que for, ou até do terreno, pode não vir 
a haver apetência para este projeto. Quer dizer, nós vamos identificando no próprio território quais são os 
locais com mais condições para isso. Depois é preciso ver que a [CMP] e os terrenos que nos são cedidos 
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têm normalmente em função do [PDM], têm normalmente vocações diferentes e nós não podemos alterar a 
vocação dos terrenos, portanto, tem que ser mesmo num certo tipo de terreno, o que nem sempre quererá 
dizer compatibilidade com a... – não é compatibilidade, é apetência agrícola. E, portanto, tudo isto é para 
nós irmos acompanhando e monitorizando. 

Depois, quanto à ideia de, enfim, de tratar a questão com um objetivo mais fiscal. Primeiro, não temos 
competências, nomeadamente em relação ao IRS. Nós não temos competências para fazer isso. E depois, eu 
acho que nós devemos simplificar o mais possível um projeto destes. O objetivo é atrair os cidadãos. Por um 
lado, corresponder a necessidades que foram identificadas e até já há projetos apresentados por cidadãos 
mas, por outro lado, atrair as pessoas. Portanto, eu creio que a primeira forma de abordagem dum tema 
destes tem que ser muito simples, o mais simples possível, o mais natural possível e depois ver-se-á. Pronto. 
De qualquer maneira, há questões mais concretas que o Sr. Vereador Álvaro Amaro pode responder melhor 
que eu. Por favor.” 

 

O Vereador Álvaro Amaro: 

“Com efeito a Sra. Presidente [da Câmara] tocou aqui num aspeto essencial. Este é um primeiro 
regulamento, uma primeira experiência no Concelho de Palmela, mas nós conhecemos muitas outras 
experiências e fizemos benchmarking [aferição, em português], visitámos autarquias que têm já algumas 
experiências desta natureza, e algumas neste momento estão incontroláveis. Já não são muito bem-
sucedidas e há aspetos em que o excesso de regulamentação matou o projeto e outros aspetos em que 
outras medidas, não tendo sido implementadas, fizeram hoje daquelas hortas espaços degradados. E nós 
estamos aqui a falar de espaços que vão conviver no interior do nosso espaço urbano e pensamos que os 
mecanismos que temos de fiscalização, que estão no artigo décimo segundo e no artigo décimo terceiro, são 
suficientes. 

O Gestor é um técnico devidamente habilitado e com formação especialíssima nesta área, do nosso Gabinete 
do Ambiente, e que fará o acompanhamento quotidiano destes espaços. 

Foi aqui referido que é obrigatório a frequência de cursos que são suportados pelo Município através de 
prestações de serviços e de parcerias que temos com outras entidades e, há aqui uma nota importante 
também a referir que é a obrigação da compostagem. Nós, para cada lote das hortas teremos um 
compostor. 

Sobre a questão da rega. O valor é um valor simbólico que visa criar aqui alguma responsabilidade e 
comparticipar custos sobretudo com a água, porque vai ser fornecida gratuitamente. Haverá contadores, 
naturalmente, para controlo dos consumos. E os sistemas durante a formação, e eu conheço algumas Fichas 
Técnicas da Formação, levam precisamente os utilizadores a utilizar técnicas que racionalizam este bem 
escasso que é a água, seja gota a gota, mas depende naturalmente das espécies que lá plantarem. 

A questão da relação parcerias, IPSS’s [Instituições Privadas de Solidariedade Social] e ligando também com 
abertura às associações e escolas. Eu quero aqui recordar que as nossas escolas do primeiro ciclo, quase 
todas elas, nos nossos centros escolares, têm espaços para este efeito - não vou aqui fazer a avaliação do 
seu aproveitamento - em todas as freguesias. Relativamente às associações também estamos disponíveis 
para fazer, até porque algumas associações também têm espaço para isto, podem utilizá-lo e nós 
colocaremos o know-how [conhecimento, em português] técnico ao serviço de. Mas para já era importante 
que o regulamento saísse, colocarmos o projeto em prática. Há muita gente, desde que isto foi noticiado nos 
jornais, a procurar inscrever-se. As inscrições só poderão acontecer depois da homologação e da aprovação 
deste regulamento, mas obviamente não fechamos a porta a essa relação. 

Mas gostava aqui de esclarecer que esta norma da prioridade dada aos agregados com rendimentos menos 
elevados não é uma norma de exclusão porque o regulamento diz claramente, e está aberto a todos os 
cidadãos. A ordenação das candidaturas é que obedece a critérios de natureza social. Por outro lado, 
entendemos relativamente ao nome não lhe colocar este nome de “Hortas Sociais”, como acontece noutros 
concelhos, porque isso tem sido causador de estigmas e temos experiências de locais onde moradores não 
querem lá gente a fazer hortas. Portanto, isto é de facto uma ideia generosa. Eu creio que é um projeto que 
deve unir o concelho; vamos experimentá-lo mas estamos a fazê-lo com algum cuidado. E de facto como o 
Sr. Membro da Assembleia Raúl Cristóvão [do PS] referiu é um projeto que ultrapassa a questão social. Ele é 
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um projeto de natureza ambiental, não só porque requalifica espaços que estão neste momento sem 
utilização, não só porque estas obrigações da compostagem, da agricultura biológica, estão obviamente 
nesse mesmo espírito. 

Outra questão que referiu acerca do tipo de vedação. Falamos em prumos, rede ovelheira, vai ser isso para 
a vedação exterior. Os próprios separadores entre as hortas é que nós queremos regulamentar. Se puder 
ser feito em sebe, melhor, porque aquilo a que temos assistido noutros sítios é que começam a aparecer 
vedações em paletes, construções abarracadas. Também pretendemos ser nós a fornecer a instalação tipo, 
que terá que ser partilhada por vários utilizadores ao nível da arrumação dos seus utensílios que utilizam na 
horta, em devidas condições de segurança. 

O valor já referi. Relativamente, é fixo naturalmente, independentemente da área porque esta questão das 
áreas, há terrenos que não dá para fazer uma divisão tão acertada e, portanto, há-de haver corredores, 
zonas de circulação, uns que ficam mais de esquina que aproveitam outro espaço e, portanto, por isso, 
oscila. 

Quanto ao valor, obviamente que quem pagar esta taxa vai ter um recibo. Se ele dá ou não para efeitos de 
dedução de IRS, não nos cabe a nós referir isso porque quem controla as deduções fiscais é o Governo e 
infelizmente temos vindo a vê-las reduzidas. 

É efetivamente por agregado familiar independentemente da sua dimensão. Mas nós esperamos também 
que em articulação, embora seja um projeto doutra natureza, mas certamente vai haver ao nível do 
acompanhamento do RSI [Rendimento Social de Inserção], etc., famílias que se calhar os seus acordos de 
inserção uma das suas obrigações é agarrarem um espaço destes e, portanto, nós estaremos disponíveis 
para trabalhar com outras entidades tendo em vista potenciar ao máximo a utilização dos espaços que 
vamos disponibilizar e que nós estimamos que não vão chegar para as encomendas, pelo menos a atender 
pelo número de contactos que tem havido para encetar o período de inscrições. 

Quanto ao mapa de localização. Nós temos outros espaços para além destes que já foram referidos, mas 
queremos começar paulatinamente. Isto é um projeto que tem que ser monitorizado, tem de ser 
obviamente avaliado e se for como nós pensamos um caso de sucesso, há de ser candidatável também a 
outros programas que nos possibilitarão reinvestir em mais espaços desta natureza noutras freguesias, se o 
desejarem, embora tenhamos uma parte mais nascente do concelho que tem muito terreno, e muita 
apetência, e muita gente que tem terrenos para fazer este tipo de atividade. Esta questão coloca-se nos 
centros mais urbanos; é onde temos sentido não apenas famílias com dificuldades económicas mas muita 
gente jovem com apetência para esta atividade, que dizem que efetivamente é uma pena alguns espaços 
estarem subaproveitados e que também nos desafiaram nos últimos anos para começarmos a preparar este 
projeto. 

Eu creio que me estou a esquecer aqui de um aspeto colocado pela Sra. Membro da Assembleia Ana 
Sartóris, se me quiser recordar, se eu me esqueci.” 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“A questão dos produtos, uma porcentagem ser escoada para escolas.” 

 

O Vereador Álvaro Amaro: 

“Vamos lá ver, nós não quisemos impor essa obrigação. Quando isto tiver outra escala, - nós sabemos que 
há projetos que têm essa nuance, não é? Nós fizemos benchmarking [aferição, em português]; conhecemos 
mais ou menos aquilo que há aí na região. Quando isto tiver outra escala e outra dimensão fará, fará 
obviamente sentido, mas esta é também uma das vantagens e a história da venda, e da tributação, eu creio 
que as pessoas não vão utilizar isto para venda. Vão utilizar essencialmente para autoconsumo, até porque 
não pretendemos ter ali talhões de cinco mil metros para alugar a agricultores. Isto é efetivamente para 
complementar, enfim, o seu rendimento familiar, a sua subsistência alimentar, ainda por cima com produtos 
que sendo biológicos terão outro valor acrescentado e outra qualidade. Espero ter ajudado a esclarecer.” 
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Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com vinte votos a favor 
(quinze da CDU, dois do PSD, dois do CDS-PP e um do BE) e seis abstenções do PS. Aprovado 
em minuta. 

 

O Sr. Raúl Cristóvão do PS apresenta declaração de voto:  

“A nossa abstenção resulta de algumas questões que nós consideramos fundamentais para um projeto 
destes ter pernas para andar, como se costuma dizer, não estarem aqui claramente plasmadas e não terem 
sido suficientemente esclarecidas na nossa ótica. E também porque achamos que era um projeto que teria 
todo o interesse de ter sido apresentado há um ano ou dois atrás e poderia ter tido tempo de maturação. 
Neste momento não tem tempo de maturação; aparece agora um bocado desgarrado e, portanto, acho que 
é um projeto que não se deve perder de vista mas tem que ser maturado, tem que ser apresentado de uma 
forma mais completa e que permita o seu desenvolvimento.” 

 

 

Ponto Cinco – Desafetação do domínio público de parcela de terreno com a área de 6.415,00 m2 
[seis mil, quatrocentos e quinze metros quadrados], em Quinta do Anjo, Freguesia de Quinta do 
Anjo. 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“E agora vamos entrar no ponto cinco. Penso que aqui por uma relação de interesse ou conflito de 
interesses, enfim, porque a família está relacionada, o Sr. Deputado Municipal João Completo [Costa do PS] 
não participará na discussão, nem na votação.” 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP: 

“Boa noite novamente. Sr. Presidente [da Mesa], vêm a esta Assembleia Municipal uma permuta de dois 
terrenos que não é acompanhada de avaliação das propriedades. São aqui atribuídos dois valores sem um 
suporte de avaliação que seja esclarecedor para esta Assembleia Municipal. 

Também em termos de propriedades nós não sabemos em termos de classificação como é que está 
classificada uma propriedade e outra propriedade. Sabemos que uma delas serviria para implementar um 
centro de saúde e sabemos que a outra, pelo último parágrafo da proposta, poderá ser suscetível de lotear, 
portanto, de urbanizar. 

Uma outra questão está relacionada com o valor estimado do desvio das redes de infraestruturas. Este valor 
estimado, diz aqui, a preços de dois mil e treze, portanto, estamos a falar deste ano, quarenta e sete mil 
euros. Este valor, o dinheiro tem o seu valor, portanto, este valor aqui, nada nesta proposta diz que a ser 
construído daqui a dez ou quinze anos esta..., no fundo um loteamento eventual que aqui seja ou algo 
diferente terá este valor de quarenta e sete mil euros referentes ao valor do dinheiro de dois mil e treze. 
Portanto, isto devia ser a preços de dois mil e treze atualizados à data da construção. Portanto, isto aqui 
deveria ficar, deveria ficar defendido na proposta, a bem da [CMP]. 

Gostaria então de saber como são atribuídos estes valores, porque são valores certos; que valores são estes, 
como foram determinados os valores e como são classificadas as propriedades, portanto, em termos de 
ocupação do solo, em termos de classificação de PDM.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Nós, todos esses elementos constam do processo que foi à [CMP], quer dizer, pode ser solicitado e pode 
ser consultado. Nós, enfim, entendemos que é matéria que não tem que vir à Assembleia Municipal mas 
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podíamos ter distribuído um dossiê maior, pronto, isto é, não contexto que eventualmente podia haver 
elementos que fizessem parte desta proposta. Mas quando houver dúvidas desta natureza eu peço que nos 
questionem diretamente porque o dossiê é perfeitamente consultável e pode ser disponibilizado aos Srs. 
Membros da Assembleia. 

Depois, sobre a questão dos preços. Bem, nós trabalhamos com preços, com valores do momento, ao 
momento, quer dizer, não podemos, isto foi feito, foi avaliado no ano de dois mil e treze e portanto os 
preços são exatamente os preços de dois mil e treze. Quer dizer, relativamente ao futuro pode acontecer 
tudo, podia acontecer uma valorização como pode acontecer uma desvalorização. Aliás, se virmos aquilo que 
tem acontecido nos últimos anos as duas situações podem ocorrer. De qualquer modo a avaliação é oficial, 
foi feito por perito nosso, foi feito pelos particulares e é feito uma terceira avaliação por um perito externo 
exatamente para desempatar. E, portanto, digamos que são esses elementos que permitem chegar a estes 
valores.” 

 

O Vereador Álvaro Amaro: 

“Já agora só também um pequeno esclarecimento ao Sr. Membro da Assembleia Fernando Miguel [Fernando 
Nascimento do CDS-PP]. Penso que terá referido que um..., o terreno que nós permutamos e que é 
propriedade do Município era a zona do terreno do centro de saúde. Não. É nessa zona mas é ao lado, é ao 
lado, e o terreno é muito mais extenso e, portanto, é uma parte. E o terreno que, obviamente é um artigo 
urbano com que o Município ficará, obviamente é um artigo urbano, mas a nossa intenção não é urbanizá-
lo, nem loteá-lo, é precisamente fazer uma bacia de retenção no âmbito do Plano de Bacelos que, aliás, foi 
essa questão que motivou todo este processo, com algum prejuízo para os proprietários que foram bastante 
pacientes. Foi um processo longo, mas pensamos que a solução final é do agrado das partes; não estaria 
aqui em apreciação. E que o equipamento que se pretende construir naquele local está numa zona de 
equipamentos, ficará bem situado, terá uma boa relação com a comunidade também. E o terreno que virá à 
posse da [CMP] permitirá resolver um problema de fundo, de planeamento de leito de cheia, de inundações 
na Visconde de Tojal, quando conseguirmos ali fazer a bacia de retenção de acordo com o Plano de 
Bacelos.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Já agora acrescentaria só em relação a isto que o Sr. Vereador disse e que é um aspeto central de toda, 
aliás, não é um aspeto, é o aspeto, o aspeto central de toda esta questão. Eu sublinharia só o seguinte, quer 
dizer, é essencialmente de interesse para o domínio público esta proposta, ou seja, claramente, enfim, não 
penaliza o particular mas sobretudo defende o domínio público. Esta é uma solução muito mais interessante. 
No fundo há aqui uma, nós temos, portanto, havia uma informação prévia anterior ao próprio Plano de 
Pormenor da Quinta de Bacelos que era favorável, naturalmente, e que portanto constituía direitos para o 
particular; e quando se desencadeia todo o processo do Plano de Pormenor da Quinta de Bacelos percebe-se 
que esta, digamos, que esta viabilidade que tinha sido concedida pelo Município afinal viria a chocar um 
bocadinho com os próprios objetivos do Plano e, portanto, claramente era do interesse público fazer esta 
troca. Pronto. Por exemplo, as Grutas de Quinta do Anjo, que são um monumento, que passam a ter outra, 
naturalmente, outro espaço, outro desafogo, para serem visitadas e frequentadas e, pronto, o equipamento 
por sua vez, beneficia do facto de estar numa zona de equipamentos e achamos que isso também o 
valoriza.” 

 

Submetida a proposta a votação – sem a votação do Sr. João Completo Costa do PS -, foi a 
mesma aprovada, por maioria, com vinte e três votos a favor (quinze da CDU, cinco do PS, dois 
do PSD e um do BE) e duas abstenções do CDS-PP. Aprovado em minuta. 

 

O Sr. Fernando Nascimento do CDS-PP apresenta declaração de voto: 
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“A declaração de voto do CDS-PP no sentido da abstenção é uma questão mais formal e administrativa 
porque estes elementos, entendemos nós que deverão fazer parte da proposta; aqueles elementos que nós 
dissemos da proposta a vir a esta Assembleia Municipal, porque nós teremos que votar uma proposta com 
valores concretos. Está bem que poderemos pedir à [CMP], mas a esta Assembleia Municipal devem vir os 
suportes que permitem a qualquer deputado municipal esclarecer as dúvidas que têm. 

Outra questão que proponho é que quando haja futuramente uma permuta com a [CMP], se nós sabemos 
quem é o proprietário de um dos terrenos, então que venha também na proposta à Assembleia Municipal o 
nome do proprietário do outro terreno, porque nós aqui só temos um nome dum proprietário que é a [CMP]. 
Portanto, são elementos que proponho à [CMP] que em futuras permutas sejam enviados a esta Câmara 
para esclarecimento total de algumas dúvidas que possam surgir.” 

 

 

Ponto Seis – Reconhecimento do relevante interesse público na área do Município para efeitos 
de isenção de pagamento de taxas municipais de edificação, Reqte: Associação de Moradores 
da Quinta da Marquesa II – 1ª. Fase, Procº. E-248/09, Local: Rua Florbela Espanca, n.º 1, 
Marquesa II – 1ª Fase, Quinta do Anjo. 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

“Não é bem uma questão, é apenas uma sugestão que tem a ver com a cedência aos deputados municipais 
dos pareceres referidos na proposta que foram emitidos pelos técnicos. Seria interessante, até porque 
fortaleceria a proposta serem anexos, quer nesta proposta em concreto como na restante, 
independentemente de cada deputado municipal poder conhecer com maior ou menor profundidade as 
atividades das associações. De algum modo compromete mais a decisão política aqui em causa.” 

 

O Sr. José Charneira da CDU: 

“Boa noite a todos. Eu só queria fazer uma pequena nota em relação ao que disse a Sra. Membro da 
Assembleia Ana Sartóris [do BE]. Vamos lá ver, os processos estão disponíveis e, portanto, a gente pode 
consultar todos os processos e tudo o que lá está. É que corre-se um bocadinho o risco da [CMP] se juntar 
meia dúzia de pareceres, haver um raio de um parecer que alguém na [CMP] acha que não é relevante para 
o processo e depois alguém consulta o processo e diz “É pá estava aqui uma coisa fundamental e não 
juntaram. Escolheram a informação.” Portanto, eu penso que este modelo que está a ser praticado é: vem a 
proposta, os processos estão disponíveis e se a gente tiver dúvidas pede os processos todos e consulta 
aquilo que quiser. Deixar em cima da [CMP] digamos, o ónus de coligir os pareceres que a [CMP] acha que 
são importantes para informar, eu penso que pode ser um bocadinho perigoso. Portanto, eu prefiro este 
modelo.” 

 

 

A Sra. Ana Sartóris do BE: 

[Em virtude da má qualidade do áudio da gravação, por não se ter recorrido ao uso do microfone, não é 
possível apresentar o início da sua intervenção]. 

“(...) por exemplo a Câmara Municipal de Lisboa assim age e recordar também que para cada proposta é 
efetuado um parecer que tem data, é apenas um, não há aqui seleção de informação nenhuma. Há um 
parecer emitido pelos técnicos.” 
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A Sra. Presidente da Câmara: 

“Ó, Sr. Presidente [da Mesa]. Eu, enfim, fiquei aqui a pensar até a propósito da intervenção - já agora com 
alguma informalidade se me permite, até a propósito da intervenção anterior, isto é, da intervenção sobre a 
proposta anterior -, fiquei aqui a pensar se realmente fazia sentido ou não, nós alargarmos essa informação. 
Mas, de facto há matérias diferentes. Por exemplo, na proposta anterior estava tentada a achar que 
devíamos fornecer esses elementos mas realmente em substância aquilo que a Assembleia decide, só para 
termos uma ideia, só para sermos mais..., não é a permuta do terreno é a libertação, quer dizer, é a 
desafetação do domínio público. E isso acontece, e os senhores fazem isso para vários fins e, portanto, o 
que interessa é o motivo, não têm que conhecer sequer os valores, portanto, não sei se me faço entender. 
Quer dizer, não quero dizer que a Assembleia não deva conhecer toda a informação, mas formalmente não 
temos que o fazer. 

Portanto, eu acho - isto agora aqui um parêntesis -, eu acho que nós temos que nos acertar um bocadinho 
quanto a essa metodologia porque de facto ou pomos uma..., os processos estão sempre à disposição, ou 
então adotamos um modelo diferente de proposta, porque aquilo que agora acabou de ser dito sobre a 
Assembleia de Lisboa e o processo de funcionamento, há outras assembleias que o fazem mas por exemplo, 
também há câmaras que têm propostas muito menos descritivas do que as nossas, ou seja, a proposta em 
si é muito mais sintética. E depois é um, digamos, uma informação técnica que acaba por explicar ou fazer o 
sumário daquilo que interessa para a proposta. Portanto, nós aqui no fundo fazemos uma proposta que é 
ela própria mais descritiva e que vai buscar obviamente os elementos já considerados relevantes ao próprio 
processo. Enfim, não escolhendo como disse o Sr. Membro da Assembleia José Charneira [da CDU], e bem, 
quer dizer, não escolhendo o elemento «A» ou o elemento «B», mas nós procuramos na proposta sumariar 
aquilo que é importante para a decisão. Pronto, é evidente que podemos combinar outra metodologia e os 
processos podem ficar à disposição da Assembleia Municipal durante – como estão sempre de resto! -, mas 
quer dizer, formalmente durante uns dias, etc., etc.. É uma questão de se combinar essa metodologia. Mas 
só para deixar claro que não há aqui nenhuma insuficiência da nossa parte. Nem numa proposta, nem 
noutra.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade, com vinte e seis 
votos a favor (quinze da CDU, seis do PS, dois do PSD, dois do CDS-PP e um do BE). Aprovado 
em minuta. 

 

 

Ponto Sete – Reconhecimento do relevante interesse público na área do Município para efeitos 
de isenção de pagamento de taxas municipais de edificação, Reqte: Santa Casa da Misericórdia 
de Palmela, Reqte: E-131/96, Local: Avenida dos Bombeiros Voluntários, Palmela. 

 

Não havendo intervenções, foi a proposta submetida a votação, sendo aprovada, por unanimidade, 
com vinte e seis votos a favor (quinze da CDU, seis do PS, dois do PSD, dois do CDS-PP e um do 
BE). Aprovado em minuta. 

 

 

Ponto Oito – Declaração do relevante interesse público das ações a desenvolver nas instalações 
da ADREPAL [ - Espaço Fortuna Artes e Ofícios] e nas do Teatro “O Bando”. 

 

Sobre esta proposta intervieram: 

O Sr. Francisco Piteira Santos do CDS-PP: 



 

                Mandato 2009/2013 

Ata N.º 34 

   
MOD AMPF009 Pág 32/34 

“A minha intervenção prende-se com a situação da..., nomeadamente, da ADREPAL enquanto empresa de 
natureza jurídica não conhecida – entre aspas – quer isto dizer que interpelámos várias vezes nesta 
Assembleia do andamento desta empresa a propósito da compra dos terrenos que foi feita pelo Município, 
que eram propriedade desta empresa, assim como não nos foi completamente esclarecido. Estranhamos 
também aqui a apresentação em fim de mandato deste ponto, pelo que os membros do [CDS-PP] nesta 
Assembleia se irão abster quanto ao mesmo em termos de votação.” 

 

O Sr. Pedro Taleço do PS: 

“O [PS] irá votar a favor desta proposta e gostaríamos só de fazer um reparo, mais de forma do que 
propriamente de conteúdo, e que tem a ver com ser nossa opinião que estas duas instituições e as ações 
são desenvolvidas nas suas instalações e, nomeadamente, a relevância para interesse público das mesmas 
deviam ser votadas em separado. De resto não temos mais nada a acrescentar, votaremos a favor desta 
proposta.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Não percebi, desculpe.” 

 

O Sr. Pedro Taleço do PS: 

“Se pudesse votar individualmente cada uma das ações em relação a cada uma das instituições.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“[O Teatro] “O Bando” e o Espaço Fortuna?” 

 

O Sr. Pedro Taleço do PS: 

“Sim [?], de qualquer forma votaremos favoravelmente.” 

 

A Sra. Presidente da Câmara: 

“Não havia de facto nada contra. Foi apenas uma questão da organização da proposta ou das propostas 
porque para nós, nós [CMP], estes dois processos fazem parte - [O Teatro] “O Bando” e Espaço Fortuna, ou 
seja, a ADREPAL, neste caso -, fazem parte dum mesmo processo de alterações ao [PDM] e é só por isso 
que nós tratamos em conjunto a duas áreas. Estão exatamente nas mesmas circunstâncias e é essa a razão 
pela qual tratamos conjuntamente. Neste momento é uma proposta única, não podemos separar. 

Sobre a ADREPAL, eu não sei qual é a dúvida colocada pelo Sr. Membro da Assembleia Francisco Piteira 
[Santos do CDS-PP], porque a ADREPAL é uma sociedade constituída legalmente, uma sociedade por quotas 
entre a [CMP] e a ADREPES, com escritura, portanto, não tem nenhuma dúvida sobre a sua constituição. 
Não sei qual é a reserva.” 

 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por maioria, com vinte e quatro votos 
a favor (quinze da CDU, seis do PS, dois do PSD e um do BE) e duas abstenções do CDS-PP. 
Aprovado em minuta. 

 

De imediato, o Sr. Presidente da Mesa colocou à aprovação as minutas das Atas números trinta e um, 
trinta e dois e trinta e três datadas de vinte e nove de abril de dois mil e treze, vinte e quatro de maio de 
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dois mil e treze e vinte e cinco de junho de dois mil e treze, respetivamente, dispensando-se a sua leitura 
em virtude de terem sido previamente distribuídas. 

 

Solicitou o Sr. Presidente da Mesa a aprovação em minuta da ata da presente sessão, ata número trinta e 
quatro, em virtude de se tratar da última sessão do mandato. 

 

No seguimento, o Sr. Presidente da Mesa deu a palavra aos Srs. Membros presentes para as intervenções 
que considerassem oportunas. 

 

Não havendo intervenções, foram as atas aprovadas, por unanimidade, com vinte e seis votos a 
favor (quinze da CDU, seis do PS, dois do PSD, dois do CDS-PP e um do BE). 

 

Na continuação, solicitou a palavra o Sr. Domingos Rodrigues da CDU: 

“Aproximamo-nos do fim desta sessão, discutimos os oito pontos, estamos num final de uma carreira de 
quatro anos de mandato mas intencionalmente deixámos esta intervenção para o fim com o seguinte 
objetivo: em nome da Bancada da CDU pensamos que é justo, porque também já foram feitas aqui várias 
intervenções mas que sintonizamos a nossa intervenção – a minha, em nome da Bancada – uma saudação 
muito especial ao Presidente da Assembleia Municipal, ao meu camarada Vitor Borrego, que é um dos 
autarcas mais antigos a nível nacional e no nosso concelho que preside a uma assembleia municipal. Para 
ele um abraço e uma grande fraternidade no futuro da Bancada da CDU.” 

 

Após as palavras do Sr. Domingos Rodrigues da CDU houve aclamação. 

 

O Sr. Presidente da Mesa: 

“Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Meus senhores, eu também vos ia pedir um minutinho, 
acho que não demoro e escrevi aqui um apontamentozeco porque há coisas que depois me esqueceria 
certamente. 

Mas começava por dizer que como alguém disse, e diz, há sempre, há sempre um dia em que o dia chega. 
Efetivamente, chegou ao fim de quase trinta anos ligados à Assembleia Municipal de Palmela. Faço hoje 
aqui, portanto, a minha última assembleia enquanto seu Presidente. Foram efetivamente, concretamente, 
vinte e oito anos. E também quero dizer que me deu um imenso prazer, e também quero dizer que tive a 
felicidade, nestes anos todos que desempenhei estas funções, nunca ter tido a necessidade de faltar a uma 
assembleia, ou seja, fiz dezenas e dezenas de assembleias sem nunca ter faltado a nenhuma. E tive também 
um prazer muito grande de nos últimos, nos últimos, e eu ia dizer que quase em todos os mandatos, nunca 
se deixou de se realizar uma assembleia por falta de quórum, coisa que acontecia antes com alguma 
frequência. 

Portanto, tive ao longo destes anos todos imensos adversários políticos, mas mantive e mantenho com todos 
eles boas relações pessoais e com alguns até de uma certa amizade. Hoje também tive aqui provas que me 
agradaram e agradeci já o que aqui me foi dito. 

Tive também relações institucionais com três Presidentes de Câmara, com o Carlos Pézinho, o Carlos Sousa 
e a Ana Teresa Vicente e também com eles e com os Srs. Vereadores as relações foram de grande 
cooperação e de cordialidade. Foi para mim ótimo e enriqueceu-me muito enquanto pessoa e cidadão 
empenhado ter tido esta oportunidade. E, por isso, naturalmente agradeço em primeiro lugar ao meu 
partido o facto de nesse já longínquo ano me ter convidado para ser candidato e, desse modo, me ter 
permitido que tal tivesse ocorrido. 
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Quero também hoje e muito sinceramente agradecer a todos, mas a todos mesmo, a consideração que 
sempre por mim dispensaram e dizer-vos que essa consideração é recíproca. Portanto, eu também tenho 
por todos vós muita consideração. 

Como sabem, sabemos todos, vamos ter eleições muito proximamente e seria hipocrisia da minha parte se 
não dissesse aqui que desejo e espero uma vitória da CDU, mas também desejo e espero que a campanha e 
o ato eleitoral decorram fundamentalmente com o habitual civismo a que estamos habituados e também um 
apelo para que a abstenção diminua o mais possível. 

Mais uma vez muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade que eu espero para alguns de vós há 
de ser certamente no dia da tomada de posse dos futuros eleitos, porque os meus camaradas naturalmente 
vou estar com eles mais tempo especialmente nesta campanha, e a todos vós muito obrigado e que sejam 
todos muito felizes. Muito obrigado.” 

 

Após as palavras do Sr. Presidente da Mesa houve aclamação. 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, o Sr. Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão pelas zero 
horas e cinco minutos do dia treze de setembro de dois mil e treze, da qual se lavrou a presente ata, que eu 
Simplício Joaquim Guerra Piteira, na qualidade de Primeiro Secretário da Assembleia Municipal, redigi e 
subscrevi. 

 

Palmela, treze de setembro de dois mil e treze. 

 

 

 

 


