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Mandato 2009/2013 

Ata da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Palmela 

Realizada no dia 24 de maio de 2012 

Ata N.º 24 

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e doze, pelas 21,25 horas, no Auditório da Biblioteca 
Municipal em Palmela, realizou-se uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Município de 
Palmela, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

Ponto Único – Atribuição da Medalha de Honra do concelho de Palmela e da Medalha Municipal 
de Mérito 2012 

 

A Mesa foi constituída pelo seu Presidente, Vítor Manuel Barrocas Borrego e por Simplício Joaquim Guerra 
Piteira, 1º. Secretário e Mário Chitas Lança, 2º. Secretário 

 

Feita a chamada verificou-se a falta de 

• Sra. Carla Sofia Freitas Oliveira do PS 

• Sr. Joaquim Silvino Pato Caçoete da CDU 

• Sra. Ana Catarina Diaz y Pais Sartóris de Lima do BE 

 

Presentes, em representação do Executivo Camarário: 

• Sra. Vereadora Adília Candeias 

• Sr. Vereador Álvaro Amaro 

• Sr. Vereador Adilo Costa 

• Sr. Vereador Luís Miguel Calha 

• Sra. Vereadora Maria da Natividade Coelho 

 

Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa informa que: 

• Sra. Carla Sofia Freitas Oliveira justificou a ausência por se encontrar no estrangeiro por motivos 
profissionais, tendo a falta sido considerada justificada. 

Em sua substituição foi convocado o Sr. Raul Manuel Ribeiro Pinto Cristóvão que se encontra 
presente. 

• Sr. Joaquim Silvino Pato Caçoete justificou ausência por se encontrar retido no Aeroporto de Lisboa, 
tendo a falta sido considerada justificada. 

• Sra. Presidente da Câmara não pode estar presente por razões de ordem familiar. 

 

De imediato procedeu-se à tomada de posse do Membro Sr. Raul Manuel Ribeiro Pinto Cristóvão que após 
juramento de honra e assinada a respetiva ata, que ficará apensa à presente, foi considerado empossado no 
cargo. 

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

 

De imediato o Sr. Presidente da Mesa dá início ao Período da Ordem do Dia. 
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Ponto Único – Atribuição da Medalha de Honra do concelho de Palmela e da Medalha Municipal 
de Mérito 2012 

 

Sr. Presidente da Mesa dá a palavra à Sra. Vice-Presidente, Vereadora Adília Candeias. 

 

Sra. Vereadora Adília Candeias:  

“Obrigada Sr. Presidente e aproveito a oportunidade para cumprimentar todos os presentes. Esta proposta 
está devidamente fundamentada pelo que não irei fazer muitos comentários sobre a mesma, mas se o Sr. 
Presidente me permitisse referiria apenas uma ou duas questões que nos parecem ser fundamentais para 
chegarmos a esta proposta.  

A meu ver o valor que teve o papel da Comissão Municipal para a Atribuição das Medalhas, que é composta 
por todas as forças políticas que compõem a Assembleia e a Câmara Municipal, tendo sido realizadas duas 
reuniões e mais uma vez foi consensualizada uma proposta com o contributo de todos o que é muito 
importante porque tratando-se de uma proposta desta natureza, onde estão em causa os nomes de 
instituições e de pessoas, os consensos e a ética em torno deste trabalho são muito importantes por um 
lado para não banalizar a questão das condecorações e também para não deixar de reconhecer aqueles 
homens e mulheres que ao longo dos anos se vão distinguindo pela sua cidadania, altruísmo, inovação no 
trabalho e nas várias áreas, sempre para o desenvolvimento da nossa atividade e do nosso concelho. Mais 
uma vez, e desde dois mil e nove, tem havido consenso e esta proposta é fruto deste trabalho conjunto e 
das propostas que os próprios membros da Comissão fizeram. 

Gostaria de acrescentar que desde a última reunião da Comissão até ao dia da reunião de Câmara foram 
acrescentadas três instituições que fizeram cinquenta, vinte e cinco e quinze anos e que na altura não 
estavam identificadas mas que estava previamente combinado que se identificassem mais instituições 
faríamos chegar e creio que a informação tenha chegado a todos os membros, caso isso não tenha 
acontecido peço imensa desculpa.”  

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Gostaria de relembrar que o que é proposto é a atribuição de: 

 

Medalha de Honra do concelho de Palmela 

Associação das Festas de Palmela – Festas das Vindimas; 

Medalha Municipal de Mérito (grau Ouro) 

Grupo de Teatro Comunitário “As Avozinhas” 
Grupo “Recordar É Viver” da ARPI – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Pinhal Novo 
António Rodrigues Correia 
Hermínio da Silva Candeias 
Luís Manuel Mira 
Marcolino dos Reis Filipe 
Maria Rogélia Elias Salvador Jesus dos Santos 
Rafael Augusto Rodrigues 
Sebastião Fortuna 
 

ASSOCIATIVISMO 
Medalha Municipal de Mérito (grau Ouro - 50 anos) 

Núcleo de Árbitros de Futebol de Pinhal Novo (12-05-1962) 

Medalha Municipal de Mérito (grau Cobre – 15 anos) 
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Associação de Moradores e Amigos de Venda do Alcaide (18-11-1997) 

Associação de Moradores e Proprietários do Bairro da Cascalheira (14-05-1997) 

 

DESPORTO 
Medalha Municipal de Mérito (grau Cobre) 

Luís Filipe Xavier Silva 

 

Tendo em conta que todos tiveram acesso à proposta, aos fundamentos e respetivos currículos pergunto se 
algum dos Srs. Membros pretende intervir na discussão.” 

 

Sr. Braz Pinto do PS:  

“Boa noite Sr. Presidente e todos os presentes na sala. Como disse o Sr. Presidente isto é quase aprovar o já 
aprovado porque efetivamente houve consenso. Aprovando o que já está aprovado é como o título, um 
bocado duro, daquele livro “Crónica duma morte anunciada”. Isto já se sabia que ia acontecer mas era 
preciso dar nobreza e portanto a razão porque o órgão máximo de decisão do concelho vai tomar esta 
deliberação.  

Os povos e as sociedades têm necessidade de memórias. As memórias de um povo e de uma sociedade 
ajudam a viver, como diria o nosso poeta maior “...ajuda a distinguir aqueles que da lei da morte se vão 
libertando...”. É isto que estamos aqui a fazer hoje, é homenagear alguns para que a história de um 
concelho e a história dos seus maiores e das suas instituições não se quedem no esquecimento.  

Nesse sentido é óbvio que estamos a fazer uma ação que para além de tudo o mais é pedagógica porque 
aqueles que deram e vão dando o contributo à sociedade vêm que finalmente a sociedade também 
reconhece os seus méritos. Essa é a razão que nos leva a ter alguma alegria em votar a favor desta 
proposta.”  

 

Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP:  

“Boa noite Sr. Presidente e todos os presentes na sala. A minha intervenção é muito rápida e trata-se de um 
pequeno reparo para que na folha dois de onze seja incluída a Associação da Festas das Vindimas uma vez 
que não está referida. 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Sr. Membro Fernando Nascimento a referência é feita na folha um no ponto um Medalha de Honra do 
concelho de Palmela à Associação das Festas de Palmela, Festa das Vindimas.”  

 

Sr. Fernando Nascimento do CDS/PP:  

“Obrigada Sr. Presidente, estou esclarecido.” 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Isto é uma questão altamente consensual e felizmente temos no concelho mais gente que poderia estar 
aqui referida mas estará certamente noutra altura.” 

 

Terminadas as intervenções o Sr. Presidente da Mesa coloca a proposta à votação tendo sido aprovada, 
por unanimidade com 24 votos a favor (14 da CDU, 6 do PS, 2 do PSD, 2 do CDS/PP). Aprovado em minuta. 
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Sr. José Cardoso do PSD:  

“Sr. Presidente antes de encerrar os trabalhos, e apesar de não ter a ver com esta atribuição de medalhas 
mas sim com as medalhas atribuídas aos funcionários, sentia-me na obrigação, uma vez que tive o privilégio 
de trabalhar durante alguns anos com o Dr. Paulo Pacheco, de exprimir aqui a minha solidariedade para com 
a Câmara na atribuição desta medalha a um colaborador que durante todos estes anos pela sua isenção, 
postura, forma discreta como sempre tratou de todos os assuntos, dedicação que deu à causa da proteção 
civil.” 

 

Sr. Presidente da Mesa:  

“Não podemos votar essa proposta porque se votássemos também era por unanimidade, e aclamação, mas 
fica para outra oportunidade. Para ele e para o Luis Guerreiro os nossos abraços”. 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, deu-se por encerrada a sessão cerca das 21,40 horas do dia 24 de 
maio de 2012, tendo sido lavrada a presente ata, que eu Simplício Joaquim Guerra Piteira, redigi e 
subscrevi. 

 

  

Palmela, 24 de maio de 2012. 

 


