
 

 
 
ATA N.º 10/2012: 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2012: 

No dia dezasseis de maio de dois mil e doze, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, no Salão 

da Junta de Freguesia de Pinhal Novo (Freguesia de Pinhal Novo), reuniu ordinariamente a 

Câmara Municipal, sob a Presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, Presidente, 

encontrando-se presentes os Vereadores Álvaro Manuel Balseiro Amaro, António Fonseca 

Ferreira, Adília Maria Prates Candeias, Adilo Oliveira Costa, Maria da Natividade Charneca 

Coelho e Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha. 

 

A Ordem do Dia desta reunião de Câmara é constituída pelos seguintes 

pontos: 

PONTO 1 – Atribuição da Medalha de Honra do Concelho de Palmela e da Medalha Municipal 

de Mérito 2012 

PONTO 2 – Atribuição da Medalha Municipal de Serviço Prestado 2012 

PONTO 3 – Atribuição da Medalha Municipal de Dedicação 

PONTO 4 – Empreitada de “Espaço Cidadão – Serviço de Apoio à Comunidade”: aprovação do 

projeto e lançamento do concurso público 

PONTO 5 – Informação prévia de alteração ao alvará de loteamento titulada com o alvará n.º 

141. Requerente: António Carlos de Oliveira Sena. Proc.º L-41/88. Local: Pinhal Novo 

PONTO 6 – Desafetação do Domínio Público e cedência de terreno à Sociedade Columbófila de 

Pinhal novo em regime de direito de superfície 

PONTO 7 – Protocolo de Colaboração entre a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, 

a Câmara Municipal de Palmela e a Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal/ 

Costa Azul 

PONTO 5-A – Campeonatos Europeus de Orientação (EOC/ETOC’2014) – Protocolo de 

Cooperação 
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Semana dedicada à Freguesia de Pinhal Novo: 

A Sr.ª Presidente saúda os presentes e descreve sumariamente o programa da Semana 

dedicada à Freguesia de Pinhal Novo, que decorre de 14 a 18 de maio: 

 . Reunião de coordenação – Câmara Municipal 

 . Reunião de coordenação entre executivos – Câmara Municipal e Junta de Freguesia 

 . Visita ao Centro de Saúde 

. Visita à Loja do Cidadão, a funcionar nas instalações do Mercado Municipal de Pinhal 

Novo 

. Visita à TMS logística 

. Reunião com a Associação de Pais, Conselho Diretivo e Presidente da Assembleia de 

Escola sobre as obras da Escola Secundária de Pinhal Novo 

. Reunião com a Cooperativa União Novense 

. Visita à Metalúrgica 3T 

. Reunião de Câmara descentralizada, no Salão da Junta de Freguesia de Pinhal Novo 

. Conferência de Imprensa “Campeonato da Europa de Orientação”, no Auditório da 

Biblioteca Municipal de Pinhal Novo 

. Sessão de esclarecimento sobre o Plano de Pormenor de Reconversão Urbanística da 

Quinta do Canastra – Terrim, na sede da Associação de Moradores do Terrim 

. Atendimento descentralizado, na Junta de Freguesia de Pinhal Novo 

. Inauguração da sede da Liga dos Combatentes 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

A Sr.ª Presidente pergunta se algum dos Munícipes quer intervir. 

Associação de Reformados de Pinhal Novo – (1.): 

Vem em representação da Associação de Reformados de Pinhal Novo. Chama a atenção para o 

facto de a estação (Sul) da REFER – Rede Ferroviária Nacional – necessitar de arranjo, porque 

há imensa poeira no ar. Pergunta sobre o estado em que estão as negociações com a REFER. 
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Sr. João da Silva – (2.): 

É morador na Lagoa da Palha. Denota a sua solidariedade para como o executivo da Câmara 

Municipal face ao desenvolvimento das infraestruturas que têm sido implementadas, 

nomeadamente a rede de abastecimento de água e eletricidade. As infraestruturas de 

saneamento básico vão ser executadas, na medida em que a Autarquia não tem capacidade 

financeira para executar todas em simultâneo. O Poder Central parece dar importância à 

opinião das pessoas, mas na verdade não é o que sucede.  

Mais refere que devia ser encontrada uma forma alternativa de, na Estrada Municipal 575, a 

cisterna de despejo de fossas fazer a descarga.  

 

Sr. João Marques – (3.): 

É munícipe da Venda do Alcaide. Atendendo a que foi publicado na comunicação social o acordo 

firmado entre a Câmara Municipal de Palmela e a REFER (Rede Ferroviária Nacional), pretende 

ser informado se vai ser aberto o portão na estação da Venda do Alcaide – Acesso Sul e demais 

situações pendentes. 

 

Às questões apresentadas pelo Público, foram dadas as seguintes respostas: 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro apresenta cumprimentos. 

− À Associação de Reformados de Pinhal Novo (1.) - O Sr. Vereador Álvaro Amaro 

esclarece que o parqueamento Sul é uma obra da responsabilidade da REFER, que assumiu 

com o Município o compromisso da execução de alguns lugares de estacionamento nessa zona. 

A Câmara Municipal não quis fazer uma paragem nesta questão e tem trabalhado na 

reformulação do estudo prévio (que já vinha sendo desenvolvido) para encontrar uma solução 

mais económica ao nível dos pavimentos e da drenagem pluvial. 

Acrescenta que, há cerca de um ano, foi apresentada por esta Autarquia à REFER uma proposta 

para celebração de um protocolo em que a Câmara Municipal assumia a manutenção, 

conservação e licenciamento de um conjunto de viadutos no eixo Norte/Sul, linha de Setúbal e 

linha do Alentejo e a REFER concluiria o que ficou por realizar. Desde então que se pretende a 

concretização de reuniões de caráter técnico e acerto de alguns pormenores deste conjunto de 

contrapartidas. Acontece que a situação da REFER se agravou o ano passado e as últimas 

notícias não são as melhores, na medida em que a Rede Ferroviária Nacional já comunicou que 

o único investimento que pretende fazer este ano na área deste concelho, nomeadamente em 

Pinhal Novo, é o novo viaduto superior no atravessamento entre a Rua Diogo Cão e a Rua do 

Alentejo, tendo acrescentado que não tem verba para qualquer outro investimento no ano em 
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curso. A Câmara Municipal insiste em que se possam contratualizar as obras plurianualmente 

para que o compromisso seja assumido. 

 

− Ao Sr. João da Silva (2.) – O Sr. Vereador Álvaro Amaro menciona que o Município fez 

um investimento considerável em redes de drenagem em baixa em algumas zonas da freguesia 

de Pinhal Novo (Lagoa da Palha, Vale da Vila e Palhota). Embora muitos munícipes tenham 

vindo a reclamar a necessidade de serem servidos pela rede de saneamento, verifica-se que 

muitos destes não estão a requerer a ligação dos ramais à rede. Aproveita a ocasião para 

exortar a que o façam, pois, no momento em que as pessoas se queixam do preço do despejo 

das fossas, tenham em consideração que o Regulamento em vigor reduziu em 50% o valor do 

custo da execução do ramal, pelo que este ano vale a pena os munícipes fazerem este 

investimento. Os serviços estão a ser subaproveitados e o ambiente agradece. Algumas pessoas 

podem fazer diretamente a ligação ao ramal se estiverem autorizadas pela Câmara Municipal e 

pagam as respetivas taxas. É do conhecimento da Autarquia que há pessoas a efetuar a ligação 

à rede municipal sem pagar as taxas e foram tomadas providências relativamente ao ocorrido, 

pelo que se fizeram notificações para que os munícipes procedam à regularização da situação. 

Quanto às descargas feitas pela cisterna, o Sr. Vereador Álvaro Amaro adianta que se criou 

um procedimento, no final do ano passado, de maneira a encaminhar as empresas que 

trabalham no despejo de fossas, identificando os locais que são tecnicamente adequados para o 

fazer. De facto alguns locais onde as descargas são feitas ficam na proximidade de algumas 

habitações e o cheiro é desagradável quando há lugar aos despejos, mas acontece que estes 

não podem ser efetuados em qualquer local. É necessário fazer a deposição primeiramente na 

rede municipal com encaminhamento para a rede da SIMARSUL (Sistema Integrado 

Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal, S.A.). O despejo na rede de 

saneamento básico tem de ser controlado. Refere que os serviços estão disponíveis para 

estudar outros locais, de modo a evitar o incómodo do mau cheiro, não podendo, contudo, 

descurar a efetivação do tratamento adequado dos resíduos. 

 

− Ao Sr. João Marques (3.) – Relativamente ao Acesso Sul, o Sr. Vereador Álvaro Amaro 

explica que o protocolado com a REFER dita que a obra deve estar pronta doze meses após a 

aprovação do projeto, o qual não foi ainda aprovado. Acrescenta que o projeto foi desenvolvido 

pela REFER, teve uma avaliação por parte da parte Câmara Municipal e há que atender a um 

conjunto de correções. O objetivo é o de poder lançar a obra este ano, na medida em que a 

sua execução não é muito morosa. Sobre o viaduto pedonal a REFER tem transmitido que o 

património foi desagregado e há dificuldade em saber quem é o interlocutor, mas a Câmara 

Municipal não deixará de colocar a questão à empresa.  
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Acrescenta que por ora não está prevista a obra de pavimentação em calçada grossa em 

Batudes (na Estrada das Vindimas - de Batudes à Venda do Alcaide - há várias zonas com 

calçada na berma, mas a obra não está prevista). Não tem sido essa a prioridade mais 

reclamada pelos moradores e respetiva Associação, e está a ser dada prioridade à ligação do 

viaduto ao Centro de Saúde. 

Mais refere que é do seu conhecimento que a questão da placa de Toponímia está 

encaminhada, porquanto a Associação de Moradores já lhe transmitiu que o proprietário do 

muro autoriza uma solução que permite desviar a placa, devendo ter-se em atenção que esta 

tem de ser colocada à entrada da rua porque, de outra forma, também não produz efeitos de 

sinalização. 

Finaliza dizendo que as grelhas de sumidouro estão a ser recolocadas com pingos de solda e a 

maior fixação possível, mas as rebarbadoras cortam tudo, desde gares de contentores, baterias 

de semáforos a caixas de eletricidade.  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

● Despedimento de 100 trabalhadores na Cabovisão – A Sr.ª Presidente menciona que 

na semana passada foi reportada uma situação que tem a ver com o despedimento de 100 

(cem) trabalhadores na Cabovisão, e que é do conhecimento público. Os trabalhadores em 

causa deslocaram-se à Câmara Municipal pedindo a intervenção deste órgão para que a 

situação do despedimento não se viesse a verificar. Atendendo a que a Câmara Municipal 

desconhecia a conjuntura vivida em concreto por parte da empresa foi solicita uma reunião por 

parte deste executivo, a qual teve lugar no dia de hoje, e na qual foi dado a saber que os 

responsáveis da Cabovisão assumem que o despedimento destes 100 trabalhadores é uma 

situação irreversível. O grupo francês que adquiriu a Cabovisão em substituição do anterior 

grupo canadiano mantém como objetivo a viabilização da empresa e entende que o negócio da 

empresa continua a ser viável considerando indispensável aliviar os encargos e, entre outras 

medidas, mantêm a decisão deste despedimento. O processo está a ser acompanhado pelas 

organizações representativas dos trabalhadores e vai ser encetado o processo de negociação 

em relação a esta demissão. A Câmara Municipal transmitiu aos responsáveis da empresa que, 

nos tempos difíceis que hoje se vivem, todas as notícias que significam perder postos de 

trabalho, perda de rendimentos, criar insegurança aos trabalhadores são notícias que a todos 

preocupam. No caso concreto, estão em causa quadros muito qualificados (especialistas em 

várias áreas de intervenção, todos com uma experiência muito significativa e numa idade em 

que também não é fácil encontrar empregos alternativos). 
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Reitera a preocupação do executivo camarário relativamente a este despedimento, o que já 

transmitiu aos trabalhadores da Cabovisão e a alguns órgãos da comunicação social. Deixa 

registada a preocupação e fica o alerta sobre este problema que afeta, neste momento, 100 

trabalhadores da Cabovisão com grande expressão para trabalhadores que são deste concelho, 

da região e são trabalhadores portugueses. Esta é uma medida muito negativa para a realidade 

dura em que já vivem hoje muitas famílias e que vão sendo agravadas.   

 

● Obra de construção do quartel do Destacamento Territorial da GNR de Palmela – A 

Sr.ª Presidente considera a obra de construção do quartel do Destacamento da GNR de 

Palmela muito gratificante e informa que, na próxima semana, se vai dar início à execução da 

respetiva empreitada, adjudicada pelo valor aproximado de 1,5 milhões de euros. A 

responsabilidade pela sua execução cabe à Câmara Municipal que foi quem preparou o 

processo de concurso, bem como a fiscalização da obra, sendo que ao Ministério da 

Administração Interna cabe o pagamento da mesma. Realça que a Câmara Municipal cedeu o 

terreno. 

Mais refere que a questão da segurança preocupa muito os cidadãos em geral. A Câmara 

Municipal tem partilhado com as várias instituições com responsabilidades nesta área este 

problema que assiste a região e, particularmente, o concelho de Palmela. 

 

● IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) – A Sr.ª Presidente refere-se a um assunto 

com eco na comunicação social e que preocupa os Municípios: 

. No passado mês de abril, foi publicada a Portaria que definiu a retirada da verba 

correspondente a 5% do IMI, relativamente ao ano de 2011, para atribuição da mesma 

à Administração Central de modo a cobrir as despesas relacionadas com a avaliação 

geral dos prédios. 

Acrescenta que a questão de fundo a salientar é a de que os Municípios já pagam às Finanças 

pelo facto de terem direito ao recebimento de impostos, ao que se denomina Encargos de 

cobrança, e sempre que são recebidos mais impostos o valor em Encargos de cobrança é 

elevado. Há uma relação direta entre o que o Município recebe no geral dos impostos e o que 

tem de pagar à Fazenda Pública, pelo que a medida ora tomada é absolutamente injusta.   

Adianta igualmente que, no caso de se confirmar que neste Município, as receitas provenientes 

do IMI resultem em 8,9 milhões de euros, sucede que aproximadamente 450 mil euros são 

para deduzir a este montante para pagar os encargos os relacionados com a avaliação. É sabido 

que o preço das avaliações pagas aos peritos pode rondar entre 1,00 € a 5,50 € e não é pago 

ao valor máximo, pelo que a despesa real seria de cerca de 140 mil euros. Ao que parece a 

avaliação dos prédios está a ser efetuada com recurso às imagens no Google e nem sequer é 
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com a intervenção direta dos peritos. Registe-se que as câmaras municipais já têm despesas 

concretas relacionadas com o fornecimento de todos os elementos que servem de base à 

avaliação, desde plantas, telas finais, alvarás, licenças e cópias várias. 

Expressa a sua indignação e a dos eleitos em exercício neste órgão face a esta temática e 

regista que outras câmaras municipais tentaram ações de lançar providências cautelares sobre 

esta decisão. Esta é uma medida que está a ser estudada e avaliada. 

 

● Reunião extraordinária da Câmara Municipal – A Sr.ª Presidente informa que a 

proposta da 1.ª Revisão ao Orçamento de 2012 e Grandes Opções do Plano 2012-2015 deve 

ser apreciada e votada numa reunião de Câmara extraordinária, a ser convocada para o dia 29 

de maio, às 14:00 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal. 

 

● Sessão ordinária da Assembleia Municipal de Palmela – A Sr.ª Presidente informa 

que a Assembleia Municipal de Palmela reúne no dia 06 de junho para a sessão ordinária, que 

terá lugar no Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela, às 21:00 horas, sendo um dos 

pontos da Ordem de Trabalhos a 1.ª Revisão ao Orçamento de 2012 e Grandes Opções do 

Plano 2012-2015. 

 

● Dia Internacional da Biodiversidade / Dia Mundial da Energia / Dia Mundial do 

Ambiente – O Sr. Vereador Álvaro Amaro dá conhecimento que o Município de Palmela vai 

assinalar as seguintes efemérides: 

Dia Internacional da Biodiversidade (22 de maio) / Dia Mundial da Energia (29 de maio) / Dia 

Mundial do Ambiente (05 de junho) – Vão realizar-se atividades de sensibilização e informação 

dirigidas aos munícipes. Este ano foi dedicado pela ONU (Organização das Nações Unidas) à 

energia sustentável para todos. As questões da sustentabilidade ambiental vão ser objetivos de 

desenvolvimento do milénio. Adianta que o uso intensivo da energia está a contribuir para a 

alteração das condições climáticas do planeta e, consequentemente, para a diminuição da 

biodiversidade das condições ambientais e da qualidade de vida das populações, e porque é 

necessário estar atento há que alterar os padrões de uso dos recursos naturais. 

Mais refere que o Município de Palmela vai assinalar estas três datas com ações de divulgação: 

. No Dia Internacional da Biodiversidade vai sublinhar-se a candidatura da Arrábida a 

Património da Humanidade com diversas documentações sobre biodiversidade a serem 

divulgadas pelos suportes do Município (site, internet, Catavento e Boletim Municipal); 

. No Dia Mundial da Energia vai ser distribuída informação específica sobre o Ano 

Internacional da Energia Sustentável; 
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. No Dia Mundial do Ambiente vai realizar-se uma caminhada denominada “uma mão 

pelos trilhos” que terá lugar antes da data (em 27 de maio) e a população que queira 

participar terá oportunidade de contribuir para a preservação dos trilhos do Parque 

Natural da Arrábida e, simultaneamente, será feita a recolha de resíduos. 

 

● Empreitada de “Execução de infraestruturas e pavimentação na Azinhaga dos 

Carvalhos” – O Sr. Vereador Álvaro Amaro menciona que foi adjudicada à firma Armando 

Cunha, em reunião camarária de 25 de janeiro, pelo montante de 570 mil euros acrescido de 

IVA, a empreitada de “Execução de infraestruturas e pavimentação na Azinhaga dos Carvalhos” 

que se denomina Rua Carlos Rodrigues Espada. Depois de várias delongas, finalmente veio o 

“visto” do Tribunal de Contas. O plano de segurança e saúde está em vias de aprovação e 

pretende-se dar início aos trabalhos na próxima semana. O prazo contratual para execução da 

empreitada é de 180 dias e a mesma vai ser fiscalizada pela Divisão de Planeamento Controlo e 

Qualidade de Infraestruturas (DPCQI). 

 

● Festas de S. Gonçalo, Cabanas –  O Sr. Vereador Adilo Costa apresenta cumprimentos. 

Dá conhecimento que as Festas de S. Gonçalo vão decorrer, de 18 a 20 de maio, no Largo da 

Igreja de Cabanas e são da iniciativa da Fábrica Paroquial da Nossa Sr.ª da Redenção de Quinta 

do Anjo e da Comissão de Festas da Igreja de Cabanas. Estas festas têm (à semelhança do que 

acontece em todo o país) um cariz religioso e profano com fortes tradições na freguesia de 

Quinta do Anjo e contam com um programa cultural assente em espetáculos de artistas e 

coletividades locais. No domingo, último dia das Festas, realiza-se a procissão desde a Igreja de 

Cabanas à Capelinha de São Gonçalo e esta vai ser abrilhantada pela fanfarra e banda musical. 

As Festas de S. Gonçalo contam com o apoio da Autarquia ao nível logístico e de transporte. 

 

●  Ações desenvolvidas pela Divisão de Património Cultural – O Sr. Vereador Adilo 

Costa refere que o Museu Municipal de Palmela criou, em 2003, o arquivo de fontes orais com 

o objetivo de valorizar a memória de pessoas do concelho e de fontes da administração da 

história local. A finalidade de constituir um Centro de Documentação faz com que mais de uma 

centena de entrevistas já tenham sido realizadas pelas mais diversas temáticas; no fundo, as 

memórias dos mais velhos, tais como ofícios tradicionais, modos de vida rurais, arquitetura, 

artes são informações que servem de suporte para o conhecimento reproduzido através de 

exposições, publicações e pequenos documentários. Alguns destes documentários estão 

acessíveis online no site da Autarquia e no canal youtube, no site memória média numa 

parceria com a Universidade Nova de Lisboa. Este é um trabalho desenvolvido pelos técnicos do 

Museu que têm oportunidade de aprender com pessoas extraordinárias que partilham a sua 

vida e a sua sabedoria. Vivem-se meses enriquecedores, em 2009, no âmbito do projeto 
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“Patrimónios do Centro Histórico” mais conhecido como “Conversas de Poial”, o qual decorreu 

em diversos espaços do centro histórico e, este ano, vai dar-se início a um novo ciclo de 

conversas, neste caso em Quinta do Anjo denominado “Conversas na Aldeia” e a primeira 

conversa está a realizar-se neste momento nos Tanquinhos que é um espaço de exposição de 

marcas de álbuns que foi recentemente inaugurado pela Junta de Freguesia de Quinta do Anjo 

no âmbito do Dia Internacional das Histórias de Vida. 

Mais refere que, no próximo dia 18 de maio, assinala-se o Dia Internacional dos Museus com a 

realização da atividade “Objetos da nossa memória” na galeria da Biblioteca Municipal de 

Palmela para a comunidade educativa e, na noite de sábado, vai decorrer uma oficina de 

fotografia antiga na Igreja de Santiago destinada às famílias. 

 

● Palmela Cidade Europeia do Vinho 2012 – O Sr. Vereador Luís Miguel Calha 

cumprimenta os presentes. Dá conhecimento das iniciativas que vão decorrer no âmbito do 

programa de Palmela Cidade Europeia do Vinho 2012: 

. Dia 29 de maio – Seminário subordinado ao tema “Marketing do Vinho”. É uma organização 

da Rota de Vinhos da Península de Setúbal, da ADREPES (Associação para o Desenvolvimento 

Rural da Península de Setúbal) e Câmara Municipal de Palmela. Na programação conta com o 

apoio do Instituto Politécnico de Setúbal. Esta vai ser uma oportunidade para conhecer novas 

abordagens de experiências de marketing digital, estratégias de internacionalização dos vinhos, 

tendências de consumos, distribuição destes. Este Seminário tem, entre outros, os apoios da 

CVRPS (Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal) e ViniPortugal (Associação 

Interprofissional para a Promoção dos Vinhos Portugueses); 

. Dia 01 de junho, Dia do Concelho de Palmela – Um conjunto de eventos diversificados, sendo 

de destacar a Assembleia Geral da Rede Europeia das Cidades do Vinho que reúne em Palmela;  

. De 01 a 03 de junho, Festival do Moscatel – Evento que conta com a presença de vários 

produtores de Moscatel de Setúbal. Vai haver provas comentadas por enólogos e workshops, 

entre outras. As iniciativas que vão acontecer contam com a colaboração da Escola Superior de 

Hotelaria e Turismo do Estoril, Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal e Pousada de Palmela 

que irá realizar, nessa data, um jantar vínico sobre o tema “Moscatel de Setúbal embaixador da 

região”. O Festival conta com o apoio da CVRPS num momento particularmente importante – 

Dia do Concelho – em que à noite (01 de junho) tem lugar a Gala da Cidade Europeia do Vinho 

e conta com uma composição que tem a direção artística do maestro Jorge Salgueiro; 

. Os primeiros dias de realização das Festas Populares de Pinhal Novo vão contemplar uma 

Feira de Vinhos, a qual vai ter a presença dos produtores do concelho; 

. Haverá ainda programas perspetivados para o turismo com visitas guiadas, percursos 

enoturísticos e atividades nas adegas. No fundo este será um período muito recheado de 
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iniciativas que acontecerão no concelho, no país e na Europa. A este propósito sublinha a 

presença da Câmara Municipal na Feira de Agricultura de Santarém (a acontecer na primeira 

semana de julho) e uma ação de promoção sob o título “Palmela Wines, European Wine City 

2012” (a ter lugar no dia 19 de junho), na sede da Agência para o Investimento do Comércio 

Externo de Portugal, em Bruxelas, e que conta com o apoio do Parlamento Europeu, numa 

organização da Rota de Vinhos da Península de Setúbal. 

Conclui com a afirmação de que só o empenho e a participação de todos os parceiros, e a 

partilha de recursos, torna possível a realização de ações tão diversificadas que reforçam a 

imagem do concelho de Palmela como destino turístico de qualidade.  

 

● Concurso Mundial de Bruxelas 2012 – O Sr. Vereador Luís Miguel Calha regista a 

congratulação do Município de Palmela em relação a mais um conjunto de vinhos premiados 

dos produtores do concelho no Concurso Mundial em Bruxelas 2012, que se realizou no início 

deste mês. A Península de Setúbal obteve um total de 19 medalhas e, entre estas, destacam-se 

as 17 obtidas pelos produtores do concelho, assim distribuídas: 3 medalhas de ouro e 9 de 

prata, para a Casa Ermelinda Freitas; 4 medalhas de prata para a Adega Cooperativa de 

Palmela; 1 medalha de prata para a Herdade de Espirra. A presença contínua dos vinhos deste 

concelho nos certames internacionais atesta como válido o caminho que se tem vindo a 

desenvolver em parceria com os produtores da região, no sentido da criação da certificação da 

marca da promoção do vinho e do enoturismo, como fatores de promoção e desenvolvimento 

económico deste território. 

 

● 17.ª Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão, em Fernando Pó – O Sr. Vereador 

Luís Miguel Calha realça o grande êxito da 17.ª Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão, em 

Fernando Pó, num ano particularmente difícil. A Comissão organizadora deste certame teve o 

mérito de apresentar uma Mostra ainda melhor que nos anos anteriores, com um novo espaço 

de gastronomia, uma feira de vinhos num espaço renovado, um programa de animação atrativo 

e diversificado. Esta ousadia da organização foi premiada com uma maior afluência de público 

que excedeu as expetativas mais otimistas: 7.500 visitantes ao longo dos 3 dias do evento e 

mais de 3.500 entradas vendidas - são números muito elevados e animadores para esta Mostra 

que atesta a validade da aposta da organização. Estes números estão associados ao facto de a 

Mostra integrar o programa de Palmela Cidade Europeia do Vinho e ter sido divulgada a uma 

escala nacional e internacional a um conjunto muito alargado de entidades. 

Conclui dizendo que o concurso de vinhos da Mostra teve a seguinte classificação: 1.º lugar, 

Casa Ermelinda Freitas, 2.º lugar José Silva Freitas e 3.º lugar Fernando Almeida Carreira.    
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● Loja do Cidadão em Pinhal Novo / Loja Móvel do Cidadão – O Sr. Vereador Luís 

Miguel Calha refere que, no dia 20 do mês em curso, cumpre-se o 1.º aniversário da Loja do 

Cidadão em Pinhal Novo. Este mês celebra-se o 1.º ano da assinatura do protocolo com a 

Câmara Municipal e a Agência para a Modernização Administrativa do qual resultou a abertura 

da Loja do Cidadão em Pinhal Novo. Trata-se duma reivindicação muito antiga por parte da 

Câmara Municipal, Junta de Freguesia de Pinhal Novo e população local junto da Administração 

Central. Apraz-lhe registar que o 1.º ano da abertura da Loja reverte num balanço positivo, na 

medida em que o número de utilizadores destes serviços têm vindo a aumentar 

(aproximadamente 30.000 em 2011, e 42.000 neste 1.º ano de funcionamento). A média 

mensal de atendimentos nos primeiros meses de 2012 teve um aumento na ordem dos 16%. A 

localização da Loja do Cidadão no Mercado Municipal de Pinhal Novo contribuiu para a 

promoção e dinamização deste espaço. 

Acrescenta que a Loja Móvel do Cidadão é um projeto inovador no país com reconhecimento 

internacional. É um serviço que ganha crescente importância e utilidade para a população, 

especialmente a das zonas mais rurais. Presentemente assiste-se a uma fase de redefinição 

para a qual se conta com os parceiros locais e Juntas de Freguesia e, ultimado este processo, 

vai ser lançada a campanha de promoção deste serviço. A Loja Móvel do Cidadão realizou, no 

ano passado, perto de 4.000 atendimentos.    

 

● Saudação às Festas de S. Gonçalo – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho apresenta 

cumprimentos e saúda a realização das Festas de S. Gonçalo, a ter início no dia 18 deste mês.  

 

● Saudação à 17.ª edição da Mostra de Vinhos e Marateca e Poceirão, em Fernando 

Pó – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho congratula-se e saúda a 17.ª edição da Mostra de 

Vinhos e Marateca e Poceirão, em Fernando Pó. Já foi referenciado, pelo Sr. Vereador Luís 

Miguel Calha, o êxito que a Mostra teve este ano. 

A sua saudação é para as Associações de Festas que continuam a “pôr no terreno” as festas 

deste concelho, apesar das dificuldades e da profunda crise que se vive não é demais 

mencionar que estas continuam a ter sucesso e muitos visitantes. 

 

● IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) – A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho 

observa que a sua habitação, assim como muitas outras, foram avaliadas através do Google, o 

que mostra um desrespeito, porque a legislação foi publicada em abril e ainda estão a ser 

esgrimidos argumentos com o Governo e, neste momento, as avaliações estão a ser feitas no 

terreno. A situação denota um desrespeito profundo pelas câmaras municipais, para além de 

ser um desrespeito pelos proprietários. É de opinião que deve mostrar-se uma profunda 
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indignação por estas conjunturas estarem a acontecer e, apesar de a Sr.ª Presidente já ter 

tomado publicamente uma posição, mas o método que tem vindo a ser usado (avaliações dos 

imóveis através do Google) é uma afronta às pessoas individualmente e aos municípios. 

 

● Acumulação de lixo junto aos contentores / Recolha dos resíduos sólidos  – A Sr.ª 

Vereadora Natividade Coelho menciona que teve conhecimento da alteração dos circuitos 

de recolha dos resíduos sólidos e que a população foi avisada. Contudo, tem a manifestar a sua 

preocupação com o facto de, no Verão a temperatura ambiental ser elevada, e os animais 

danificarem os sacos do lixo, o que a leva a questionar se não será necessária uma reavaliação 

da situação. Há vários locais no concelho onde se verificam cheiros nauseabundos e lixo 

espalhado junto aos contentores. 

 

Face às questões apresentadas no Período Antes da Ordem do Dia, foram dadas as 

seguintes respostas: 

− Acumulação de lixo junto aos contentores / Recolha dos resíduos sólidos (Questão 

apresentada pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho) - O Sr. Vereador Álvaro Amaro refere 

que as situações problemáticas estão identificadas como, por exemplo, na estrada da Lagoinha 

em que a unidade hoteleira ali existente faz a utilização dos contentores. Os serviços 

camarários têm vindo a notificar as pessoas / entidades para acondicionarem o lixo, o que é da 

sua obrigação, e depositá-lo nos contentores a determinados dias e horas. Presume que a 

situação antes identificada esteja normalizada. A única alteração tem a ver com a recolha do 

lixo ao fim de semana, o que está relacionado com o encerramento do aterro da AMARSUL – 

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., ao domingo. Assim, deixou de ser efetuada 

a recolha dos resíduos sólidos de sábado para domingo. As situações pontuais estão 

reportadas, embora ocorram às vezes avarias com as viaturas de recolha do lixo.   

Acrescenta que o serviço de lavagem dos contentores do lixo tem periocidade quadrienal e há 

zonas em que é efetuada uma segunda lavagem. Caso os sacos do lixo estivessem 

devidamente acondicionados evitava-se que os contentores se sujassem tanto. A deposição do 

lixo tem de ser feita com regras. 

 

− Saudação à 17.ª edição da Mostra de Vinhos e Marateca e Poceirão, em Fernando 

Pó (Questão apresentada pela Sr.ª Vereadora Natividade Coelho) – O Sr. Vereador Luís 

Miguel Calha refere-se à intervenção da Sr.ª Vereadora Natividade Coelho quanto ao facto de 

ter citado a organização da Mostra de Vinhos pelo mérito desta edição e sublinhou esse mérito 

num contexto de redução dos apoios. Aproveita para adicionar a seguinte nota: a Câmara 
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Municipal com os condicionalismos (já conhecidos) manteve o seu apoio financeiro e, ao nível 

da promoção e divulgação deste evento, contou com um conjunto alargado de entidades. 

 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte Moção: 

MOÇÃO (Constituição de agrupamentos de escolas e agregação): 

“O Conselho Municipal de Educação reunido em Palmela, no dia 15 de Maio de 2012, aprovou, 

por maioria absoluta, com um voto contra do representante do MEC/DRELVT, o seguinte 

parecer: 

“O Ministério da Educação e Ciência (MEC) deu início a procedimentos que visam impor 

a todo o país, a generalização de agregação de agrupamentos, vulgo mega 

agrupamentos de escolas, referindo como critérios a proximidade entre escolas e o 

número total de 3050 alunos, dando ainda como limite para conclusão do processo o 

ano letivo 2012/2013. 

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, despacho n.º 5634-

F/2012, de 26 de Abril, e o Decreto-Lei n.º 224/2009, de 11 de setembro, que aprova o 

Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos Público de 

Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, são consideradas exceções 

neste processo, as escolas integradas em Territórios Educativos de Intervenção 

Prioritária (TEIP), que no caso de Palmela se aplica ao Agrupamento de Escolas 

Marateca/Poceirão. 

A Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo reuniu com a Câmara 

Municipal de Palmela em dois momentos, com o objetivo de prestar informação sobre 

este procedimento, sendo de destacar a reunião realizada a 10 de abril com a presença 

da autarquia e diretores dos três agrupamentos de escolas e duas escolas secundárias 

do concelho de Palmela. 

Nesta conformidade e considerando que: 

• As Cartas Educativas são instrumentos de planeamento e ordenamento dos 

equipamentos educativos, devendo responder à otimização de recursos e às 

perspetivas de desenvolvimento, articulando necessidades presentes e identificando as 

futuras, em função da evolução da população escolar. Qualquer processo sério de (re) 

ordenamento da rede educativa deve enquadrar-se num quadro de revisão das Cartas 

Educativas, cuja responsabilidade é atribuída em lei aos municípios, sendo necessário 

clarificar as responsabilidades do MEC no que respeita a princípios orientadores e 

financiamento, assim como a articulação deste processo entre MEC, escolas, 

agrupamentos e municípios; 

• Nos termos do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, alterado pela Lei n.º 41/2003, 

de 22 de agosto, (diploma que regulamenta as cartas educativas), a Carta Educativa do 
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Município de Palmela, homologada pelo Ministério da Educação, e ainda em vigor, não 

permite compatibilizar agregações com os objetivos e os princípios orientadores do (re) 

ordenamento da rede educativa aí plasmados. 

• A Câmara Municipal de Palmela pretende iniciar o processo de Revisão da Carta 

Educativa, tendo por base um trabalho exaustivo de cruzamento do relatório de 

monitorização com o resultado dos censos 2011, que permitirá uma fundamentação 

técnica mais rigorosa sobre as modalidades de agregação possíveis, tendo em conta a 

rede escolar existente, as suas condições de funcionalidade, as acessibilidades e rede 

de transportes e, ainda, a evolução recente da oferta e da procura no concelho. 

Em Palmela as questões inerentes às acessibilidades assumem especial importância, 

tendo em conta as características do território, dispersão e dimensão, com 465 Km2. 

Estas características determinaram que o município implementasse medidas de 

discriminação positiva, ao nível dos transportes escolares e ação social escolar, 

plasmados nos respetivos Regulamentos Municipais; 

• Os resultados dos censos 2011 disponíveis não permitem fazer a caraterização 

territorial e socioeconómica do concelho de Palmela, nem a caraterização da população 

residente em idade escolar, uma vez que só estão disponíveis por grandes escalões 

etários e por freguesia; 

• Nos termos do art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, as agregações de 

escolas ocorrem por determinação administrativa – MEC - não resultando de uma 

reflexão partilhada, de um estudo de impacto da medida implementada em anos 

anteriores, nem tão pouco de um estudo técnico cientifico, devidamente, 

fundamentado. 

Quanto aos princípios enunciados, considera-se que: 

• No âmbito do princípio da promoção do sucesso educativo e compatibilização da rede 

com o objetivo da escolaridade obrigatória, não se vislumbram vantagens pedagógicas 

resultantes da sequencialidade entre níveis de ensino. 

A experiência já em curso de funcionamento de agrupamentos verticais de escolas, do 

pré-escolar ao 9.º ano, não evidência a sua adequação à escolaridade de 12 anos, do 

mesmo modo que não é lícito daí inferir uma relação causal com o sucesso educativo 

real, devido, isso sim, a práticas pedagógicas diferenciadas, colocação ou reforço de 

técnicos especializados e promoção de programas de combate ao abandono escolar; 

• Igualmente, o princípio da sequencialidade e a invocada “coerência do projeto 

educativo e da qualidade pedagógica” não tem qualquer sustentação, sobretudo, 

considerando a compatibilização entre as opções individuais de cada aluno e a oferta 

das escolas do ensino secundário. 

Quanto ao reforço e coerência do projeto educativo e qualidade pedagógica das 

escolas, considera-se que o processo de agregação afeta, definitivamente, a qualidade 
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do projeto educativo em vigor, ao interromper de forma abrupta o ciclo de gestão. 

Afetará, também, a qualidade dos resultados escolares dos alunos e do serviço público 

de educação, dado que se antevê um aumento dos problemas disciplinares, dentro das 

escolas, e uma menor identificação dos problemas sociais, decorrentes da substituição 

de uma gestão de proximidade por uma gestão à distância, ou seja, o afastamento do 

centro da decisão das escolas. Este afastamento será, também, transposto para os 

pais, ou seja, terão menor oportunidade para participar na vida das escolas e 

acompanhar de perto o percurso dos seus filhos. O futuro é encarado com muita 

apreensão, por pais, docentes e não docentes; 

• No que se refere ao princípio da racionalização da gestão dos recursos humanos e 

materiais das escolas (não sendo os critérios de racionalidade entendíveis pelas partes), 

as agregações visam uma mera redução de custos administrativos e de recursos 

humanos (pessoal docente e não docente), sem demonstração de evidências do 

conhecimento de cada território em particular, e sem qualquer estudo técnico e/ou 

cientifico de enquadramento que fundamente e especifique qual a mais-valia da 

agregação. 

A transferência das sedes dos agrupamentos das escolas para as escolas secundárias 

irá promover, certamente, um fosso, ainda maior entre os diversos níveis de ensino, 

criando dificuldades acrescidas e desnecessárias de gestão eficaz e racional, 

exatamente, o oposto do que se evoca, com prejuízos irreparáveis para o sucesso 

escolar dos alunos a partir dos primeiros anos de escolaridade; 

• Não se vislumbram, portanto, outros “princípios orientadores” de (re) ordenamento da 

rede educativa que não sejam a redução da despesa, sem qualquer preocupação pela 

qualidade ou respeito pelas componentes educativo/pedagógicas que são a razão de 

ser da Escola. Estas medidas administrativas e autoritárias não geram uma 

racionalização de custos, mas mais um desinvestimento na escola pública, que a médio 

prazo ficará caríssimo aos pais; não promovem oportunidades e solidariedades 

educativas, antes aceleram desenraizamentos e assimetrias territoriais e sociais; não 

racionalizam recursos humanos, antes prescindem de meios necessários ao processo 

educativo e agravam, pela precaridade e desemprego, a situação social; não melhoram 

a qualidade do ensino e do sucesso escolar, mas criam dificuldades acrescidas aos 

alunos; 

• A forma impositiva como o MEC tem vindo a implementar este (re) ordenamento da 

rede, bem como o limite temporal definido para a sua concretização, põe em causa a 

adoção de modelos locais de reflexão e participação, impossibilitando a elaboração de 

processos de revisão de Cartas Educativas, a participação de Conselhos Municipais de 

Educação e a aprovação das respetivas Assembleias Municipais, sem os quais poderá 

estar em causa a legalidade e pertinência das reformas introduzidas. 
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Face ao exposto e em conformidade com o art.º 4, do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de 

janeiro, o Conselho Municipal de Educação de Palmela, reunido em 15 de maio de 2012: 

1. Manifesta-se pela imediata suspensão deste processo inoportuno, desadequado 

e coercivo de constituição de agregações de agrupamentos de escolas, vulgo 

mega agrupamentos; 

2. Considera que qualquer processo de reordenamento da rede educativa deve 

realizar-se no respeito pelos interesses da educação, pela equidade, pelo 

estatuto constitucional e administrativo das autarquias e pela imprescindível 

cooperação genuína das escolas e da comunidade educativa; 

3. Reafirma a necessidade de garantir a qualidade da escola pública, exigindo que 

a Administração Central cumpra o seu papel, assumindo como tarefa central e 

urgente o reforço do investimento no sistema público de ensino e a adoção de 

medidas de políticas educativas que garantam os direitos de acesso e sucesso 

dos cidadãos e se afirme como recurso estratégico essencial para o 

desenvolvimento económico-social do país. 

4. Os princípios base vertidos no Despacho n.º 5634-F/2012, de 26 de abril, não 

se concretizam no território do concelho de Palmela.” 

Reunida em sessão pública, no Pinhal Novo, a 16 de maio de 2012, a Câmara Municipal de 

Palmela delibera: 

1. Manifestar a sua total concordância com o parecer emitido pelo Conselho Municipal de 

Palmela; 

2. Proceder ao seu envio para as seguintes entidades: 

− Presidente da República 
− Primeiro-ministro 
− Ministério da Educação 
− Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo 
− Grupos Parlamentares da Assembleia da República 
− Assembleia Municipal de Palmela 
− Juntas de Freguesia 
− Conselho Municipal de Educação 
− Escolas / Agrupamentos de Escolas / Associações de Pais e restante comunidade 

educativa do concelho.” 

Sobre a Moção (Constituição de agrupamentos de escolas e agregação) interveio: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho observa que esta moção é consubstanciada numa 

posição do Conselho Municipal de Educação de Palmela e os Vereadores do P.S. congratulam-se 

por isso, além de estarem do lado de quem construiu a presente moção. Foram as direções, os 

agrupamentos, os conselhos gerais de escolas, associação de municípios e o grupo de 

Vereadores da Área Metropolitana de Lisboa que conseguiram, pela primeira vez, a 

unanimidade relativamente ao Conselho de Escolas. Este desinvestimento na escola, após a 

aposta que se verifica no país, é um sinal muito claro de que podem existir retrocessos com 
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custos para os jovens, as famílias, as crianças e os profissionais. Há um retrocesso da visão do 

que representa a educação, a tecnologia e a escola pública para o desenvolvimento deste país. 

As medidas adotadas que não vêm no Memorando de Entendimento da Troika e a imposição 

contrariam o que está previsto. Esta é uma preocupação paralela e a notícia é a de que vai 

haver despedimentos coletivos em escolas públicas (de acordo com o que a comunicação social 

refere) e questiona: como se consegue fazer um despedimento coletivo na função pública. 

Submetida a votação a Moção, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

Pelo Sr. Vereador Fonseca Ferreira foi apresentada, em representação dos Vereadores do 

P.S., a seguinte Moção: 

Moção (Desemprego): 

“O desemprego atinge mais de um milhão de trabalhadores e trabalhadoras, um drama com 

graves implicações humanas, familiares e nacionais. É nestas circunstâncias que o Primeiro-

Ministro Passos Coelho vem declarar, e reafirmar, que o “desemprego é uma oportunidade para 

mudar de vida” e acusou “os jovens de arriscarem pouco e, de uma forma geral, apenas 

quererem trabalhar por conta de outrem”. 

Há meses, também o Primeiro-Ministro e outros membros do Governo, aconselharam os jovens 

a emigrar, a “sair da sua zona de conforto”. 

O Governo, em vez de realizar políticas que dinamizam a atividade económica, criem emprego e  

resolvam os outros problemas do país, fomenta condições objetivas para a facilitação dos 

despedimentos, não valorizando o fator trabalho, e aconselha os portugueses a abandonar a 

sua terra e os desempregados a ficarem por sua conta. 

A Câmara Municipal de Palmela, reunida em sessão de 16 de maio de 2012, repudia as graves e 

insensatas declarações do Primeiro-Ministro, exige do Governo políticas públicas que resolvam 

os problemas do país e apela aos Partidos Democráticos e aos portugueses para combaterem a 

desgovernação da maioria PSD/CDS.” 

Sobre a Moção (Desemprego) intervieram: 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha mostra o seu aval face à Moção apresentada. Considera 

lamentáveis as afirmações feitas pelo Sr. Primeiro-Ministro. 

Referindo-se à Moção, o Sr. Vereador Luís Miguel Calha opina que a apresentação desta 

Moção por parte dos Srs. Vereadores Socialistas até parece querer “branquear” o que foi da 

responsabilidade dos governos do seu partido político e a sua responsabilidade para o estado 

em que o país hoje se encontra. Na verdade, o Governo do PS contribuiu decisivamente para a 

calamidade social que se vive atualmente. E, se nalguns casos o PS desenvolveu políticas que 
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contribuíram para o aumento do desemprego e da pobreza social e exclusão social, noutros 

casos foi cúmplice dessas mesmas políticas. Dá os seguintes exemplos: 

. O acordo firmado com a Troika foi assinado pelo PS e previa um conjunto de medidas 

gravosas que hoje os portugueses estão a sentir na pele; 

. Recentemente, na Assembleia da República, o PS absteve-se relativamente às 

alterações ao Código do Trabalho e absteve-se numa matéria tão gravosa que prevê a 

eliminação de feriados; a redução de dias úteis de férias; o corte de 50% no 

pagamento do trabalho em dias de descanso; o corte no pagamento em 50% no 

trabalho extraordinário, e a possibilidade de efetuar contratos de muito curta duração. 

E, com esta posição, está também a ser cúmplice em decisões sobre matérias que vão 

agravar ainda mais as condições de vida que muitos portugueses hoje enfrentam; 

. E adianta: a descapitalização da Segurança Social; a redução dos subsídios de 

desemprego; as reformas de miséria dos idosos; os “fortes ataques” à escola pública; o 

encerramento de milhares de escolas no país; o aumento sucessivo das propinas; o 

aumento do abandono escolar. As medidas na área da Saúde: o aumento das taxas 

moderadoras; o encerramento de centenas de Centros de Saúde, entre outras.  

Afirma que todas estas medidas, contribuíram para a atual situação do país e para as 

dificuldades que os portugueses hoje enfrentam. 

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira lamenta que num momento em que se tenha encontrado o 

consenso para a formatação da presente Moção, o Sr. Vereador Luís Calha “perdeu uma boa 

oportunidade para ficar calado”, na medida em já teve muitas oportunidades para criticar as 

políticas do P.S.. Ele próprio já criticou algumas políticas do PS, assim como relevou políticas 

positivas deste partido político, mas considera que esse assunto não é chamado para este 

momento. A Moção em apreciação refere-se à política muito grave e à maneira como o 

Primeiro-Ministro em funções e, neste caso, o Governo encaram a ação dos portugueses. 

Lamenta a intervenção do Sr. Vereador Luís Miguel Calha, porque mostra que desta maneira é 

impossível haver qualquer unidade no combate às políticas de direita. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho associa-se ao Sr. Vereador Fonseca Ferreira quanto às 

considerações que teceu, em relação à intervenção do Sr. Vereador Luís Miguel Calha.  

Dirigindo-se ao Sr. Vereador Luís Miguel Calha, a Sr.ª Vereadora Natividade Coelho 

menciona que é óbvio qual o investimento e o que distancia o PS e o PSD quanto aos exemplos 

que deu no âmbito da Saúde, Escola Pública, Educação, investimento nas pessoas e no 

território, e que esteve no mapa até 2005. As diferenças deste território são tão abissais que 

mesmo quem persiste no discurso, e nos momentos em que pode ser feliz, se torna infeliz. Os 

Vereadores Socialistas também já se vão habituando ao discurso que o Sr. Vereador Luís Miguel 

Calha vem usando e, de facto, pode dar-lhe “muito jeito metendo tudo no mesmo saco” 
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(políticas do PS e as políticas atuais do PSD e CDS/PP). É óbvio para quem ouve que se trata de 

mera discussão política e, como conclusão: o Sr. Vereador Luís Miguel Calha persiste em 

discursos que, do ponto de vista dos Vereadores do PS neste executivo, não levam a lado 

nenhum e merecem o seu repúdio. É, mais uma vez, a sua persistência, o seu papel que tem 

de desempenhar e desempenha-o.  

A Sr.ª Presidente denota o seu apoio à visão do Sr. Vereador Luís Miguel Calha. Para ser 

rigoroso, e considera que foi isso o que o Sr. Vereador Luís Miguel Calha quis expressar, tinha 

de se fazer uma caraterização da situação atual e que levou a estes dados concretos ditados na 

Moção, concretamente, o caso de mais de um milhão de trabalhadores no desemprego. Para 

chegar a esta conclusão é preciso ser mais rigoroso, e invocar um conjunto de políticas que ao 

longo dos anos têm contribuído para esta situação. A maioria em exercício (CDU) neste 

executivo está de acordo com a caraterização que o Sr. Vereador Luís Miguel Calha acaba por 

fazer e insiste na afirmação de que o Governo PS tem responsabilidades. Considera que os Srs. 

Vereadores do PS foram, de certo modo, reativos em relação à intervenção do Sr. Vereador Luís 

Miguel Calha. 

Em relação à Moção em discussão, a Sr.ª Presidente refere que os eleitos pela CDU não 

podiam concordar com um texto que visasse apenas a responsabilização do Governo PSD e 

CDS/PP pela situação que se vive atualmente, mas aceitaram (uma vez que, os Srs. Vereadores 

queriam focar em concreto a questão das desastrosas palavras do Sr. Primeiro-Ministro e dos 

membros do Governo, e que aliás não é um incidente isolado, poder-se considerar que tinha 

sido infeliz criticar, mas percebe-se que não é apenas uma expressão infeliz, na medida em que 

é uma expressão reiterada, ou seja, é uma convicção profunda, uma opção politica e ideológica 

que e vai levar muito mais longe neste desaire coletivo) que a maioria CDU fizesse a proposta 

no sentido de se concertarem sobre o tema da expressão do Sr. Primeiro-Ministro e, nesse 

sentido, estão de acordo e votam favoravelmente a Moção apresentada. Não pode deixar de 

expressar que a Moção mereceria um tratamento mais profundo e não se pode deixar de 

criticar as políticas seguidas pelo Governo PS de, há um ano atrás, e julga que terá sido este o 

sentido da intervenção do Sr. Vereador Luís Miguel Calha. Sublinha o esforço efetuado pelos 

Srs. Vereadores do PS para aceitar as críticas da maioria em gestão, mesmo correndo o risco de 

ter uma Moção que não é completa, nem para uns, nem para outros, mas achando que apesar 

de tudo é importante convergir nesta rejeição e repúdio, pelas declarações expressas e que são 

absolutamente inaceitáveis.   

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira sublinha que o Sr. Vereador Luís Miguel Calha fez um 

discurso que não teve uma única palavra contra as políticas deste Governo, foi contra a do 

Governo passado (PS); e se falar do passado, nomeadamente no acordo com a Troika, a 

história dirá que se quem chumbou o PEC IV (Programa de Estabilidade e Crescimento IV) não 

teve responsabilidades na entrada da Troika e na situação a que se chegou. Há imensas 

oportunidades para discutir este assunto e é perfeitamente discutível que se ponham em causa 
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as políticas do PS, e num momento em que se focam sobre uma situação concreta, vem o Sr. 

Vereador Luís Miguel Calha com um discurso contra o PS sem ter uma única palavra contra as 

políticas que este Governo tem vindo a seguir, não lhe parece de bom-tom. 

A Sr.ª Presidente opina que têm de estar todos com espírito de alerta sobre o que se vive no 

país, porque poderão ter de convergir em questões concretas que são essenciais e que podem 

pôr em causa a democracia. Observa o esforço feito pelos Srs. Vereadores do PS em ter aceite 

as alterações a esta Moção e o facto de a maioria CDU ter aceite que, neste documento, não 

fossem transcritas questões que fazem parte da leitura que consideram essencial. Estão em pé 

de igualdade, na medida em que houve cedências de parte a parte.  

A Sr.ª Presidente propõe a passagem à votação. 

Submetida a votação a Moção (Desemprego), foi a mesma aprovada, por 

unanimidade e em minuta. 

 

ADMISSÃO DO PONTO 5-A NA ORDEM DO DIA: 

A Sra. Presidente propôs a admissão do Ponto 5-A na Ordem do Dia: 

PONTO 5-A – Campeonatos Europeus de Orientação (EOC/ETOC’2014) – Protocolo de 

Cooperação. 

Aprovada, por unanimidade, a admissão do Ponto 5-A na Ordem do Dia. 

 

DESPACHOS EMITIDOS PELA SR.ª CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, 

POR SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito da Divisão de Administração Geral / Secção de Licenciamentos: 

A Câmara toma conhecimento, através de uma relação distribuída a todos os membros, 

elaborada pelos serviços respetivos e que fica anexa a esta ata como documento n.º 1, dos 

processos despachados pela Sr.ª Dr.ª Pilar Rodriguez, no período de 02.05.2012 a 15.05.2012. 

 

DESPACHOS PELO SR. VEREADOR DO PELOURO, POR SUBDELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA: 

No âmbito do Departamento de Administração Urbanística: 

A Câmara toma conhecimento, através de uma relação distribuída a todos os membros, 

elaborada pelos serviços respetivos e que fica anexa a esta ata como documento n.º 2, dos 

processos despachados pelo Sr. Vereador Álvaro Manuel Balseiro Amaro, no período de 

02.05.2012 a 11.05.2012. 
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CONTABILIDADE: 

Pagamentos autorizados: 

A Sr.ª Presidente dá conhecimento que os pagamentos autorizados, no período compreendido 

entre os dias 02.05.2012 a 15.05.2012, somaram o valor de 1.216.062,00 € (um milhão, 

duzentos e dezasseis mil e sessenta e dois euros). 

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta ata como documento n.º 3. 

 

TESOURARIA: 

Balancete: 

A Sr.ª Presidente informa que o balancete do dia 15.05.2012, apresenta um saldo de 

1.487.797,53 € (um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, setecentos e noventa e sete 

euros e cinquenta e três cêntimos), dos quais: 

• Dotações Orçamentais – 813.903,62 € (oitocentos e treze mil, novecentos e três euros e 

sessenta e dois cêntimos); 

• Dotações Não Orçamentais – 673.893,91 € (seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e 

noventa e três euros e noventa e um cêntimos). 

 

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ATAS 

 

Ao abrigo do preceituado no n.º 2 e para os efeitos do n.º 4, do artigo 92.º., da Lei n.º. 

169/99, de 18.09, e bem assim do que se dispõe o n.º 2 e n.º 4, do artigo 27.º, do Decreto-Lei 

n.º 442/91, de 15.11, na redação do Decreto-Lei 6/96, de 31.01 (C.P.A.), a Câmara Municipal 

deliberou a aprovação das seguintes atas, sendo as mesmas assinadas pela Exm.ª Senhora 

Presidente e por quem as lavrou. Foi dispensada a leitura das mesmas, por unanimidade, por 

terem sido previamente distribuídas a todos os membros do órgão executivo: 

• ATA n.º 04/2012, da reunião ordinária de 15 de fevereiro de 2012 – Aprovada, por 

maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Fonseca Ferreira, que justifica a sua 

abstenção por não ter estado presente na referida reunião; 
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• ATA n.º 05/2012, da reunião ordinária de 07 de março de 2012 – Aprovada, por 

maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Fonseca Ferreira, que justifica a sua 

abstenção por não ter estado presente na referida reunião. 

 

II – GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA  

 

Pela Sr.ª Presidente foram apresentadas as seguintes propostas: 

PONTO 1 – Atribuição da Medalha de Honra do Concelho de Palmela e da 

Medalha Municipal de Mérito 2012. 

PROPOSTA N.º GAP 01_10-12: 

«A atribuição da Medalha de Honra e da Medalha Municipal de Mérito do Concelho de Palmela 

constitui um reconhecimento público do Município aos cidadãos e entidades que, pela sua 

cidadania e altruísmo, criatividade, esforço e valor artístico, inovação e trabalho contribuem 

para o desenvolvimento social, económico, cultural e desportivo da comunidade. São pessoas e 

instituições em que nos revemos e cujo valor e exemplo são uma referência. 

No ano em que se realiza a 50.ª edição da Festa das Vindimas não pode o Município de Palmela 

deixar de recordar e prestar homenagem a todos os que estiveram na sua origem e, ao longo 

destes anos, contribuíram para o seu desenvolvimento e grandiosidade, fazendo deste 

acontecimento um momento de celebração do mundo rural e de encontro da nossa 

comunidade. 

No âmbito do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações, 

entendeu também a Câmara Municipal de Palmela distinguir pessoas e instituições que, pela 

sua ação e envolvimento na vida da comunidade, têm contribuído para a promoção de uma 

efetiva cultura de envelhecimento ativo, através da solidariedade e o diálogo intergeracional, do 

voluntariado e da participação cívica, da promoção da vida autónoma e do estímulo à atividade 

física, cultural e social de todas as gerações. 

Dando sequência a uma prática iniciada em 2009, homenageiam-se também três associações 

do nosso concelho, que perfazem 50 e 15 anos de atividade regular ao serviço da comunidade. 

A Comissão Municipal de Condecorações, reunida em duas sessões de trabalho, a 3 e 8 de 

Maio, pronunciou-se favoravelmente sobre a presente proposta, a submeter a deliberação da 

Câmara e da Assembleia Municipal. 

Assim, propõe-se: 

1. Ao abrigo do disposto no Artigo 5º do Regulamento das Condecorações do Município de 

Palmela, submeter a deliberação da Assembleia Municipal, a atribuição da Medalha de 
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Honra do Concelho de Palmela à Associação das Festas de Palmela, Festa das 

Vindimas 

2. Ao abrigo do disposto no Artigo 11º, nº 1 do Regulamento das Condecorações do Município 

de Palmela, submeter a deliberação da Assembleia Municipal, a atribuição da Medalha 

Municipal de Mérito às seguintes entidades e personalidades: 

ENVELHECIMENTO ATIVO E SOLIDARIEDADE ENTRE GERAÇÕES 

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) 

• 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 

Medalha de Honra do Concelho de Palmela 

• Associação das Festas de Palmela, Festa das Vindimas 

A Festa das Vindimas nasce em 1963, como concretização do esforço e desejo de um grupo 

de pessoas de Palmela - entre as quais Álvaro Cardoso, que encabeçará a primeira 

Comissão de Festas - que ansiavam pela criação de um evento anual que exaltasse os 

valores e riquezas da região, a cultura da vinha e do vinho.  

A Festa coincidirá com o primeiro domingo de Setembro, assinalando a época de Vindima, e 

terá como ponto alto a cerimónia de Benção do Mosto, com as primeiras uvas trazidas 
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simbolicamente no Cortejo dos Camponeses à lagariça, junto à Igreja Matriz. Uma 

inspiração que Álvaro Cardoso traz após visita à festa de Jerez de la Frontera. 

O seu sucesso, desde o primeiro momento, tornou obrigatória a colaboração da população 

da terra. As Festas acontecem por Palmela, com as gentes de Palmela e para a sua 

população. Mas também, motivo de grande orgulho local, para acolher da melhor maneira 

todos os que nos visitam e experimentam as riquezas que temos para oferecer - delas a 

maior, o vinho. 

Assinala-se em 2012 a sua 50ª edição, ano em que Palmela acolhe também o mérito de ser 

a primeira Cidade Europeia do Vinho. A Festa das Vindimas é hoje o momento maior do 

calendário festivo local, mantendo, fruto do esforço de todos os que colaboraram na sua 

concretização, ao longo de 49 anos, a sua matriz identitária. A Festa das Vindimas mantém 

hoje os seus símbolos: Palmela e o Vinho, a Rainha e a Comissão de Festas, Cortejos e o 

Cartaz. Celebra a importância da tradição rural do concelho de Palmela, fazendo a ponte 

para um sector fortemente competitivo da economia local no século XXI.  

Medalha Municipal de Mérito 

ENVELHECIMENTO ATIVO E SOLIDARIEDADE ENTRE GERAÇÕES 

GRAU OURO 

• Grupo de Teatro Comunitário “As Avozinhas” 

O Grupo de Teatro Comunitário “As Avozinhas” cumpriu este ano, a 8 de Março, dez anos 

de atividade e nasceu da relação do FIAR – Festival Internacional de Artes de Rua com as 

associações de apoio às pessoas idosas do território de Palmela, em particular com a 

Associação de Idosos de Palmela (AIP) de onde são oriundas todas as participantes do 

grupo. Atualmente, o grupo é constituído apenas por mulheres, todas com mais de 60 

anos. 

“As Avozinhas”, nome escolhido pelos membros do Grupo, é um projeto de intervenção 

experimental, que tem como principal objetivo formar mulheres/atrizes, e utilizar o teatro 

como um recurso na compreensão dos papeis dos idosos, a partir da encenação das suas 

lembranças, mesmo que recorrendo a textos escritos a propósito para o grupo, ou 

propostos por dramaturgos e escritores. 

O longo e sólido percurso de dez anos deste grupo de teatro comunitário, conta com uma 

diversidade de criações, designadamente, “O Caldo entornado” (2002); “O Regresso das 

Avozinhas” (2003); “O Quintal (2004), “Os Henriques” (2005), “A Cotovia” (2007), “Canja 

de Mel” (2010); “A Menina Dos Meus Olhos (2011), contando esta ultima criação com 

estreia no Festival de Teatro de Valladolid, em Espanha. Atualmente, este grupo de teatro 

tem a direção artística de Dolores de Matos com Cristina Chapa, sendo composto por Maria 

Amélia Gaião; Maria Alexandrina Silva; Maria da Piedade Silva; Josefina Baião; Lúcia Fruta; 

Maria Deolinda; Maria Violante. 
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Para além destas criações, este grupo de teatro é parceiro da autarquia em iniciativas como 

as Janeiras, a Queima do Judas, as Comemorações do 25 de Abril e as Comemorações do 

Mês do Idoso, realizando igualmente várias animações temáticas a pedido de Instituições e 

para iniciativas da Associação dos Idosos de Palmela. Para o Concelho de Palmela, este 

grupo de teatro é uma referência ao nível do teatro comunitário sendo igualmente um 

projeto que reforça e consolida uma imagem positiva sobre a participação ativa das pessoas 

idosas. 

• Grupo “Recordar É Viver” da ARPI – Associação de Reformados, Pensionistas 

e Idosos de Pinhal Novo 

A Associação de Idosos e Reformados de Pinhal Novo (ARPI) fundou em 2009 um grupo de 

teatro de revista designado por “Canções de todos nós”, com o objetivo de promover um 

trabalho de animação e ocupação das pessoas idosas, sobretudo das residentes na 

freguesia de Pinhal Novo, ligadas a esta associação.  

Com a designação atual de “Recordar é Viver”, este é um grupo de teatro composto por 27 

elementos, cujas idades se situam entre os 35 e os 80 anos de idade. Apesar de um 

percurso ainda relativamente recente, este grupo de teatro de revista mobiliza grande parte 

da comunidade pinhalnovense. Com direção artística de Maria Celeste Tapadinhas, este é 

um grupo de teatro que conta ainda com a colaboração do músico José Ricardo. 

No início do ano de 2012, o Cine Teatro de S. João foi palco de uma das suas criações, com 

uma produção teatral de revista à portuguesa. A ARPI é também parceiro da Câmara 

Municipal, no âmbito do trabalho de animação para as pessoas idosas.  

• António Rodrigues Correia 

Nasceu a 8 de março de 1938, numa aldeia próxima de Torres Novas. 

Aos 10 anos de idade, ingressou no Seminário de Almada, no curso de Teologia, em regime 

de internato.  

Após conclusão do curso, lecionou no próprio Seminário e, paralelamente, desenvolvia 

trabalho social com a comunidade operária da Cova da Piedade. 

Em outubro de 1967, substituiu o Padre Aguiar, tornando-se, aos 29 anos, pároco na 

Paróquia de Palmela e de Quinta do Anjo, função que desempenhou até dezembro de 1974. 

Em 1973, a pedido do irmão imigrado em França, planeou uma viagem ao país onde iria 

celebrar o seu matrimónio. Fazendo escala no Entroncamento, onde viviam os pais (o pai 

era ferroviário), foi detido pela PIDE e preso em Caxias, onde permaneceu dois meses, em 

interrogatórios sucessivos.  

A população de Palmela, revoltada com a situação, organizou vários abaixo-assinados. 

Membros do Conselho Paroquial, juntamente com Álvaro Cardoso, solicitaram uma 

audiência com o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. António Ribeiro, para interceder junto do 

governo pela sua libertação.  

Foi libertado em fevereiro de 1974, num dia considerado de festa pela população local.  
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Em dezembro desse ano, redigiu uma carta aberta à população de Palmela, onde justificava 

a sua decisão de abandonar a vida religiosa. O original dessa carta, que passou de mão em 

mão, deu origem a várias cópias para que chegasse a um maior número de pessoas. Na 

carta, justificava que a sua saída se devia ao facto de considerar a Igreja Católica 

profundamente conservadora e afirmava que se tinha mantido em funções até à data, 

embora contrariado, porque a Missa de Domingo era o único espaço aberto ao público 

onde, no regime político de então, era permitido falar à população. 

Durante o exercício da sua função como pároco, criou a “Folha de Domingo”, distribuída à 

saída da igreja, onde publicava as leituras da missa e, de forma inédita, explicava os salmos 

e a sua relação com a vida quotidiana.  

Durante estes anos, foi também um profundo apoiante do Coro da Igreja, selecionando 

letras e músicas de grande qualidade e impacto, ainda hoje lembradas por muitos dos que 

participavam nas cerimónias litúrgicas.  

Em 1975, vai estudar algumas cadeiras na Universidade Clássica em Lisboa, para poder 

lecionar a disciplina de português.  

Fez estágio na escola Sebastião da Gama, em Setúbal e, entre 7 de janeiro de 1975 e 6 de 

outubro de 1999, foi docente na Escola Secundária de Palmela onde, entre outras funções, 

foi presidente do Conselho Diretivo, em 1975 e entre 1991 e 1995. 

Foi impulsionador da criação do Centro Social de Palmela.  

Foi voluntário no Hospital do Outão e, durante cerca de 20 anos, pertenceu ao coro da 

Sociedade Filarmónica Palmelense “Os Loureiros”. Aos 74 anos, António Correia continua a 

fazer voluntariado, na Igreja de S. Pedro de Palmela, tendo, em 2011, restaurado a porta 

do monumento.  

Desde 2009 que leciona as sessões “Palmela - História e histórias”, no âmbito da Academia 

dos Saberes, encontrando-se a coordenar o grupo de trabalho que está a redigir uma 

publicação sobre Palmela, com informação recolhida durante as suas aulas.  

• Hermínio da Silva Candeias 

Nasceu em 24 de Maio de 1941, em Montargil, no Concelho de Ponte Sôr, distrito de 

Portalegre. 

Oriundo de uma família de poucos recursos, é o mais novo de cinco irmãos. Na idade de ir 

para a escola, começou a trabalhar a guardar gado, para poder ajudar os pais. Já com 25 

anos, e depois de ter casado, decidiu procurar uma vida melhor, tendo-se deslocado da sua 

terra natal para o concelho de Palmela, onde se fixou no Bairro dos Marinheiros, no final da 

década de 60. Nessa época começa a trabalhar na construção civil, como pedreiro. 

Após o 25 de Abril de 1974, foi fundador e membro da Comissão de Moradores do Bairro 

dos Marinheiros, até 1980. Nesse período, participou nas obras do edifício do Posto Médico 

do Bairro dos Marinheiros, inaugurado pelo 25 de Abril de 1979. 
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Em 1975, foi fundador e membro da direção da Cooperativa de Construção Civil Estrela 

Moitense, onde se mantém até 1982. 

Em 1979/80, pertenceu à direção da Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro 

Alentejano, na função de Presidente da Direção. 

Aos 40 anos, fez a 4ªclasse. 

Durante a década de 80, foi membro da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo, da 

Assembleia de Freguesia e da Assembleia Municipal de Palmela. 

Em 2003, assume a presidência do Conselho Fiscal da Sociedade Recreativa e Cultural do 

Povo do Bairro Alentejano, onde, desde então mantém diversos cargos diretivos, 

nomeadamente presidente e vice-presidente da direção e da Assembleia-Geral. 

Foi sócio fundador e dirigente da Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Bairro 

Alentejano e Arredores em 2005. Em 2010, foi reeleito presidente da Direção, cargo que 

desempenha até hoje. 

Dedicou grande parte da sua vida ao Movimento Associativo e à luta por melhores 

condições de vida da sua comunidade. 

• Luís Manuel Mira 

Nasceu a 2 de abril de 1943. 

Enquanto jogador, representou o Futebol Clube Barreirense entre a época desportiva 1956-

1957 e 1973-1974, época em que se retirou com 31 anos, para assumir a função de 

treinador neste clube. Posteriormente, foi treinador do Sporting Clube Farense e do Clube 

Desportivo Pinhalnovense – seniores e escalões de formação. 

Foi internacional júnior e membro da equipa vencedora do Torneio Internacional de 

Juniores da UEFA (que antecedeu o atual Campeonato da Europa de Sub – 19) que 

decorreu em Portugal, em 1961. 

Ao longo de vários anos dedicou-se com grande dedicação e paixão à formação das 

camadas jovens de futebol, atividade que mantém. 

Integrou a Comissão das Festas Populares de Pinhal Novo. 

• Marcolino dos Reis Filipe 

Marcolino Filipe, natural de Palmela, nasceu em dezembro de 1936. 

Com oito anos de idade, começou a acompanhar o pai, pintor da construção civil. e foi a 

esta profissão que se dedicou.  

Desenvolveu, desde cedo, o gosto pelo artesanato tendo-se dedicado à construção de 

miniaturas de edifícios e monumentos da vila de Palmela. 

Desde a sua aposentação que emprega grande parte do seu tempo nesta arte.  

Tem sido convidado a expor a obra em vários locais, e é presença habitual em várias 

edições da Festa das vindimas, sendo responsável pela organização do espaço dedicado ao 

artesanato.  
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Para além da atividade como artesão, continua a colaborar ativamente na Festas das 

Vindimas, nomeadamente na organização do Cortejo dos Camponeses. 

• Maria Rogélia Elias Salvador Jesus dos Santos 

Nascida a 23 de junho de 1952, natural da Freguesia de Marateca, cresceu e sempre viveu 

na aldeia de Águas de Moura, e é hoje conhecida como a “cantadeira” da Marcha de S. 

Pedro. 

Com 14 anos de idade, integrou a marcha local como marchante, demonstrando desde logo 

os dotes de “cantadeira”. Muitos foram os convites que durante anos, aceitou para cantar 

nas festas e arraiais da comunidade. 

Em 1989, num passeio organizado pela Paróquia de S. Pedro a Fátima, surge a ideia de 

entre de um grupo de amigas da comunidade de formar uma Marcha, para integrar a festa 

anual da Freguesia, em honra do padroeiro S. Pedro, sendo desde o início a “cantadeira ao 

serviço” da Marcha. 

Desde essa data que Rogélia Santos é a principal impulsionadora da Marcha de S. Pedro de 

Marateca, que comemora este ano 23 anos. Para além de interpretar os temas, de 

mobilizar os marchantes, organiza na “linha da frente” todas as atividades subjacentes à 

Marcha. 

Em 1992, passa a integrar os corpos sociais da União Social Sol Crescente de Marateca e, 

em 2000, integra a Comissão de Festas de S. Pedro da Marateca (que, a 29 de Abril de 

2002, se constitui legalmente como associação) onde tem vindo a desempenhar o cargo de 

Tesoureira. Prestes a fazer 60 anos, Rogélia Santos mantém uma a atividade constante e 

abnegada a favor da comunidade.  

• Rafael Augusto Rodrigues 

Rafael Augusto Rodrigues é, aos 89 anos, uma figura carismática, simultaneamente 

orgulhoso e modesto quanto aos seus talentos e iniciativas. 

Com uma vida exemplar, este cidadão nascido em 1923, em Moura, distrito de Beja, filho 

de um ferroviário, veio viver para Pinhal Novo com 6 anos de idade, onde reside até hoje. 

Trabalhou desde criança, após a conclusão do exame da 4ª classe, primeiro como 

empregado da cantina da estação da CP de Pinhal Novo e vendendo bilhas de barro com 

água aos passageiros dos comboios de longo curso. Trabalhou em duas Adegas de Vendas 

Novas, entre os 13 e os 15 anos. Aos 15 anos começou a sua profissão de ferroviário indo 

trabalhar para a CP na linha do Sul entre a Moita e Pinhal Novo, depois no Montijo, 

seguindo-se a linha do Sado, entre Águas de Moura e Pinheiro. 

Depois de reformado começou uma vida de leitura e escrita dando largas ao seu gosto de 

sempre pela poesia popular, sem nunca perder o entusiasmo pela participação na vida 

comunitária, através de atividades de cariz social e cultural.  

Foi um dos sócios fundadores (sócio nº 1) da Comissão de Reformados da Freguesia de 

Pinhal Novo, atualmente Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Pinhal Novo.  
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Com uma atividade e entusiasmo inimitáveis, Rafael Rodrigues participou em encontros de 

poetas populares, jogos florais e concursos de poesia popular em vários pontos do país, 

tendo declamado em festas e excursões do Programa Turismo Sénior em Portugal, Espanha 

e França. 

Tem trabalhos publicados em jornais e revistas regionais. Presença assídua nos encontros 

de poesia organizados pela Junta de Freguesia de Pinhal Novo e pela Biblioteca Municipal, 

Rafael Rodrigues está publicado nos livros da coleção Origens e Destinos e nas revistas 

Palavra Dita. 

Aos 80 anos, o poeta popular, aprendeu a usar o computador, através de uma iniciativa da 

Câmara Municipal de Palmela, o Serviço de Atendimento e Informação à Pessoa Idosa, o 

que lhe permitiu passar os seus trabalhos manuscritos na Biblioteca Municipal de Pinhal 

Novo e fazer compilações que mandou encadernar e que deram origem a dois volumes com 

os títulos: «Recordações de Alguns Episódios Vividos da Minha Vida de Ferroviário» e «A 

Minha Modesta Poesia». 

Colecionador de memórias, possui um «Museu» pessoal em sua casa, onde passa parte do 

seu tempo, organizando o passado através de documentos vários, e que já tem sido 

visitado por alunos das escolas. 

O grande sonho da sua vida continua por cumprir: a publicação de um livro.  

Aos 89 anos, este nosso poeta, afirma: «Atendendo à minha idade e porque vivo de 

recordações, mantenho a mente ocupada e sou feliz a escrever, a publicar e a declamar nas 

várias iniciativas que vão surgindo». 

• Sebastião Fortuna 

Sebastião Fortuna nasceu e vive na Quinta do Anjo, concelho de Palmela, há 76 anos, 

sendo certamente um dos mais talentosos, multifacetados e voluntariosos filhos que esta 

terra conheceu. 

Décimo de uma família de 12 filhos, num tempo de muito poucas facilidades e 

oportunidades, começou a trabalhar aos 6 anos, vendendo, em Cabanas e Quinta do Anjo, 

jornais que vinha buscar, a pé, a Palmela.  

Na escola, cedo os professores se aperceberam do seu talento para as Artes, mas a 

frequência da Escola de Artes António Arroio, que lhe foi aconselhada, acabou por não ser 

possível.  

Dedicou-se à agricultura, ajudando a família, foi carpinteiro de carroças, pintor da 

construção civil, carroceiro e tanoeiro. Foi desportista, campeão Nacional de Corta Mato, 

ciclista, e mecânico da equipa de ciclismo do Benfica. Foi comerciante, distribuidor de gás e 

teve uma casa de electrodomésticos e decoração onde vendia litografias, que tentou imitar. 

O sucesso local dessas pinturas deu-lhe o entusiasmo para prosseguir e ambicionar mais. 

Trabalhou então como pintor de cerâmica, na Sado Internacional. 
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Em 1975, foi para os Açores com a mulher e os filhos, sem dinheiro, numa aventura que 

acabou por ser bem-sucedida. Os americanos da Base Aérea abriram-lhe o Clube dos 

Oficiais para aí fazer a sua galeria. Os seus quadros estão espalhados pelo mundo.  

De volta à sua terra, Sebastião Fortuna cria o espaço Fortuna Artes e Ofícios, onde ensina e 

se dedica à produção de cerâmica decorativa, a azulejaria artística e tradicional, tijoleira 

artesanal e cantaria.  

DESPORTO 

GRAU COBRE 

• Luís Filipe Xavier Silva 

Filho mais novo de uma família com 5 filhos, todos praticantes de orientação, desde os 10 

anos de idade que se interessou pela modalidade, acompanhando os seus irmãos a provas 

e treinos. Quando chegou à Escola Secundária de Pinhal Novo, no 7º ano, em 2006, já 

tinha algumas bases de Orientação e começou o seu percurso formativo na modalidade 

com excelentes resultados desde logo. 

Bom corredor, com boas capacidades cognitivas (média de 17, no 12º ano), residente 

numa área de campo, com bom enquadramento familiar, técnico e federativo (estágios e 

formação), estavam reunidas as condições para alcançar excelentes resultados.  

A dedicação ao treino e à competição tem-no levado a atingir níveis de excelência e a 

motivar quem com ele trabalha. É colaborador nas atividades organizadas pela escola, 

federação e clube, demonstrando um elevado sentido de voluntarismo e responsabilidade.  

O atleta é aluno do 12.º ano da Escola Secundária de Pinhal Novo, local onde treina 

diariamente, sob orientação do Professor Daniel Pó, representando esta Escola nas 

competições do Desporto Escolar e, a exemplo de outros alunos/atletas do concelho, 

representa o clube ADFA (Associação de Deficientes das Forças Armadas) nas competições 

federadas organizadas pela Federação Portuguesa de Orientação. 

Sagrou-se campeão nacional na categoria de Juvenis Masculinos no Campeonato Nacional 

de Estafetas 2011; Campeão nacional individual (juniores masculinos) e por equipas no 

Campeonato Nacional de Sprint 2011; 3º classificado no Campeonato Nacional Absoluto 

2011; ocupa o 1º lugar do Ranking Nacional 2011 da Federação Portuguesa de Orientação.  

No desporto escolar, foi campeão nacional individual e por equipas (Escola Secundária de 

Pinhal Novo), nos Campeonatos Nacionais de Desporto Escolar 2011 – Juvenis Masculinos; 

obteve o 2.º lugar individual e 3.º lugar por equipas (Escola Secundária de Pinhal Novo) no 

Mundial do Desporto Escolar 2011.» 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 
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PONTO 2 – Atribuição da Medalha Municipal de Serviço Prestado 2012. 

PROPOSTA N.º GAP 02_10-12: 

«Conforme o disposto no artigo 24.º do Regulamento das Condecorações do Município de 

Palmela, a Medalha Municipal de Serviço Prestado destina-se a galardoar os trabalhadores que, 

cumprindo determinado período de carreira – 15, 25 e 35 anos – tenham revelado no exercício 

do seu cargo, assiduidade e comportamento exemplar, devendo, de acordo com o artigo 27.º, 

ser entregue em cerimónia solene, de preferência realizada no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, no dia 1 de Junho, Dia do Concelho. 

Tendo em consideração a listagem relativa à contagem do tempo de serviço e às informações 

complementares fornecidas pelo Departamento de Recursos Humanos e Organização propõe-

se, nos termos do artigo 26.º do referido Regulamento: 

A atribuição da Medalha Municipal de Serviço Prestado aos trabalhadores abaixo mencionados, 

nos seguintes graus: 

Medalha de Grau Ouro (35 Anos de Serviço Prestado): 

• Carlos Alberto Estevinha 

• Maria Clara Silva Teles Azevedo Soares 
 

Medalha de Grau Prata (25 Anos de Serviço Prestado): 

• António José Correia Viegas de Freitas Flores 

• Benilda Batista Silva Coelho Ferreira 

• Elsa Marina Campos Dias 

• José Carlos Batista Fidalgo 

• Leonor da Silva Mesquita Borda d’ Água Lopes Pereira 

• Luís Manuel Oliveira Alves Guerreiro 

• Luísa Cristina Frutuoso Lopes 

• Maria Elisabeth Calisto Marrucho 

• Maria José Besugo Romão Piteira 

• Maria Leonor Marçalo Loja Romão 

• Noémia Cristina Rodrigues Mata Dupont Sousa 

• Paulo Eduardo Matias Gomes Pacheco 

• Zita Maria Mateus Almeida Ferreira 
 

Medalha de Grau Cobre (15 Anos de Serviço Prestado): 

• Abel Pelixo Silva 
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• Adelino Manuel Valério Chapa 

• Ana Fevereiro Damião 

• Ana Isabel Gomes Paulo Cordeiro 

• Ana Lurdes Aredes Baião Rodrigues 

• António Manuel Gouveia Sardinha 

• António Manuel Paciência Silva 

• Casimira Silva Fulgêncio 

• Cisela Maria Almeida 

• Cristina Maria Jesus Dinis Roldão 

• Dina Pereira Ramos Santos 

• Ercília Maria Jesus Murilhas Loureiro 

• Ermelinda Sobral Silva Loução 

• Fernanda Maria Figueiredo Rosa da Fonseca 

• Fernando Pedro Monteiro Simões 

• Gertrudes Dias Fialho Serrano Aredes 

• Isabel Cristina Fernandes Ferreira Lagares Borrego 

• João Pedro Caetano da Silva 

• Leopoldina Costa Pessoa Braço Forte  

• Lúcio Pedro Caetano Portel Rabão 

• Luís Manuel Oliveira Silva 

• Luís Miguel Cavaco Tomás 

• Maria Celeste Guerreiro Bento 

• Maria Cidália Silva Monteiro Tapadas 

• Maria da Conceição Sousa Machado 

• Maria da Graça Cardoso Martins Ferreira 

• Maria de Fátima Agostinho Ferreira Roque 

• Maria de Fátima Conceição Carrega 

• Maria de Lurdes Gomes Nunes 

• Maria Fernanda Sousa Fernandes Contente 

• Maria Fernanda Tregeira Martins 

• Maria José Travanca Silva 

• Maria Manuela Pinto Santos Eduardo 

• Mário Rui Faustino Baltazar 

• Nuno Manuel Camolas Sousa 
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• Paula Alexandra Ganhão Caldeira 

• Paulo Jorge Ramos Toledo 

• Pedro Gonçalo Ponte Marques Taleço 

• Ricardo Daniel Capote Sequeira 

• Rogério Manuel Marques de Sousa 

• Sara Alexandra Martins Simões David 

• Serafim Mário Silva 

• Sérgio Humberto Quendera de Oliveira 

• Silvério Maia Amaro 

• Susana Maria Costa Caldeira 

• Vera Cristina Rodrigues Pereira 

Tendo em conta o número de homenageados, propõe-se que a cerimónia se realize na 

Biblioteca Municipal de Palmela.» 

Sobre a proposta de Atribuição da Medalha Municipal de Serviço Prestado 

2012 numerada GAP 02_10-12 interveio: 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho saúda as trabalhadoras e os trabalhadores. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

PONTO 3 – Atribuição da Medalha Municipal de Dedicação 2012. 

PROPOSTA N.º GAP 03_10-12: 

«O Município de Palmela instituiu condecorações destinadas a distinguir qualidades profissionais 

e de cumprimento do dever reveladas, no serviço, pelos funcionários da câmara municipal (artº 

1º Regulamento de Condecorações do Município de Palmela), nomeadamente a Medalha 

Municipal de Dedicação. 

No âmbito do artigo 19º do Regulamento referido, a Medalha Municipal de Dedicação destina-

se a galardoar os funcionários que, no cumprimento dos seus deveres, se tenham revelado e 

distinguido exemplarmente, pelo zelo, competência, decisão, espírito de iniciativa e dedicação. 

Deste modo propõe-se: 

1. Nos termos do artigo 21º do Regulamento, a atribuição da Medalha Municipal de Dedicação 

– Grau Ouro, aos funcionários a seguir mencionados, cuja fundamentação se anexa: 

• Luís Manuel de Oliveira Alves Guerreiro 

• Paulo Eduardo Matias Gomes Pacheco 
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2. Tendo em conta o número de homenageados presentes na cerimónia (onde irão ser 

atribuídas as medalhas de Honra do Concelho, Municipal de Mérito, de Serviço Prestado e 

de Dedicação), propõe-se que a cerimónia se realize na Biblioteca Municipal de Palmela. 

Medalha Municipal de Dedicação – Fundamentação e Notas Biográficas 
 
Luís Manuel de Oliveira Alves Guerreiro 

Luís Manuel de Oliveira Alves Guerreiro foi admitido na Câmara Municipal de Palmela a 1 de 

setembro de 1986, em regime de contrato de trabalho a prazo, como Técnico de Serviço 

Social, para desempenhar as funções de coordenador dos então Serviços Sócio Culturais. 

Integrado no quadro de pessoal como Técnico Superior a 14 de setembro 1988, Luís 

Guerreiro exerceu desde então diversos cargos de direção: chefe da Divisão Sócio Cultural 

e de Informação (nomeado a 18/11/1988), chefe de Divisão de Ação Cultural, assegurando 

igualmente a chefia da Divisão de Educação e Ação Social (nomeado a 10/07/1991), diretor 

de Departamento Sócio Cultural (nomeado a 21/02/1996), diretor de Departamento de 

Cultura e Desporto (nomeado a 04/10/2000) e diretor de Departamento de Comunicação e 

Atendimento (nomeado a 15/09/2010). Atualmente, é diretor de Departamento de 

Comunicação e Turismo (nomeado a 01/01/2011). 

Exerceu ainda, na maioria dos casos em regime de acumulação de serviço, outras funções, 

de que se destaca a coordenação da Divisão de Informação e Relações Públicas e a 

assessoria, em diferentes momentos, à Presidência da Câmara Municipal. 

O seu trajeto profissional e o seu trabalho estão intimamente associados à criação e 

desenvolvimento de todos os serviços municipais relacionados com a designada área 

sociocultural, desde o seu embrião, nos anos 80 do século passado, quando chefiou os 

Serviços Sócio Culturais (uma pequena estrutura, ainda sem estatuto de unidade orgânica 

formal, a funcionar no Pinhal Novo, dotada de recursos técnicos e humanos mínimos e a 

que estavam cometidas todas as atribuições e competências hoje asseguradas por três 

departamentos: Departamento de Cultura e Desporto, Departamento de Comunicação e 

Turismo e Departamento de Educação e Intervenção Social) até à restruturação de serviços 

de 2000, que deu origem à criação dos Departamentos de Cultura e Desporto e de 

Educação e Intervenção Social, momento em que, pela primeira vez, se autonomizou, à 

escala de Departamento, a Educação e a Intervenção Social das restantes áreas 

socioculturais. 

Acolhendo e interpretando as orientações dos diferentes executivos municipais com que 

trabalhou, contribuiu decisivamente para a arquitetura organizacional da autarquia nestas 

áreas, mas também para os elevados padrões de qualidade, capacidade de resposta e 

inovação atingidos, e que transformaram Palmela, em muitos domínios, numa referência 

nacional e mesmo internacional. 

Luis Guerreiro, é também um excelente formador de quadros, para o que contribuem traços 

da sua personalidade (a capacidade de diálogo, o trato afável, o despojamento e a 
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modéstia no relacionamento com os outros) mas também um estilo de liderança muito 

especial, baseado na mobilização e envolvimento de todos nos projetos e tarefas do 

serviço, na partilha e discussão dos objetivos de médio e longo prazo que se pretendem 

atingir - mesmo quando está em causa a programação de uma tarefa simples - e, acima de 

tudo, na sua extrema habilidade para valorizar e potenciar as competências técnicas e a 

criatividade individuais, fomentando a autonomia e a capacidade de iniciativa dos seus 

subordinados. Mas também, a auto confiança, a vontade permanente de fazer mais e 

melhor, um constante desejo de concretizar projetos, mesmo quando os obstáculos e as 

dificuldades parecem intransponíveis. Neste processo, mais do que ensinar competências 

ou saberes, impregnou toda uma geração de quadros com valores e atitudes essenciais ao 

exercício de funções públicas: a importância estratégica do serviço público para o 

desenvolvimento das comunidades, a ética do trabalho, o respeito pelos outros, o trabalho 

em equipa. 

As suas qualidades e a sua visão estratégica enquanto dirigente, possibilitaram que, nos 

ditos anos heroicos da intervenção sociocultural, quando os recursos de toda a ordem eram 

escassos, uma pequena equipa de trabalho, na sua esmagadora maioria composta por 

jovens quadros sem qualquer experiência profissional anterior, tivessem concebido e 

produzido grandes realizações que ainda hoje constituem marcos históricos na vivência e 

projeção cultural do município, e que contribuíram para construir a matriz de uma política 

cultural local cujos principais traços se identificam ainda hoje. 

A relevância do seu desempenho não se esgota na atividade interna. Enquanto responsável 

técnico máximo dos diferentes serviços, Luís Guerreiro tem sido um interlocutor privilegiado 

da autarquia junto dos mais variados atores locais, em particular os ligados ao 

associativismo, sendo as suas qualidades pessoais e competência técnica amplamente 

reconhecidas. 

Dotado de um invulgar sentido de missão e de um indisfarçável gosto pelo seu trabalho, 

mais do que a realização de uma tarefa ou a construção de uma carreira, Luís Guerreiro 

tem feito da sua atividade na Câmara Municipal um projeto de vida, inteiramente orientado 

para a democratização do acesso à cultura e a valorização e defesa do serviço público. 

No decurso da sua já longa carreira, tem desempenhado as diferentes funções e tarefas 

que lhe são cometidas com competência, zelo, elevada capacidade de decisão, espírito de 

iniciativa e dedicação, para além de uma irrepreensível lealdade para com superiores 

hierárquicos e subordinados, sendo por isso merecedor de receber a Medalha de 

Dedicação, Grau Ouro. 

Paulo Eduardo Matias Gomes Pacheco 

Paulo Eduardo Matias Gomes Pacheco foi admitido na Câmara Municipal de Palmela em 

março de 1987, como Técnico Auxiliar de Museografia de 2ª classe, em regime de contrato 

a prazo certo, e ingressou na carreira técnica superior em março de 1995, tendo 

atualmente a categoria de Técnico Superior Assessor. 
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Iniciou o seu percurso profissional como técnico do Serviço de Património assegurando, 

também, o funcionamento do Gabinete de Informação e Relações Públicas. Num período 

em que o património e, em particular, o Castelo de Palmela assumiam uma importância 

estratégica nas opções culturais do município, desempenhou funções na programação e 

execução, em áreas como a recuperação do Castelo (vindo a integrar o grupo de técnicos 

responsáveis pelo Programa de Recuperação e Animação do Castelo – PRAC), o projeto de 

recuperação e musealização das Grutas Artificiais de Quinta do Anjo, a realização dos 

primeiros Encontros sobre Ordens Militares e o projeto História ao Vivo.  

Ao mesmo tempo, foi responsável pela edição de publicações municipais, com particular 

relevo para as obras e estudos de investigação da história local. Coordenou o Museu 

Municipal (1994-96) o Gabinete de Recuperação e Animação do Castelo de Palmela (1994-

98), a Divisão de Informação e Relações Públicas (1995-2001) e a Divisão de Património 

Cultural (1996-98).  

Em fevereiro de 1998, foi nomeado Adjunto do Gabinete de Apoio Pessoal ao Presidente, 

em regime de comissão de serviço, e, desde agosto de 1999, assume as funções de Chefe 

de Gabinete no Gabinete de Apoio à Presidência. De dezembro de 2000 a dezembro de 

2002, exerceu ainda, em regime de acumulação de serviço, a coordenação do 

Departamento de Obras e Apoio à Produção.  

É coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil, onde a sua capacidade de diálogo 

constitui uma importante mais-valia para o êxito dos projetos desenvolvidos com as 

instituições e a sua consistência técnica tem contribuído para qualificar a resposta que o 

concelho hoje tem, em matéria de segurança.       

Na cooperação internacional, área que acompanha no Gabinete de Apoio à Presidência, 

Paulo Pacheco tem contribuído para consolidar a imagem de Palmela como pioneira de uma 

cooperação descentralizada, assente na concretização de projetos de desenvolvimento que, 

envolvendo população e instituições, produzem efeitos muito concretos e estreitam as 

relações entre comunidades e parceiros. Esta é uma das tarefas em que Paulo Pacheco 

melhor se revela – afetuoso, solidário, interventivo, com uma natural capacidade para 

separar o acessório do que realmente importa, acrescenta e permanece. 

O seu rigor e elevado sentido de serviço público, aliados a uma capacidade de trabalho 

invulgar - muitas vezes, com sacrifício da vida pessoal e familiar - têm marcado o percurso 

profissional de Paulo Pacheco que tem respondido com elevados níveis de qualidade e 

dedicação aos desafios mais complexos e exigentes, empenhando-se sempre com a mesma 

disponibilidade e entusiasmo, exigindo o melhor do outros – e, sobretudo, de si próprio - 

consolidando as bases de trabalho e estimulando as equipas que integra ou coordena.  

A sua frontalidade, a sua persistência, o seu espírito crítico e uma busca incessante da 

perfeição provocam, por vezes, grandes tempestades. Mas são também qualidades que 

contribuem para o grande respeito, admiração e estima que conquistou ao serviço do 

município.  
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Ao longo destes 25 anos, desempenhou sempre as diferentes funções e tarefas que lhe 

foram atribuídas com elevada competência, espírito de iniciativa, zelo e dedicação 

exemplares, razões que o tornam merecedor da Medalha de Dedicação, Grau Ouro.» 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE OBRAS,LOGÍSTICA E CONSERVAÇÃO 

 

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS: 

Pela Sr.ª Vereadora Adília Candeias foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 4 – Empreitada de “Espaço Cidadão – serviço de apoio à 

comunidade” – Aprovação do projeto e lançamento do concurso público. 

PROPOSTA N.º DOLC_DPOP 01_10-12: 

«O edifício do Espaço Cidadão integra o Projeto de Recuperação e Revitalização do Centro 

Histórico de Palmela e pretende instalar num único imóvel a Junta de Freguesia de Palmela e 

um conjunto de outros serviços de apoio à comunidade. Pela sua localização, cariz 

multifuncional na área dos serviços de interesse público e pelas valências no plano cultural, o 

Espaço Cidadão deverá ser um espaço âncora, contribuindo para a sustentabilidade e 

revitalização das áreas mais antigas da vila de Palmela.  

O projeto cuja aprovação se propõe, visa a reabilitação de um edifício existente, localizado na 

rua Hermenegildo Capelo, números 58 a 62 e propriedade da Câmara Municipal, que se 

apresenta degradado. Ao reabilitá-lo, procura-se também a requalificação urbana de um dos 

pontos mais significativos do Centro Histórico: o largo do Mercado. 

A parcela, com 402,7 m2, está classificada no Plano Diretor Municipal como “Espaço Urbano” e 

incluída na Zona Especial de Proteção do Castelo de Palmela, Igreja de Santiago e Pelourinho. A 

área de implantação, atualmente de 225,8 m2, será aumentada para 306,0 m2 e o edifício terá 

um total de 516,1 m2 de área construída, incluindo o posto de transformação da EDP que se 

manterá no local. 

O acesso principal ao edifício efetua-se através de um pátio exterior amplo que, além de ligado 

à receção, permite aceder diretamente ao auditório e à sala de exposições. No piso 1 situa-se, 

ainda, a secretaria, um gabinete de coordenação, assim como instalações sanitárias gerais, 

instalações técnicas, espaço para arrumos gerais e uma copa para uso do pessoal com acesso 

pelo pátio mas ligada ao espaço expositivo como apoio a determinados eventos. 
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O piso 2, além do acesso pelo interior do edifício, disporá de uma entrada a partir do Largo do 

Mercado. Um átrio de distribuição conduz aos gabinetes da Junta de Freguesia, a um gabinete 

de atendimento social e jurídico e a uma sala de reuniões. Este piso disporá ainda de 

instalações sanitárias de apoio e de uma área de arrumos. 

O imóvel ficará equipado com uma caixa ATM de utilização pelo exterior que servirá o público 

em geral e abrangerá a área do Centro Histórico. 

Este projeto obteve parecer favorável por parte da DRCLVT – IGESPAR e é uma operação 

cofinanciada pelo QREN. 

Assim, nos termos da alínea q) do nº 1 do art.º 64º da Lei 169/99, de 18 de setembro, alterada 

pela Lei 5-A/02, de 11 de junho, e da alínea b) do n.º 1, do art.º 16º, do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação 

dada pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, propõe-se: 

1. A aprovação do projeto de execução para a construção do edifício do Espaço Cidadão; 

2. A aprovação da abertura de Concurso Público para adjudicação da empreitada de 

«Espaço Cidadão – serviço de apoio à comunidade»; 

3. Que o preço base do concurso seja no valor de 470.000,00 € (quatrocentos e setenta 

mil euros) e que este montante, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, seja 

considerado no código do plano 2.4.1.02.34 e na rubrica orçamental 010203/07010301; 

4. Que sejam aprovadas as peças do procedimento, que fazem parte integrante do 

processo do concurso. 

Para que o procedimento possa decorrer em plataforma eletrónica, propõe-se ainda: 

5. Que o código CPV Principal (vocabulário comum para os contratos públicos) seja 

45210000-2 – Construção de edifícios; 

6. Que o júri do procedimento seja constituído por: 

. Maria da Conceição Antunes Lopes, chefe da DPOP, como presidente 

. Maura Gonçalves dos Santos, técnica superior da DPOP, como 1º vogal 

. Diogo Andersen de Albuquerque D’Orey, técnico superior da DPOP 

sendo suplentes: 

. José Augusto Gonçalves Antunes, técnico superior da DPOP 

. Marco Jorge Cardoso do Vale, técnico superior da DPOP 

            . Luís Filipe Balseiro Amaro, técnico superior da DPOP 

            . Ângela Maria Malão Gaspar Peres, técnica superior da DPOP  
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7. Que os gestores do procedimento sejam:  

. Maria Teresa Sousa Palaio e Santos Pereira, diretora do DOLC 

           . Maria da Conceição Antunes Lopes  

           . Maura Gonçalves dos Santos 

     . Diogo Andersen de Albuquerque D’Orey 

           . Maria Gertrudes Martins Marques 

8. Que a entidade competente para prestar esclarecimentos seja: 

. O júri do procedimento 

9. Que os representantes da entidade competente para a decisão de contratar sejam:  

. Maria Teresa Sousa Palaio e Santos Pereira 

            . Maura Gonçalves dos Santos 

            . Maria da Conceição Antunes Lopes 

            . Diogo Andersen de Albuquerque D’Orey.» 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 

 

DIVISÃO DE LOTEAMENTOS E AUGI: 

Pelo Sr. Vereador Álvaro Amaro foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 5 – Informação prévia de alteração ao alvará de loteamento titulada 

com o alvará n.º 141. Requerente: António Carlos de Oliveira Sena. Proc.º L-

41/88. Local: Pinhal Novo. 

PROPOSTA N.º DAU_DLA 01_10-12: 

«Pretende o requerente, na qualidade de proprietário da fração C do lote 1, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Palmela sob o n.º 1690/19901210, da mesma freguesia, e 

no âmbito do DL.555/99, de 16.Dez., na redação que lhe foi conferida pelo DL.26/2010, de 30 

de Março, alterado pela lei n.º 28/2010, de 2 de Setembro (RJUE), informação prévia sobre a 

possibilidade de alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º141, e emitido a favor 

de Jaime Pardelhas Bento. 
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A alteração pretendida incide nas seguintes prescrições do lote 1- fração C: 

− Alteração da configuração do polígono de implantação do anexo previsto; 

− Especificações do uso do anexo, para parqueamento; 

− Previsão de construção de um telheiro com 18,55 m2; 

− Abertura de portão a poente do lote 1, para acesso automóvel e pedonal à fração. 

De acordo com a planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM), a área objeto da 

pretensão insere-se no Perímetro Urbano de Pinhal Novo e é abrangida por Tecido Urbano 

Consolidado de Alta Densidade H3c, sendo que a alteração pretendida se enquadra, de forma 

global, nas disposições regulamentares em vigor, nomeadamente no que diz respeito ao índice 

de utilização bruto, usos e ocupação admissíveis e ainda parqueamento, nos termos do art.º 

12º e 32º do Regulamento do PDM. 

As modificações descritas não têm ainda qualquer impacto nas áreas de cedência obrigatórias 

estipuladas no art.º 44º do RJUE, mantendo-se inalteradas as restantes prescrições do alvará 

em vigor. 

O pedido de alteração à licença – Comunicação Previa – deverá ser interposto nos termos do 

art.º 27º do RJUE e instruído com os elementos definidos nos art.ºs 6º, 11º e 12º do 

Regulamento da Urbanização e Edificação do Município de Palmela  e da  Portaria n.º 232/2008, 

de 11 de Março. 

Face ao exposto e nos termos da informação técnica da DLA de 8 de Fevereiro de 2012, 

propõe-se a emissão de parecer favorável à pretensão, ao abrigo do art.º 16º do RJUE, 

devendo a planta síntese final a apresentar no âmbito da eventual comunicação prévia de 

alteração à licença de loteamento considerar as seguintes indicações:  

− Inclusão, no quadro de parâmetros, de todas as especificações da planta que faz parte 

integrante do título original; 

− Representação do lote 2 e respetivas edificações, também idêntica à da planta síntese 

original. 

Mais se propõe notificar a requerente, comunicando-lhe a validade da deliberação por um 

ano, conforme determinado no art.º17º do mesmo diploma, devendo nesse prazo ser iniciado o 

procedimento competente, sob pena de caducidade.» 

Sobre a proposta de Informação prévia de alteração ao alvará de loteamento 

titulada com o alvará n.º 141 numerada DAU_DLA 01_10-12 intervieram: 

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira repara que a presente proposta trata de legalizar uma 

situação que já está consumada. 
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O Sr. Vereador Álvaro Amaro observa que não é exatamente como dita o Sr. Vereador 

Fonseca Ferreira, porque o que existe também não se legalizava; o que se permite é uma 

correção das áreas.  

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira observa que nas “Indicações Finais” há correções de áreas 

e da planta, mas não há nenhuma recomendação em termos de integração relativamente ao 

que está construído. 

O Sr. Vereador Álvaro Amaro explica que a primeira diligência do requerente foi a de 

legalizar o que estava construído em termos de áreas e como viu que tal não era passível de 

legalização, reformulou a proposta para a alteração nos termos regulamentares permitidos, no 

respeito pela legislação em vigor, o Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE) e Plano 

Diretor Municipal (PDM). 

Acrescenta que o que existe neste momento é uma construção amovível. O que se pretende 

fazer após a alteração ao alvará é permitir que a edificação venha a ser edificada com caráter 

definitivo e respeito pelos índices.    

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira adianta que há prescrições nas indicações relativamente à 

reformulação das áreas, mas não existem prescrições relativamente aos materiais, à volumetria, 

e outros.  

O Sr. Vereador Álvaro Amaro menciona que isso faz parte do anterior alvará em que já 

havia a possibilidade de construção dos anexos. A legalização só é possível perante esta 

alteração ao alvará, o que implica a redução da área do que existe.  

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira opina que, em concreto e em termos positivos, devia haver 

a indicação das áreas e das prescrições em relação à volumetria e aos materiais na sua 

integração. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

DIVISÃO DE DESPORTO: 

Pelo Sr. Vereador Adilo Costa foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 5-A – Campeonatos Europeus de Orientação (EOC/ETOC’2014) – 

Protocolo de Cooperação. 

PROPOSTA N.º DCD_DD 01_10-12: 

«Portugal foi o país escolhido para receber, em 2014, previsivelmente entre os dias 9 e 16 de 

abril, a organização do Campeonato da Europa de Orientação Pedestre (EOC) e o Campeonato 
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da Europa de Orientação de Precisão (ETOC - para pessoas portadoras de deficiência motora), 

os quais irão decorrer no concelho de Palmela.  

A organização destes eventos foi atribuída à Federação Portuguesa de Orientação (FPO), por 

ser a entidade que fomenta, regulamenta e dirige a prática da orientação em todo o território 

nacional e que representa as associações e clubes que operam em Portugal nesta área, 

contando a FPO com a parceria da Câmara Municipal de Palmela, das cinco juntas de freguesia 

do concelho de Palmela e das escolas secundárias com 3.º ciclo do ensino básico de Palmela e 

Pinhal Novo.  

O envolvimento e cooperação das entidades parceiras demonstram o interesse e empenho do 

território na realização deste evento. De facto, para além de ser, certamente, mais um marco 

relevante na história da modalidade em Portugal, para o concelho de Palmela é o 

reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas escolas Secundárias de Palmela e Pinhal Novo, 

em particular dos seus alunos-atletas, professores e órgãos de gestão, que têm transportado o 

nome das suas escolas e do concelho a patamares de nível nacional e internacional. 

A escolha do concelho de Palmela realça, ainda, a excelência do território para os desportos de 

natureza, fruto da diversidade de tipologias de espaço existentes e do potencial 

físico/geográfico e humano e representa uma oportunidade de enorme relevância desportiva e 

turística para o nosso concelho. 

Neste sentido, torna-se necessário definir os termos de cooperação entre a Câmara Municipal 

de Palmela e os parceiros locais (cinco juntas de freguesia do concelho de Palmela e escolas 

secundárias de Palmela e Pinhal Novo), no sentido de viabilizar a realização dos EOC/ETOC’14 e 

EOC Tour’14 no território do concelho de Palmela, em abril de 2014.  

O protocolo foi discutido e acordado entre todos os parceiros no sentido de que cada uma das 

entidades assuma diferentes obrigações, de acordo com as respetivas vocações e meios. 

Pelo exposto propõe-se, em conformidade com a alínea b) do n.º 4, do artº 64.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, a aprovação do protocolo entre a autarquia e os parceiros locais (escolas secundárias 

de Palmela e Pinhal Novo e as cinco Juntas de Freguesia do concelho de Palmela), em anexo.» 

Sobre a proposta de Campeonatos Europeus de Orientação (EOC/ETOC’2014) – 

Protocolo de Cooperação numerada DCD_DD 01_10-12 interveio: 

Aproveitando a presença da Sr.ª Diretora da Escola Secundária de Pinhal Novo, o Sr. Vereador 

Adilo Costa faz uma retrospetiva histórica: em 28 de julho de 2011 houve a primeira reunião 

com as Escolas Secundárias e com as Juntas de Freguesia de Palmela e Pinhal Novo para 

análise desta candidatura, derivado aos êxitos alcançados pelos jovens destas escolas no 

âmbito da Orientação. A sugestão apresentada pela Junta de Freguesia de Pinhal Novo e 

alargada a Escola Secundária de Palmela e à Junta de Freguesia de Palmela. Numa segunda 
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reunião efetuada em agosto de 2011 decidiu-se que a Câmara Municipal ia ser o pivô deste 

processo. Foi apresentada em França a proposta de que Portugal, no caso concreto Palmela, 

assegurasse o Campeonato de Orientação de 2012. A ideia do orçamento da Federação 

Internacional para uma iniciativa deste tipo ronda entre 600 mil euros a 1 milhão de euros. Para 

dar a perspetiva do que uma iniciativa deste tipo traz a Palmela, oferece-se referir que se 

fizeram reuniões com as unidades hoteleiras da região. 

A Sr.ª Vereadora Natividade Coelho começa por saudar a escola mãe do projeto, Escola 

Secundária de Pinhal Novo e a Junta de Freguesia de Pinhal Novo e, igualmente, o 

envolvimento das Escolas Secundárias do concelho e das Juntas de Freguesia. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

DIVISÃO JURÍDICA: 

Pelo Sr. Vereador Luís Calha foi apresentada a seguinte proposta: 

PONTO 6 – Desafetação do domínio público e cedência de terreno à 

Sociedade Columbófila de Pinhal Novo em regime de direito de superfície. 

PROPOSTA N.º DAF_DJ 01_10-12: 

«A Sociedade Columbófila de Pinhal Novo, fundada em 1973, tem hoje cerca de 300 sócios, 

sendo que, destes, 30 são columbófilos filiados na Federação Portuguesa de Columbofilia, 

contando com diversas participações em competições nacionais e internacionais em 

representação da Sociedade. 

A columbofilia constitui uma atividade com tradição no concelho e, em especial, na freguesia de 

Pinhal Novo tendo-se vindo a registar, no entanto, uma sensível quebra no número de 

praticantes na Sociedade Columbófila de Pinhal Novo, face à falta de condições que a atual 

sede (cujas rendas o Município suporta ao abrigo de protocolo de 2002) possui, 

designadamente a nível do encestamento dos pombos. 

Entretanto, ficou estabelecido no âmbito de um acordo extrajudicial alcançado entre a 

Sociedade Columbófila e uma empresa de construção que esta edificaria a nova sede social 

daquela e demais valências necessárias à sua atividade, caso a Columbófila possuísse terreno 

onde a obra pudesse realizar-se. 

Neste contexto, a Sociedade Columbófila requereu à Câmara Municipal a disponibilização de um 

terreno para construção da futura sede, pelo que, após análise técnica da Divisão de 
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Planeamento Urbanístico, se concluiu que a parcela de terreno municipal que reunia as 

características pretendidas se localizava, na vila de Pinhal Novo, com acesso pela Rua Salgueiro 

Maia. 

Crê-se, com efeito, que a cedência de direitos sobre a aludida parcela, adstrita à instalação de 

um equipamento de extrema importância para a Sociedade Columbófila, muito contribuirá, por 

certo, para o melhoramento da qualidade da atividade regular daquela entidade, garantindo a 

prática da columbofilia e o correspondente crescimento do número de praticantes. 

Assim, face aos méritos e tradição reconhecidos à Sociedade Columbófila de Pinhal Novo, 

propõe-se: 

− nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, propor à 

Assembleia Municipal a desafetação do domínio público da parcela de terreno de 

572,00 m2, a confrontar a Norte com via pública e domínio público, a Sul com via 

pública, a Nascente com via pública e a Poente com domínio público; parcela, essa, 

avaliada em € 48.500,00, que integra atualmente uma área total de 9.120 m2, cedida 

ao Município para equipamentos de utilização coletiva através do alvará de loteamento 

n.º 204; 

− nos termos da alíneas f) do n.º 1 e b) do n.º 4 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 

de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, - 

na condição de vir a ser aprovada a referida desafetação e efetuado o correspondente 

registo predial - que seja celebrado, com a Sociedade Columbófila de Pinhal Novo, 

contrato de constituição de direito de superfície sobre a aludida parcela, pelo período 

de 50 anos; direito esse, avaliado em € 38.800,00, que se constitui para o estrito efeito 

de permitir a instalação da sede da Sociedade Columbófila de Pinhal Novo, ficando essa 

entidade obrigada a: 

1. Manter atividade regular durante a vigência do contrato; 

2. Cumprir os regulamentos municipais aplicáveis em matéria de apoio ao 

associativismo; 

3. Assegurar que nenhuma obra no espaço seja efetuada sem a aprovação de 

todas as entidades competentes para o efeito; 

4. Manter e cuidar o espaço cedido, zelando pela sua segurança e bom 

funcionamento. 

Mais se propõe que: 

− o Município acompanhe a atividade realizada pela Columbófila, visando a salvaguarda 

da integridade da parcela objeto do direito de superfície; 
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− o direito de superfície reverta a favor do Município caso, decorridos cinco anos sobre o 

contrato de cedência, não esteja ainda a ser dado à parcela o uso acima indicado, salvo 

se o Município então entender que tal circunstância decorre de razões alheias à vontade 

da Sociedade Columbófila; 

− a reversão opere ainda se, em qualquer momento, for conferida à parcela uma 

utilização diversa da ora admitida.» 

Sobre a proposta de Desafetação do domínio público e cedência de terreno à 

Sociedade Columbófila de Pinhal Novo em regime de direito de superfície numerada 

DAF_DJ 01_10-12 interveio: 

O Sr. Vereador Fonseca Ferreira pergunta se a cedência de terreno é a título oneroso ou 

gracioso? Há uma avaliação do cálculo do valor do terreno, mas não se acrescenta mais, 

designadamente: valor do pagamento ou do não pagamento em virtude da cedência em regime 

de direito de superfície; prazos de cedência e valores remanescentes do terreno. 

Questiona ainda sobre a cláusula de Reversão e se a mesma é para efetivar no caso de as 

condições que fazem esta proposta não se cumprirem, na medida em que as informações 

obtidas relativamente a duas situações análogas já terem ultrapassado os prazos ditados na 

cláusula de reversão respetiva dos processos de:  

. Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Pinhal Novo; 

. Associação dos Lares Ferroviários.  

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha responde às questões suscitadas, dizendo que a cedência 

é a título gracioso e, caso não seja dado o uso dentro do prazo estipulado, haverá lugar à 

reversão. 

O Sr. Vereador Adilo Costa salienta a intervenção da Divisão de Planeamento Urbanístico 

(DPU) neste processo. 

A Sr.ª Presidente acrescenta que no caso de o Município entender que existe uma 

circunstância concreta que não é imputável às próprias instituições, tem a possibilidade de 

permitir o prazo para além dos cinco anos.  

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

VII – DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E TURISMO 

 

DIVISÃO DE TURISMO E ECONOMIA LOCAL: 

Pelo Sr. Vereador Luís Calha foi apresentada a seguinte proposta: 
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PONTO 7 – Protocolo de Colaboração entre a Escola Superior de Hotelaria e 

Turismo do Estoril, a Câmara Municipal de Palmela e a Associação da Rota 

de Vinhos da Península de Setúbal/ Costa Azul. 

PROPOSTA N.º DCT_DTEL 01_10-12: 

«O Projeto “Palmela – Experiências com Sabor!” é um programa que está em curso desde 2011 

e visa a promoção da notoriedade da marca turística de Palmela, como território associado à 

gastronomia, aos produtos locais de qualidade e às boas experiências que proporciona a quem 

o visita. 

O objetivo geral desta iniciativa, visa incentivar e apoiar a qualificação, diversificação e inovação 

da oferta gastronómica do concelho.  

Neste âmbito, este projeto pretende incentivar a criação de ementas, com utilização e 

promoção dos produtos regionais de qualidade e elevar o padrão de qualidade do serviço no 

setor da restauração, sensibilizando os profissionais deste importante segmento económico, 

para a qualificação do atendimento. 

Com o intuito de dar cumprimento a este objetivo é fundamental dotar os nossos profissionais 

de hotelaria e restauração, de formação profissional adequada, pelo que temos realizado 

workshop’s e formação específica, incentivando a inovação. 

Para obtermos os resultados pretendidos na criação de novas receitas e produtos é 

fundamental a constituição de parcerias e o envolvimento de todas as entidades vocacionadas 

para acrescentar valor e apoiar os agentes locais. 

O segmento da gastronomia e vinhos, assume-se como um produto turístico estratégico, 

identificado nos planos nacionais e regionais de desenvolvimento do turismo e é uma das 

principais motivações para opção por determinados destinos, podendo assim, atrair ao nosso 

território um maior fluxo de visitantes e turistas, de forma a promover e projetar Palmela, 

enquanto destino turístico. 

Face ao exposto propõe-se ao abrigo da alínea h) n.º 2 do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 

18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de setembro, a celebração de Protocolo 

de Colaboração ente a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, a Câmara Municipal de 

Palmela e a Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal / Costa Azul.» 

Sobre a proposta de Protocolo de Colaboração entre a escola Superior de Hotelaria e 

Turismo do Estoril, a Câmara Municipal de Palmela e a Associação da Rota de Vinhos 

da Península de Setúbal/ Costa Azul numerada DCT_DTEL 01_10-12 interveio: 

O Sr. Vereador Luís Miguel Calha expressa a sua satisfação em trazer a presente proposta a 

reunião de Câmara, porque é o resultado do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido com o 

Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, 
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com o apoio da Rota de Vinhos, e tem o objetivo de fazer com que a gastronomia se constitua 

como um produto turístico e seja capaz de atrair mais visitantes e turistas a este território. Este 

protocolo pretende inovar o receituário gastronómico. Aproveita para dar a conhecer que, no 

decurso do Festival do Moscatel, irá ser apresentado o bombom de Moscatel, uma criação da 

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. 

Submetida a proposta a votação, foi a mesma aprovada, por unanimidade e em 

minuta. 

 

VIII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

Cerca das zero horas e cinco minutos do dia dezassete de maio de dois mil e doze, a Sr.ª 

Presidente declara encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que eu, José 

Manuel Monteiro, Diretor do Departamento de Administração e Finanças, redigi e também 

assino. 

 

A Presidente 

 

Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O Diretor do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 

 


