
 

 

 

 

      Município de Palmela 

  CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

 ACTA N.º 20/2007: 

 

 ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO 

DE 2007: 

 No dia três de Outubro de dois mil e sete, pelas dezassete horas e vinte minutos, no 

edifício dos Paços do Concelho e respectiva Sala das Sessões, reuniu ordinariamente a 

Câmara Municipal, sob a presidência de Ana Teresa Vicente Custódio de Sá, presidente, 

encontrando-se presentes os vereadores Adília Maria Prates Candeias, José Justiniano 

Taboada Braz Pinto, Octávio Joaquim Coelho Machado, Adilo Oliveira Costa e José Carlos 

Matias de Sousa. 

 O Sr. vereador José Manuel Conceição Charneira não se encontra presente, por ter 

ido a uma consulta médica. Posta à votação a justificação da falta do Sr. vereador José 

Charneira, foi a mesma aprovada, por unanimidade. 

  

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

 INTERVENÇÃO DA SR.ª PRESIDENTE: 

 A Sr.ª presidente cumprimenta os Srs. vereadores e todos os presentes na sala. 

Informações: 

1. Políticas inovadoras para inclusão social – A Sr.ª presidente informa que não 

esteve presente na última reunião de Câmara, pelo facto de ter participado num Seminário 

internacional sobre políticas inovadoras para inclusão social em representação do 

Município de Palmela. O Seminário que decorreu em Barcelona nos dias 27 e 28 de 

Setembro, teve como objectivo a preparação do Congresso da Organização Mundial de 

Cidades Unidas, que vai ter lugar no final do mês do Outubro, na Coreia do Sul. A Câmara 

Municipal de Palmela foi convidada para estar presente neste Congresso, mas não vai 

poder estar representada, por razões práticas da sua actividade. Nesta reunião da 

Comissão de Inclusão Social (Comissão que pertence à C.G.L.U. - Cidades e Governos 

Locais Unidos), verificou-se uma troca de experiências entre o conjunto, muito restrito, de 

Municípios presentes. Foram convidados pela Comissão de Inclusão Social da C.G.L.U. 
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quinze Municípios com casos considerados de boas práticas no âmbito dos projectos de 

gestão pública participada em vários países de diferentes continentes. 

A Sr.ª presidente acrescenta que, como é evidente, fica muito satisfeita pelo facto 

de o Município de Palmela ter sido um dos Municípios convidados a integrar o Seminário e 

a relatar o que é considerada uma boa prática. Sublinha que o Orçamento Participativo é o 

projecto que está na origem desta avaliação. A sua intervenção versou sobre o Orçamento 

Participativo e, também, sobre os processos de participação mais amplo, como sejam, os 

espaços de participação pública que têm lugar no concelho de Palmela incluindo os 

Fóruns Municipais. 

Adianta que, relacionado com o projecto do Orçamento Participativo vai realizar-se 

no próximo dia 16 de Outubro, na Biblioteca Municipal em Palmela, uma reunião 

preparatória no âmbito do 2.º Encontro Nacional sobre Orçamentos Participativos e que 

envolve vários municípios portugueses. Esta iniciativa vem na sequência do 1.º Encontro 

Nacional sobre esta mesma matéria que aconteceu em São Brás de Alportel e o Município 

de Palmela foi convidado a organizar o 2.º Encontro Nacional, na medida em que, pelos 

vários Municípios com projectos de Orçamento Participativo em curso, é reconhecido que 

Palmela foi o primeiro Município do país a lançar este projecto. Fica desde já o convite a 

todos quantos queiram participar nesta reunião. 

 

 2. Dia Nacional da Água - A Sr.ª Presidente informa que o dia 01 de Outubro é 

designado como o Dia Nacional da Água. Nesta região este dia foi comemorado com a 

realização de um Seminário,“Região de Setúbal - municípios onde a água é de todos 

”organizado pela Associação de Municípios da Região de Setúbal (A.M.R.S.)  Este evento 

teve lugar no Barreiro e contou com a participação e intervenção de todos os Municípios 

da Península de Setúbal. Para além da uma reflexão sobre os temas da gestão pública 

dos recursos hídricos, obtiveram-se duas importantes tomadas de posição, que enumera: 

 1.ª - A criação de uma Associação de Municípios de fins específicos para a 

constituição de um sistema inter-municipal de abastecimento de água em alta, na 

Península de Setúbal. 

Recorda que este tema foi tratado na última sessão da Assembleia Municipal e, na 

altura, referiu se deviam pronunciar sobre este tema, porque sabia que a Associação de 

Municípios estava a trabalhar neste mesmo projecto. Esta decisão foi tomada pela 

Associação e é evidente que os Municípios deverão envolver-se na discussão deste 

dossiê, trabalhar nele internamente e , posteriormente, a deliberar a sua eventual adesão 

à Associação. 

 2.ª - A criação de um observatório da água. 

Lembra que o observatório da água é uma proposta inserida no PEDEPS (Plano de 

Desenvolvimento Estratégico da Península de Setúbal) que recomendava a criação de um 
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observatório da água como um fórum regional para as questões da água e que deveria 

constituir-se como uma espécie de instrumento de apoio a todas as decisões de âmbito 

regional. Este instrumento de apoio deve trabalhar informações, dados gerais, e deve 

debruçar-se sobre os processos de informação ao cidadão em geral, suportar estudos, 

desenvolver pesquisas técnicas e, no geral, tudo o que seja importante para chegar a 

tomadas de decisão que se tenham como necessárias, nomeadamente pela Associação 

de Municípios para esses fins específicos. O tema foi circulando no site da A.M.R.S. e já 

houve várias entidades a manifestarem interesse em aderirem a este fórum, para além 

das câmaras municipais, são faculdades, associações várias, organismos nacionais e 

regionais. 

   

 3. Prémios anuais atribuídos pela Região de Turismo - A Sr.ª presidente informa 

que, no âmbito dos prémios anuais que a Região de Turismo atribui a entidades, pessoas, 

organizações e instituições da região que se distinguem em vários domínios, ao concelho 

de Palmela couberam dois prémios, na área da gastronomia e hotelaria / turismo. Os 

prémios foram para a Pousada de Palmela e para o Golfe do Montado. 

Regista a satisfação da Câmara Municipal de Palmela (C.M.P.) pelo facto de haver 

duas instituições do concelho merecedoras desta distinção. 

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR OCTÁVIO MACHADO: 

O Sr. vereador Octávio Machado cumprimenta a Sr.ª presidente, vereadores, 

membros da comunicação social, funcionários da autarquia e público em geral. 

Informação: 

Rastreios de Saúde – O Sr. vereador Octávio Machado informa que, no âmbito do 

desenvolvimento das parcerias e na procura de uma melhor prevenção, a Câmara vai 

acolher uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Esta iniciativa tem como 

principal grupo de risco indivíduos com mais de 40 anos que sejam fumadores ou ex-

fumadores. Assim sendo, os rastreios só serão feitos à população que apresente essas 

características e terão lugar no dia 06 de Novembro (terça-feira) no Largo S. João em 

Palmela e no dia 07 de Novembro (quarta-feira) no Largo José Maria dos Santos, em 

Pinhal Novo numa unidade móvel de rastreios. Esta é uma oportunidade para na área da 

saúde optimizar os objectivos que se pretendem: a prevenção e a promoção da saúde.    

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR ADILO COSTA: 

O Sr. vereador Adilo Costa saúda todos os presentes. 

143.º Aniversário da Sociedade Filarmónica Humanitária: 

O Sr. Vereador Adilo Costa assinala o 143.º aniversário da Sociedade Filarmónica 

Humanitária no próximo dia 08 de Outubro. A Sociedade tem desenvolvido um meritório 
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trabalho em prol da cultura e dos palmelenses. Têm tido uma intensa vivência associativa 

nas actividades que destaca, como sejam, o Coral, a Banda Filarmónica e a sua Escola de 

Música, que contribui de forma inequívoca para manutenção e rejuvenescimento das 

gerações de palmelenses que aderem à música. O trabalho desta Colectividade tem uma 

grande importância, quer em termos concelhios, quer na região em si. Esta Sociedade 

criou o Conservatório Regional de Música de Palmela, que muito contribui para a 

oficialização do ensino da música no território de Palmela e para a promoção e projecção 

internacional do nome Palmela, nomeadamente, como muito recentemente aconteceu com 

o Festival Internacional de Saxofones. 

O esforço e dedicação que os Dirigentes e Associados têm dedicado à nobre causa 

associativa, à colectividade e a Palmela merecem que seja feita esta justa referência, que 

todo o Executivo Camarário partilha. 

 

INTERVENÇÃO DA SR.ª VEREADORA ADÍLIA CANDEIAS: 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias cumprimenta a Sr.ª presidente, vereadores, 

jornalistas, técnicos da Câmara Municipal e munícipes. 

Informações: 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias presta as seguintes informações: 

• Encontro com a Comunidade Educativa – No dia 10 de Outubro vai realizar-se um 

Encontro com a Comunidade Educativa, pelas 18:30 horas, na Escola Básica 1.º Ciclo JI 

de Pinhal Novo, para o qual os Srs. vereadores já foram convidados.  

Este Encontro é feito a exemplo do que tem acontecido nos anos anteriores e 

pretende homenagear os professores aposentados do concelho e mostrar projectos e 

iniciativas educativas. Os destinatários desta iniciativa são os professores, educadores e 

auxiliares de acção educativa, pais e demais agentes educativos do concelho de Palmela. 

Integrado nesta recepção à comunidade educativa realizam-se mais três grandes 

iniciativas em colaboração com as escolas. 

 

• Intercâmbio “Comunicando pueblos y povos. Haciendo Caminos por la Península 

Ibérica” – A Sr.ª vereadora Adília Candeias dá conhecimento aos presentes que entre 17 

e 21 de Setembro decorreu em Palmela o Intercâmbio “Comunicando pueblos y povos. 

Haciendo Caminos por la Península Ibérica”. O Município acolheu técnicos da juventude, 

membros de associações juvenis e outros técnicos inseridos neste intercâmbio.  

O ponto de partida deste intercâmbio remonta a 2004 no âmbito dum convite feito 

pela Associação Nacional de Animadores Sócio-Culturais à escola pública de Madrid para 

a participação no seu congresso. A necessidade de estabelecer laços com Portugal 

materializou-se sobre dois eixos temáticos específicos que foram a participação juvenil e o 

desenvolvimento comunitário.  
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Desde 2004 realizaram-se quatro encontros de trabalho com várias instituições e nos 

seguintes locais: Madrid, Porto, Jaca e, por fim, em Palmela. São vários os eixos de 

trabalho, desde o meio ambiente, desenvolvimento sustentável, o associativismo e 

participação local, análise e realidade juvenil, no contexto português e espanhol e, ainda, 

experiências sobre dinamização de jovens em contexto rural, a comunicação entre os 

povos, entre os jovens, entre culturas. Com estes encontros e com o alargamento 

progressivo de parceiros é intenção deste grupo de trabalho, além de outros objectivos, 

fomentar uma rede de mobilidade associativa ibérica. 

Em Palmela, a temática abordada, foi o desenvolvimento comunitário e a 

participação e implicação dos jovens nos processos comunitários. Está em crer que foram 

cumpridos os objectivos e, no caso concreto de Palmela participaram associações juvenis 

do concelho, associações culturais e entidades parceiras que trabalham com a população 

juvenil. Dos diferentes momentos de trabalho realça: 

- A visita ao Centro Comunitário de São Pedro da Marateca; 

- A visita à sede da Associação COI (Centro de Ocupação Infantil) 

- A visita ao Centro de Artes e Ofícios 

- A visita à Casa Mãe da Rota dos Vinhos 

- A visita à Casa de Ermelinda Freitas 

O grupo de trabalho fez um balanço positivo do encontro, na medida em que 

possibilitou a partilha de informação e de experiências, sendo que, apesar de realidades 

distintas, foi possível constatar semelhanças nas dificuldades e inquietudes. Prevê-se um 

novo encontro em Maio de 2008.  

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ BRAZ PINTO: 

O Sr. vereador José Braz Pinto cumprimenta a Sr.ª presidente, vereadores, público 

presente, comunicação social e técnicos municipais. 

1. Processo da Ria Ibérica – O Sr. vereador José Braz Pinto agradece por, 

finalmente, lhe ter sido facultado o processo da Ria Ibérica.  

Estudou detalhadamente o dossiê e tem algumas questões a colocar na próxima 

reunião de Câmara, uma vez que o Sr. vereador José Charneira não pôde estar presente 

nesta reunião. 

 

2. Plataforma logística a implantar no Poceirão – O Sr. vereador José Braz 

Pinto pergunta se a Sr.ª presidente está em condições de lhe dar alguma informação 

sobre o ponto de situação do processo relativo à implantação da plataforma logística no 

Poceirão. Gostava, igualmente, de ser informado sobre qual tem sido a participação da 

Câmara Municipal no desenvolvimento deste mesmo processo. 
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3. Posto de Atendimento do Cidadão no Pinhal Novo – O Sr. vereador José 

Braz Pinto refere que gostaria de ser informado acerca da abrangência do Posto de 

Atendimento ao Cidadão no Pinhal Novo, dado que foi surpreendido com uma notícia da 

imprensa que a Quinta do Conde irá dispor de uma Loja do Cidadão até ao final do ano 

em curso ou no início de 2008. A notícia menciona ainda, que a Câmara Municipal de 

Sesimbra entregou na semana passada, na agência da modernização administrativa, uma 

proposta para a instalação da loja, num espaço disponível junto ao mercado da Quinta do 

Conde, em que a Câmara sede gratuitamente uma parte do edifício à A.M.A. (Associação 

da Modernização Administrativa), assume os trabalhos de adaptação e depois prevê-se 

que a A.M.A. ficará a pagar renda à Câmara Municipal de Sesimbra, até para que a 

Autarquia possa recuperar o investimento feito. Constata-se que o Município de Sesimbra 

tomou a iniciativa de criação de um protocolo ou acordo para este fim. 

Sendo que se vai implantar uma plataforma logística no Poceirão não será útil e 

adequado para as pessoas que ali desenvolvem as suas actividades, de puderem vir a 

usufruir do acesso às representações dos diversos serviços que uma Loja do Cidadão 

oferece. 

Pretende ser informado se a Câmara Municipal de Palmela tem alguma acção 

prevista de tentativa de acordo no sentido de ampliar o Posto de Atendimento ao Cidadão 

em Pinhal Novo e convertê-lo numa Loja do Cidadão, uma vez que esta oferece um leque 

de serviços mais variado. 

É de opinião que a C.M.P. deve tomar o exemplo da Câmara Municipal de Sesimbra.  

 

INTERVENÇÃO DO SR. VEREADOR JOSÉ CARLOS DE SOUSA: 

O Sr. vereador José Carlos de Sousa saúda a Sr.ª presidente, vereadores, público 

em geral e técnicos da Câmara Municipal. 

1. Temas para apresentar na próxima reunião de Câmara: Controle da 

qualidade da água para consumo e outros – O Sr. vereador José Carlos de Sousa 

refere que do mesmo modo que o Sr. vereador José Braz Pinto vai deixar a questão da 

Ria Ibérica para apresentar na próxima reunião, dado que o Sr. vereador José Charneira 

não está presente, também tem algumas questões relacionadas com o pelouro deste 

Vereador, pelo que as mesmas serão expostas na reunião a ter lugar daqui a duas 

semanas. Adianta que uma destas questões é o controlo da água para consumo urbano. 

Denota a sua satisfação pelo facto de no site da C.M.P. estar finalmente disponível o 

reporte das análises das colheitas da água efectuadas no 1.º e 2.º trimestre de 2007, de 

acordo com o que estipula o Decreto-Lei 243/01, de 05 de Setembro, que, aparentemente, 

só agora está a ser cumprido pela Câmara Municipal, mas considera positivo a informação 

destes dados. 
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2. Colocação de pinos em vários locais no Pinhal Novo – O Sr. vereador José 

Carlos de Sousa refere que a Câmara Municipal de Palmela tem vindo a colocar pin´s nos 

mais diversos locais das freguesias de Palmela, Pinhal Novo, Quinta do Anjo e Poceirão. 

Sucede até que há casos de pinos colocados em determinadas ruas que resultam em 

queixas dos próprios Bombeiros por lhes dificultarem o acesso a intervenções que têm de 

fazer. Actualmente não é só a proliferação de pinos no Pinhal Novo que destaca como, 

também, a pintura que é feita aos mesmos e que destoa com tudo. Nestas condições 

estão os pinos colocados na Rua António Sérgio que começaram a ser pintados de 

amarelo. Para além de dificultar e/ou impossibilitar o acesso dos Bombeiros e forças de 

segurança resulta um contraste arquitectónico que lhe parece completamente escusado. 

Deixa este alerta. 

 

Face às questões colocadas no Período Antes da Ordem do Dia, a Sr.ª 

presidente deu as seguintes respostas: 

• Relativamente à intervenção do Sr. vereador José Carlos de Sousa sobre a 

colocação de pinos em vários locais no Pinhal Novo (2.) – A Sr.ª presidente refere que 

desconhece que esteja a ser feita a pintura em amarelo, e a sua localização em geral, 

pese embora seja desagradável, é de opinião que se entende a necessidade de colocação 

deste equipamento. Não se vive no mundo ideal, vive-se no mundo real, em que as 

pessoas respeitam muito pouco as regras, nomeadamente as regras de estacionamento, e 

os pinos  têm exactamente a função de não permitir o estacionamento.  

Vai averiguar junto dos serviços camarários se existe alguma justificação para a cor 

escolhida, porque parte do princípio que estes devem ser relativamente discretos e 

harmoniosos. 

 

• Relativamente à intervenção do Sr. vereador José Carlos de Sousa sobre o 

Controle da qualidade da água para consumo (1.) – A Sr.ª presidente refere que não 

contesta que só agora estejam a ser publicitadas as análises de controle de água na 

Internet, na página da C.M.P., contudo, nos sítios de localização obrigatória, esta 

publicitação é feita desde há muito tempo e no cumprimento do que a lei impõe. 

 

• Relativamente à intervenção do Sr. vereador José Braz Pinto sobre o Posto de 

Atendimento do Cidadão em Pinhal Novo (3.) – A Sr.ª presidente refere que o que existe 

no Pinhal Novo é efectivamente um Posto de Atendimento ao Cidadão (PAC), que se 

distingue da Loja do Cidadão, quer pela sua dimensão, quer pela natureza de serviços 

prestados (são em menor número os serviços prestados num Posto de Atendimento ao 

Cidadão comparativamente com os de uma Loja do Cidadão).  
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Acrescenta que a Câmara Municipal de Palmela foi dos Municípios da região o que 

mais se empenhou para conseguir um PAC para o concelho. Este reconhecimento foi feito 

pelo Instituto da Loja do Cidadão. Na altura, a Autarquia de Palmela resignou-se com um 

PAC, na medida em que as regras que estavam em vigor, determinavam que, só em 

sedes de distrito é que se podia instalar uma Loja do Cidadão. A avaliação da Câmara 

Municipal de Palmela é a de que o PAC em Pinhal Novo funciona razoavelmente. 

A sua opinião é a de que uma Loja do Cidadão resultaria melhor do que um PAC,. 

Assim, ficou desde logo pendente no Instituto da Loja do Cidadão uma candidatura do 

concelho de Palmela às regras que actualmente são praticadas pelo Instituto da Loja do 

Cidadão e que já permite que outros concelhos, como é o caso da Câmara Municipal de 

Sesimbra venha a candidatar-se à instalação de um PAC na Quinta do Conde.  

Para responder objectivamente ao Sr. vereador José Braz Pinto esclarece que, o 

Município de Palmela está a tratar da sua candidatura à instalação de uma Loja do 

Cidadão no concelho e considera ter boas condições para uma aprovação. O processo 

está em análise e espera que o projecto venha a ser bem sucedido. É natural que pela 

dimensão que tem o Pinhal Novo seja o local escolhido para instalar uma Loja do Cidadão, 

desde que agora não haja obrigatoriedade legal de a Loja ter de se situar na sede do 

concelho. 

 

• Relativamente à intervenção do Sr. vereador José Braz Pinto sobre a Plataforma 

logística a implantar no Poceirão (2.) – A Sr.ª presidente informa que a Câmara Municipal 

de Palmela (C.M.P.) está a acompanhar a execução dos estudos prévios relacionados 

com as acessibilidades à zona da plataforma logística. Participam junto do GABLOS 

(Gabinete da administração central com competência nesta matéria). Esteve presente em 

duas reuniões que se realizaram com a Sr.ª Secretária de Estado dos Transportes. Neste 

momento, estão em curso reuniões de ordem técnica, nas quais a C.M.P. apresenta as 

suas propostas e dá a conhecer as suas dificuldades, na medida em que as obras de 

acesso à plataforma logística recaem sobre o consórcio que vai construir e explorar a 

plataforma e, como é natural, o consórcio tem a sua visão das necessidades da plataforma 

logística. Para ser mais precisa: o consórcio defende que a plataforma logística deve ter, 

sobretudo, uma ligação à A12, e é nessa ligação que investe, enquanto que a C.M.P. 

defende que a ligação à A12 não pode acontecer com o sacrifício das Estradas Nacionais. 

Neste sentido, o Município efectuou uma contra-proposta, que está em negociação, para 

que seja feita uma parte da variante ao Pinhal Novo que está definida nos planos de 

ordenamento do território. A via a ser construída deve atender de facto aos interesses da 

plataforma logística, mas corresponder também ao reforço da rede municipal, atendendo a 

que a rede municipal será inevitavelmente sobrecarregada com este avultado 

investimento.  
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Em resumo: A C.M.P. está a trabalhar em conjunto com a Secretaria de Estado dos 

Transportes para ver aprovadas as melhores soluções viárias para este projecto. A 

participação do Município, nesta fase, é sobretudo no domínio das acessibilidades. 

 

ADMISSÃO DE DUAS PROPOSTAS NA ORDEM DO DIA: 

A Sr.ª Presidente propôs a admissão da proposta n.º 4-A: 

- Atribuição de apoio financeiro ao 3.º Festival Internacional de Música de Palmela 

“Palmela Terra de Cultura”. 

Aprovada, por unanimidade, a admissão da proposta n.º 4-A na Ordem do Dia. 

 

A Sr.ª Presidente propôs a admissão da proposta n.º 4-B: 

- Atribuição de apoio financeiro a Escolas de Música e Bandas Filarmónicas. 

Aprovada, por unanimidade, a admissão da proposta n.º 4-B na Ordem do Dia. 

 

PROCESSOS DESPACHADOS PELO SR. VEREADOR JOSÉ CHARNEIRA, POR 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA: 

No âmbito das Divisões de Loteamentos e Obras Particulares: 

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

membros, elaborada pelos serviços respectivos e que fica anexa a esta acta como 

documento n.º 1, dos processos despachados pelo Sr. Vereador José Charneira, no 

período de 24.09.2007 a 28.09.2007. 

 

CONTABILIDADE: 

 

 Pagamentos autorizados: 

 A Sr.ª presidente deu conhecimento à Câmara que, no período compreendido entre 

os dias 26.09.2007 e 02.10.2007, foram autorizados pagamentos, no valor de € 

243.933,31 (duzentos e quarenta e três mil, novecentos e trinta e três euros e trinta e um 

cêntimos). 

A lista dos pagamentos autorizados fica anexa a esta acta como documento n.º 2. 

 

 TESOURARIA: 

 

 Balancete: 

 A Sr.ª presidente informou que o balancete, nesta data, apresenta um saldo de € 

5.599.548,55 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e 

oito euros e cinquenta e cinco cêntimos), dos quais: 
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 • Dotações Orçamentais – € 4.369.777,20 (quatro milhões, trezentos e sessenta e 

nove mil, setecentos e setenta e sete euros e vinte cêntimos); 

 • Dotações Não Orçamentais – € 1.229.771,35 (um milhão, duzentos e vinte e nove 

mil setecentos e setenta e um euros e trinta e cinco cêntimos). 

    

ORDEM DO DIA 

 

I – APROVAÇÃO DE ACTA 

 

Ao abrigo do preceituado no n.º 2 e para os efeitos do n. 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 redacção do Decreto-Lei 6/96, de 31.01 (C.P.A.), a Câmara 

Municipal deliberou a aprovação da seguinte acta, sendo a mesma assinada pela Ex.ª 

Senhora Presidente e por quem a lavrou. Foi dispensada a leitura da mesma, por 

unanimidade, por ter sido previamente distribuída a todos os membros do órgão 

executivo: 

• ACTA n.º 13/2007, reunião ordinária de 06.Junho.2007 – aprovada por 

unanimidade. 

 

      II – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

 DIVISÃO DE EDUCAÇÂO: 

 

 Pela Sr.ª vereadora Adília Candeias foi apresentada a seguinte proposta: 

 

 Atribuição de apoio financeiro: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DEIS-DE/20-2007: 

 ASSUNTO: Actividades de Animação e Apoio à Família, no âmbito da Educação 

Pré-Escolar – Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Pinhal 

Novo 2 – Atribuição de apoio financeiro (ano lectivo 2007/2008): 

 

«De acordo com a Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro, a educação pré-escolar constitui 

a primeira etapa do processo de educação ao longo da vida, sendo complementar da 

acção educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita cooperação, favorecendo 

a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua integração 

em sociedade e preparando-a para uma escolaridade bem sucedida. 
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Neste contexto, o Município de Palmela promove e desenvolve a componente não 

educativa da educação pré-escolar, nomeadamente, as actividades de animação e apoio à 

família nos jardins-de-infância da rede pública, organizando ofertas diversificadas em 

função das necessidades das famílias e garantindo que esses tempos sejam 

pedagogicamente ricos e complementares das aprendizagens associadas à aquisição das 

competências básicas. 

Neste sentido, e considerando o trabalho e o papel meritório que desempenha a 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI Pinhal Novo 2, ao nível das 

actividades extra-curriculares, o Município de Palmela estabeleceu Protocolo de 

Colaboração com esta entidade e o Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, com 

o objectivo de as mesmas organizarem e realizarem, diariamente, actividades de 

animação e apoio à família, para as crianças que frequentam o jardim de infância da 

EB1/JI Pinhal Novo 2, entre as 15h e as 17h30m, no calendário escolar definido pelo 

Ministério de Educação. 

O artigo 3.º do referido Protocolo define as responsabilidades do Município neste 

processo, sendo de mencionar a comparticipação financeira àquelas actividades através 

de transferência de verbas, trimestralmente para a Associação de Pais, em função do 

número de crianças abrangidas e respeitando os valores definidos pelo Ministério de 

Educação, para o ano lectivo 2006/2007 (aguarda-se actualização dos mesmos para o 

presente ano), no âmbito do Acordo de Cooperação firmando entre o Município de Palmela 

e a Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo, de modo a viabilizar o acesso e a 

frequência de todas as crianças independentemente do nível socioeconómico das 

respectivas famílias.  

Face ao exposto e de acordo com a alínea l) do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de Janeiro, propõe-se a atribuição 

de apoio financeiro, no valor de 2.885,16 € (dois mil, oitocentos e oitenta e cinco euros e 

dezasseis cêntimos), o qual se destina a comparticipar as actividades de animação e apoio 

à família de 35 crianças que frequentam o Jardim de Infância da EB1/JI de Pinhal Novo 2 

e referente ao 1.º período escolar de 2007/2008.» 

 

 Sobre a proposta de Actividades de Animação e Apoio à Família, no âmbito da 

Educação Pré-Escolar – Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI 

Pinhal Novo 2 – Atribuição de apoio financeiro (ano lectivo 2007/2008) numerada 1/DEIS-

DE/20-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto congratula-se com a concretização deste 

entendimento. Tudo o que resulte na melhoria da educação e formação das crianças é 

sempre bom e de louvar, porque se está a investir no futuro. Mas, no meio desta 

congratulação, lamenta que no concelho de Palmela não se esteja a dar cumprimento 
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integral ao Despacho 12591 que, no seu ponto 5 menciona: “Sem prejuízo normal de 

duração semanal e diária de actividades educativas na educação pré-escolar e curricular 

de 1.º ciclo ensino básico e respectivos estabelecimentos manter-se-ão, obrigatoriamente, 

abertos pelo menos entre as 17h, até às 17:30h, no mínimo, oito horas diárias”. 

Constata-se que, em Palmela nos jardins-de-infância de Aires, Bairro Alentejano, 

Cabanas, EB1/JI Palmela, Terrim e Vale da Vila, não existe este tipo de apoio. É, portanto, 

uma carência que urge colmatar. Gostaria de saber se está previsto colmatar esta 

carência, para quando e como. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias refere que, tal como informou no ano transacto, 

estava-se a trabalhar no sentido de implementar o serviço de apoio às famílias nos jardins-

de-infância da rede pública do concelho. Foi possível, no ano passado, implementar estas 

actividades em alguns jardins-de-infância. Estão a ser desenvolvidos contactos com as 

escolas e a comunidade educativa com o objectivo de, dentro das possibilidades da 

Autarquia e, também, de acordo com as necessidades das próprias famílias dar resposta a 

alguns jardins-de-infância, nomeadamente no jardim-de-infância de Aires. O que está a 

ser tratado é o horário das 15:00 horas às 17:30 horas e a maioria das famílias necessita 

de um horário mais alargado. Nalguns casos existem ATL (Actividades de Tempos Livres) 

dentro da escola que respondem às necessidades, noutros casos isso não acontece. Em 

alguns dos jardins-de-infância que o Sr. vereador José Braz Pinto referiu, foram feitos no 

ano passado, contactos e reuniões com a comunidade e não se verificou a vantagem de 

ter este serviço, porque ia responder só a uma parte  e não à verdadeira necessidade das 

famílias,.  

Em relação à Escola de Aires efectuaram-se reuniões com a comunidade, a 

Associação de Pais e a Escola em causa, para implementar o horário já no início deste 

ano lectivo, o que não veio a ser possível por várias razões, uma das quais era a de não 

haver resposta integral do ATL desde as 15:30 horas até às 19:30 horas, e as famílias 

necessitavam duma resposta mais alargada, devido à sua actividade laboral. 

A sua postura é a de que se deve continuar a procurar uma resposta que cumpra a 

legislação, mas que sirva, também, as necessidades das famílias. 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que a Sr.ª vereadora Adília Candeias 

menciona basicamente a necessidade de guarda das crianças até à hora em que os pais 

estarão disponíveis. Quanto a si, defende que este prolongamento de horário não pode ser 

confinado só a essa visão, na perspectiva de que, sendo o horário mais alargado as 

crianças têm possibilidade de se enriquecerem com mais conhecimentos e com mais 

suporte para a sua formação. 

Para caricaturar: não se deve transformar os jardins-de-infância num armazém para 

crianças, em que estas ficam somente a aguardar que os pais as venham buscar. Estes 

equipamentos devem ter numa visão formativa e de criação, que resulte em melhores 
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condições para o desenvolvimento da criança. Nesse sentido, diria que é preciso reunir 

com os pais para lhes explicar que é melhor o bom do que o óptimo, e já é muito bom o 

alargamento do horário até às 17:30 horas, o óptimo seria o horário ser prolongado até à 

disponibilidade das famílias. É de opinião que se devia, no mínimo, conseguir por em 

prática o Despacho. 

Folga em ouvir a Sr.ª vereadora Adília Candeias expressar que o horário até às 

17:30 horas ainda é insuficiente, porque teve a noção que houve uma acção reactiva por 

parte de algumas pessoas pelo facto de as crianças terem de permanecer nos 

estabelecimentos de ensino até às 17:30 horas. Agora a Sr.ª vereadora manifesta que o 

que é efectivamente necessário é o prolongamento do horário para além das 17:30 horas. 

Sendo assim, é preciso que se trabalhe nesse sentido. 

A Sr.ª vereadora Adília Candeias refere que o próprio texto da proposta menciona 

que o tempo de permanência nos jardins-de-infância devem ser pedagogicamente ricos, 

complementares das aprendizagens e associados à aquisição de competências básicas. O 

que quis dizer na sua intervenção foi tão somente que o horário até às 17:30 horas resulta 

como um problema para as famílias, pois estas necessitam de alguém disponível para ir 

buscar os seus filhos e de ficar com eles até às 19:00 ou às 20:00 horas, para além de 

que têm de pagar um valor acrescido a outra instituição por esse serviço. Por outro lado, 

não existem instituições no concelho de Palmela que respondem a esta vertente de ATL 

(Actividades de Tempos Livres), com um prolongamento com qualidade desde as 15:00 às 

19:00 horas ou até às 19:30 horas. A Câmara Municipal procura não retirar o espaço às 

IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social), porque têm sido as únicas 

instituições no concelho com esta componente, e o Município continua a poder contar com 

estas entidades para outros fins. Não fica encerrada a possibilidade de continuar a 

aprofundar o alargamento do horário nos jardins-de-infância da rede pública do concelho 

de Palmela. 

 

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

minuta. 

 

III – DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURAS 

 

DIVISÃO DE AMBIENTE E GESTÃO DO ESPAÇO PÚBLICO: 

 

Pela Sr.ª presidente foi apresentada a seguinte proposta: 

 

Empreitada: 
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PROPOSTA N.º 1/DAI-DAGEP/20-2007: 

OBRA: “Arranjo de espaços exteriores da Quinta da Cerca, Largo e Encosta de 

São João – Palmela”: 

ASSUNTO: Aprovação de projecto e abertura de concurso: 

 

«Na sequência do processo de elaboração do projecto de Arranjo de Espaços 

Exteriores da Quinta da Cerca, Largo e Encosta de São João, em Palmela, procedeu-se à 

audiência pública e à consulta vinculativa no âmbito da legislação em vigor ao IGESPAR 

(Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico). 

 Deste processo resultou a aprovação formal da parte do referido instituto 

comunicada à autarquia em 06.09.2007 conforme documento em anexo.  

 Da audiência pública realizada em 19.07.2007 na Biblioteca Municipal de Palmela, 

resultou na inclusão de algumas sugestões apresentadas das quais se realça a 

possibilidade de encerramento ao tráfego automóvel da área de intervenção com a 

instalação de barreiras arquitectónicas retrateis na rua de Olivença, General Amílcar Mota 

e Gago Coutinho e Sacadura Cabral, a inclusão de um equipamento lúdico junto à escola 

e a localização da instalação sanitária para um local onde a exploração publicitária seja 

compatível com a manutenção do equipamento. 

 Nesta sequência foram elaborados os projectos necessários à formatação do 

respectivo projecto de execução, bem como de todos os elementos necessários à 

realização do concurso público para a adjudicação da respectiva empreitada. 

 Nesta conformidade, propõe-se: 

1. Que seja aprovado o Projecto de Execução e aberto Concurso Público para 

adjudicação da empreitada de “Arranjo de Espaços Exteriores da Quinta da Cerca, 

Largo e Encosta de São João – Palmela”, em conformidade com o exposto na 

alínea a) do n.º 2, do art.º 48.º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; 

2. Que o preço base do concurso seja no valor de 791.597,28 € (setecentos e 

noventa e um mil, quinhentos e noventa e sete euros e vinte e oito cêntimos); 

3. Aprovar o Anúncio de Abertura de Procedimento, Programa de Concurso e 

Caderno de Encargos; 

4. Que a Comissão de Abertura das Propostas seja constituída por:  

- Eng.º João Faim – Presidente da comissão 

- Arq. Sandra Gonçalves 

- Arquitecto Paisagista Rui Farinha  

Sendo suplentes os seguintes elementos: 

- Arquitecto Paisagista Jaime Antunes 

- Eng.º Marco Vale 



Acta n.º 20/2007 

Reunião de 03 de Outubro de 2007 

 15 

5. Que o enquadramento jurídico seja efectuado pelo Dr. Bernardo Bastos da Divisão 

Jurídica; 

6. Que a Comissão de Análise das Propostas seja constituída por: 

- Arquitecto Paisagista Rui Farinha 

- Arquitecta Paisagista Susana Araújo 

- Eng.ª Maura Santos 

Sendo suplentes os seguintes elementos: 

- Arquitecto Paisagista Jaime Antunes 

- Eng.º Marco Vale.» 

Sobre a proposta de Empreitada de “Arranjo de espaços exteriores da Quinta da 

Cerca, Largo e Encosta de São João – Palmela” - Aprovação de projecto e abertura de 

concurso -, numerada 1/DAI-DAGEP/20-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Carlos Sousa refere que esta foi uma das poucas propostas 

para as quais os Vereadores da Oposição foram chamados a pronunciar-se, antes de as 

mesmas serem apresentadas para deliberação. Desde logo tiveram ocasião de tecer 

alguns comentários. Comparando o que foi apresentado inicialmente com o que agora é 

proposto, cabe-lhe salientar que a opinião dos Vereadores do P.S. se mantém: não 

concordam com o derrube de todas as árvores existentes no Largo de São João. Está 

explicado em todo o processo quais os motivos pelas quais as árvores vão ser 

derrubadas, inclusivamente a Comissão de Coordenação Regional de Lisboa e Vale do 

Tejo (C.C.R.L.V.T.) vem consubstanciar a posição da própria Câmara Municipal afirmando 

que o projecto está bem feito, que pretende requalificar, revitalizar o espaço em causa e 

que não tem nada a opor à sua aprovação. Não serão os Vereadores Socialistas que se 

irão opor, mas tem a expressar o seguinte: 

Em muitas ocasiões criticam-se projectos porque estes foram elaborados sem o 

conhecimento real do espaço em que estão inseridos (embora não pareça ser este o 

caso), contudo não se consegue aproveitar nada do que lá existe. Que se vão demolir os 

repuxos que lá estão e que nunca funcionaram muito bem, eram quase uma imagem 

degradante e degradada de Palmela naquela zona, num espaço que se pretendia e 

pretende que seja nobre, é natural que concorde, mas defende, assim como o seu Colega, 

Vereador José Braz Pinto que se deve aproveitar o existente arbóreo. O Sr. vereador José 

Braz Pinto que é engenheiro de profissão esteve no Largo de São João a observar as 

árvores e constata que existem lá árvores que devem ter entre 30 a 40 anos e em frente à 

Casa Mãe da Rota dos Vinhos também foram plantadas árvores recentemente que 

deverão ser também removidas. Pensa que devia ter havido um maior cuidado e 

ponderação na tomada desta decisão. Não sabe mesmo se os palmelenses gostarão 

muito que as árvores sejam derrubadas. 
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Da análise às plantas que consta no processo, tentou consubstanciar o 3.º parágrafo 

da proposta, que realça a possibilidade do encerramento do tráfego automóvel com a 

colocação de barreiras arquitectónicas retrateis na Rua da Olivença, Rua Amílcar Mota e 

Rua Gago Coutinho. Concorda em absoluto com esta ideia. 

Procurou localizar nas plantas onde se inseria o equipamento lúdico, o que não 

conseguiu, mas já lhe foi explicado que este equipamento será afixado em sítio específico. 

Viu o projecto e está tudo dentro das normas, pelo que nada tem a apontar. 

Numa anterior reunião de Câmara sobre este mesmo projecto, o Sr. vereador 

Octávio Machado levantou a questão da falta de espaços de jogo e recreio na vila de 

Palmela e sugeriu que o espaço alvo deste projecto pudesse vir a ser contemplado com 

um equipamento desta natureza. Pela observação que fez ao projecto, constata que esta 

sugestão vai ficar gorada. 

O Sr. vereador Octávio Machado começa a sua intervenção dizendo que esta é 

uma obra pela qual as pessoas oriundas e residentes em Palmela anseiam há muitos 

anos. 

Tendo em conta as intervenções que têm acontecido naquele espaço e as 

alterações feitas aos planos de urbanização, sucede que se têm vindo a protelar alguns 

equipamentos, como sejam, o espaço para o Tribunal, o espaço que era para o Mercado 

(e acabou por não ser feito nenhum Mercado). 

Lamenta que não esteja previsto um espaço para instalação de equipamento de jogo 

e recreio. Quem nas noites de Primavera e Verão utiliza o Largo de São João para 

passear, constata com facilidade a falta de um equipamento desta natureza. 

Não percebe muito bem porque razão vai ser derrubado o muro e substituído por 

outro, embora se explique que é para resultar numa melhor visibilidade mas, em sua 

opinião, a menor visibilidade deve-se às árvores que estão na encosta do Largo de São 

João, e estas não podem ser removidas, porque servem como suporte dos terrenos. O 

derrube do muro vai servir somente como acréscimo da despesa desta obra. O muro 

existente tem muitos anos, faz parte da história de Palmela e pode ser considerado quase 

como as muralhas que pertencem ao Castelo. 

É opinião de que a Quinta da Cerca, Largo e Encosta de São João, em Palmela, são 

espaços que devem ser requalificados. 

 Alerta para a necessidade de realizar obras de manutenção no Coreto ali existente. 

 É com agrado que constata que o “tanque” construído no Largo de São João vai ser 

demolido, porque só serviu para os mosquitos ali se alojarem e as pessoas que 

passeavam no Largo eram constantemente picadas por estes insectos. 

 Lamenta o facto de não se ter previsto um espaço de jogo e recreio para as 

crianças. 
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A Sr.ª presidente refere que vai aduzir algumas considerações à proposta em 

apreço, bem como a algumas opiniões que os Srs. vereadores José Carlos de Sousa e 

Octávio Machado manifestaram. 

Em relação às árvores tem por princípio que não se devem abater árvores que não 

precisem ser efectivamente abatidas, antes pelo contrário, devem-se preservar todas as 

que estejam em condições de viver. Tem sido esta a posição mesmo em relação às 

árvores existentes na encosta do Largo de São João. Gosta particularmente de ver aquela 

encosta frondosa, mas o que está em causa, neste caso específico, é que as árvores 

desempenham uma função de protecção e de segurança do próprio talude. O facto de 

este projecto propor a substituição das árvores existentes está relacionado com o uso e a 

orientação que se pretende dar ao espaço em causa. Caso não se substituíssem as 

árvores haveria árvores numa disposição que não corresponde, nem as zonas de sombra 

que se pretendem criar, nem às zonas onde devem ser colocados os bancos para as 

pessoas se sentarem. As árvores dispostas há anos atrás funcionavam à volta do lago, ora 

se a proposta actual propõe que o lago seja retirado e se são colocados elementos 

dominantes noutros espaços, as árvores existentes constituem sobretudo um obstáculo. 

Não se tratando, na sua grande maioria, de árvores de grande porte, ressalta que a 

substituição das mesmas não é uma acção muito relevante ou violenta sobre as espécies. 

Em síntese: procura-se dar uma nova orientação ao espaço e, logo, uma nova localização 

das espécies arbóreas. 

Um outro aspecto que também foi apresentado pelos Srs. vereadores e que 

considera merecer a devida atenção é o espaço lúdico e de lazer. Foram várias as 

pessoas, entre elas o Sr. vereador Octávio Machado, que fizeram a proposta de que na 

requalificação dos espaços do Largo de São João e Quinta da Cerca fosse considerado 

um espaço lúdico e de lazer dedicado às crianças. Contudo, deve ficar claro que o espaço 

em causa é o largo central de Palmela, é o maior largo que Palmela possui, e neste 

sentido deve ser fruído por todas as pessoas, e não particularmente só por crianças. Isto 

não significa que se estejam a excluir as crianças, só que os espaços de jogo e recreio 

são equipamentos com a sua própria especificidade, têm a sua dimensão quer de 

protecção quer do uso do mesmo, e considerou-se que um equipamento com estas 

características e com expressão para as crianças não era compatível com o uso que se 

pretende. 

Concorda com o Sr. vereador Octávio Machado que o espaço de jogo e recreio 

existente na vila de Palmela é insuficiente para as crianças brincarem, até porque também 

leva o seu filho a frequentar este parque infantil. No entanto (chegou a manifestar a sua 

opinião ao Sr. vereador Octávio Machado), defende que um equipamento desta natureza 

deverá ser previsto aquando da fase para requalificação da Terra do Pão. Ficaria, assim, 

contemplado um espaço de jogo e recreio para as crianças na Terra do Pão e fica o Largo 
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de São João para uma fruição mais ampla e mais disponível para as pessoas de todas as 

faixas etárias puderem usufruir. Contudo, há de facto uma solução de compromisso para 

se introduzir um elemento lúdico, sem que seja um espaço de jogo e recreio propriamente 

dito. 

Em relação à questão do muro, a Sr.ª presidente refere que o IGESPAR (Instituto 

de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico) não contesta a solução 

preconizada, antes pelo contrário, valoriza as opções tomadas e isso mesmo pode ser lido 

no seu parecer. Face ao parecer emitido por este Instituto não se pode falar de um valor 

histórico para o muro. Colocou esta questão ao responsável pelo projecto, pelo que se 

deverão aguardar as propostas, para as apreciar com rigor e depois decidir. 

 

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

minuta. 

 

IV – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

DIVISÃO JURÍDICA: 

 

Pelo Sr. vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

1 – Desafectação do domínio público e constituição de direito de superfície 

sobre o terreno do Cemitério do Terrim a favor da Freguesia de Pinhal Novo: 

 

PROPOSTA N.º 1/DAF-DJ/20-2007: 

 

 «O Cemitério do Terrim constitui um equipamento integrado no domínio público 

municipal, cuja gestão, desde há mais de dez anos, tem vindo a ser assumida pela Junta 

de Freguesia de Pinhal Novo. 

Existindo entendimento entre as duas autarquias no sentido de a Freguesia de 

Pinhal Novo manter a gestão daquele espaço, concluiu-se que, para efeitos de realização 

de obras necessárias à ampliação do equipamento, teria aquela Freguesia que assumir a 

titularidade de direito sobre a área, sob pena de encetar uma intervenção desprovida de 

legitimidade. 

Neste sentido, com vista à ampliação do equipamento e consequente aumento do 

número de talhões e gavetões, propõe-se: 

- Nos termos da alínea a) do n.º 6, do artigo 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, 

propor à Assembleia Municipal a desafectação do domínio público municipal da 
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área com 36.400,00 m2, sita no Terrim, freguesia de Pinhal Novo, área cedida para 

equipamento na operação de loteamento titulada pelo alvará n.º 223/99, de 22 de 

Novembro, parcela avaliada em regime de propriedade plena em 2.085.130,76 

euros (dois milhões, oitenta e cinco mil, cento e trinta euros e setenta e seis 

cêntimos), que confronta a norte com área de estacionamento de apoio ao 

cemitério e zona desportiva com protecção arbórea, a sul com arruamento público, 

a nascente com prédio particular, inscrito na matriz cadastral rústica sob o artigo 

25º, secção L, da Freguesia de Pinhal Novo e a poente com caminho municipal 

1029;  

- Nos termos da alínea a) do n.º 1, do artigo 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, 

solicitar à Assembleia Municipal que, caso a proposta de desafectação venha a ser 

aprovada, autorize a constituição, a título gratuito, de direito de superfície a favor 

Freguesia de Pinhal Novo sobre descrita parcela de 36.400,00 m2, para efeitos de 

gestão do equipamento, incluindo parqueamento de apoio existente, e sua 

ampliação em 12.400 m2, conforme representação constante de planta anexa à 

presente proposta, pelo período de 99 anos. 

  Aprovadas as presentes propostas, propõe-se ainda que sejam conferidos à Sr.ª 

Presidente da Câmara os poderes para a outorga da escritura de constituição de direito de 

superfície.» 

 

Sobre a proposta de Desafectação do domínio público e constituição de direito de 

superfície sobre o terreno do Cemitério do Terrim a favor da Freguesia de Pinhal Novo 

numerada 1/DAF-DJ/20-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que a questão dos cemitérios tem sido 

muitas vezes aflorada em reuniões de Câmara. Recorda uma reunião descentralizada 

realizada na freguesia do Pinhal Novo em que este assunto foi amplamente discutido.  

Efectivamente, o problema dos cemitérios é grave, complicado, mexe com os 

sentimentos das pessoas, com as afectividades, com as religiosidades. Mas resulta 

também num problema urbanístico complexo, dado que as pessoas têm a tendência de 

querer ter os seus mortos o mais perto possível. A revolução da Maria da Fonte deu-se 

essencialmente por causa de terem tirado os mortos de dentro das igrejas, porque as 

pessoas entendiam que os mortos deviam ser enterrados dentro das igrejas. As situações 

são de tal forma que, por exemplo, na consumpção aeróbia (uma maneira de os mortos 

serem sepultados em nichos que ficam sobrepostos, e que pode ir até uma altura de sete) 

e que nos sítios onde foi adoptada esta prática, como sejam, em Montemor-o-Novo e 

Santarém, não se pôde ir além dos três nichos sobrepostos, pela simples razão de que os 

familiares do ente morto queriam ter a possibilidade de tocar com a mão no nicho onde 
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está sepultado o seu familiar. Primeiramente as pessoas queriam ter os mortos enterrados 

nas igrejas e os ricos tinham capelas mortuárias, e as sociedades actuais querem os 

cemitérios dentro das urbes. Mas o certo é que o valor dos terrenos dentro das urbes é 

altamente valorizado e resulta em somas avultadas. Face à proposta em apreço efectuou 

as contas, e resulta que o valor atribuído ao terreno é de 500,00 euros por metro 

quadrado, o que significa, com todo o respeito pelos defuntos, que se estão a utilizar 

terrenos extremamente valiosos para uma actividade que em termos afectivos é 

extremamente valiosa, mas em termos de ocupação material podia ser usado outro tipo de 

terreno. 

A presente proposta refere-se à desafectação do domínio público e constituição de 

direito de superfície sobre o terreno do Cemitério do Terrim a favor da Freguesia do Pinhal 

Novo, mas há que pensar que este terreno é desafectado para ampliar o Cemitério e daqui 

por dez ou vinte anos possivelmente, esta ampliação já é insuficiente e como no terreno 

circundante já deve estar tudo construído, o cemitério fica encravado no meio da urbe. 

Apesar de já se utilizarem outras técnicas por processos químicos, como seja, a aplicação 

de um produto chamado byoensimex que acelera a decomposição dos corpos, é preciso 

pensar seriamente na consumpção aeróbia. O valor atribuído ao terreno a que esta 

proposta alude, cifra-se em 500,00 euros por metro quadrado e se se pensar que um 

morto ocupa cerca de um metro quadrado, cada campa tem a valorização de 750,00 

euros. Se neste mesmo terreno fosse adoptada a consumpção aeróbia haveria a 

possibilidade de no mesmo metro quadrado de terreno ficarem até sete nichos 

sobrepostos, o que resultaria numa maior rentabilização do terreno. Não se pode perder 

do horizonte a solução da consumpção aeróbia. 

O tema dos cemitérios é uma questão tão importante que em todas as câmaras 

municipais é designado um pelouro só para os Cemitérios. 

A Sr.ª presidente refere que como já existe um cemitério naquela zona faz todo o 

sentido manter a concentração neste terreno para o mesmo fim. 

Tal como o Sr. vereador José Braz Pinto referiu a questão dos cemitérios é um tema 

tão importante que merece por si só um pelouro. 

Seguidamente, a Sr.ª presidente dá a palavra ao Sr. vereador Octávio Machado 

para que preste as necessárias informações sobre as acções que estão a ser 

desenvolvidas no âmbito dos cemitérios e as preocupações relacionadas com esta mesma 

área. 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que são muitas as preocupações.  

Refere que actualmente existem técnicas para acelerar a decomposição dos corpos, 

mas depois acresce um problema que se relaciona com o tratamento dos resíduos 

cemiteriais. A cremação das ossadas não reclamáveis é um problema que não é só do 
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cemitério de Palmela, mas também dos cemitérios que estão sob a responsabilidade da 

Junta de Freguesia. É preciso que se procurem soluções integradas. 

Recentemente fez-se um levantamento para saber quanto custava cada ossada e o 

custo cifrou-se em cerca de 30,00 €, mas depois acrescem os problemas relacionados 

com a utilização do solo. Efectivamente existe o hábito de as Juntas de Freguesia 

transformarem esta verba em receitas e a Autarquia (Câmara Municipal) vai continuando a 

ceder terrenos com uma valorização como a desta proposta, que depois se constituem em 

propriedade privada, porque são adquiridos. É necessário que se chegue a uma lógica 

integrada de aproveitamento destes espaços. Neste sentido, o Sr. vereador José Braz 

Pinto mencionou a consumpção aeróbia como uma realidade de hoje. A freguesia do 

Pinhal Novo já começou com a adopção desta medida. Opina que a opção por esta 

medida deve ser seguida por mais entidades com responsabilidade sob os cemitérios. 

A questão dos cemitérios abarca muitas preocupações, desde logo porque tem a ver 

com os sentimentos das pessoas e, também, com a imagem da própria Autarquia, daí os 

cuidados a ter na gestão desses espaços. 

Adianta que no Cemitério de Palmela vai ser sujeito a uma série de intervenções. 

 

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

minuta. 

 

 2 – Atribuição de licença de utilização privativa de parcela de terreno do 

domínio público com a área de 1.216 m2, a favor de Centro Social de Palmela: 

 

 PROPOSTA N.º 2/DAF-DJ/20-2007: 

 

 «A Câmara Municipal de Palmela deliberou em 18 de Abril de 1986 a cedência de 

uma parcela de terreno com a área de 1.216 m2 ao Centro Social de Palmela (CSP), sita 

no Poceirão, destinada a equipamento de creche, jardim de infância e terceira idade, 

terreno onde se encontram actualmente construídas instalações daquela entidade, que o 

CSP inscreveu entretanto, em 1990, no Serviço de Finanças. 

Em 28 de Agosto último, o CSP solicitou à Câmara Municipal a formalização do 

processo conducente à realização da escritura pública de cedência do direito de superfície, 

para efeitos de inclusão em processo de candidatura apresentada pela Instituição ao 

programa PARES. Mais informou o CSP que a prova da sua titularidade do direito de 

superfície teria de ser apresentada ao Instituto da Segurança Social até 28 de Setembro. 

Analisada sumariamente a questão, verificou-se que a formalização e respectivo 

registo da cedência não havia sido feita, e que, por conseguinte, será necessário iniciar 
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um processo de desafectação do domínio público que habilite o Município a vir a formalizar 

a cedência. 

Constatando-se que os prazos legais aplicáveis a tal procedimento são 

absolutamente incompatíveis com a conclusão do processo em 30 dias, foi o CSP 

informado da situação e, paralelamente, e por solicitação do CSP, estabeleceu a Câmara 

Municipal contactos directos com o Instituto da Segurança Social (ISS) no sentido de 

encontrar uma alternativa que permitisse a manutenção da candidatura do CSP ao 

programa PARES. 

No âmbito destes contactos, refira-se que num contexto sempre não reduzido a 

escrito, atenta a excepcionalidade procedimental e a urgência da situação, a Câmara 

Municipal colocou à apreciação do ISS a possibilidade de ser aceite como título do CSP 

para efeitos de candidatura uma licença de utilização privativa de utilização do domínio 

público, cuja possibilidade legal é recente, tendo sido consagrada no D.L. 280/2007, de 07 

de Agosto. 

O ISS analisou esta possibilidade e informou, no mesmo contexto não reduzido a 

escrito, que iria apresentar proposta ao Senhor Secretário de Estado da Segurança Social 

no sentido de o ISS admitir como suporte das candidaturas ao programa PARES, ainda 

que transitoriamente, estas novas licenças precárias de utilização do domínio público, 

tendo o mesmo ISS informado em 25/09/2007 que a proposta estava já elaborada. 

Por outro lado, o ISS informou sobre a possibilidade de as instituições com projectos 

candidatados poderem afinal entregar a respectiva documentação de suporte até 04 de 

Outubro de 2007. 

Tudo visto, parece sobrelevar a perspectiva de a Câmara Municipal, embora sem a 

certeza de tal actuação vir a produzir efeitos úteis, dever, apesar dessa eventual 

contingência, actuar no sentido de contribuir, no limite das suas possibilidades, para o 

êxito da candidatura do CSP ao programa PARES. 

Neste contexto, cumpre sublinhar ainda a necessidade de ultrapassar uma outra 

dificuldade, que se prende com o facto de a utilização privativa do domínio público nos 

termos definidos pelo citado diploma legal, cuja publicação ocorreu, recorda-se, em 07 de 

Agosto último, estar sujeita ao pagamento de taxa, sendo que o reduzido período de 

tempo decorrido não permitiu ainda, nem permitiria em qualquer caso, prover à sua 

perfeição jurídica para vigência e aplicação. 

No entanto, não deixa de ser verdade que o CSP utiliza ininterruptamente, de forma 

pacífica, pública e gratuita, desde há mais de 20 anos, a parcela de terreno em causa, e 

que o processo agora desencadeado visa precisamente sanar em prazo muito útil, a 

situação.  
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Tendo em consideração os factos supra expostos, proponho à Câmara Municipal 

que delibere, nos termos dos artigos 27.º e 28.º, do D.L. 280/2007, de 07 de Agosto, e no 

uso da competência conferida pela alínea b) do n.º 7, da Lei 169/99, de 18 de Setembro: 

1. A atribuição de licença de utilização privativa de parcela do domínio público com a 

área de 1.216 m2, sita em Poceirão, e melhor identificada em planta anexa e que se 

considera aqui reproduzida, a favor de Centro Social de Palmela (CSP), pelo período de 

vinte anos; 

2. Que a licença seja atribuída sob as seguintes condições: 

a) Sob a condição resolutiva de vir a ser cedido ao Centro Social de Palmela o direito 

de superfície sobre a mesma parcela, pelo período de 50 anos; 

b) Sob a condição de, verificada a condição prevista na alínea anterior, não ser 

devida pela CSP qualquer indemnização, a qualquer título.» 

 

 Sobre a proposta de Atribuição de licença de utilização privativa de parcela de 

terreno do domínio público com a área de 1.216 m2, a favor de Centro Social de Palmela 

numerada 2/DAF-DJ/20-2007, o Sr. vereador Adilo Costa explica que esta foi a forma 

encontrada, em conjunto com o Centro Social de Palmela e fundamentalmente com o 

Instituto de Segurança Social, para poder permitir a candidatura do Centro Social de 

Palmela ao programa PARES.   

 

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

minuta. 

 

V – DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO 

 

 DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL: 

 

 Pelo Sr. vereador Adilo Costa foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

 Atribuição de apoio financeiro: 

 

 PROPOSTA N.º 1/DCD-DAC/20-2007: 

 ASSUNTO: 3.º Festival Internacional de Música de Palmela “Palmela Terra de 

Cultura”: 

 REQUERENTE: Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”: 
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  «No âmbito da actividade da Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros” foi 

apresentado pedido de apoio para o 3.º Festival Internacional de Música “Palmela Terra de 

Cultura”, com realização nos dias 13 e 14, 20 e 21 de Outubro de 2007, em Palmela. 

 Esta associação propõe-se, através deste Festival, contribuir para divulgar, incentivar 

e promover as artes musicais da região de Palmela, não esquecendo a promoção de 

grupos e actividades de outras regiões, procurando o desenvolvimento social, cultural e 

afectivo do Concelho. 

 Nos seus objectivos estão o desenvolvimento de hábitos culturais e sociais, através 

do fomento da regularidade de fruição dos novos públicos nas instituições culturais locais. 

 No seu programa destacam-se vários momentos de programação que se pautam 

pela diversidade das propostas, abrangendo diversos quadrantes musicais. 

Assim, propõe-se, de acordo com a alínea b) do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a atribuição de 

apoio financeiro, a título de patrocínio, à Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros” no 

valor de 4.000 € (quatro mil euros).» 

 

 Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Sociedade Filarmónica 

Palmelense “Loureiros” no âmbito do 3.º Festival Internacional de Música de Palmela 

“Palmela Terra de Cultura” numerada 1/DCD-DAC/20-2007 intervieram: 

 A título de informação, o Sr. vereador Adilo Costa enumera as entidades que 

participam no 3.º Festival Internacional de Música de Palmela. 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que a expressão do Concelho de Palmela 

é o dinamismo de pessoas que voluntariamente assumem a gestão das colectividades e 

que se empenham em lançar projectos como é o caso deste Festival Internacional de 

Música. São capazes de envolver muitas pessoas numa congregação de vontades para 

que este concelho continue a ser classificado como sendo a Rainha da Cultura do Distrito 

de Setúbal. Todos estes Homens merecem uma homenagem da parte do Município. E a 

cultura assim fica a custos reduzidos.   

 

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

minuta. 

 

 PROPOSTA Nº 2/DCD-DAC/20-2007: 

 ASSUNTO: Escolas de Música e Bandas Filarmónicas: 

 REQUERENTES: Várias entidades do concelho: 

 

 «Em 1975, Lord Yehudi Menuhin encorajou que em todo mundo se comemorasse, a 

1 de Outubro, o Dia Mundial da Música. Uma data que pretende promover a Música junto 
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de todos os sectores da sociedade, através dos princípios da UNESCO de promoção da 

paz e amizade entre os povos, da evolução das suas culturas, da troca de experiências e 

apreciação mútua dos seus valores estéticos.   

A Câmara Municipal de Palmela reconhecendo a forte implantação da tradição 

musical do Concelho e a sua importância para o bem estar das populações e para o seu 

desenvolvimento cultural e intelectual, atribui anualmente apoio financeiro para a 

prossecução e desenvolvimento desta arte, às associações que a desenvolvem e 

contribuem para que Palmela seja reconhecida como uma terra de música e músicos. 

Assim, propõe-se, de acordo com a alínea b), do n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, a atribuição de 

apoio financeiro no valor global de € 20.000,00 (vinte mil euros), destinado ao 

funcionamento e aquisição de instrumentos das entidades abaixo discriminadas: 

Funcionamento das Escolas de Música: 

- Associação Juvenil COI       €    400,00 

- Grupo Desportivo e Recreativo Leões de Cajados   €    700,00 

- Grupo Popular e Recreativo Cabanense     € 1.100,00 

- Sociedade Filarmónica Humanitária     € 2.000,00 

- Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”   € 2.000,00 

- Sociedade Filarmónica União Agrícola     € 2.000,00 

- Sociedade de Instrução Musical      € 1.800,00 

Aquisição de Instrumentos Musicais: 

- Grupo Popular e Recreativo Cabanense    € 1.400,00 

- Sociedade Filarmónica Humanitária     € 2.150,00 

- Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”   € 2.150,00 

- Sociedade Filarmónica União Agrícola     € 2.150,00 

- Sociedade de Instrução Musical      € 2.150,00.» 

 

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

minuta. 

 

VI – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

 DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL: 

 

 Pelo Sr. vereador Octávio Machado foram apresentadas as seguintes propostas: 

 

 Atribuição de apoio financeiro: 
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 PROPOSTA N.º 1/DEIS-DIS/20-2007: 

 ASSUNTO: No âmbito das acções propostas em Plano de Actividades: 

 REQUERENTE: APIR – Associação Portuguesa de Insuficientes Renais – 

Delegação Regional de Setúbal: 

 

 «A APIR – Associação Portuguesa de Insuficientes Renais, consiste numa Instituição 

Particular de Solidariedade Social, de âmbito nacional, sem fins lucrativos, que tem por 

objectivos contribuir para a “ajuda moral e física” dos doentes renais crónicos, bem como 

para a informação e defesa dos seus direitos, dos quais destaca o direito à vida, ao 

trabalho e à reabilitação e reintegração sócio-profissional. 

Esta Associação possui representantes e associados de todos os distritos do país, e 

na maioria dos Centros de Hemodiálise existentes em Portugal.  

A Delegação Regional de Setúbal, criada em 1997, possui 49 associados munícipes 

do concelho de Palmela.  

O Plano de Actividades anual da Delegação Regional, enviado à Câmara Municipal 

de Palmela, apresenta como acções principais a interligação com todas as delegações do 

país, bem como com a Direcção Nacional, as visitas regulares aos Centros e Clínicas de 

Hemodiálise do distrito, e a participação/organização de colóquios sobre temas específicos 

da problemática da insuficiência renal crónica. 

 Reconhecendo o importante papel de solidariedade social que esta Associação 

desempenha na comunidade, mais especificamente, o apoio continuado que presta aos 

cidadãos insuficientes renais crónicos e suas famílias, propõe-se que a Câmara 

Municipal, de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 4, do art.º 64.º, da Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de Janeiro, atribua à APIR – 

Associação Portuguesa de Insuficientes Renais – Delegação Regional de Setúbal, apoio 

financeiro no valor total de 900,00 € (novecentos euros), destinado à realização das 

actividades e transportes, propostos em Plano de Actividades do ano de 2007.» 

 

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

minuta. 

 

 PROPOSTA N.º 2/DEIS-DIS/20-2007: 

 ASSUNTO: No âmbito das acções propostas em Plano de Actividades: 

 REQUERENTE: Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Pinhal Novo: 

 

 «A Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Pinhal Novo foi formalmente 

constituída em Setembro de 2003, com o objectivo de promover a sensibilização da 

população para a dádiva benévola de sangue na Freguesia.  
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 Funciona actualmente em instalações cedidas pela Associação de Bombeiros 

Voluntários de Pinhal Novo. 

Para além das recolhas de sangue, em várias localidades da Freguesia, ao longo do 

ano, são efectuados periodicamente por elementos desta Associação, rastreios de saúde, 

no mercado mensal em Pinhal Novo e nas iniciativas organizadas pela Junta de Freguesia 

de Pinhal Novo. 

A Associação elabora um Boletim Informativo para a comunidade sobre temas de 

saúde, com especial atenção para as questões da dádiva de Sangue. A participação nas 

Festas de Pinhal Novo constitui outra das formas de promover esta sensibilização e de 

angariar fundos para as actividades da Associação.  

 Considerando o papel de solidariedade e de participação cívica que a Associação de 

Dadores Benévolos de Sangue de Pinhal Novo desempenha na comunidade, propõe-se 

que a Câmara Municipal, de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 4, do art.º 64.º, da 

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5–A/02, de 11 de Janeiro, atribua 

um apoio financeiro no valor total de 1.000,00 € (mil euros), destinados a comparticipar a 

concretização das acções propostas em Plano de Actividades de 2007.» 

 

 Sobre a proposta de Atribuição de apoio financeiro à Associação de Dadores 

Benévolos de Sangue de Pinhal Novo numerada 2/DEIS-DIS/20-2007 intervieram: 

O Sr. vereador José Braz Pinto refere que desconhece quantas Associações de 

Dadores de Sangue existem no concelho, mas sabe que, para além da que vem 

mencionada na proposta existe a Associação de Dadores de Sangue do Poceirão. 

Acrescenta que ficou admirado porque razão a Associação de Dadores Benévolos 

de Sangue de Pinhal Novo é contemplada com o apoio que agora se propõe, e a 

Associação de Dadores de Sangue do Poceirão não usufruía de apoio algum. Neste 

sentido, entrou em contacto com a Associação de Dadores de Sangue do Poceirão, que 

tinha havido eleições e a tomada de posse dos novos Corpos deu-se no passado dia 25 de 

Abril. Como não conseguiram entregar o seu plano de actividades mais cedo à Câmara 

Municipal, a Associação referida fez a entrega deste documento na Junta de Freguesia do 

Poceirão, por entenderem que já tinha expirado o prazo para entrega do plano de 

actividades na Câmara Municipal.  

Em sua opinião, existe uma certa injustiça, pela prestação de um apoio à Associação 

de Dadores Benévolos de Sangue de Pinhal Novo e de a Associação de Dadores de 

Sangue do Poceirão não receber nenhum apoio. Até é possível que a Associação de 

Dadores Benévolos de Sangue de Pinhal Novo tenha uma actividade mais fecunda, mas 

isto não significa que a Associação de Dadores de Sangue do Poceirão não tenha uma 

actividade que seja igualmente importante. 



Acta n.º 20/2007 

Reunião de 03 de Outubro de 2007 

 28 

Lança o apelo para que entre relações institucionais – Câmara Municipal de Palmela 

(C.M.P.) e Associação de Dadores de Sangue do Poceirão – haja a possibilidade de esta 

entidade poder entregar à Câmara Municipal o seu plano de actividades e, de acordo com 

esse plano e com o mérito da Associação, poder vir a ser atribuído um subsídio à mesma. 

O Sr. vereador Octávio Machado refere que a situação é recorrente, há já três 

anos que a Associação de Dadores de Sangue do Poceirão não entrega na C.M.P. o seu 

plano de actividades. Após a sua tomada de posse na Câmara Municipal reuniu com estes 

representantes das duas Associações (Associação de Dadores Benévolos de Sangue de 

Pinhal Novo e Associação de Dadores de Sangue do Poceirão) e referiu que era através 

da apresentação do seu plano de actividades que podiam a ser alvo de apoio por parte da 

Autarquia. Apesar de o plano de actividades não ter sido entregue, a C.M.P. presta apoio 

na cedência de transportes. Pessoalmente, custa-lhe não poder comparticipar a actividade 

da Associação de Dadores de Sangue do Poceirão, mas os responsáveis foram 

sensibilizados para a necessidade de apresentação do seu plano de actividades.          

 

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

minuta. 

 

PERÍODO DESTINADO AO PÚBLICO 

 

 Sr. Betencourt em representação da Direcção do Centro Social de Palmela: 

 Em nome da Direcção do Centro Social de Palmela aplaude a solução que foi 

encontrada pelo Gabinete Jurídico da Câmara Municipal de Palmela. Foi uma solução 

inovadora. A própria gestão jurídica do projecto não tinha conhecimento desta nova 

solução que a lei permite. A si, como munícipe e como membro do Centro Social de 

Palmela, denota a sua satisfação por este Gabinete da Câmara estar formado e informado 

a toda a hora. 

 A Sr.ª presidente agradece a intervenção efectuada. 

 

VII – ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 

 

 Cerca das dezanove horas e dez minutos, a Sr.ª presidente declarou encerrada a 

reunião, da qual se lavrou a presente acta, que eu, José Manuel Monteiro, Director do 

Departamento de Administração e Finanças, redigi e também assino. 

 

A Presidente 
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Ana Teresa Vicente Custódio de Sá 

 

O Director do Departamento 

 

José Manuel Monteiro 


