
 

 



Semana da Freguesia de Pinhal Novo 2020 | Câmara Municipal de Palmela pág.  2 
 

 

A freguesia de Pinhal Novo cumpriu, a 7 de fevereiro, o seu 92.º aniversário e a 

11 de março celebra-se o 32.º aniversário da elevação a vila. Datas marcantes de uma 

história que é, no entanto, muito anterior e se mistura com a memória das grandes 

herdades, a herança ferroviária e uma vocação de cruzamento, de centralidade, de 

encontro, de convivência entre gentes de proveniências diversas, que resultou numa 

cultura muito própria e hospitaleira.  

O Concelho de Palmela foi extinto e integrado no Concelho de Setúbal durante 

71 anos e foi a emergência de lugares como Pinhal Novo e Quinta do Anjo, com o seu 

peso demográfico e económico, que veio dar ainda mais força à expetativa de 

restauração do Concelho de Palmela, confirmada em 1926. O reconhecimento chegou 

a 7 de fevereiro de 1928, com a constituição das freguesias de Pinhal Novo e Quinta 

do Anjo. 

Pinhal Novo foi, assim, construindo o seu destino para se tornar uma grande 

comunidade, de matriz intercultural, cosmopolita, mas com dimensão humana, num 

caminho claro de crescimento sustentado.  

A presente Semana da Freguesia, com um extenso e profícuo programa que 

procurou exponenciar as oportunidades de contacto, esclarecimento e partilha de 

informação, foi vivida na rua e reforçou a noção do forte investimento na freguesia, da 

consolidação da malha urbana e do espaço público no centro da vila à continuada 

extensão das redes de infraestruturas na zona rural, procurando corrigir problemas de 

muitos anos, resultado de uma génese urbana nem sempre correta. 

Com o desfile de mais um corso carnavalesco já na próxima semana, as 

atividades do “Março a Partir” – mês da Juventude, as comemorações do Dia Mundial 

do Teatro e do 25 de Abril, novas edições do Mercado Caramelo e do Concurso de 

Sopa Caramela, as nossas Festas Populares de Pinhal Novo e diversas provas 

desportivas, de âmbito regional e nacional, a primavera anunciada traz consigo a 

promessa de dias e noites de grande animação em Pinhal Novo, que reafirma, a cada 

dia, a sua capacidade de atração e a sua vitalidade sociocultural. 

 

Amigos do Bairro da Confidente valorizam comunidade 

 

O primeiro momento da Semana da Freguesia de Pinhal Novo 2020 decorreu a 

17 de fevereiro, na sede da Associação dos Amigos do Bairro da Confidente, onde o 

Executivo Municipal, o Presidente da Junta de Freguesia e técnicos municipais 

estiveram reunidos com a equipa da Associação. 

O trabalho que tem vindo a ser desenvolvido junto da comunidade tem 

resultado em dinâmicas culturais, sociais e desportivas muito interessantes, que 

importa consolidar, incentivando a vivência do espaço.  
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A Associação, que passou a ter, através de protocolo de financiamento, a 

responsabilidade da conservação e manutenção do espaço Polidesportivo, partilhou 

os seus próximos projetos que, numa primeira fase, passam pela obtenção de apoio 

municipal para construção de um telheiro e reparação dos sanitários, sonhando, para 

mais tarde, com a instalação de um módulo/sede que permita alavancar outras 

atividades. 

 

Executivos reforçam atuação conjunta 

 

 A reunião de trabalho entre os Executivos municipal e de freguesia é sempre 

um momento central do programa das semanas descentralizadas. Apesar do contacto 

permanente entre as autarquias, esta é uma oportunidade privilegiada para fazer um 

ponto de situação sobre projetos e intervenções previstas ou em curso, para recensear 

questões de gestão corrente e para fazer uma avaliação do trabalho desenvolvido por 

via da transferência de competências. 

 No âmbito da Semana dedicada a Pinhal Novo, os respetivos executivos 

reuniram durante a manhã de 18 de fevereiro, na sede da Junta, e trataram um 

relevante conjunto de temas de interesse para a freguesia. 

Além da discussão de matérias variadas, relacionadas, por exemplo, com rede 

viária, limpeza urbana, equipamentos coletivos, sinalização, trânsito ou iluminação 

pública, o Município quis ouvir o Executivo da Junta de Freguesia sobre alguns 

investimentos e projetos que pretende implementar conjuntamente, caso de um 

parque canino a criar na vila. 

As visitas de trabalho privilegiaram a extensa zona rural, de Lagoa da Palha a 

Valdera, passando pela Carregueira/Abreu Grande, onde foram estabelecidos 

contactos com moradores para discutir questões relacionadas, ainda, com a 

infraestruturação e a ligação de saneamento, bem como a conservação e 

pavimentação de vários arruamentos dessa zona. Várias das intervenções abordadas 

integram a Mostra de Projetos, patente na Biblioteca Municipal de Pinhal Novo. 

No centro da vila, a comitiva passou por algumas zonas problemáticas, no que 

respeita ao trânsito e onde tem havido mais acidentes, para estudar medidas de 

dissuasão de velocidade e algumas soluções inovadoras, como cruzamentos sobre-

elevados. A requalificação do espaço público esteve sempre em destaque, com a 

identificação de pequenos espaços a beneficiar e onde é possível constituir novas 

bolsas de estacionamento, respondendo a uma necessidade premente desta zona. 

Houve tempo, ainda, para reunir com um grupo de moradores e dar andamento 

a mais um projeto participativo “(A)Gente do Bairro”, no campo do bem-estar animal, 

em articulação com o projeto “Animais na Comunidade”. Estes moradores já 

prepararam e instalaram um abrigo para gatos e vão ter o apoio técnico da veterinária 

municipal no cuidado a esta colónia de 8 gatos que se reúne junto a um espaço 

ajardinado na zona sul de Pinhal Novo. O Município tem investido fortemente nesta 

matéria e já instalou, em vários pontos do Concelho, seis “aldeias” para melhorar as 
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condições dos gatos assilvestrados, beneficiar as condições de salubridade e imagem 

urbana e, sobretudo, para controlar a proliferação das colónias através da 

esterilização.  

 

Investimento de 320 mil euros beneficia EB Zeca Afonso 

 

Ao final da tarde do dia 18 de fevereiro, o Presidente da Câmara, o Vereador 

Adilo Costa, o Presidente da Junta e várias/os técnicas/os municipais realizaram uma 

visita à EB Zeca Afonso, que culminou numa reunião de trabalho com a direção do 

Agrupamento José Maria dos Santos, a coordenação da escola e a Associação de 

Pais. 

A visita permitiu analisar, no local, problemas que já tinham sido reportados e 

estudados, recensear mais algumas necessidades, fruto dos constantes desafios que 

se colocam à ação educativa, e apresentar o projeto de ampliação do refeitório, da 

cozinha e do recreio coberto do pré-escolar (que foi, também apresentado na Mostra). 

A ampliação prevista duplica a dimensão do refeitório e permite reorganizar as 

diferentes áreas funcionais da cozinha, prevendo-se, também, a substituição de vários 

equipamentos. Globalmente, estima-se um investimento municipal na ordem dos 320 

mil euros. 

Entretanto, decorrerá, em simultâneo, uma outra empreitada, para 

requalificação dos Espaços de Jogo e Recreio dos dois níveis de ensino, com 

beneficiação dos pavimentos e substituição/instalação de novos brinquedos, avaliada 

em cerca de 100 mil euros. 

A escola acolhe, atualmente, quatro centenas de crianças do pré-escolar e 1.º 

ciclo do ensino básico. É um dos maiores e mais modernos centros escolares do 

Concelho mas o tempo e a utilização causam desgaste. Neste momento, estão a ser 

corrigidas algumas patologias relacionadas com infiltrações, remetendo-se uma 

intervenção mais profunda na cobertura para a interrupção letiva do verão. 

 

Mais de 4 milhões de euros em novos projetos para a freguesia 

 

A Biblioteca Municipal de Pinhal Novo acolheu, a 18 de fevereiro, um 

importante momento de contacto e partilha de informação com a população. A Mostra 

de Projetos permitiu dar a conhecer um conjunto de 18 intervenções municipais, em 

preparação ou a iniciar-se, em diversos pontos da freguesia de Pinhal Novo, com 

impacto direto na qualidade de vida das pessoas, nas mais diversas áreas.  

Com o processo de revisão do Plano Diretor Municipal na reta final, o Município 

tem multiplicado esforços no sentido de consolidar a malha dos principais núcleos 

urbanos e reforçar as ligações pedonais e cicláveis. Em Pinhal Novo, pela sua 

centralidade, a promoção da intermodalidade e da mobilidade suave, em torno da 



Semana da Freguesia de Pinhal Novo 2020 | Câmara Municipal de Palmela pág.  5 
 

estação ferroviária, tem sido um dos principais objetivos, a par da criação de mais 

lugares de estacionamento e da melhoria das acessibilidades. Além do espaço 

público, também o saneamento, a rede viária, a cultura, a economia e a educação 

foram contempladas nesta Mostra, que continua patente no átrio da Biblioteca. 

Não foram incluídas neste pacote obras de grande monta já em curso, como a 

Regularização da Ribeira da Salgueirinha e outras realizadas no âmbito do “Eu 

Participo!”, pretendendo-se aqui a apresentação e o esclarecimento da comunidade 

acerca de novos projetos, cujos concursos avançarão em breve, a partir da aprovação 

dos empréstimos para investimento que o Município está a contratualizar. 

No total, estes 18 projetos representam mais de quatro milhões de euros (e 

vários ainda não estão orçamentados), e pretende-se que todos estejam concluídos 

até ao final do mandato: 

Pavimentações 

- Aceiro da Fonte da Prata: investimento estimado em 170 mil euros, consiste 

na pavimentação do arruamento com cerca de um quilómetro. O projeto 

encontra-se em fase final de execução; 

- Rua do Montinhoso (entre a EN252 e a Rua 1.º de Maio): investimento 

estimado em 575 mil euros, prevê a execução de rede de águas, saneamento e 

pluviais onde necessário, bem como a pavimentação desta via estratégica, com 

1,3 quilómetros de extensão, incluindo ciclovia. O projeto está concluído, 

encontrando-se em preparação o concurso para a empreitada; 

- Rua dos Vinhedos: também com projeto concluído e concurso para a 

empreitada em preparação, representa um investimento de 200 mil euros, para 

pavimentação de 580 metros de via, bem como execução de redes de águas e 

drenagem pluvial; 

- Rua dos Ferroviários: este arruamento, com 260 metros de extensão, será 

requalificado por via da substituição da rede de águas, pavimentação e 

drenagem pluvial. O investimento estima-se em 65 mil euros, estando o projeto 

concluído e o concurso para a empreitada em preparação; 

- Aceiro do Miranda: a pavimentação deste aceiro, com 1,1 quilómetros, 

representa um investimento de 165 mil euros; 

- Rua João de Deus: contempla a requalificação e pavimentação do 

prolongamento desta via, contribuindo para consolidar a malha urbana, 

disciplinar o estacionamento e melhorar a imagem da zona. Com investimento 

estimado em 30 mil euros, a intervenção encontra-se em estudo; 

- Rua 1.º de Maio (Quinta do Sobral): a progressiva infraestruturação da Quinta 

do Sobral terá início com a drenagem e pavimentação da Rua 1.º de Maio, em 

projeto; 
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Saneamento 

- Lagoa da Palha: a ampliação da rede de saneamento da Lagoa da Palha, 

iniciada esta semana, implica a construção de uma rede de coletores, com 

cerca de 2.600 metros de extensão, e de uma estação elevatória, para servir 

mais de uma centena de famílias. No conjunto, projeto e obra representam um 

investimento municipal superior a 480 mil euros; 

- Olhos de Água: melhorar a infraestruturação da zona de Olhos de Água é o 

objetivo desta intervenção, que contempla a instalação de esgotos domésticos 

e drenagem pluvial, bem como a beneficiação do pavimento. O projeto estará 

concluído este ano, prevendo-se obra para 2021; 

- Carregueira/Abreu Grande: pretende-se completar a rede de saneamento 

nesta zona, com intervenção nas ruas do Moinho e das Flores, entre outros 

arruamentos. A solução está em estudo e o projeto estará concluído este ano, 

prevendo-se obra para 2021; 

Espaço Público 

- Largo José Maria dos Santos: está em conclusão a primeira fase da 

requalificação do Jardim José Maria dos Santos, que incidiu no Largo, local 

histórico de encontro e celebração da comunidade de Pinhal Novo. A par da 

valorização dos elementos patrimoniais e do regresso ao conceito de “Largo”, 

esta empreitada assenta em preocupações ambientais e de acessibilidade, 

incluindo a substituição do antigo tanque por elementos de água mais 

eficientes, pavimento acessível, renovação da iluminação e mobiliário urbano, 

reforço dos lugares de estacionamento e criação de gare de autocarros (com 

dimensões definidas pela Infraestruturas de Portugal, já que se trata de uma 

estrada nacional). Na segunda fase da requalificação, será tratada a estrutura 

verde e promovida a ligação ao lado sul, em conexão com o Largo da Mitra, 

bem como a efetiva deslocalização da paragem de autocarros dos 

Pinheirinhos. Para a primeira fase, o investimento global foi de 313 mil euros, 

encontrando-se o projeto para a segunda fase em revisão; 

- Largo da Mitra: mais do que um novo parque de estacionamento, com 

disponibilização de cerca de meia centena de lugares, a intervenção neste local 

pretende criar um espaço flexível, ao serviço da comunidade, quer para o 

reforço da intermodalidade, com ligações pedonais e cicláveis à estação 

ferroviária, às ciclovias já existentes em Pinhal Novo e ao Largo José Maria dos 

Santos, quer para acolhimento de eventos que permitam alavancar a vida 

cultural do lado sul da vila. Iluminação, mobiliário urbano, estacionamento para 

pessoas com mobilidade reduzida e a pré-instalação para um posto de 

carregamento de veículos eléctricos são mais alguns dos elementos desta 

empreitada, cujo concurso aguarda apenas a aprovação do projeto de 

iluminação pública por parte da EDP. 
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Cultura 

- Memorial do Arco da Ponte: está em execução um monumento evocativo do 

antigo Arco da Ponte da Rua de Olivença, construído nos anos 30 do século 

passado e desmantelado em 2002, no âmbito da construção da nova estação 

ferroviária. Sendo impossível a sua reconstrução de acordo com o modelo 

original, o Município debateu com a população, em 2019, alternativas para o 

reaproveitamento das pedras e deu sequência aos laços afetivos e simbólicos 

revelados pelas pessoas, quer através de memórias de infância, quer por via 

da forte identidade ferroviária de Pinhal Novo. O desafio para a conceção de 

um memorial ao Arco da Ponte foi lançado aos artistas plásticos do Concelho e 

três deles, Kim Prisu, Pedro Botelho e João Palmela, uniram os seus esforços 

criativos e as suas diferentes sensibilidades artísticas num projeto que 

congrega vários elementos: quatro arcos, duas colunas de pedra, um 

escorrega com um elemento, a figura de uma criança, entre outros. Em 

execução para instalação na Avenida dos Ferroviários, em Val’Flores, esta 

obra tem o valor estimado de 50 mil euros e vem reforçar o catálogo de arte 

urbana do Concelho; 

- “A Estação” Museu Ferroviário: está em curso a musealização do antigo 

edifício da estação ferroviária de Pinhal Novo, construído nos anos 30 do 

século passado. Concluída a obra de adaptação e acessibilidades, está a 

finalizar-se a conceção da exposição, que integra uma coleção de peças 

representativas da história ferroviária de Pinhal Novo e será um ponto-chave de 

memória local. Com um investimento estimado em 120 mil euros, o Museu 

Ferroviário tem abertura prevista para maio deste ano; 

- Monte do Francisquinho: junto a Val’Flores, o Monte do Francisquinho é, 

também, um lugar de memória que virá a afirmar-se como uma nova 

centralidade cultural e associativa para a zona sul de Pinhal Novo. Além do 

ninho associativo que já ali começou a nascer, com a instalação do Núcleo de 

Pinhal Novo da Liga dos Combatentes e do Motoclube de Pinhal Novo, a 

requalificação do Monte trará novas valências (respostas sociais, gabinete de 

apoio à vítima, gabinetes de trabalho para outras associações e entidades, 

uma pista de skate, espaços de apoio e de lazer, etc.). Destaque para a 

construção do primeiro módulo de um pavilhão multiusos, com capacidade 

inicial para 400 pessoas e preparado para crescer. Em fase de 

desenvolvimento do projeto, esta intervenção está orçada em 948 mil euros; 

Atividades Económicas 

- Qualificação do Mercado de Produtores de Pinhal Novo: melhorar as 

condições de conforto para vendedores e clientes do chamado “Mercado da 

Reforma Agrária” é o objetivo desta intervenção, estimada em 100 mil euros, 

que criará novas zonas de ensombramento, gare para contentores de resíduos 

e uma nova forma de circulação no espaço, disciplinando, também, o 

estacionamento; 

- Incubadora de Empresas de Pinhal Novo: localizada na Quinta do Pinheiro, 

esta Incubadora de Empresas contribuirá para apoiar e dinamizar a atividade 
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de micro e pequenas empresas locais, favorecendo um ecossistema de 

inovação e colaboração. A adaptação e o equipamento estão orçados em 30 

mil euros, dotando o espaço de seis salas individuais de trabalho, uma sala de 

cowork com seis postos de trabalho, uma sala de reuniões, um espaço aberto e 

zonas comuns de apoio. Face à confirmação de que a DLBC não contempla 

financiamento para infraestruturas, o Município decidiu avançar com 

financiamento próprio. 

Educação 

- Beneficiação da Escola Básica Zeca Afonso, Pinhal Novo: a intervenção 

prevista, orçada em cerca de 320 mil euros, inclui ampliação do refeitório para 

o dobro e requalificação das diferentes áreas funcionais da cozinha, bem como 

deslocação e ampliação do recreio coberto do pré-escolar. Irá decorrer, em 

simultâneo, outra empreitada para qualificar os Espaços de Jogo e Recreio do 

pré-escolar e do 1.º ciclo. 

 

Lusoverde embeleza o Concelho há duas décadas 

 

O programa de visitas à freguesia, na companhia da comunicação social, 

decorreu durante a manhã de dia 19 e teve início na empresa Lusoverde – Centro de 

Jardinagem, de Jorge Espírito Santo. 

Esta empresa familiar, criada em 1998, está nas atuais instalações há dez anos 

e dedica-se à venda direta de plantas ornamentais de exterior e interior, relva tapete, 

pedras ornamentais e diversos tipos de vasos, entre outros materiais essenciais à 

criação e conservação de espaços verdes bonitos e cuidados. É, também, 

especializada na instalação e manutenção de sistemas de rega automatizada e na 

construção e manutenção de jardins. 

Com oito trabalhadoras/es e uma faturação anual que atingiu, em 2019, um 

milhão de euros, a Lusoverde surpreende quem visita a enorme estufa pela 

diversidade e qualidade de plantas e peças decorativas para jardim, selecionadas um 

pouco por todo o mundo – uma vantagem estratégica e competitiva que permite atrair 

clientes de várias nacionalidades e alavancar o modelo de negócio. 

 

Bioespantalho promove saúde e sustentabilidade 

 

 Na zona sul de Pinhal Novo, junto à estação ferroviária, a mercearia biológica 

certificada Bioespantalho é a concretização de um sonho de Lina Domingues, desde 

sempre empenhada na promoção de modos de vida mais naturais, sustentáveis e com 

saúde. 
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 A proprietária resolveu aplicar os seus conhecimentos na área da alimentação 

e produtos dietéticos neste projeto, que veio responder a uma necessidade 

identificada na freguesia e no Concelho, num momento em que as famílias estão cada 

vez mais despertas para estes conceitos. 

A loja funciona desde 2017 e disponibiliza produtos de mercearia de comércio 

justo e hortofrutícolas produzidos em modo biológico, sempre que possível, na região - 

legumes, frutas e aromáticas frescas certificadas - bem como produtos embalados e a 

granel. Produtos de higiene, cosméticos e detergentes vegan, equipamentos de 

cozinha – germinadores, desidratadores, iogurteiras, máquinas para a preparação de 

bebidas vegetais, etc. – e livros são mais algumas das propostas que é possível 

encontrar nesta mercearia, que disponibiliza, ainda, um pequeno espaço infantil e faz 

entregas ao domicílio. 

 

Centro Hípico Quinta do Rei aposta na formação de qualidade 

 

A equitação é uma modalidade que conta com cada vez mais praticantes no 

Concelho de Palmela, território que apresenta natural apetência e excelentes 

condições para o desenvolvimento deste setor de atividade. 

Em Arraiados, paredes-meias com o Museu da Música Mecânica, o Centro 

Hípico Quinta do Rei é fruto de um gosto pessoal de Luís Cangueiro e aposta na 

formação de qualidade, certificada, proporcionando aulas de equitação, da iniciação à 

formação superior, e para quem pretende prosseguir para competição, no âmbito da 

Dressage. 

Inaugurado em 2001, este Centro tem picadeiros interior e exterior, 24 boxes e 

uma sala de convívio, e é procurado por muitas pessoas de outros Concelhos da 

região. Cerca de 70% das/os alunas/os têm idades compreendidas entre os 5 e os 18 

anos, e 52% são provenientes de outros Concelhos da Península de Setúbal.  

O espaço acolhe, também, eventos de grupo, festas de aniversário e 

experiências que fazem as delícias de quem se sente fascinado pela imponência do 

cavalo. A associação da equitação à promoção turística resulta num produto muito 

procurado, que está a acrescentar valor às zonas rurais do Concelho. 

 

Pinhal Novo em obra(s) 

 

Durante a manhã de quarta-feira, além do contacto com várias empresas 

locais, foi possível visitar, com a comunicação social, um conjunto de intervenções de 

vulto que já estão no terreno e os locais onde se concretizarão alguns dos múltiplos 

projetos apresentados, a arrancar em breve.  
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 No Aceiro da Fonte da Prata, na zona da Fonte da Vaca, foi possível 

perceber o traçado da obra de pavimentação que ali vai acontecer este ano. 

Já no Largo da Mitra, foi apresentado o conceito do projeto, ao nível da 

promoção da intermodalidade e da interligação. Não se trata, apenas, de uma nova 

bolsa de estacionamento mas de um espaço flexível, que vai contribuir para refrescar 

a face daquela zona mais antiga e definir novos usos. 

Em percurso pela Urbanização de Val’Flores (que ao longo dos anos que 

passaram desde o seu abandono pelo promotor, foi por várias vezes vandalizada), foi 

possível apreciar o investimento público e privado que está a alavancar a zona. O 

Município tem feito um esforço, com recurso às garantias bancárias do loteamento 

(que estão a terminar), para repor as infraestruturas em falta ou destruídas, em 

resposta à crescente dinâmica urbanística. Em 2019, lançou duas empreitadas, de 230 

e 270 mil euros, encontrando-se esta última em franco desenvolvimento.  

Neste eixo, a visita seguiu pelo Monte do Francisquinho para reconhecer o 

espaço onde vai nascer o projeto de respostas socioculturais e o pavilhão multiusos, 

bem como o terreno que o Município cedeu à Orquestra Nova de Guitarras para 

instalar a sua sede, escola de música e conservatório. Estes equipamentos vêm 

consolidar a zona e reforçar a sua atratividade.  

A intervenção de Regularização da Ribeira da Salgueirinha era ponto de 

paragem obrigatória e foi possível observar duas frentes de obra, que permitiram 

perceber a complexidade desta obra titânica, que tem de responder a diversas 

recomendações e constrangimentos de natureza ambiental e de engenharia. A 

empreitada está a avançar em bom ritmo e deverá estar concluída no próximo ano. 

Na Lagoa da Palha, a comitiva passou nos espaços onde decorre, já, a 

ampliação da rede de saneamento, e na Quinta dos Farias, outro loteamento onde o 

Município está a intervir, em substituição do promotor, tendo sido recentemente 

adjudicado o projeto de execução do Sistema Elevatório de Águas Residuais 

Domésticas – obra que permitirá, depois, fazer a ligação à rede municipal de esgotos, 

deste loteamento, bem como de outras edificações já existentes no Bairro do 

Pinheiro Grande. Nesse bairro, foram apreciadas as obras em desenvolvimento, que 

incidem na infraestruturação de três arruamentos, com saneamento, remodelação da 

rede de águas e pluviais. 

A visita terminou no Jardim José Maria dos Santos, cujas obras da primeira 

fase estão em fase de conclusão. Este espaço nobre da vila está, hoje, melhor 

preparado para ser a “sala de visitas” por excelência de Pinhal Novo e acolher, com 

qualidade e conforto, os múltiplos eventos que marcam a vida comunitária da 

freguesia, devolvendo-lhe o conceito de “Largo” onde, ao longo da história de Pinhal 

Novo, sempre tudo aconteceu.  
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Município faz diagnóstico das instalações da EB 2, 3 José Maria dos Santos  

 

O Presidente da Câmara, o Vereador Adilo Costa e técnicas/os municipais 

estiveram na EB 2, 3 José Maria dos Santos, sede do agrupamento com o mesmo 

nome, no dia 19 de fevereiro, para uma visita que teve como mote a descentralização 

de competências na área da Educação. 

Prevê-se que a descentralização de competências da Administração Central 

para os Municípios, em diversas áreas de trabalho, venha a ocorrer, de forma 

obrigatória, a 1 de janeiro de 2021 – apesar de notícias recentes darem conta de um 

possível adiamento nos campos da Educação e da Saúde, direitos inalienáveis das 

pessoas e que merecem, no entender do Município, uma visão e uma estratégia 

globais, que não acentuem, ainda mais, as desigualdades regionais.   

Recebida pela direção da escola, a comitiva teve oportunidade de analisar as 

condições atuais das instalações e do equipamento deste estabelecimento de ensino e 

de identificar necessidades e problemas, parte essencial do trabalho de diagnóstico 

em curso, para aferir o “estado da arte” no conjunto de escolas atualmente sob 

responsabilidade do Estado Central e que virão a ter gestão municipal dentro de um 

ou dois anos. 

As verbas a transferir para os Municípios para assegurar a conservação e 

manutenção anual das escolas de 2.º e 3.º ciclos e secundárias, de acordo com a 

legislação, são claramente insuficientes, além das consideráveis obras de 

beneficiação que os edifícios necessitam e que deveriam ser asseguradas pela tutela 

antes da transferência. Uma transferência forçada, que vem colocar nas autarquias o 

ónus e o descontentamento das populações por problemas que se arrastam há vários 

anos. 

 

Via variante à EN 252 é urgente! 

  

Durante a semana dedicada à Freguesia de Marateca, em janeiro, o Município 

de Palmela conseguiu a assunção de um importante compromisso por parte da 

Infraestruturas de Portugal, relativo à desclassificação e beneficiação de um troço da 

EN 5 no centro da aldeia de Águas de Moura. O reforço desta relação institucional tem 

sido considerado estratégico por parte do Município, que convidou a equipa a visitar, 

também, Pinhal Novo, durante a respetiva semana da Freguesia, para apresentar in 

loco o conjunto de constrangimentos e necessidades que têm vindo a ser transmitidos 

ao longo dos anos. 

 Na reunião de trabalho, que decorreu a 20 de fevereiro, na Junta de Freguesia 

de Pinhal Novo, o Município voltou a insistir na urgência de concretizar uma via 

variante à EN 252, em Pinhal Novo, alertando para a enorme pressão de tráfego que 

se faz sentir, hoje, sobre a localidade, e mostrou-se disponível para assumir a gestão 
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do troço da nacional que atravessa o coração da vila, mediante desclassificação, mas 

apenas depois da construção da variante.  

Foram, também, assinalados alguns pontos nevrálgicos no que respeita a 

sinistralidade rodoviária e analisados dossiês relativos a intervenções previstas ou em 

estudo, designadamente: 

 - Rotunda na EN 252 com a Rua do Vale do Alecrim/Rua do Montinhoso 

(entrada do Parque Industrial Vale do Alecrim); 

- Alteração da Rotunda na EN 252, com o CM 1029, Rua Gago Coutinho e 

Sacadura Cabral e Rua 25 de Abril, que terá uma nova entrada para a Unidade 

Comercial; 

- Rotunda no designado triângulo dos Pinheirinhos; 

- Semaforização no cruzamento com a Rua 1.º de Maio e a Av.ª Natália Correia 

(Urbanização Vila Serena); 

- Requalificação do pavimento e reforço da sinalização horizontal no troço que 

atravessa o Pinhal Novo. 

A equipa técnica das Infraestruturas de Portugal, após a reunião, visitou os 

locais com o Município e Junta de Freguesia, mostrou-se recetiva e comprometeu-se a 

analisar as pretensões do Município. 

 Recorde-se que a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, uma Moção 

intitulada “Pela construção de uma variante à EN 252”, apresentada pelos eleitos da 

CDU na reunião pública descentralizada de 19 de fevereiro. No documento, o 

Município reitera a necessidade e a urgência da construção da variante revindicada há 

mais de 20 anos. Além da intensidade do tráfego dentro da localidade, as ligações 

intermodais em Pinhal Novo e o desenvolvimento industrial da região são motivos que 

justificam plenamente a construção desta via, que está prevista em PDM. Uma 

solução de fundo torna-se ainda mais premente, considerando a possível construção 

de um aeroporto internacional na base aérea do Montijo, com anunciadas ligações a 

Lisboa via estação ferroviária do Pinhal Novo. 

 

Município relança reflexão sobre mundo associativo 

 

 À semelhança do que tem sido prática do Município, a Semana dedicada a 

Pinhal Novo privilegiou um momento de encontro e diálogo com o movimento 

associativo sociocultural da freguesia, procurando reforçar os laços e as sinergias 

desta importante rede, que tem um papel insubstituível na comunidade.  

 Na ocasião, que contou com a participação do Presidente da Junta de 

Freguesia, do Vereador Luís Miguel Calha e do Presidente da Câmara, o Município 

sublinhou a forte relação de parceria e a tradição de participação cívica e comunitária 

desta freguesia, que não se esgota nas questões de gestão do dia-a-dia e deve ser 
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transposta para uma reflexão partilhada sobre o momento atual da cultura, das artes, 

do desporto e sobre novas formas de qualificação e desenvolvimento do setor. 

 Os principais instrumentos orientadores da estratégia e do relacionamento 

entre a autarquia e o movimento associativo – os Programas Municipais de Cultura, os 

Programas de Desenvolvimento Desportivo e o Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo – têm alguns anos e a constante alteração das dinâmicas nestas áreas 

justificam uma reflexão mais aprofundada, com vista à sua revisão. O encontro 

permitiu, já, lançar o debate, que terá continuidade nos próximos meses e merecerá o 

agendamento de um conjunto de reuniões públicas. 

  

 


