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Distribuição gratuita

Feira Medieval honra História Local (p. 11) Comunidade Educativa em festa (centrais)

Novos investimentos concretizados no concelho
A Ecopista de Pinhal Novo (em cima), a rotunda no cruzamento da EN379 com S. Julião e a Estrada do Cemitério, em Palmela, 
o caminho paralelo à ferrovia, em Fernando Pó, o centro comunitário de Águas de Moura e a reposição dos equipamentos no 
sobral da Quinta do Anjo ilustram algum do extenso trabalho desenvolvido nos últimos meses, em diversas frentes. (p. 4 a 7)
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Palmela exige homologação 
dos ACEEP
O Tribunal Administrativo de Lisboa acolheu favoravel-
mente uma ação interposta pelo Município de Palmela 
contra o Ministério das Finanças, intimando-o a prestar 
informação relativa ao parecer produzido pelo Conselho 
Consultivo da Procuradoria Geral da República sobre o en-
quadramento legal da intervenção do Governo nos Acor-
dos Coletivos de Entidade Empregadora Pública (ACEEP) 
das autarquias locais. O parecer, solicitado pelo Minis-
tério das Finanças em fevereiro - tendo o Ministro-Ad-
junto e do Desenvolvimento Regional, Poiares Maduro, 
assumido publicamente que o Governo agiria em função 
das conclusões desse documento – terá sido emitido em 
maio (de acordo com a comunicação social), mas não foi 
tornado público nem o Governo dá sinais de inverter a 
decisão tomada em fevereiro, de recusa de homologação 
dos cerca de 200 ACEEP celebrados com os sindicatos 
pelas autarquias.
Exige-se que seja divulgado o teor do parecer e que seja des-
bloqueada a entrada em vigência dos acordos já celebrados, 
que, entre outros benefícios para os trabalhadores das autar-
quias, permitirão fixar o horário de trabalho nas 35 horas.

Oficiais da Marinha homenagearam
Hermenegildo Capelo 
A vila de Palmela recebeu, no dia 18 de setembro, uma cerimónia simbólica, dedicada ao 
Vice-Almirante Hermenegildo Capelo e promovida pelos alunos do Curso de Oficiais de 
1964, no âmbito das comemorações dos seus 50 anos de entrada para a Escola Naval. Com o 
apoio do Município, os oficiais descerraram uma placa evocativa a Hermenegildo Capelo – 
patrono do Curso de Oficiais - na rua com o mesmo nome, junto ao Largo do Terreiro.
Destacado explorador do continente africano, Hermenegildo Capelo nasceu em 1841 no 
Castelo de Palmela e é uma das figuras históricas de maior relevo do nosso concelho. 

Fundo de Apoio Municipal retira 1.759.787,30 euros a Palmela 
A Moção, apresentada pelos Eleitos da maioria CDU na Câmara Municipal de 
Palmela, a propósito do Fundo de Apoio Municipal, recebeu o voto contra do 
vereador do PSD e a abstenção dos vereadores do PS. A votação surpreendeu a 
maioria, já que o FAM se constitui como um documento extremamente gravoso 
para os Municípios e, em particular, para o concelho de Palmela, quer na sua 
génese política - pelo desequilíbrio entre a comparticipação exigida aos Muni-
cípios e ao Governo e pela grave ingerência na gestão de quem necessitar de re-
correr a este fundo - quer pelas medidas concretas que apresenta e pelo esforço 
financeiro que representará, contribuindo para desequilibrar quem, apesar das 
dificuldades, mantém, ainda, uma situação financeira estável. 
Em concreto, a contribuição exigida a Palmela cifra-se nos 1.759.787,30 
euros, distribuídos em sete tranches anuais. Este valor inesperado, a dis-
ponibilizar já a partir de 2015, onerará o Orçamento Municipal com uma 
despesa adicional, que condicionará a capacidade de investimento do Muni-
cípio nos próximos anos, com repercussões para os serviços prestados, para 
as obras e projetos a inscrever nas Grandes Opções do Plano e, consequen-
temente, para a qualidade de vida das populações.
A ajuda aos Municípios com problemas financeiros é importante e, para tal, a 
maioria CDU apresentou um pacote de medidas, mais eficazes e com menos 
condicionantes, que se constituem como alternativas sérias a este Fundo.

Assim, a autarquia deliberou:

«1. Recusar liminarmente o conteúdo da Proposta de Lei 232/XII, na medi-
da em que não assegura a justa repartição dos encargos entre os Municípios e 
o Governo, contrariando os interesses dos territórios e das suas comunidades, 
constitui uma grave ingerência na gestão municipal e põe em risco a estabili-
dade de Municípios com situação financeira equilibrada, num esforço, embora 
solidário, desproporcional e desajustado às suas possibilidades e responsabili-
dades no campo da coesão social nacional;

2. Reivindicar a negociação séria e plural com os Municípios de medidas de re-
equilíbrio financeiro, em respeito pela autonomia do Poder Local Democrático, 
pelo serviço público de qualidade e pelos direitos das populações.

3. Exigir a alteração da Lei das Finanças Locais, de modo a assegurar:
- a defesa da recuperação da capacidade financeira dos Municípios;
- a reposição da autonomia administrativa e financeira, de acordo com a 
Constituição;
- o aperfeiçoamento de instrumentos de saneamento financeiro já existentes 
e a discussão de propostas já apresentadas».

O OP teve início em Quinta do Anjo, a 13 de outubro, com casa cheia e uma ses-
são de trabalho muito participada, em que os munícipes tiveram oportunidade 
de aprofundar vários projetos em desenvolvimento no concelho - caso do “(A)
Gente do Bairro” ou do projeto dinamizado com as crianças das nossas escolas, 
“Poder Local. Eu Conheço, Eu Participo!”– de analisar a evolução da receita e 
da despesa nos últimos anos e de conhecer a proposta de Orçamento 2015, no 
valor de 39 milhões de euros, e GOP 2015-2017. No espaço destinado à parti-

cipação dos munícipes, foram muitas as sugestões e o alertas - um contributo 
valioso para a ação da autarquia, que esclareceu dúvidas e anunciou interven-
ções previstas. Os cidadãos podem fazer chegar as suas opiniões e identificar 
áreas de intervenção e investimentos prioritários, através do preenchimento dos 
questionários e fichas de projeto, disponíveis até 21 de outubro nas Juntas de 
Freguesia e nos balcões de atendimento da Câmara Municipal. 
Consulte o calendário de reuniões em www.cm-palmela.pt.
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O Boletim que agora vos chega às mãos é um bom exemplo da grande 
diferença entre a nossa intervenção e da administração central, neste 
território. Aqui damos conta do investimento que a Câmara Munici-
pal tem feito nas áreas da sua responsabilidade – nas cinco fregue-
sias do concelho. E damos a conhecer as nossas posições face ao não 
cumprimento dos compromissos assumidos por parte do governo.
Concluímos um ano de mandato e, tendo consciência de que have-
rá sempre muito mais a fazer, não podemos deixar de sublinhar o 
que cumprimos do nosso programa de trabalho, o que investimos 
para além dele e o que todos os dias acrescentamos à nossa ativi-
dade para melhorar as condições de vida dos nossos munícipes.
Mais de um milhão e duzentos mil euros estão a ser investidos em 
conservação e pavimentação de estradas e caminhos e iniciámos 
a construção da rotunda na EN 379, à entrada de Palmela, que 
se refletirá positivamente no ordenamento do trânsito e na segu-
rança rodoviária.
No domínio da educação, para além das obras de beneficiação 
feitas pela Câmara Municipal ou através de verbas descentrali-
zadas para as Juntas de Freguesia, investimos mais de 2 milhões 
de euros na alimentação e transportes escolares e apoios sociais 
e retomámos um projeto muito acarinhado pela comunidade es-
colar – o Aprender a Nadar!
E na Cultura, temos todos os dias provas da vitalidade do nosso 
movimento associativo e dos agentes culturais que apoiamos e de 
quem somos parceiros. A Feira Medieval no Castelo de Palmela 
constituiu, apesar do mau tempo, um êxito que queremos repetir.
Face à dinâmica do nosso concelho e ao seu crescente desenvolvi-
mento, não podemos deixar de reivindicar o que, sendo uma res-
ponsabilidade da administração central, é fundamental para a vida 
dos nossos munícipes. E, por isso, reagimos com indignação à falta 
de assunção dos seus compromissos da construção de centros de 
saúde e reforço de médicos, à instalação do destacamento territo-
rial de Palmela da GNR. Como não podemos, também, deixar de 
estar solidários com os trabalhadores do município contra o corte 
de direitos e salários e de exigir os recursos humanos necessários 
à multiplicidade de serviços que prestamos.Torna-se, por tudo isto, 
ainda mais injusto que o nosso município tenha que contribuir para 
um Fundo de Apoio Municipal (FAM), criado pelo governo, para 
socorrer autarquias em dificuldades, ignorando o enorme esforço 
financeiro que fazemos para manter as contas equilibradas.
Palmela é um bom exemplo e acreditamos que o Orçamento Par-
ticipativo que agora retomamos é um momento de extrema im-
portância para prestar contas à população das cinco freguesias e 
ouvir contributos para os próximos anos. Por isso, é importante 
a participação de todos!

O Presidente da Câmara
Álvaro Manuel Balseiro Amaro

Extensão de saúde Pinhal Novo Sul 

Municipio rejeita chantagem do governo 
A Câmara Municipal de Palmela aprovou, na reunião pública de 17 de setembro, duas 
moções nas quais se rejeita que o Ministério da Saúde faça depender a construção 
da Unidade de Saúde de Cuidados Personalizados (USCP) de Pinhal Novo Sul e o 
reforço de médicos no concelho da comparticipação financeira da autarquia. A moção 
pela construção urgente da USCP de Pinhal Novo Sul foi aprovada por unanimidade, 
enquanto a posição pelo reforço urgente do número de médicos de família no conce-
lho foi aprovada por maioria, com a abstenção do Vereador Paulo Ribeiro, do PSD.
Na Moção, o Município exige a construção do novo equipamento de saúde, 
nos termos do acordo celebrado em 2008 – que obrigava o governo a concluir a 
obra num prazo de dois anos - e rejeita o princípio da necessidade proposta de 
comparticipação financeira, reafirmando, no entanto, a sua postura de coopera-
ção institucional, expressa, já, não só através da cedência de terreno, mas tam-
bém da disponibilidade para lançar a empreitada, fiscalizar a obra e proceder ao 
arranjo e manutenção dos espaços exteriores.
Além da falta de instalações, a necessidade de reforço dos médicos de família 
preocupa o concelho e a região. Ao abrigo do recente acordo restabelecido entre 
os estados português e cubano, a ARSLVT disponibilizou dois médicos cubanos 
para reforçar o corpo clínico do Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida 
(Palmela, Setúbal e Sesimbra), em especial, para a freguesia de Pinhal Novo, que 
regista o maior número de utentes sem médico de família. No entanto, a ARSL-
VT contactou as Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, no sentido de fazer 
depender esse reforço da assunção, por parte autarquias locais, dos encargos com 
o arrendamento de habitação para os médicos. A Câmara Municipal de Palmela 
recusou a proposta, a par de outras autarquias da região, sendo informada de se-
guida de que os profissionais de saúde foram colocados noutros agrupamentos de 
Lisboa e Vale do Tejo. Na moção, o Município repudia o que intitula de «inacei-
tável chantagem e de violação da Constituição da República», numa tentativa de 
atribuir aos Municípios encargos de acordos da responsabilidade do Governo, e 
reclama a colocação dos profissionais de saúde em falta no concelho de Palmela.
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Trabalhos de recuperação da circular norte da Autoeuropa.

Nova ligação serve 
urbanização do Outeiro
A Câmara Municipal de Palmela concluiu a ligação de 
uma nova conduta de água ao reservatório do Castelo, 
trabalhos adjudicados pelo valor de 6.000 euros que pas-
sou a abastecer a urbanização do Outeiro.

Equipamentos de água mais eficientes
A Câmara Municipal de Palmela concluiu, em julho, um conjunto de intervenções, em vários 
pontos do concelho, com o objetivo comum de melhorar os equipamentos eletromecânicos 
afetos aos sistemas de águas no concelho, tornando-os mais eficientes, quer do ponto de vista 
do seu funcionamento, quer dos consumos energéticos. A maior parte destas beneficiações foi 
realizada internamente, pelas equipas municipais.  

Estação de Tratamento de Água de Vale 
do Alecrim com novo grupo de elevação
A Estação de Tratamento de Água de Vale do Ale-
crim, em Pinhal Novo, conta com um novo gru-
po de elevação, de eixo horizontal, no valor de 
6.136,47 euros (IVA incluído). Foi, também, subs-
tituída a válvula de seccionamento instalada na tu-
bagem de aspiração, que se encontrava avariada.

Beneficiação da Estação Elevatória de Águas Residuais de Cabanas
A Estação Elevatória de Águas Residuais (EEAR) situada na Av.ª Visconde de Tojal (EN 379), em 
Cabanas, foi alvo de beneficiação, na sequência das obras de remodelação da Passagem Hidráulica 
situada na EN 379, realizadas, recentemente, pela empresa Estradas de Portugal. Os trabalhos na 
EEAR consistiram na beneficiação da estrutura interna (construção civil), substituição das tubagens 
e acessórios (grelha de retenção de sólidos, tubagem de compressão, guias, curvas e correntes), 
manutenção dos grupos eletrobomba submersíveis e instalação de quadro elétrico recondicionado. 

Poupanças significativas com o projeto VAGB 
Através do projeto VAGB - Variadores, Arrancadores, Gestão e Baterias - iniciado em 2012, no con-
celho de Palmela, foram implementadas medidas de eficiência energética em algumas estações de tra-
tamento de água e estações elevatórias. A Câmara Municipal beneficiou da candidatura realizada em 
parceria pela ENA - Agência de Energia e Ambiente da Arrábida e pela AMES - Agência Municipal 
de Energia de Sintra, tendo sido instalados arrancadores suaves, variadores de velocidade e baterias 
de condensadores, com a finalidade de reduzir a fatura energética associada à captação, tratamento, 
elevação e distribuição de água de abastecimento público. O projeto teve um custo total de 107.500 
euros, sendo 70% do valor financiado a fundo perdido e 30% investido pela autarquia. Nos primeiros 
seis meses de funcionamento, registou-se uma poupança na ordem dos 33 mil euros.

Diretiva da EU sobre água potável

Câmara de Palmela 
apresentou contributo
 A Diretiva Água Potável (diretiva 98/83/CE) tem como 
objetivo proteger a saúde humana dos efeitos nocivos 
resultantes de uma eventual contaminação, garantindo 
que a água da torneira seja salubre e limpa. 
Neste âmbito, a Comissão Europeia lançou uma consulta 
pública sobre esta diretiva, com vista a melhorar o aces-
so na União Europeia a água potável de qualidade deno-
minada iniciativa de cidadania europeia «Right 2Water». 
A Câmara Municipal de Palmela deu já o seu contributo 
nesta matéria na qualidade de Entidade Gestora.

Município lança empreitada de limpeza 
de linhas de água do concelho
A Câmara Municipal de Palmela tem em curso uma empreitada de limpeza de linhas de água, nos 
troços da sua responsabilidade. A empreitada anual, no valor de 11.746 euros, pretende favorecer a 
drenagem das águas e o controlo preventivo das cheias, e promover a biodiversidade no concelho.
O conjunto de trabalhos de manutenção e regularização compreendem limpeza, desobstrução, re-
moção de materiais, desassoreamento e, em alguns casos, proteção com material de enrocamento. 
São consideradas prioritárias intervenções nas linhas de água situadas em meio urbano, nomeada-
mente, na Baixa de Palmela, Lagoinha, Vale de Touros, Pinhal Novo, Venda do Alcaide, Quinta do 
Anjo, Cabanas, Olival do Corvo, em Aires, e Camarral, na Volta da Pedra, entre outros.
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Freguesia de Quinta do Anjo servida 
por nova opção de transporte público
A nova carreira que liga a aldeia de Quinta do Anjo, a Estação Ferroviária da Penalva e os Bairros 
Alentejano e dos Marinheiros, desenvolvida, em parceria, pela empresa Transportes Sul do Tejo 
e pela Câmara Municipal de Palmela, com o apoio da Fertagus veio dar resposta a um anseio 
antigo da população, defendido pelo Município em sede do Conselho Local de Mobilidade. 
Fernando Epifânio, dos TST, sublinhou a importância da obra concluída, recentemente, 
pelo Município, na chamada Estrada da SETCOM, para a concretização deste projeto, que 
aposta na intermodalidade, e que se prolongará, em modo experimental, até 31 de dezem-
bro, dependendo a sua continuidade do sucesso junto da população.
O Presidente da Câmara lembrou que se trata de «algo que procurávamos concretizar há 
alguns anos», tendo já decorrido várias experiências, e enfatizou a importância da utiliza-
ção deste circuito pelas populações, que tanto o reivindicaram, para que o projeto possa 
consolidar-se e se afirme como um hábito quotidiano, «evitando despesas suplementares, 
evitando o uso do veículo individual, que é, de facto, mais dispendioso e mais poluente». 
Para o Presidente, «todas as políticas, desde as europeias às nacionais, às locais, têm que 
estar concertadas, no sentido de se construir uma mobilidade urbana mais sustentável, 
com hábitos de vida saudáveis, com reflexos muito positivos no ambiente, e portanto, 
isto é uma obrigação de todos os setores da sociedade, de todos os poderes públicos, das 
entidades privadas, das empresas – que também têm que pensar da mobilidade dos seus 
trabalhadores, e dos cidadãos, que têm que fazer esta revolução e esta mudança.»
O horário de circulação dos autocarros será, ainda sujeito, a ajustes, por parte da ope-
radora de transportes.

Mais um passo na rede municipal
de percursos cicláveis

Ecopista de Pinhal Novo 
dá vida a antigo ramal 
Com uma extensão de 1,6 quilómetros, a ecopista ocupa o 
espaço do antigo ramal ferroviário do Montijo, desativado 
desde 1984, e pode ser percorrida a pé ou de bicicleta. 
Trata-se de uma intervenção no valor de 350 mil euros, re-
presentativa do investimento que a autarquia tem vindo a 
efetuar na promoção da mobilidade sustentável. 
Na abertura simbólica da ecopista, o Presidente da Câmara 
Municipal de Palmela, Álvaro Balseiro Amaro, sublinhou a  
importância da concretização deste compromisso, «um espaço 
há muito desejado por todos», e adiantou que o projeto de liga-
ção da ecopista ao concelho do Montijo está concluído, consti-
tuindo a segunda fase desta intervenção. 
A ecopista liga, a sul, com a ciclovia de Val´Flores e, a nor-
deste, com a ciclovia de Vila Serena, sendo intenção da Câ-
mara ligar esta última ao percurso ciclável da Rua Infante 
D. Henrique, fechando o anel ciclável de Pinhal Novo.
Esta obra, que contribuiu para valorizar aquela zona, atra-
vés de um arranjo paisagístico, surge no âmbito de um pro-
tocolo celebrado entre o Município e a REFER.
Com a adesão de Palmela  à Rede “Cidades e Vilas de Ex-
celência”, o município está a trabalhar no Projeto “Mobili-
dade Ciclável e Pedonal”, para aprofundamento do estudo e 
desenvolvimento da rede de vias cicláveis e pedonais.

Entre 16 e 22 de setembro, a Câmara Municipal de Palmela associou-se às co-
memorações da Semana Europeia da Mobilidade - este ano, com o tema “As 
nossas ruas, a nossa escolha” - com um conjunto de atividades que tiveram-
como objetivo central sensibilizar para o impacto que as opções individuais 
de mobilidade têm na comunidade, ao nível do Ambiente, Saúde e Economia.
O programa comemorativo pretendeu encorajar os cidadãos a conhecer e 
utilizar meios de transporte alternativos, optando por deslocações de bici-
cleta, a pé, partilhando viaturas ou o transporte público.
A autarquia e os TST (Transportes Sul do Tejo)  implementaram um circuito 
experimental que liga as localidades de Quinta do Anjo, Bairros dos Mari-
nheiros e Alentejano, à Estação Ferroviária da Penalva. (texto acima)
Neste período, o Circuito Urbano de Pinhal Novo ofereceu títulos de trans-
porte em troca da entrega de Óleos Alimentares Usados (OAU) e o auto-

carro do Centro Histórico da Vila de Palmela, bem como outras viaturas 
municipais de transporte escolar e da vereação, foram movidos a biodiesel, 
produzido a partir de óleos alimentares usados recolhidos no concelho.
No dia 19, os trabalhadores da autarquia foram, mais uma vez, encoraja-
dos a deslocar-se de bicicleta, a pé, de transporte público ou através de 
carpooling para o local de trabalho.
No dia 21, a Câmara promoveu o workshop e passeio de bicicleta urbano 
“De bicicleta na Vila”, iniciativa que pretendeu dotar os participantes de 
informação importante relativa às alterações ao Código da Estrada dirigi-
das aos ciclistas, bem como de conhecimentos de reparação da manuten-
ção básica da bicicleta. 
Ainda no dia 21, a nova Ecopista de Pinhal Novo foi inaugurada, com uma 
caminhada que reuniu muitos participantes (texto acima).

“As nossas ruas, a nossa escolha”

Semana Europeia sensibilizou para opções individuais de mobilidade
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“2 (de)mãos por Palmela” 

Voluntários contribuem 
para Centro Histórico 
mais atrativo
A primeira edição do projeto “2 (de)mãos por Palme-
la”, promovida nos dias 5 e 12 de julho pela Câmara 
Municipal, com o apoio da Hempel e da Junta de Fre-
guesia de Palmela, foi um sucesso. Com o envolvi-
mento de vários voluntários, que trocaram o fim de 
semana pela ação cívica, em prol do espaço que é de 
todos, foi possível deixar o Centro Histórico ainda 
mais bonito e atrativo. O Largo de S. João, o Largo 
D’El Rei D. Afonso Henriques e o Largo da Boavista 
foram alguns dos espaços privilegiados por este pro-
jeto de participação cidadã, que envolve voluntários, 
mecenas e a população, em geral. Também no âmbi-
to do “2 (de)mãos por Palmela”, os associados dos 
Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores do 
Município uniram esforços, a 16 de agosto, para dar 
uma nova cara ao edifício sede, localizado junto aos 
Paços do Concelho – também alvo de obras de re-
qualificação, numa iniciativa da Câmara Municipal. 
Estes trabalhos tiveram grande impacto na melhoria 
da conservação e imagem do Largo do Município, de 
grande centralidade e interesse turístico.

Obras de conservação 
do Mercado 
de Palmela avançam
Está a decorrer a empreitada de conser-
vação do Mercado Municipal de Palme-
la. Esta intervenção, com o valor base 
de 19.230,34 euros (+IVA), melhorará o 
funcionamento daquele espaço comer-
cial e as condições de trabalho dos ope-
radores e funcionários municipais que 
ali prestam serviço.
Esta empreitada - que contribuirá para 
que o espaço fique mais apelativo aos 
consumidores - integra  a limpeza e 
selagem de todo o sistema de drena-
gem de esgotos, a colocação de novos 
tapetes no piso junto das entradas, a 
implementação de um sistema de es-
coamento de águas das caixas dos ta-
petes, a limpeza de todas as zonas  aé-
reas (incluindo a quadrícula suspensa 
no teto, condutas e calhas técnicas), a 
remoção do atual piso e respetiva re-
pintura e, ainda, a pintura integral de 
todas as paredes.

Edifício dos Paços do Concelho requalificado
A Câmara Municipal de Palmela promoveu uma empreitada de requalificação do exterior do edifí-
cio dos Paços do Concelho. Adjudicada pelo valor de 46.775,81 euros (IVA incluído), a empreita-
da incluiu a recuperação das paredes - picagem, reboco e limpeza – pintura, substituição de portas, 
reparação de caleiras e instalação de vídeo porteiro.
Datado dos séculos XVII/XVIII, o atual edifício principal da Câmara Municipal de Palmela situa-
se no Largo do Município, completando o cenário de grande monumentalidade e interesse históri-
co e turístico, composto pelo Pelourinho, pela Igreja de S. Pedro e pelo Castelo de Palmela. Com 
esta intervenção no seu património, o Município deu o exemplo, incentivando os proprietários a 
recuperarem os seus imóveis. 
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Corte de ervas e aplicação de química

Equipas municipais valorizam espaço 
público
Estão a decorrer, no concelho de Palmela, trabalhos de capinação (corte de er-
vas) e aplicação de produtos fitofarmacêuticos nos passeios, para contenção do 
crescimento de ervas. Estes trabalhos, realizados por administração direta, visam 
melhorar a imagem urbana e valorizar o espaço público. As condições meteo-
rológicas atípicas que se têm vivido este ano, com muita chuva, intercalada por 
períodos de calor, têm dificultado o tratamento dos espaços verdes e a aplicação 
dos produtos, contribuindo, também, para um crescimento anormal das ervas.
As condicionantes à contratação de pessoal para as Câmaras Municipais, a par 
da saída de muitos trabalhadores das áreas operacionais por via de aposentação, 
têm conduzido a uma redução substancial das equipas, que não conseguem dar 
a resposta desejada em todo o concelho.
Acresce, ainda, uma alteração legislativa recente, que veio alterar as regras para 
aplicação de produtos fitofarmacêuticos, proibindo a compra de grande parte 
dos produtos e obrigando à formação e certificação de aplicadores. Nesse sen-
tido, a Câmara Municipal promoveu já, durante os meses de agosto e setembro, 
com o apoio da AVIPE – Associação de Viticultores do Concelho de Palmela, 
um conjunto de ações de formação sobre a aplicação destes produtos, com a 
participação de três dezenas de trabalhadores municipais. 
O Município está a trabalhar em várias frentes, em parceria com as Juntas de 
Freguesia com quem foram estabelecidos acordos de execução para esta área de 
atividade, no sentido de dignificar o espaço público do concelho, e espera que 
a situação esteja regularizada em breve.

Execução da rotunda na Estrada Nacional 379

Obra trará fluidez e segurança
A empreitada de execução da rotunda na Estrada Nacional 379, no cruzamento de S. Julião, junto à 
antiga Unicervi, em Palmela, teve início em agosto, prevendo-se que esteja concluída no fim do ano.
Trata-se de um investimento no valor de 310.194 euros, no qual a autarquia se substituiu, sem 
compensação, à Estradas de Portugal, entidade a quem competiria promover esta obra determi-
nante para a fluidez e segurança do tráfego naquela zona.
Esta empreitada insere-se no conjunto mais vasto de beneficiações da rede viária que a Câmara 
Municipal tem vindo a promover, nomeadamente, a passagem superior à linha de caminho de 
ferro em Poceirão, o caminho pararelo à linha da CP em Fernando Pó, a beneficiação das circu-
lares norte e sul da Autoeuropa e a empreitada de ligação do caminho 1029 à circular norte da 
Autoeuropa.

Limpeza de bermas e regularização 
de pavimento previnem fogos
A Câmara Municipal executou um conjunto de trabalhos de limpeza 
de bermas e regularização do pavimento em alguns troços, num total 
de 27.460 metros. A intervenção, executada por administração direta, 
envolveu 12 trabalhadores (257 horas de trabalho) e teve um custo 
estimado de 9.741 euros.
Os trabalhos integraram, entre outros, o Caminho Municipal 1054, 
entre o Vale dos Barris e a Serra dos Gaiteiros; caminho do Alto das 
Necessidades, até ao limite do Concelho; caminho da Escudeira, entre 
o Moinho da Páscoa e o Vale dos Barris; caminho das Arroçadas, entre 
o Caminho Municipal 1054 e o Moinho da Páscoa; caminho do Pinhal 
Basto, entre o Caminho Municipal 1054 e a Quinta do Rego de Água; 
Caminho da Serra do Louro, lado Norte, entre a Quinta do Piloto e a 
Serra de S. Francisco; Estrada de acesso ao Arrábida Aventuras; Es-
trada Municipal 531, na Baixa de Palmela, entre o cruzamento com a 
Estrada Nacional 252 e o Ferro de Engomar; Estrada da Portela – En-
costa sul do castelo; Estrada da Cobra (Caminho Municipal 531-1) e 
Estrada da Ribeira, entre a Baixa de Palmela e o Caminho Municipal 
1054, no Vale dos Barris.

Concluído caminho paralelo à linha 
da CP em Fernando Pó
A Câmara Municipal concluiu, em setembro, a empreitada de execução do caminho 
paralelo à linha da CP em Fernando Pó, desde a passagem de nível ao Km 34 + 989 até 
à passagem de nível suprimida ao Km 35 + 534. A obra, cuja necessidade era sentida 
pela população, contribui para melhorar significativamente as condições de mobilidade 
em Fernando Pó e constitui um investimento da autarquia no valor de 61.443,22 euros, 
com a comparticipação da REFER, através de protocolo, de 25 mil euros.
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Para aquisição de livros e material escolar
Município apoia famílias com 46.800 euros

A Câmara Municipal de Palmela aprovou, por unanimidade, a atribui-
ção de um apoio financeiro, no valor global de 46.800 euros, aos agrupa-
mentos de escolas do concelho, como adiantamento para o próximo ano 
letivo, no âmbito da Ação Social Escolar/ Auxílios Económicos Diretos. 
Este valor corresponde a uma primeira fase de atribuição do apoio a 1.040 
alunos carenciados do primeiro ciclo do ensino básico da rede pública. 
O Município tem adotado políticas diferenciadoras de discriminação po-
sitiva, assumindo o acesso à educação como eixo fundamental e estraté-
gico de desenvolvimento local. Assim, apesar da legislação considerar a 
existência de dois escalões - um pago a 100% (A) e o outro a 50% (B) 
-correspondentes aos 1º e 2º escalões do Abono de Família, a Câmara Mu-
nicipal definiu um escalão único, atribuindo a totalidade do apoio, no va-
lor de 45 euros, a todos os beneficiários. Este apoio às famílias destina-se 
à aquisição de livros e material escolar, constituindo-se como um impor-
tante contributo para a diminuição do insucesso e do absentismo escolar.

Refeições escolares 
representam mais de 900 
mil euros anuais

A Câmara Municipal adjudicou, 
através de concurso público in-
ternacional, o fornecimento de 
refeições nos estabelecimentos de 
educação e ensino do 1º ciclo do 
ensino básico e educação pré-es-
colar da rede pública para o ano 
letivo 2014/2015, a uma nova em-
presa – ICA, do grupo Nordigal.
Este fornecimento, integrado no 
Programa de Alimentação Escolar 
da Câmara Municipal de Palme-
la, abrange 23 estabelecimentos 
de educação e ensino do concelho 
de Palmela – 7 com cozinha para 
confeção local e 16 com refeitó-
rio para fornecimento de refeições 
com confeção externa e transpor-
tadas a quente – numa média de 3 
mil refeições diárias e uma despe-
sa anual de 976 mil euros.
Além dos períodos letivos, o con-
curso prevê que sejam garantidas 
refeições nos dias úteis durante as 
interrupções letivas, nos estabele-
cimentos e quantidades a solicitar 
pelo Município. Esta medida cons-
titui-se como um apoio suplemen-
tar para alunos carenciados, indica-
dos pelos Agrupamentos Escolares.

Novo Ano Letivo

Câmara investe na beneficiação do Parque Escolar e mantém apoios  às famílias

Mais de um milhão e trezentos mil euros para o
Plano Anual de Transportes Escolares

A Câmara Municipal aprovou, em julho, por unanimidade o Plano de Transportes Es-
colares para o ano letivo de 2014/2015, com um custo estimado de 1.335.805 euros. A 
rede abrange  2.650 alunos, dos quais 2.295 serão transportados em circuitos públicos 
e 320 em circuitos municipais.
O acesso ao transporte escolar é garantido aos alunos matriculados em estabelecimen-
tos de ensino da sua área de residência, desde que a distância casa/escola seja igual 
ou superior a dois quilómetros, de acordo com o regulamento municipal. A utilização 
do transporte escolar é gratuita para os alunos do ensino básico e comparticipada em 
50%, pelo município, para os do secundário.
Com este plano, a Câmara Municipal contribui para o cumprimento da escolaridade 
obrigatória e possibilita a continuação dos estudos, até à conclusão do ensino secundário.

Senhas de refeição à venda nos Atendimentos Municipais 
e em estabelecimentos comerciais

As senhas de refeição para o ano letivo 2014/2015, no âmbito do Progra-
ma de Alimentação Escolar, estão disponíveis para venda nos diversos 
balcões de Atendimento Municipal.
Estas senhas podem, também, ser adquiridas em vários estabelecimentos de 
comércio local do concelho (lista completa em www.cm-palmela.pt), bem 
como nas Juntas de Freguesia de Palmela (Palmela e Algeruz), Quinta 
do Anjo (B.º Alentejano) e União das Freguesias de Poceirão e Marateca 
(Poceirão e Águas de Moura) ou através do envio para a Câmara, por via 
postal, de um formulário “Aquisição de senhas de refeição Pré-Escolar 
e 1º Ciclo EB da Rede Pública (download na área de formulários do site 
da Câmara), anexando um cheque endossado à autarquia no valor total 
das senhas que se pretendem adquirir.

A abertura do novo ano letivo no concelho de Palmela teve lugar a 15 de 
setembro em todos os Agrupamentos de Escolas e a 12 nas Escolas Se-
cundárias de Pinhal Novo e de Palmela.
Apesar dos constrangimentos financeiros, a autarquia continua a desen-
volver esforços para não diminuir os apoios à comunidade educativa e as 
intervenções que garantem o bom funcionamento dos estabelecimentos 
de ensino, trabalhando na defesa da escola pública de qualidade.

O início deste ano letivo é assinalado, como habitualmente, com a Rece-
ção à Comunidade Educativa, com destaque para a I Mostra de Recursos 
Educativos e o I Fórum do Projeto Educativo Local.
A Câmara continua a reivindicar, junto do Ministério da Educação, a ur-
gência da construção de Pavilhões Desportivos na Escola Secundária de 
Palmela e na Escola Básica José Saramago, em Poceirão, e a necessidade 
de construção de uma nova EB 2,3 em Pinhal Novo.
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PEL convida à reflexão conjunta

No dia 11, decorreu, no Auditório Munici-
pal, o 1º Fórum PEL, momento privilegia-
do de trabalho e reflexão sobre os desafios 
educativos e os contributos de diferentes 
setores da vida local npara a construção 
do Projeto Educativo Local. O PEL, con-
substanciado no movimento internacional 
e nacional das Cidades Educadoras, pre-
tende ser um instrumento de planeamento 
estratégico, com uma programação parti-
cipada, que potencie saberes, competên-
cias, valores e recursos a nível local. Nes-
se sentido, a Câmara Municipal aprovou 
uma proposta de Protocolo de Colabora-
ção com a Faculdade de Ciências Huma-
nas da Universidade Católica de Lisboa, 
que permitirá qualificar o trabalho da 
equipa, através da criação e apropriação 
de instrumentos de planeamento, diag-
nóstico e intervenção participada.
O PEL constitui-se como uma parceria 
que integra diferentes setores e atores 
públicos e privados, que pretendem me-
lhorar o acesso à Educação, em Palmela, 
através de dinâmicas participativas e re-
flexão conjunta. 

RCE 2014, 9 a 12 de outubro - Câmara promoveu Mostra de Recursos Educativos para a Comunidade

A Câmara Municipal promoveu, entre 9 e 12 de outubro, a Mostra de Re-
cursos Educativos “Conjugar o Verbo EDUCAR”no Mercado Municipal 
de Pinhal Novo, Centro de Recursos para a Juventude de Pinhal Novo e 
Biblioteca Municipal de Palmela – englobando atividades dirigidas a todos 
os níveis de ensino e às famílias. O Momento Convívio com a Comunidade 
Educativa e o 1º Fórum PEL, foram dois dos momentos altos da RCE. 

No dia 9, no Momento Convívio, o Presidente da Câmara Municipal de 
Palmela, Álvaro Amaro, deu as boas vindas à Comunidade Educativa e 
deixou uma palavra especial «a todos os que cessam, agora, funções e que 
deram, ao longo da sua carreira, um contributo decisivo para a formação  
e para a construção de uma estratégia de educação participada, partilha-
da», afirmando Palmela enquanto Município Educador.

Beneficiação do Parque Escolar 
Intervenções totalizam investimento  superior a 97 mil euros

No âmbito do Parque Escolar, a Câmara Municipal realizou no período de férias escolares, um conjunto de 
intervenções de beneficiação dos equipamentos, num investimento de 97.595,42 euros.
Estes trabalhos englobaram a beneficiação do espaço de refeições da EB da Palhota, com a colocação de ban-
cada, lava-loiça e armários; a substituição da relva sintética da EB Cabanas, a reparação das portas corta-fogo 
e relógio de toques da EB Alberto Valente; as cortinas corta-fogo das EB Salgueiro Maia e Alberto Valente, 
em Pinhal Novo; a substituição de filtros AVAC das EB Salgueiro Maia, Alberto Valente e JI de Lagameças 
e Lagoa do Calvo; a reparação de equipamentos elétricos danificados por descarga elétrica, da responsabili-
dade da EDP, no JI de Lagoa do Calvo; a reparação em vários sistemas automáticos de deteção de incêndio; 
reparações realizadas em caldeiras e o início da reconstrução do muro exterior da EB Palmela 2. Adjudicou-
se, também, a correção da impermeabilização da cobertura da EB Joaquim José de Carvalho, em Palmela.
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Coelho à Moda de Palmela

Fins de Semana 
Gastronómicos apostam 
em prato típico
Nos dias 3, 4, 5, 10, 11 e 12 de outubro, a 
iniciativa “Fins de Semana Gastronómicos” 
regressou com uma novidade: uma edição 
especialmente dedicada ao Coelho à Moda 
de Palmela. Prato típico e incontornável no 
receituário palmelense, o Coelho à Moda de 
Palmela marcou presença na ementa de ca-
torze restaurantes de todo o concelho, quer 
na versão clássica, acompanhado de feijão, 
quer em interpretações inovadoras, sempre 
com base nos produtos regionais e nos sabo-
res da estação. 
Seguem-se os Fins de Semana dedicados ao 
Moscatel de Setúbal, integrados nas come-
morações do Dia Europeu do Enoturismo.

Palmela acolheu 
entrega de prémios
do Concurso 
“La Selezione
del Sindaco”
No dia 7 de setembro, a Casa Mãe da Rota 
de Vinhos da Península de Setúbal, em Pal-
mela, foi palco da cerimónia de entrega de 
prémios do Concurso Internacional de Vi-
nhos “La Selezione del Sindaco”organizado 
pela RECEVIN – Rede Europeia de Cidades 
do Vinho e da Associazione Nazionale delle 
Cittá del Vino, com o apoio da Associação 
dos Municípios Portugueses do Vinho.
Palmela foi, pelo terceiro ano consecutivo, 
o município português mais premiado nes-
te certame, realizado entre 30 de maio e 1 
de junho, na cidade italiana de Bolzano. Os 
vinhos de Palmela conquistaram doze me-
dalhas (uma de ouro e onze de prata), num 
total de dezoito prémios para a Península de 
Setúbal, que voltou a sagrar-se como a re-
gião mais galardoada, sendo Portugal o se-
gundo país mais premiado, a seguir à Itália.

“Mercadinhos de Palmela”
animam Centro Histórico
Quinzenalmente, aos sábados, o terraço do Mercado Municipal de Pal-
mela é palco dos “Mercadinhos de Palmela”. A iniciativa da Câmara 
Municipal, que irá prolongar-se até 1 de novembro (sempre nos pri-
meiro e terceiro sábados do mês), tem proporcionado ao público um 
conjunto diversificado de mostras – produtos locais, velharias, colecio-
nismo, artesanato, artigos em segunda mão – e pretende contribuir para 
a dinamização comercial e turística do núcleo mais antigo da vila. A 
participação é gratuita, mediante inscrição prévia, através do telefone 
212336647 ou do email grch@cm-palmela.pt.

Parcerias qualificam atividade turística

Palmela e Silves unem 
esforços
Os municípios de Palmela e de Silves vão colaborar na 
concretização de uma estratégia promocional e de um 
programa de atividades conjuntas para o desenvolvi-
mento turístico. A proposta de protocolo foi aprovada 
pela Câmara Municipal de Palmela em reunião pública, 
realizada a 17 de setembro, e prevê a permuta de conhe-
cimento e experiências, no âmbito do Turismo Cultural, 
Turismo de Natureza, Gastronomia, Vinhos e Golfe.

“Palmela Wine Jazz” 

Fim de semana descontraído no Castelo de Palmela 
O Castelo de Palmela viveu, nos dias 26 e 27 de julho, a primeira edição do “Palmela Wine Jazz”, numa 
organização da Câmara Municipal de Palmela, com o apoio da Rota de Vinhos da Península de Setúbal 
e da Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal. O cenário privilegiado de um monumento 
nacional, e os excelentes vinhos regionais atraíram muitos visitantes para um fim de semana descontraído 
e em ambiente de grande animação. Uma feira de vinhos da Península de Setúbal, com um programa de 
provas comentadas pelos enólogos das adegas e propostas gastronómicas, fez as delícias dos participan-
tes, que conviveram pela noite dentro, ao som de grandes momentos de boa música. A organização faz 
um balanço muito positivo da iniciativa, que terá continuidade em 2015.

Castelo e Centro 
Histórico com áudio 
guias
A Câmara Municipal de Palmela aprovou a 
celebração de um protocolo de colaboração 
com a MVision – Multimedia, com vista à im-
plementação de um sistema de áudio guias no 
Castelo e no Centro Histórico de Palmela. Este 
novo sistema permitirá aos visitantes desfrutar 
do nosso património com maior qualidade e 
conforto, eliminando barreiras linguísticas.
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Dia Mundial do Turismo 

Comemorações 
evidenciam 
potencialidades 
do Município
O Dia Mundial do Turismo foi assi-
nalado com um conjunto de iniciati-
vas que evocam as potencialidades 
ao nível da História,  Gastronomia e 
Património Cultural e Natural.
Para além da Feira Medieval, no fim 
de semana de 26 a 28 de setembro, o 
programa integrou o Show Cooking 
de Pêra e Moscatel de Setúbal  e a 
iniciativa “Adegas de Portas Aber-
tas. Em outubro, a autarquia pro-
moveu, ainda, um Seminário sobre 
Turismo de Natureza.

Palmela feliz com viagem no tempo

Feira Medieval com mais de 17 mil visitantes
Entre 26 e 28 de setembro, a vila de Palmela foi transportada para a época medieval e reviveu os dias da chegada do 
novo Mestre da Ordem de Santiago, D. Jorge de Lencastre, ao Castelo de Palmela. Promovida pela Câmara Municipal, 
em parceria com a ALIUS VETUS Associação Cultural História e Património, a Feira Medieval de Palmela foi visitada 
por mais de 17 mil pessoas, que viveram momentos de grande animação O programa recheado com torneios, música, 
teatro, dança, arte de falcoaria, gastronomia, entre outros, contou com a participação, de grande qualidade, dos agentes 
culturais e artísticos locais, que trouxeram música antiga, coral, gaiteiros, bailes, percussão, dança aérea e teatro. 

Festa das Vindimas 

Palmela celebra 
tradição 
O concelho de Palmela esteve em festa, 
entre os dias 4 e 9 de setembro, com a 52ª 
edição da Festa das Vindimas. Organizada 
pela Associação das Festas de Palmela, com 
o apoio da Câmara Municipal, o programa 
integrou momentos de grande simbolismo, 
como a Pisa da Uva e a Bênção do 1º Mos-
to, o Cortejo dos Camponeses e os Cortejos 
Alegóricos – este ano, dedicados ao tema 
“Uma viagem ilustrada por Palmela” .
A Câmara Municipal de Palmela prestou 
apoio técnico e logístico à Festa e atribuiu um 
apoio financeiro no valor de 22 mil euros. 

Seminário 
“Turismo de 
Natureza” aponta 
novos caminhos 
O Seminário “Turismo de Natureza: 
Qualificação, Inovação, Desenvol-
vimento” lotou o Cineteatro S. João, 
em Palmela, no dia 9 de outubro. Pro-
movido pelo município, reuniu várias 
entidades com competências nesta 
matéria - destaque para o Instituto da 
Conservação da Natureza e das Flo-
restas, o Turismo de Portugal e a Enti-
dade Regional de Turismo de Lisboa 
– bem como académicos, agentes lo-
cais e empresários. No encerramento, 
o Vereador Luís Miguel Calha subli-
nhou a intenção de «posicionar Pal-
mela como destino de turismo de na-
tureza», através do desenvolvimento 
de uma estratégia conjunta «alicerça-
da nos valores endógenos» do territó-
rio. Paralelamente, houve uma mos-
tra de projetos e produtos e reuniões 
entre as entidades participantes, que 
procuraram criar sinergias e alargar 
redes de trabalho.

Joana Silva, Rainha das Vindimas de Pal-
mela 2013, foi eleita 1ª Dama de Honor no 
concurso Rainha das Vindimas de Portugal 
2014, que decorreu a 20 de setembro, em 
Barcelos, numa organização da Associação 
de Municípios Portugueses do Vinho com os 
Municípios associados. 
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Humanitária celebrou 150 anos
A  Sociedade Filarmónica Humanitária (SFH), que celebrou, em outubro, o seu 150º aniversário, come-
morou o Dia Mundial da Música, dia 1, com um concerto com professores e alunos do Conservatório 
Regional de Palmela. No dia 4, o evento comemorativo dos 50 anos da atual sede contou com a inau-
guração da exposição “Passado, Presente e Futuro – 150 anos na vanguarda da cultura” e a atuação da 
Roda de Choro de Lisboa. A sessão solene de aniversário decorreu no dia 8, com um concerto da banda e 
coro da SFH e a condecoração aos sócios com 25 e 50 anos de associados. O jantar de aniversário, com 
o espetáculo de Herman José e música com o DJ Pedro R., teve lugar no dia 11 e, por último, no dia 18, 
a coletividade promoveu um baile de gala com a Orquestra de Jazz da Humanitária e os Dixie Gang.

5.ºº0 Festival Internacional 
de Saxofones de Palmela

Saxofonistas de renome 
passaram pelo Centro 
Histórico
A Sociedade Filarmónica Humanitária, o Con-
servatório Regional de Palmela e o Quarteto 
de Saxofones Artemsax promoveram, entre 14 
e 19 de julho, a quinta edição do FISP – Fes-
tival Internacional de Saxofones de Palmela, 
ponto de passagem obrigatório para os aman-
tes do saxofone. 
Apoiado pela Câmara Municipal de Palmela 
– que celebrou um protocolo de cooperação 
com a S. F. Humanitária, que prevê, entre ou-
tros apoios ao nível técnico e logístico, a atri-
buição de um subsídio no valor de cinco mil 
euros a cada edição do FISP -  tem contribu-
ído para elevar os níveis artísticos e pedagó-
gicos dos saxofonistas e para a formação de 
mais e melhores ouvintes, através da partilha 
de experiências entre alguns dos mais presti-
giados nomes do panorama nacional e inter-
nacional, professores, estudantes e público.

Até 29 de novembro
na Biblioteca de Palmela

Exposição Insetos em Ordem 
desafia visitantes a serem 
“biólogos por uma hora”
A Biblioteca Municipal de Palmela acolhe, até 29 de 
novembro, a Exposição Insetos em Ordem, promo-
vida pelo programa “O Mundo na Escola” do Mi-
nistério da Educação e Ciência. Dirigida, sobretudo, 
à comunidade escolar, “Insetos em Ordem” inclui 
exemplares de coleções biológicas pertencentes a 
mais de cinquenta espécies de insetos. A exposição 
propõe a aprendizagem da diversidade de insetos 
através de um jogo em que cada visitante é desafiado 
a ser “biólogo por uma hora”.
A exposição poderá ser visitada às terças, quintas e 
sextas-feiras, entre as 10h00 e as 19h00 e às quartas-
feiras e sábados entre as 14h00 e as 19h00.
Marcações ou mais informações através do telf. 212 
336 630 ou e-mail insetos@mundonaescola.pt.

Município celebrou protocolos com movimento associativo cultural
O município de Palmela celebrou, em julho, protocolos de cooperação com 
agentes do Movimento Associativo Cultural, nomeadamente, com o Grupo Co-
ral “Ausentes do Alentejo”, com a Passos e Compassos – Associação para a 
Divulgação e Desenvolvimento das Artes do Espetáculo, com a Cooperativa 
P.I.A. – Projetos de Intervenção Artística e com a Sociedade Filarmónica Hu-
manitária, a propósito do FISP – Festival Internacional de Saxofone de Palmela. 

A 2 de julho, no âmbito da semana dedicada à freguesia de Pinhal Novo, ha-
via, já, sido assinado um protocolo com o Bardoada – o Grupo do Sarrafo. 
Sobre os protocolos, vigentes até ao final de 2017, o Presidente da Câmara 
considerou que se tratam de bons instrumentos de trabalho, que favorecem a 
evolução do relacionamento entre as partes, fixando os respetivos compro-
missos e permitindo um melhor planeamento da atividade.
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Até 17 de novembro

Biblioteca de Palmela acolhe Curso 
de Introdução à História da Arte
A Biblioteca Municipal de Palmela acolhe, até 17 de novembro, o 
Curso de Introdução à História da Arte - Da Antiguidade ao Moder-
nismo, promovido pela Irmandade de Santa Eulália, com orientação 
do Prof. Cerqueira de Souza. Os interessados devem inscrever-se, 
mediante o pagamento de cinco euros por aula, nas Bibliotecas e Po-
los Municipais, através do telf. 212 336 632 (Isolina Jarro) ou pelo 
e-mail bibliotecas@cm-palmela.pt.

Teatro O Bando comemora 40 anos 

Palmela de “Quarentena” em outubro
A comemorar 40 anos de existência, o grupo de teatro “O Bando” transfere para o 
Centro Histórico de Palmela, até  26 de outubro, o espetáculo “Quarentena”, em for-
mato “Grande Encontro”. Trata-se de uma grande produção, que tem trazido muitos 
espetadores à vila, contribuindo para a divulgação da nossa cultura e património jun-
to de novos públicos. O Município presta apoio logístico a este projeto, onde partici-
pam 24 atores e 16 músicos, que dão vida a 40 personagens dos vários espetáculos do 
longo percurso d’O Bando, e voz às palavras de 40 escritores de língua portuguesa. 
De quarta a domingo, sempre a partir das 20 horas, os espetadores são guiados até 
vários locais no Centro Histórico de Palmela, onde se desenrolam as histórias destes 
personagens. A noite termina na sede d’O Bando, em Vale de Barris.
O projeto engloba, ainda, a realização de dois filmes, por Amauri Tangará e João Brites, 
numa parceria entre o Teatro O Bando e a Cia D’Artes do Brasil: “Diálogos Imprevis-
tos”, documentário que regista os diálogos entre personagens ficcionais e pessoas reais 
da região de Setúbal, e “Nenhures”, uma longa-metragem de ficção, que congrega as 40 
personagens de Quarentena. Mais informação em www.obando.pt.

Auditório Municipal de Pinhal Novo e Cineteatro 
S. João recebem espetáculos 

Festa da Marioneta no concelho
No dia 15 de novembro, o Teatro de Marionetas de Mandrágora 
apresenta o espetáculo “Casa dos Ventos”, no Cineteatro S. João, 
em Palmela. O espetáculo narra uma viagem de duas personagens 
em busca de manterem a sua forma de estar, o seu espaço de afetos e 
emoções, num mundo em transformação.
O Auditório Municipal de Pinhal Novo foi palco, a 11 de outubro, do 
espetáculo “À Mão”, pela companhia espanhola El Patio. Com ideia, 
criação, dramaturgia, iluminação e interpretação a cargo de Julián 
Saenz-Lopez e Izaskun Fernández, o espetáculo conquistou vários 
prémios, como o Drac d’Or de las Autonomias de la Fira de Titeres 
de Reida 2013 ou o Premio Feten 2013 para lo Mejor Espectaculo de 
Pequeño Formato de Gijón, Asturias. 
Os espetáculos chegaram ao concelho numa organização da Ar-
temrede com a Câmara Municipal de Palmela, no âmbito da Festa da 
Marioneta 2014. 

“Centro da Vila”

Pinhal Novo inspirou nova produção 
DançArte
Intitulado “Centro da Vila”, estreou em agosto o novo espetáculo do Dançarte que 
foi criado propositadamente para o Largo José Maria dos Santos, em Pinhal Novo, 
convidando o público a perspetivar um outro olhar sobre os espaços quotidianos. 
O Ciclo mM prossegue nos dias 31 de outubro e 1 e 2 de novembro, no Cinete-
atro S. João, com o espetáculo “Senhores da Vila”, sequência lógica do anterior.

Loureiros promovem Festival 
Internacional de Música de Palmela
A Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”, a celebrar 162 
anos de atividade, promove a 10ª edição do Festival Internacional de 
Música “Palmela – Terra de Cultura”, com o apoio do Município, a 
decorrer entre 18 de outubro e 22 de novembro.
Conheça o programa em www.loureiros.org.
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Moradores mobilizaram-se 
por “Quinta da Torre 
Mais Bonita”
Os moradores da Quinta do Torre, freguesia de Quin-
ta do Anjo, promoveram, no dia 26 de julho, um con-
junto de intervenções de melhoria no espaço público, 
onde se incluem limpeza, pintura, recuperação e re-
novação de espaços (além de momentos de convívio 
entre os participantes). A ação contou com o apoio 
da Câmara Municipal de Palmela e da Junta de Fre-
guesia de Quinta do Anjo, e decorreu no âmbito do 
projeto “(A)Gente do Bairro”. 

Crescimento inclusivo em debate

VI Fórum Social de Palmela
A 6ª edição do Fórum Social de Palmela decorre a 13 de novembro, no Auditório da Biblioteca 
Municipal de Palmela. Organizado pelo Município, em colaboração com a Rede Social de Palme-
la, o Fórum será subordinado ao tema “Portugal 2020: que oportunidades para um crescimento 
inclusivo?” e constituir-se-á como um momento privilegiado de debate e partilha entre os parceiros 
da Rede Social, de organizações locais com intervenção social no concelho e outras entidades da 
sociedade civil, interessadas em contribuir para uma comunidade mais justa e inclusiva.

“Outubro Maior”

Cultura e convívio 
animam Mês 
das Pessoas Idosas 
Sob o título de “Outubro Maior”, a Câmara Muni-
cipal de Palmela e os parceiros assinalam, uma vez 
mais, o Mês das Pessoas Idosas e propõem um vasto 
programa comemorativo, onde a cultura e o convívio 
têm papel central.
Destaque para a apresentação, nos equipamentos cul-
turais, do terceiro filme realizado com a participação 
de pessoas idosas do concelho, intitulado “Somos 
atores da nossa vida”, para a III Feira Sénior, que 
decorreu nos dias 14 e 15 de outubro, no Mercado 
Municipal de Pinhal Novo, e para mais um Chá Dan-
çante, a realizar no dia 24, oportunidade privilegiada 
de convívio e descontração para os utentes das IPSS 
do concelho.

“SOLestórias”

Rede de bibliotecas com verão divertido
A Câmara Municipal de Palmela promoveu, ao longo dos meses de julho e agosto, o programa de 
ocupação de tempos livres nas férias escolares, “SOLestórias”. Vocacionado para crianças com 
idades compreendidas entre os 4 e os 10 anos, o programa desenvolveu-se em todas as freguesias 
do concelho, nomeadamente, nas Bibliotecas Municipais de Palmela, Pinhal Novo e Quinta do 
Anjo, no Pólo de Marateca e no Centro Cultural de Poceirão. 

Dia dos Avós no Parque Venâncio Ribeiro 
da Costa 

Aula de Yoga e Momento
Convívio encerram
comemorações
O Parque Venâncio Ribeiro da Costa, em Palmela acolheu, dia 
28 de julho, a iniciativa que encerrou as comemorações do Dia 
dos Avós no concelho. A Câmara Municipal de Palmela, com 
o apoio do Centro de Yoga de Quinta do Anjo, Centro Social 
de Palmela, Associação de Idosos de Palmela, Fundação Robert 
Kalley e Santa Casa da Misericórdia de Palmela promoveram 
uma aula de yoga para avós e netos As comemorações iniciaram 
a 26 de julho, no Centro Cultural de Poceirão, com Yoga para 
avós e netos, jogos tradicionais e a apresentação de histórias da 
nossa terra, sob o lema «as tradições locais contadas pelos avós 
e prosseguiram, com os participantes do Programa Municipal 
“50+” e os seus netos em aulas de dança, numa iniciativa da 
Palmela Desporto, E.M., que decorreu em julho, no Salão da As-
sociação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela e 
na Piscina Municipal de Pinhal Novo.



Pinhal Novo encerra Semanas
das Freguesias 2014
O Município promoveu, entre 30 de junho e 4 de julho, um programa de 
trabalho dedicado à freguesia de Pinhal Novo, que encerrou o périplo pelas 
freguesias do concelho.
Obras em curso na freguesia, como a ciclovia (ver pág. 5), os espaços de jogo 
e recreio Ary dos Santos e Bairro da Confidente ou a adaptação do espaço 
CAVE do Centro Municipal de Juventude para sala de ensaios, foram alvo de 
visitas para acompanhar a evolução dos trabalhos. A apresentação pública 
do projeto “(A)Gente do Bairro” à comunidade, a cerimónia de homenagem, 
entrega e inauguração do talhão cedido pela Junta de Freguesia de Pinhal 
Novo à Liga dos Combatentes, no cemitério  do Terrim, as reuniões com a 
União Desportiva da Palhota e com a Pluricoop (Loja de Pinhal Novo), a 
visita às instalações da sede dos Amigos da Festa Brava e a visita ao Labo-
centro – laboratório de análises clínicas integraram o programa de trabalho.

Obras de melhoramento no Campo Santos Jorge
As instalações do Campo Santos Jorge, do Clube Desportivo Pinhalnoven-
se, foram objeto de obras de melhoramento, na sequência de uma candida-
tura promovida pela Federação Portuguesa de Futebol.
Em junho, a Câmara Municipal aprovou a atribuição de apoio financeiro 
ao Clube Desportivo Pinhalnovense, no valor de 4.500 euros, destinado a 
comparticipar despesas extraordinárias nas referidas obras. Recorde-se que 
a autarquia já tinha aprovado em reunião pública, em agosto de 2013, um 
apoio financeiro à realização dos trabalhos, no valor de 4.500 euros, corres-
pondente a 50% do encargo previsto, a suportar pelo clube. 

Orquestra Nova de Guitarras
Projeto disponibiliza ensino especializado de música
A Orquestra Nova de Guitarras (ONG), projeto criado em março de 2006, 
tem vindo a crescer, apresentando uma formação de 52 elementos. Miguel 
Madaleno é o Maestro e o fundador deste projeto, que reúne músicos dos 
10 aos 35 anos. Além do ensino especializado de guitarra, a associação, 
através da Escola de Música “Classe de Guitarra”, promove, ainda, aulas de 
violino, piano, canto, violoncelo, baixo e bateria.
Na visita realizada no âmbito da Semana de Pinhal Novo, a ONG apre-
sentou a pretensão de ampliar as suas instalações e a autarquia mostrou-se 
disponível para colaborar na viabilização do projeto.

Primeira Horta Comunitária em Pinhal Novo
A primeira Horta Comunitária municipal foi implementada na Urbanização 
Quinta do Pinheiro, em Pinhal Novo, com nove parcelas para cultivo, casa 
abrigo para arrumação de alfaias e sistema de rega, infraestruturas partilha-
das para apoio dos seus utilizadores. Além da preparação e disponibilização 
do espaço, a autarquia garantiu formação em agricultura biológica aos can-
didatos selecionados, contemplando sessões teóricas e práticas. 
Numa fase posterior, o projeto das hortas comunitárias será estendido às lo-
calidades de Palmela, Quinta do Anjo e a um segundo local em Pinhal Novo.

Museu da Música Mecânica abre portas em 2015
Propriedade de Luís António Cangueiro, o Museu da Música Mecânica, em 
Arraiados, Pinhal Novo – um investimento de 600 mil euros - é composto por 
uma coleção de elevado valor cultural e pedagógico, com mais de 600 peças 
e abrange o período de finais do séc. XIX até à década de 30 do séc. XX.
O Museu, com projeto da autoria do arquiteto Miguel Marcelino deverá ser 
inaugurado em setembro de 2015 ( www.museudamusicamecanica.com)

Concluído Parque Fotovoltáico da Salgueirinha
Está concluído o Parque Fotovoltáico da Salgueirinha, em Pinhal Novo, dedicado 
à produção de energia a partir de fontes renováveis, como puderam comprovar 
os eleitos e técnicos da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia, na visita de 
trabalho realizada em junho. O projeto, cem por cento português, promovido pela 
empresa portuguesa de capital escocês Solar Balance com trabalhos de constru-
ção a cargo da Efacec, representa um investimento de dez milhões de euros.
O Parque Solar/ Fotovoltaico da Salgueirinha enquadra-se na estratégia mu-
nicipal de desenvolvimento e implementação de projetos ao nível da oferta e 
procura de energia, na captação de investimento para o território promoção do 
uso racional dos recursos endógenos e renováveis.

Estúdio disponibilizado a bandas juvenis
A empreitada de adaptação de um espaço para ensaios de bandas juvenis, no 
Mercado Municipal de Pinhal Novo, está concluída. O Espaço CAVE, que re-
presenta um investimento da Câmara no valor de 20 mil euros, deverá ser dispo-
nibilizado em breve, de acordo com o regulamento de utilização, em elaboração. 

Pinhal Novo é Vila de Excelência
Palmela e a Rede de Cidades e Vilas de Excelência assinalaram, em junho, com 
o hastear simbólico da Bandeira da Mobilidade, junto à Biblioteca Municipal de 
Pinhal Novo, o início de mais dois projetos em desenvolvimento no âmbito da 
parceria: Mobilidade Ciclável e Pedonal; e Regeneração e Vitalidade Urbana. A 
cerimónia, inserida na Semana da Freguesia de Pinhal Novo, contou, entre ou-
tras individualidades, com a presença de Pedro Silva, Presidente da Rede e do 
Presidente da Câmara Municipal de Palmela, Álvaro Amaro, que sublinhou o 
compromisso assumido pela autarquia, com este ato e o desafio de desenvolver 
este novo trabalho e aprofundar e dar continuidade ao que já foi feito.
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Paços do Concelho ................. Tel. 212 336 600
ATENDIMENTOS (mediante marcação prévia)
Presidente Álvaro Amaro 
Coordenação Geral; Cooperação Internacional; 
Desenvolvimento Estratégico; Planeamento  
Urbanístico; Proteção Civil e Segurança;  
Participação e Ação Local  |  Tel. 212 336 650
Vereadora Adília Candeias (Vice-Presidente)
Recursos Humanos e Organização; Modernização 
Administrativa; Saúde Ocupacional; Formação; 
Projetos e Obras Públicas; Logística e Conservação; 
Transportes e Comunicações; Gestão e Limpeza de 
de Espaços Exteriores Urbanos  |  Tel. 212 336 690
Vereador Adilo Costa
Educação; Ação Social e Saúde; Juventude; Desporto; 
Administração e Finanças; Fiscalização Municipal; 
Atendimento; Metrologia; Mercados não Sedentários 
e Feiras; Habitação Social 
Defesa do Consumidor  | 6ª feira (manhã)     
Tel. 212 336 606
Vereador Luís Miguel Calha
Desenvolvimento Económico e Turismo; Cultura; 
Informação e Comunicação; Bibliotecas Municipais; 
Mercados Municipais; Recuperação/Revitalização 
do Centro Histórico 
6ª feira (manhã)  |  Tel. 212 336 600
Vereadora Fernanda Pésinho
Gestão Urbanística; Ambiente; Mobilidade e 
Acessibilidades; Eficiência Energética; Habitação 
e Reabilitação Urbana; Higiene e Limpeza Urbana; 
Águas e Resíduos Sólidos Urbanos
6ª feira (manhã) | Tel. 212 336 600
Vereadora Maria da Natividade Coelho 
(sem pelouros)
Vereadora Cristina Baptista Rodrigues 
(sem pelouros)
Vereador Pedro Taleço
Iluminação Pública; Cemitérios; Toponímia
2ª feira (16h00-20h00) | Tel. 212 330 135
Vereador Paulo Ribeiro (sem pelouros)
2ª feira (15h00-16h00) | Tel. 212 336 600
Divisão de Administração Urbanística
(atendimento pelos técnicos mediante marcação prévia) 
3ª feira (9h00-15h00) | Tel. 212 336 660
Piquete das Águas .................. Tel. 212 336 679
Iluminação Pública ................. Tel. 800 506 506 
                                                     (nº grátis)
Atendimento Municipal 
Palmela e Quinta do Anjo - Dias úteis: 8h30-15h30
Pinhal Novo - Dias úteis: 9h00-16h00
Até às 19h00: Pinhal Novo – 3ª feira e Palmela – 4ª feira
Centro de Contacto – 212 336 666
Dias úteis: 8h30 às 15h30 | atendimento@cm-palmela.pt
Loja Móvel do Cidadão
Horários e serviços disponíveis em www.cm-palmela.pt
Atendimento Geral – 212 336 600
Dias úteis: 8h30 às 16h30
Serviços on-line
atendimento@cm-palmela.pt | www.cm-palmela.pt
Para receber o boletim municipal e outras publicações 
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Rafael Reis obtém 
40 ºlugar em Cam-
peonato Mundial
O ciclista Rafael Reis, natural do con-
celho de Palmela, alcançou o 4º lugar 
na prova de contra-relógio, no escalão 
de sub23, no Campeonato do Mundo 
de Estrada, realizado entre os dias 21 
e 28 de setembro, em Espanha.
Depois de, em julho deste ano, ter con-
quistado o título nacional desta especia-
lidade, Rafael Reis, de 21 anos, obteve 
mais este excelente resultado e confir-
ma as expetativas  de ser uma das maio-
res esperanças do ciclismo nacional. 
A autarquia aprovou, por unanimi-
dade, na reunião pública realizada 
no dia 1 de outubro, uma saudação 
a Rafael Reis, onde «expressa o seu 
desejo para que este continue a sua 
evolução desportiva, dignificando e 
promovendo o concelho de Palmela».

“Aprender a Nadar” está de regresso
Consciente da importância da natação para o desenvolvimento harmonioso do ser humano e das dificuldades 
que muitas crianças do concelho poderão ter em frequentar as piscinas municipais, a Câmara de Palmela re-
toma o Projeto “Aprender a Nadar” no ano letivo de 2014/2015. Destinado aos alunos do 1º ciclo do ensino 
básico das escolas do Concelho de Palmela, o projeto, desenvolvido em parceria com a Palmela Desporto, 
teve início em outubro. 
O “Aprender a Nadar” funciona nas Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo e cada turma inscrita 
beneficia de um total de 10 aulas. 

Em outubro

Centros de Recursos para a 
Juventude com oferta diversificada
Os CRJ´s – Centros de Recursos para a Juventude de Palmela, Pi-
nhal Novo e Quinta do Anjo promovem, em outubro, um conjunto 
de atividades diversificadas, com inscrições gratuitas.
Destaque para as atividades “Terror nos CRJ´s” nos dias 17 e 24, no 
Pinhal Novo, e a oficina “Vem dar música aos CRJ´s” nos dias 21, 22 
e 23, na Quinta do Anjo e Palmela.
Mais informações e inscrições em www.juventudeinteractiva.org 
ou pelos tel. 212 350 424, 212 336 629 ou 212 880 718.

Celebrado com treze parceiros 

Protocolo reforça aposta
na Ginástica
Na reunião pública realizada a 16 de julho, foi aprovada, de for-
ma unânime, a celebração de um Protocolo de Cooperação entre 
a Câmara Municipal de Palmela e as treze entidades que integram 
o Programa de Desenvolvimento da Ginástica no Concelho de 
Palmela. Este novo documento vem aprofundar o relacionamen-
to entre o Município e os parceiros, garantindo a coordenação 
técnica do Programa e uma maior articulação no planeamento e 
organização das atividades. Além da atribuição de uma compar-
ticipação financeira anual de 3.150 euros, o Município assegura, 
entre outros, a orientação e supervisão do programa, a cedência 
de equipamento gímnico necessário ao funcionamento da moda-
lidade e a organização de eventos gímnicos. 


