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Município assegura 4,9 milhões de financiamento
Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial 
da AML
A Câmara Municipal de Palmela assegurou um financiamento de cerca de 4,9 milhões de euros, no âmbito do Pacto 
para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT) da Área Metropolitana de Lisboa. De um total de 85 milhões de 
euros, o montante obtido por Palmela representa o sexto maior no conjunto dos municípios da AML, estando agora 
reunidas as condições para a apresentação de candidaturas no âmbito do Portugal 2020.

Os projetos a candidatar terão um valor global de mais de 9,6 milhões de euros (o dobro do valor candidatável) e 
abrangem, entre outros investimentos e ações, a eficiência energética e utilização de energias renováveis em edifícios 
municipais, entre os quais, o Cine-Teatro S. João; a conservação e proteção do património natural e cultural; a inclusão 
social; a ampliação e requalificação das escolas básicas de Águas de Moura, Aires e Quinta do Anjo; a promoção do 
emprego e criação de micro, pequenas e médias empresas. 

O Município apresentou, também, uma candidatura ao Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência em Uso 
de Recursos (POSEUR), no valor de 2,4 milhões de euros, no domínio da Proteção Civil. Esta candidatura contempla 
a intervenção nos quartéis dos Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo (400 mil euros) e Palmela (300 mil euros) e a 
aquisição de equipamento para as três corporações do concelho, destinado ao apoio à prevenção e gestão de riscos, 
no valor de 1600 mil euros. Inclui ainda uma verba de 100 mil euros para o Plano de Emergência do Centro Histórico.

Navegue e conheça o novo site do Município
O Município de Palmela tem um novo site! A Câmara Municipal e a Associação de Municípios da Região de 
Setúbal têm vindo a desenvolver um trabalho profundo de reestruturação da presença institucional online 
e apresentam uma nova plataforma. Mais rápido, moderno, apelativo, intuitivo e user-friendly, este site é a 
principal porta de entrada para aceder a informação atualizada sobre o Município e o território. Visite www.
cm-palmela.pt, subscreva as nossas newsletters e acompanhe o seu Município. 

Moção reafirma necessidade urgente de Pavilhão 
Desportivo para a E.B. José Saramago
A reunião pública de 20 de maio, realizada no Centro Cultural de Poceirão, no âmbito da Semana dedicada à fre-
guesia, contou com a aprovação de uma moção, apresentada pela maioria, e, onde se exige a construção urgente 
do Pavilhão Desportivo da E.B. José Saramago, de Poceirão. À semelhança do que aconteceu com um documento 
idêntico, aprovado em março, relativamente ao Pavilhão da Secundária de Palmela, o Município reafirmou, também, 
a sua disponibilidade para a celebração de um contrato-programa ou protocolo com o Ministério da Educação, que 
preveja a comparticipação municipal na obra, desde que o futuro equipamento seja disponibilizado para utilização 
pela comunidade, em horário pós-escolar.

Pelo seu impacto na formação destes jovens cidadãos, aos níveis da saúde e desenvolvimento físico, mas também 
da integração social, rendimento escolar e espírito de grupo, a Educação Física deve ser dignificada e a sua prática 
letiva deve ser assegurada com condições para o seu pleno desenvolvimento. 
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O presente boletim municipal espelha a 
diversidade de investimentos e ações 
que concluímos, ou que estão em 
curso e que, em diferentes do-
mínios e espaços geográficos, 
acrescentam mais qualidade 
de vida e desenvolvimento 
ao nosso território.

Para além das obras e 
ações que são compro-
missos do mandato e que 
estão a ser cumpridas, em 
consonância com a progra-
mação prevista, estamos a 
concretizar mais obras, algu-
mas na sequência das propostas 
e debates do orçamento participati-
vo e outras que conseguimos antecipar, 
como é o caso da infraestruturação e pavi-
mentação do Aceiro das Sapatarias, já em curso, ou do 
Aceiro dos Arraiados, cuja empreitada será lançada ainda no verão.

O equilíbrio das nossas contas foi determinante para nos podermos 
lançar em novos investimentos e retomar ações suspensas por falta 
de meios – de que o projeto “Aprender a Nadar” e o FIG são bons 
exemplos. Para além dos planos de pagamento acordados com em-
presas multimunicipais - uma opção de gestão a que podemos re-
correr – a autarquia não tem, neste momento, dívidas a fornecedo-
res, estando a pagar nos prazos previstos. 

No âmbito do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da 
Área Metropolitana de Lisboa, assegurámos um financiamento de 
cerca de 4,9 milhões de euros, que nos permitirá apresentar candi-
daturas a fundos comunitários para investimentos de mais de 9,6 
milhões de euros. Entre estes, estão a eficiência energética e utili-
zação de energias renováveis em edifícios municipais (incluindo o 
Cine-Teatro S. João) e a ampliação e requalificação das escolas bási-
cas de Águas de Moura, Aires e Quinta do Anj, entre outros.

Estamos, por outro lado, a reforçar a nossa relação com o movimen-
to associativo e as instituições do concelho, pilares fundamentais do 
nosso desenvolvimento, sobretudo quando contamos cada vez me-
nos com a administração central no nosso concelho, nos domínios 
da segurança social, da saúde ou da educação.

Merece igualmente destaque, no domínio da relação com as asso-
ciações e instituições locais, o apoio às associações humanitárias de 
bombeiros do concelho e a excelência das comemorações dos 15 
anos do Dia Municipal do Bombeiro.

Faríamos mais, se mais meios e menos entraves tivéssemos. Sobre-
tudo se, como determina a Constituição da República, se cumprisse 
a autonomia do Poder Local e pudéssemos reforçar as nossas equi-
pas de trabalho, que se desdobram para servir as nossas popula-
ções, num território tão vasto.

Em setembro, voltaremos a encontrar-nos com os nossos munícipes 
para prestar contas do que fizemos e do que tencionamos fazer. Mas 
também para os ouvir e envolver, uma vez mais, nas soluções. E con-
tinuar o trabalho… Convosco!

O Presidente da Câmara

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

Ao final da tarde de 1 de junho, Dia do 
Concelho de Palmela, no Cine-Teatro 
S. João, a Câmara Municipal promoveu 
uma cerimónia de atribuição de conde-
corações a um conjunto de cidadãos, 
trabalhadores municipais e entidades 
que, com a sua ação, vida e exemplo, 
têm contribuído para o desenvolvimen-
to da comunidade e para a construção 
do concelho. Um concelho desenvolvido 
e diversificado, entre o rural e o urbano, 
que aposta na diversificação do seu te-
cido económico e que, como recordou 
o Presidente Álvaro Balseiro Amaro, na 
sua intervenção, «merece apoios especí-
ficos, de acordo com a natureza dos seus 
territórios» e um «olhar diferenciado em 
matéria de fundos comunitários e de in-
vestimentos da administração central». 

Com uma história longa e marcante, Pal-
mela foi sede da Ordem de Santiago du-
rante vários séculos, e a importância da 

investigação historiográfica, que nos per-
mite conhecer melhor quem somos, foi 
sublinhada com a atribuição da Medalha 
de Honra, a título póstumo, a Agostinho 
da Silva, que deu o arranque, e de Me-
dalhas de Mérito a Isabel Cristina Fer-
reira Fernandes e Luís Adão da Fonseca, 
pelo extenso trabalho de investigação e 
divulgação das Ordens Militares. No Ano 
Europeu do Desenvolvimento, foram, 
também, atribuídas Medalhas de Mérito 
a entidades que contribuem para alcan-
çar os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milénio, nomeadamente, a erradicação 
da pobreza e a sustentabilidade dos ter-
ritórios: a AMI – Fundação Assistência 
Médica Internacional, o Instituto Mar-
quês de Valle Flôr e a UNICEF – Fundo das 
Nações Unidas para a Infância. No plano 
local, foram distinguidas sete instituições 
que marcam a vida do concelho, pelo es-
pírito de iniciativa, visão e capacidade de 
concretização de projetos: Associação de 
Escoteiros de Portugal - Grupo 40 de Pal-
mela, Associação de Convívio para Idosos 
de Cabanas, Associação de Moradores 
do Lau, Associação Juvenil Odisseia, Ban-
co Alimentar Contra a Fome de Setúbal, 
Bardoada – Grupo do Sarrafo e FIAR – As-
sociação Cultural.

No Dia do Concelho
Município distingue personalidades   
e instituições 

Sinfonia Palmela
Obra sinfónica de Jorge Salgueiro 
apresentada no Dia do Concelho
A Sinfonia Palmela foi apresentada ao 
público no dia 31 de maio, no âmbito 
das comemorações do Dia do Concelho, 
perante um Cine-Teatro S. João com lota-
ção esgotada. A obra sinfónica, composta 
pelo Maestro Jorge Salgueiro, sob propos-
ta do Município, para assinalar esta data 
simbólica, reveste-se de grande valor ar-
tístico e cultural. Dirigida pelo Maestro, 
esta primeira apresentação contou com 
a participação dos músicos da Socieda-
de Filarmónica Palmelense “Loureiros”, 
da Sociedade Filarmónica Humanitária, 
da Sociedade Filarmónica União Agríco-

la, da Sociedade de Instrução Musical, 
do Conservatório Regional de Palmela e 
da Orquestra Nova de Guitarras. A obra 
está estruturada em cinco partes – cada 
uma delas evocativa de uma das cinco 
freguesias do concelho – e contou com 
forte apoio do tecido económico local, no 
âmbito do projeto “Mecenas de Palmela”. 
Tendo como base a mesma obra musical, 
pretende-se que o projeto possa desen-
volver-se em 2016 e 2017, através da in-
tegração de novos elementos musicais e 
participantes, designadamente, os grupos 
corais das nossas coletividades.
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Choupos não são 
principal causa  
de alergias
A época de floração e produção de pó-
len acontece, sobretudo, durante a pri-
mavera. Nesta altura, associam-se as 
alergias ao “algodão” dos choupos, no 
entanto e, de acordo com a Sociedade 
Portuguesa de Alergologia e Imunolo-
gia Clínica, o que acontece é que o des-
prendimento do “algodão” coincide 
com a época reprodutiva das oliveiras, 
pinheiros e gramíneas, estas últimas, 
bastante ofensivas ao nível alérgico.

Mais informações em www.spaic.pt 
(consultar boletim polínico para esta 
área).

Mais segurança  
na circulação automóvel
Município sobreleva 
cruzamento no  
centro de Aires
O Município interveio, recentemente, no cen-
tro de Aires, no cruzamento entre a Rua Funda-
dores do Airense, a Rua do Parque, a Rua Heróis 
de Ultramar e a Rua Francisco Carvalho Nunes 
da Silva. Este cruzamento foi sobrelevado com 
recurso à utilização de calçada grossa de calcá-
rio e de granito, para reduzir a velocidade habi-
tualmente registada nesta artéria, empreitada 
no valor de 12.095,13 euros.

Esta intervenção insere-se num conjunto de 
medidas que o Município irá implementar, no 
âmbito da mobilidade e da qualificação do es-
paço público, para reforçar as condições de se-
gurança e a qualidade de vida em Aires.

Na Rua Joaquim Ferreira  
Calote, em Cabanas
Câmara prolonga 
rede de águas  
residuais 
Está em curso a empreitada de prolongamento 
da rede de águas residuais domésticas na Rua 
Joaquim Ferreira Calote, em Cabanas. 

Trata-se de um investimento da Câmara Muni-
cipal de Palmela, no valor de 12 mil euros, que 
consiste no prolongamento do coletor domés-
tico (cerca de 200 metros), com ligação à rede 
em alta da SIMARSUL, incluindo oito ramais do-
miciliários e reposição do pavimento.

Com a colaboração da Junta de Freguesia de Palmela
Câmara remodela rotunda  
junto ao Chafariz 
D. Maria I
A Câmara Municipal, com a colaboração  
a Junta de Freguesia de Palmela, procedeu,  
recentemente, à remodelação da rotunda, 
 situada junto ao Chafariz D. Maria I, espaço  
nobre de entrada na vila de Palmela.

Esta intervenção integrou, entre outros  
trabalhos, executados por administração direta, 
a remoção da sebearbustiva existente, reparação  
e recolocação do lancil exterior, instalação de calçada,  
junto à área verde, instalação de novo sistema de rega  
automatizado e plantação de 150 novas plantas.

O Município embelezou a nova rotunda 
na EN379, situada no cruzamento com a 
Rua de S. Julião e a entrada para a Estra-
da do Cemitério, com uma peça escul-
tórica que veio valorizar uma das princi-
pais entradas na vila de Palmela.

Intitulada “O Brinde”, esta peça conta 
com o apoio das adegas e da associação 
da Rota de Vinhos e foi criada pelo co-
nhecido escultor Pedro Marques. Esta 
obra é composta por três elementos, 
que se unem, de forma harmoniosa: 
uma garrafa, um cálice e a mão que o 
sustenta, nascida da união das videiras. 
A cor e a textura particulares resultam 
da oxidação, representando as tonalida-
des que vestem as vinhas no outono. 

Com escultura de Pedro Marques 
Rotunda na EN379 evoca  
tradição vitivinícola do concelho

No âmbito da manutenção de espaços públicos, a autarquia está a efetuar 
o corte de ervas nos passeios e bermas, em diversas localidades, como for-
ma de diminuir os focos de insalubridade e prevenção de fogos. Destaca-se 
uma intervenção nas traseiras dos prédios entre a Avenida Rainha D. Leo-
nor e a Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Palmela.



2015 JUNHO - BOLETIM MUNICIPAL -  PALMELA 5

Intervenção torna Poceirão mais acessível
No âmbito do Plano de Acessibilidades, a Câmara Municipal de Palmela vai executar uma empreitada, no valor 
base de 13.400 euros, com duração prevista de 45 dias, que permitirá ao Poceirão ser uma localidade totalmente 
acessível a todos, para promoção da inclusão e mobilidade. 

A intervenção integra, entre outros trabalhos já realizados e em curso, a supressão de canteiros e floreiras em 
passeios mais estreitos, o rebaixamento de mais de vinte passadeiras (bem como a criação de mais uma dezena), 
a recolocação de contentores de RSU e ecopontos, postes de iluminação pública e o estudo da relocalização da 
praça de táxis. Em simultâneo, será feita a pintura de todas as passadeiras de peões, incluindo as que já tinham 
sido rebaixadas numa intervenção anterior. Melhorar as condições de acessibilidade a pessoas com mobilidade 
condicionada ou reduzida é o objetivo central desta intervenção.

O Município de Palmela é particularmente sensível às questões da acessibilidade e integra, desde o início de 
2014, a Rede “Cidade e Vilas de Excelência” do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, na sequência do 
trabalho desenvolvido com esta entidade, e que tem sido amplamente reconhecido, a nível nacional.

Regime extraordinário abre oportunidades
Palmela apoia regularização de empresas 

A Câmara Municipal de Palmela está a apoiar os empresários do concelho nos processos de regularização de estabelecimentos ou explorações existentes, que não 
disponham de título válido de instalação, título de exploração ou de exercício de atividade. A implementação do Regime de Regularização de Estabelecimentos 
e Explorações Existentes, na sequência do D.L. n.º 165/2014, de 5 de novembro, abre uma curta janela de oportunidade para a correção destes casos, onde se 
incluem situações de desconformidade com os instrumentos de gestão territorial vinculativos de particulares ou com servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública. 

Para instrução destes casos, os proprietários devem entregar à respetiva entidade licenciadora uma certidão de reconhecimento de interesse público municipal na 
regularização, emitida pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara. Em Palmela, o Município tem sido pro-ativo e contactou os titulares de processos de le-
galização que se encontravam parados por falta de enquadramento no Plano Diretor Municipal, dando conhecimento desta lei, além de ter realizado reuniões para 
esclarecimento junto de setores particularmente sensíveis no concelho, como os produtores de ovinos. É, ainda, disponibilizado atendimento técnico especializa-
do, mediante marcação através do telefone 212 336 660 (atendimentos todas as sextas-feiras, entre as 9h00 e as 15h00). Mais informação em www.cm-palmela.pt. 

A Câmara Municipal tem um conjunto de obras em curso, em fase de arranque e outras já concluídas, 
na Freguesia de Quinta do Anjo, com o valor global estimado em cerca de 250 mil euros.

O Mercado Municipal de Cabanas, edifício já beneficiado pela Junta de Freguesia, mas que merece 
uma intervenção mais profunda, vai ser objeto de uma revisão da cobertura, com limpeza, tratamento 
e reposição de telhas, revisão de caixilharias e vidros, reparação de paredes e pintura geral, investimen-
to estimado em cerca de sete mil euros.

Na Rua de Goa, foi concluída, em janeiro último, a obra de prolongamento da rede de esgotos domés-
ticos e pluviais, o prolongamento dos coletores e a construção de quatro ramais. Em junho, a autarquia 
vai proceder à pavimentação daquela rua e respetiva colocação de sumidouros.

Ainda em Cabanas, na Rua Miguel Cândido, prevê-se a pavimentação do prolongamento daquela via, numa ex-
tensão de 500 metros - intervenção incluída nas Grandes Opções do Plano para execução no biénio 2015/2016.

Em Vila Amélia, a autarquia interveio no melhoramento do acesso à Etiforma, executada no final de 
2014, com pavimentação e formalização da rotunda. 

Na chamada “via das rotundas”, paralela à estrada de Vila Amélia, procedeu-se à execução de sinaliza-
ção horizontal, bandas cromáticas e melhoria do pavimento, por administração direta. Já este ano, fo-
ram pintados os separadores existentes na zona e, no verão, iniciar-se-á a repavimentação, por troços, 
da estrada de Vila Amélia.

Na Freguesia de Quinta do Anjo
Município investe 250 mil euros em rede Viária e Infraestruturas

Em Pinhal Novo
Câmara inicía pavimentação do Aceiro das Sapatarias
A Câmara Municipal de Palmela deu início à empreitada de pavimentação e infraestruturação do Aceiro das Sapatarias, 
em Pinhal Novo. 

Trata-se de um investimento da autarquia no valor de 80.056,73 euros (+ IVA), cujos trabalhos – pavimentação e execu-
ção de uma nova conduta de  abastecimento de água –  deverão ser executados no prazo de 80 dias.

A pavimentação deste aceiro, numa extensão de 680 metros, beneficiará cerca de 140 pessoas e a população que circula 
naquela via, que interliga o aceiro do Raúl e a Estrada Municipal 533-1 (Estrada dos Espanhóis).
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O concelho está a ver nascer um conjunto de equipamentos de utilização coletiva 
e intervenções em espaço público, fruto do trabalho desenvolvido no âmbito do 
projeto “(A)gente do Bairro”. Entre o 25 de Abril e o Dia do Concelho, o território 
viu implementados investimentos no valor de cerca de 25 mil euros. No dia 31 de 
maio, a Câmara Municipal de Palmela, a Junta de Freguesia de Pinhal Novo e a re-
cém criada Associação dos Amigos do Bairro da Confidente inauguraram a Nova 
Estação de Street Workout e o remodelado Espaço de Jogo e Recreio da Solidarie-
dade. Esta intervenção surgiu após a apresentação de uma proposta por parte de 
um grupo de cidadãos, agora constituídos em associação, durante o processo de 
debates públicos Orçamento Participativo 2014. A 1 de junho, a Câmara Municipal, 
a Junta de Freguesia de Palmela e a Associação de Moradores e Amigos da Venda 
do Alcaide inauguraram o Circuito de Prevenção Rodoviária no Jardim António Fer-
reira da Costa, em Venda do Alcaide, que responde a um desafio lançado em 2014 
pela associação de moradores. 

 

Crianças e idosos apadrinham árvores  
no espaço público
No dia 8 de maio, os idosos do Centro de Dia do Centro Social Paroquial de Pinhal Novo apa-
drinharam uma árvore no Jardim José Maria dos Santos, assinalada com uma placa identifica-
tiva e um pequeno poema da sua autoria. Esta foi uma das várias ações de apadrinhamento 
em curso, a convite do Município, envolvendo associações de idosos e escolas do ensino bási-
co. Além deste grupo, participaram os alunos da E.B. António Matos Fortuna (Quinta do Anjo) 
e a iniciativa continua com a creche do Jardim de Infância  CATL “Os Cenourinhas” e do grupo 
de conversas sobre História e histórias de Palmela. A iniciativa está a promover um novo olhar 
sobre a Floresta, incontornável fator de suporte da biodiversidade e da sustentabilidade, pela 
sua capacidade de sequestro de carbono, pela ação reguladora do ciclo da água e pelo insubs-
tituível papel como fonte de riqueza e de bem-estar. 

2 (de)mãos por Palmela” 
Voluntários contribuíram  
para qualificar Centro Histórico
Nos dias 30 e 31 de maio, voltámos a dar “2 (de)mãos por Palmela”, com a 
participação de voluntários, que deram o seu tempo e trabalho para qualificar 
o Centro Histórico da vila. Foram intervencionados o muro do Chafariz D. Ma-
ria I, os muretes da Travessa da Boavista e da Rua da Boavista, o muro da Rua 
Augusto Cardoso, o Jardim Joaquim José de Carvalho e o Largo 5 de Outubro. 

Projeto participativo, vocacionado para esta área urbana, o “2 (de)mãos por 
Palmela” pretende sensibilizar para a importância de cuidar do património 
edificado, devolvendo à população a possibilidade de se envolver, investindo, 
voluntariamente, no cuidado e qualidade da imagem da sua vila. Este projeto 
municipal conta com o patrocínio da Magjacol e com o apoio do Centro de Re-
ciclagem de Palmela, ao abrigo do Programa “Mecenas de Palmela” bem como 
da Junta de Freguesia de Palmela.

No âmbito “Eu Participo”
Escola visita Armazéns Gerais
da Câmara
As crianças da turma 3º B da E.B. Joaquim José de Carvalho, em Palmela, visita-
ram os Armazéns Gerais da Câmara no dia 7 de maio, no âmbito do Projeto “Eu 
Participo”. Nesta visita, os trabalhadores do Município apresentaram as suas 
funções e responderam às questões dos alunos, que participam no projeto pelo 
terceiro ano consecutivo. Além da vertente de construção de propostas de in-
tervenção na escola e na comunidade, este projeto - que aproxima o Poder 
Local do público infantil – proporciona às crianças oportunidades para visitar 
e conhecer os vários serviços da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia 
locais, bem como o trabalho desenvolvido por estas entidades, com vista à qua-
lidade de vida no território.

Projeto envolve comunidade na valorização do espaço público
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Orçamento Participativo
Ciclo 2015 percorre todas as 
freguesias
A Câmara Municipal de Palmela deu início ao ciclo Orçamento Partici-
pativo 2015, em abril, dando continuidade ao projeto de gestão pública 
participada, implementado há mais de uma década e aprofundado em 
2014, com vários momentos de encontro e partilha com as populações, 
as entidades locais e os trabalhadores do Município.

Depois das cinco reuniões realizadas em abril, a receção de questio-
nários e fichas de projeto decorreu até ao final de maio. Ao longo do 
verão, será feita a análise técnica e política da viabilidade das propostas 
e, em setembro, será efetuada nova ronda de reuniões para debate e 
hierarquização. Em dezembro, o Município devolve a informação, apre-
sentando os resultados e os documentos de gestão.

O Orçamento Participativo no concelho de Palmela é um mecanismo 
de democracia participativa, de caráter consultivo, que contribui para 
definir áreas prioritárias e hierarquizar intervenções, recolher ideias e 
necessidades, avaliar o trabalho realizado pelo Município e estreitar o 
relacionamento com as comunidades.

Nas reuniões de 2014, ano em que foi relançado o processo, foram co-
locados 116 assuntos, sendo 67 de gestão corrente (mais de metade 
já resolvidos ou em curso) e 49 relativos a investimento (destes, 15 já 
foram incluídos no Plano Plurianual de Investimentos).  

Processo participativo vai decidir o  
futuro do Mercado de Quinta do Anjo
Na sequência do compromisso assumido na reunião “Orçamento Participativo 2015” 
realizada em Quinta do Anjo, o Município de Palmela deu início ao processo partici-
pativo “Mercado de Quinta do Anjo – Que futuro?”, para discutir, com a população e 
com as autarquias locais, novas formas de dinamização deste equipamento municipal. 
Espaço privilegiado, localizado no coração da aldeia, o Mercado encontra-se em boas 
condições de utilização e conta com parque de estacionamento, acessibilidades e espa-
ço exterior qualificado. No entanto, o contexto económico levou ao encerramento de 
várias bancas e lojas. Os encontros mantidos com a comunidade, quer no OP, quer nas 
semanas descentralizadas dedicadas às freguesias, permitiram aferir a existência de 
ideias e expetativas, por parte da população, com vista a novas formas de utilização e 
dinamização do Mercado. Entre 25 de abril e 25 de maio, o Município recolheu contri-
butos e está, no momento, a analisar e discutir as propostas com os proponentes e com 
as autarquias. A 8 de julho, às 21 horas, o Mercado é palco de uma sessão de apresen-
tação das propostas selecionadas e debate. Participe!

Empreendedores apresentaram  
projetos à comunidade
A 2.ª ação de Formação e Coaching em Empreendedorismo, que decorreu no concelho, 
desde fevereiro, no âmbito do Protocolo assinado entre o Município de Palmela e a 
Associação Tempos Brilhantes, terminou no dia 29 de maio, com uma Mostra de Empre-
endedorismo no Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela. O evento contou com 
a participação dos formandos, de um conjunto de alunos do Instituto Politécnico de 
Setúbal e de vários empresários, que participaram na 1.ª ação, em 2013, e que deram 
testemunho dos seus processos e experiências. Na sessão de abertura, o Vereador Luís 
Miguel Calha reafirmou a aposta do Município no fortalecimento da economia e subli-
nhou a importância de criar condições para a realização de investimento no território e, 
em particular, no Centro Histórico de Palmela, que continua a assistir à implementação 
de projetos muito interessantes. Elisabete Eufémia, da Associação, deu a conhecer a 
metodologia de trabalho utilizada e a incubadora de empresas em funcionamento no 
Pinhal Novo, em parceria com a Câmara, que apoia o desenvolvimento de ideias e mo-
delos de negócio.

Os 25 formandos revelaram as suas perspetivas de futuro e foram apresentados dez 
projetos a implementar localmente, em áreas como o turismo, a cultura, a moda, a 
educação, o marketing, o audiovisual ou a saúde e bem-estar. Esta reta final encerrou 
com a entrega dos diplomas aos formandos e a oferta de um Moscatel na Casa Mãe da 
Rota de Vinhos.

De participação gratuita, a ação de formação e coaching em empreendedorismo pre-
tendeu apoiar pessoas desempregadas ou em fase de transição, na concretização de 
ideias e projetos. A iniciativa foi promovida pela Associação Tempos Brilhantes e pela 
Psiquatro, com o apoio da Câmara Municipal de Palmela, da Caixa de Crédito Agrícola 
Entre Tejo e Sado, do Centro de Empresas Maquijig e da Moreleads.

“Mercadinhos de Palmela”  
dinamizam Centro Histórico
Os “Mercadinhos de Palmela – mostra de artes e produtos”, proje-
to que prevê a realização de um conjunto diversificado de mostras 
e mercados quinzenais, aos sábados, entre as 10h00 e as 18h00, 
está de volta ao terraço do Mercado Municipal de Palmela. A ini-
ciativa, que irá prolongar-se até outubro, pretende contribuir para 
a dinamização comercial e turística do núcleo mais antigo da vila 
e assume-se como uma alternativa à lógica atual de promoção de 
produtos locais, privilegiando a relação direta com públicos. 

A promoção e venda de produtos locais, artesanato, agricultura 
biológica e hortofrutícolas, colecionismo e velharias são alguns 
dos objetivos dos “Mercadinhos de Palmela”. Pretende-se, ainda, 
associar vertentes de conhecimento e divulgação, quer do patri-
mónio local, quer dos saberes e produtos apresentados, através 
da realização de oficinas, apresentação de produtos, artesanato 
ao vivo e visitas guiadas ao Centro Histórico.

A participação nos “Mercadinhos de Palmela” é gratuita, median-
te inscrição prévia: Gabinete de Recuperação do Centro Histórico: 
212 336 647 | grch@cm-palmela.pt | http://centrohistorico.cm-
-palmela.pt.

CALENDÁRIO:  20 de junho  |  4 e 18 de julho |  1 e 22 agosto  

5 e 19 de setembro  |  3 e 17 de outubro

mostra de artes e produtos
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Município apoia ovelheiros  
no licenciamento das explorações
A Câmara Municipal de Palmela reuniu com os ovelheiros 
e com a ARCOLSA – Associação Regional de Criadores de 
Ovinos Leiteiros da Serra da Arrábida, para analisar as di-
ficuldades que se colocam, atualmente, ao setor, e apre-
sentar informação atualizada, referente aos processos de 
licenciamento dos ovis. Esta atividade está na génese de 
um vasto conjunto de outras atividades e produtos locais 
de qualidade, que podem ficar ameaçados com a diminui-
ção do número de explorações e, consequentemente, de 
ovinos de leite.

Os quinze produtores presentes partilharam as suas prin-
cipais preocupações com o Município, onde se inserem os 
atrasos nos pagamentos (por vezes, de vários meses) refe-
rentes, por exemplo, aos subsídios por abate.

O Município comprometeu-se a contactar a DRAP-LVT, 
Direção Geral de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do 
Tejo, no sentido de sensibilizar para a grande urgência de 
cumprir estes compromissos.

O licenciamento dos ovis foi, no entanto, o grande tema da 
tarde, pela importância central que ocupa nesta atividade 
e pelos grandes entraves existentes, que têm impedido o 
avanço dos processos ao longo dos anos. Eleitos e técnicos 
da autarquia procuraram esclarecer o complexo enquadra-
mento legal a que estão sujeitas estas explorações, no âm-
bito do REAP (Regime do Exercício da Atividade Pecuária) 
em vigor e deram a conhecer um regime de exceção, 
introduzido pelo DL 165/2014, de 5 de novembro, 
válido por um ano, que apesar de consistir num 
procedimento complexo, pode constituir-se 
como uma resposta para a legalização, ainda 
que provisória, das explorações. 

A Câmara, reafirmou o interesse na rápida 
regularização de todas as situações de incon-
formidade e manifestou a sua disponibilida-
de para ajudar, por todos os meios ao seu 
alcance, na instrução dos processos e no es-
clarecimento das dúvidas que possam surgir.

Reconversão da AUGI Quinta da Torre - Marquesas I e III 
avança com importante empreitada de infraestruturas

A Câmara Municipal de Palmela e a Junta de Fregue-
sia reuniram com a Comissão de Administração da 

AUGI Quinta da Torre - Marquesas I e III, para 
avaliar o trabalho em curso. Está a decor-

rer uma importante empreitada de infra-
estruturas de saneamento e estão, já a 

avançar trabalhos de preparação com 
vista à pavimentação da chamada Rua 
5. Uma vez concluída esta artéria, o 
tráfego da chamada Estrada das Fon-
tainhas será desviado para aí, a fim 
de que a AUGI possa executar o troço 
em falta, concluindo-se, assim, a in-
tervenção levada a cabo pelo Municí-
pio no ano passado. Um Centro Social 

para a Quinta da Torre é uma ambição 
desta Comissão, que o Município con-

sidera pertinente, para uma população 
com níveis elevados de envelhecimento, e 

aconselhou um debate mais profundo, com a 
autarquia e no âmbito da Rede Social, para apro-

fundar as ideias, conhecer os requisitos necessários e 
desenvolver sinergias entre os vários parceiros da rede.

No início de 2014, o Município aprovou um pacote de medidas que vieram 
contribuir para a evolução de projetos em curso, designadamente, nas Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal, que se encontravam estagnados por dificuldades 
económicas dos requerentes. No campo do Regulamento e Tabela de Taxas 
Municipais (RTTM), pretendeu-se dinamizar e concluir os processos de re-
conversão urbanística das AUGI, reduzindo as taxas devidas em 30% (nas re-

lacionadas com o impacto da operação urbanística no território e com 
a realização, reforço e manutenção de infraestruturas) e em 50% 

(nas taxas administrativas). No que respeita ao Regulamento de 
Urbanização e Edificação do Município de Palmela (RUEMP), 

a nova redação veio agilizar a tramitação dos processos de 
reconversão, ao estabelecer, por exemplo, um conjunto de 

Condições Base para enquadramento de Licenciamentos 
Condicionados.

 
 

 
 

 

Semana Descentralizada de Quinta do Anjo
Freguesia concilia Tradição  
e Modernidade
Nesta Semana dedicada à Quinta do Anjo, a Câmara Municipal  
e a Junta de Freguesia local deram continuidade ao trabalho a desenvolver,  
focando a sua atenção em questões como a educação e a saúde.  
As visitas às extensões de saúde da freguesia permitiram atualizar  
os dados preocupantes sobre a situação a que estão sujeitos  
os utentes do concelho.

Também o desenvolvimento económico da freguesia esteve  
em destaque nesta semana, com reuniões de trabalho com os ovelheiros, 
que permitiram definir prioridades, com vista à resolução de problemas, 
e perspetivar ações futuras, e com as empresas da Zona Industrial de 
Vila Amélia, para fazer um balanço do trabalho realizado, na sequência  
do encontro mantido há um ano, e contratualizar novos  
compromissos de requalificação da zona.
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Edifício da E.B. de Poceirão acolhe “ninho” de 
respostas sociais

Com a entrada em funcionamento do 1.º ciclo na E.B. José 
Saramago, a atividade letiva no edifício da E.B. Poceirão 

1 está suspensa desde o ano letivo de 2009/2010, e 
o equipamento, que continua a integrar o parque 

escolar, foi utilizado pelo Agrupamento de Escolas 
José Saramago para a realização de ações de alfa-
betização de adultos, passando, posteriormente, 
a acolher um conjunto de parceiros locais, que 
desenvolvem trabalho na área social. O Presi-
dente da Câmara Municipal, o Vereador Adilo 
Costa e técnicas municipais de intervenção so-
cial estiveram reunidos com representantes das 

entidades que partilham o equipamento para fa-
zer um ponto de situação sobre a atividade desen-

volvida e para debater o modelo de gestão. 

Os parceiros aproveitaram a ocasião para apresentar 
os respetivos projetos e dados sobre o relacionamento 

estabelecido com a comunidade, em diversos âmbitos e mo-
mentos, numa entrega que ultrapassa, muitas vezes, o protoco-
lado com a Segurança Social.

Convicto da pertinência deste projeto comunitário, que tem 
feito a diferença num território que apresenta uma população 
envelhecida e mais vulnerável, o Presidente defendeu a consoli-
dação do equipamento enquanto “Ninho de Respostas Sociais” 
na freguesia e sublinhou a urgência de oficializar a cedência do 
espaço a cada uma das instituições, criando um mecanismo de 
gestão partilhada.

Presentemente, o equipamento encontra-se cedido a cinco ins-
tituições:

- à  Fundação COI, através da Equipa de Protocolo de Rendi-
mento Social de Inserção (RSI);

- ao Centro Social de Palmela “CAFAPComVida”;

- à  Associação de Dadores de Sangue na Freguesia de Poceirão; 

- à Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agru-
pamento de Escolas José Saramago;

- ao grupo informal “Partilha de Saberes e Sabores”, dedicado 
à preservação e divulgação de tradições locais.

Ciclo de trabalho descentralizado 
prossegue no coração rural do concelho

Poceirão é o celeiro do concelho de Palmela e uma freguesia com maior  
extensão do que grande parte dos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa. 

De acordo com o último recenseamento agrícola (INE, 2009), Poceirão era  
a freguesia com maior número de explorações agrícolas (585 – 30% do total do  
concelho) e com maior área de superfície agrícola utilizada (10.792 ha – 37%). 

Ao longo desta semana, a Câmara Municipal de Palmela e a Junta de Freguesia  
contactaram com os agentes locais, no terreno – agricultores, produtores,  

empresários, dirigentes associativos, educadores – para analisar os problemas  
mais prementes, conhecer projetos e definir estratégias, que permitam dar  

continuidade ao trabalho de promoção e afirmação dos nossos produtos  
locais de qualidade, da cultura, das tradições, daquilo que nos  

distingue e acrescenta valor.

A atenção especial dedicada ao dossiê Saúde, no ciclo de Semanas  
das Freguesias 2015, continuou com uma visita à Unidade  

de Cuidados de Saúde Personalizados de Poceirão.
O ciclo prossegue com a semana da freguesia de Marateca

entre 15 e 19 junho e encerra em Pinhal Novo, 
de 29 de junho a 3 de julho.

Maltibérica aposta na colaboração com produto-
res nacionais de cevada
Sediada em Poceirão, a Maltibérica – Sociedade Produtora de Malte, 
S.A., produz e comercializa malte para a indústria cervejeira, e distri-
bui, também, leite em pó maltado, farinha maltada e malte para ração 
animal.

Acompanhados da comunicação social, os Executivos Muni-
cipal e da Junta visitaram a unidade fabril, onde foram 
recebidos pelo administrador Carlos Pragana, que 
apresentou a empresa e realçou os principais ob-
jetivos da gestão.

A celebrar 25 anos, a Maltibérica nasceu de 
uma parceria entre a Unicer (que detém 51% 
do Capital Social) e a Intermalta (Sociedade 
espanhola detida na totalidade pelo maior 
operador mundial em produção de malte 
cervejeiro: a Malteurop). Atualmente, dis-
põe de uma capacidade instalada para 42 
mil toneladas de malte anuais, emprega 15 
pessoas e apresenta um volume de negó-
cios de 18 milhões de euros. Produz, anual-
mente, 70 mil toneladas de malte, o que re-
presenta 50% da produção nacional.

Importante resposta social para os idosos nasceu 
na Escola do Forninho
Os Executivos da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia rea-
lizaram uma visita à AIRP, Associação de Idosos e Reformados de 
Poceirão, que está envolvida num projeto ambicioso, com o obje-
tivo de responder a algumas das principais necessidades sentidas 
pela população mais idosa da freguesia. 

A AIRP viu aprovada uma candidatura ao PRODER (medida 3.2 
- Melhoria da qualidade de vida, ação 3.2.2 - Serviços básicos 
para a população rural), já concluída, caracterizando-se pela re-
funcionalização da Escola do Forninho, onde estão instaladas as 
respostas de Centro de Dia e de Serviço de Apoio Domiciliário. 
A candidatura contemplou, também, duas carrinhas adaptadas 
- uma para o serviço de apoio domiciliário e acompanhamento 
das visitas domiciliárias, e outra para o transporte dos utentes do 
Centro de Dia.

Trata-se de um intervenção com um orçamento de 300 mil euros, 
sendo o financiamento comunitário de 73,72%, num montante 
máximo elegível de 200 mil euros, cabendo à Associação realizar 
o investimento no valor de 100 mil euros. Para fazer face aos en-
cargos decorrentes do projeto, a autarquia deliberou, em reunião 
pública, um apoio financeiro à associação no valor de 25 mil eu-
ros. Acresce, ainda, a cedência, em regime de direito de su-

perfície, da Escola do Forni-
nho (escritura celebrada 

em 2013) e a isen-
ção de pagamen-

to de taxas ur-
banísticas, no 

valor global 
de 1.051     
euros. 
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A Câmara Municipal escolheu a Noite Europeia dos Museus, 16 de maio, para apre-
sentar o projeto “Palmela Almenara”. A apresentação decorreu na Igreja de Santiago, 
perante a comunidade e vários parceiros, que ficaram a conhecer as linhas-mestras 
deste projeto, que parte da cultura e da história locais para criar produtos turísticos 
sustentáveis e diferenciadores, e que se expandirá até 2020, procurando afirmar o 
concelho como destino privilegiado de turismo histórico, aos níveis nacional, mas 
também europeu. «Intenção, sonho e objetivo político» foram as palavras utilizadas 
pelo Presidente da Câmara para definir as ideias que impulsionaram o avanço deste 
projeto ambicioso. Álvaro Amaro revelou que é objetivo do Município mobilizar ain-
da mais a população e estabelecer parcerias com os agentes locais em torno deste 
propósito comum, que é o desenvolvimento local, através da utilização dos recursos 
existentes para criar mais-valias. A Feira Medieval de Palmela regressa, entre 25 e 
27 de setembro, expandindo-se para além das muralhas do Castelo e assumindo-se 
como um dos três pilares centrais do programa deste ano. No último dia de feira, a 
organização promove a primeira edição do “Ritual Almenara”, que pretende recriar 
o episódio em que, durante o cerco de Lisboa pelos castelhanos, o Condestável D. 
Nuno Álvares Pereira acendeu grandes fogueiras no Castelo de Palmela para alertar 
o Mestre de Avis, em Lisboa, de que a ajuda estava próxima. O plano formativo para 
a comunidade é o terceiro pilar do programa deste ano e iniciou-se ainda em maio, 
privilegiando os temas “História local”, “A leitura em voz alta”, “A alimentação na 
Idade Média” e “Vestuário Medieval”. Mais informações em www.cm-palmela.pt. 

Várias famílias aceitaram o convite da Câmara Municipal e viveram uma ex-
periência diferente. A Igreja de Santiago, no Castelo de Palmela, “viajou no 
tempo”, recriando o ambiente intimista do «Scriptorium» dos freires da Or-
dem de Santiago, onde foi possível conhecer a arte da escrita e da iluminura, 
na atividade “Copistas e Iluminadores da Ordem de Santiago”. O Município 
celebrou o Dia Internacional dos Museus divulgando as atividades do Ser-
viço Educativo, no Castelo, e dinamizando a maleta pedagógica “Gigantes, 
cabeçudos e outras coisas do arco-da-velha” no Centro de Recursos para a 
Juventude de Palmela, contribuindo para a promoção da próxima edição do 
FIG. Inserida, no programa Fantasiarte, foi promovida pelo Município com 
a Escola Secundária de Palmela – Clube de Teatro “O Búzio”, uma Roda de 
Leitura na Igreja de Santiago, com a participação de Ana Maria Magalhães, 
Paula de Carvalho, João de Carvalho, Ruy de Carvalho e Raúl Atalaia como lei-
tores convidados. Ao final do dia, o Terraço sul do Castelo acolheu o Círculo 
Meditativo ANURA “O Toque da Terra”. 

O Município de Palmela recebeu, no dia 27 de maio, 
o “Prémio Ação Pedagógica”, no âmbito dos Prémios 
SOS Azulejo 2014, que decorreram no Palácio Fron-
teira, em Lisboa. O Presidente da Câmara, Álvaro 
Amaro, e a equipa do Museu Municipal de Palmela 
receberam o prémio, atribuído ao projeto Maleta 
Pedagógica «Arte2 - o Património Azulejar do con-
celho de Palmela», que pretende evocar a riqueza 
do nosso património azulejar. Na comunicação da 

atribuição do prémio a Palmela, o júri sublinhou o 
«excecional nível da candidatura e contributo para a 
valorização do património azulejar português». Esta 
maleta, lançada em 2014, tem viajado pelas escolas, 
IPSS e outras entidades que demonstrem interesse 
em explorar o tema, e em parceria com o espaço 
Fortuna Artes & Ofícios, possibilita uma visita às ofi-
cinas e fornos para contactar com as técnicas utili-
zadas e produzir e pintar azulejos. O projeto “SOS 

Azulejo”, desenvolvido pelo Museu de Polícia Judici-
ária e Escola de Polícia Judiciária, com vários parcei-
ros, tem, como principal desígnio, sensibilizar para 
a necessidade de proteção do património azulejar 
português, ameaçado pelo furto e pela incúria. Esta 
distinção assume maior importância num momento 
em que está na ordem do dia a candidatura do azu-
lejo português a património da humanidade.

 

Quinta do Anjo recebe Encontro de Folclore
A Quinta do Anjo recebeu, no dia 30 de maio, o Encontro Concelhio de Folclore 2015. A iniciativa decorreu junto à Sociedade de Instrução Musical, 
numa parceria entre o Município, os ranchos folclóricos do concelho e a Popular FM, com o apoio da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo e da SIM.
Participaram no encontro oito ranchos folclóricos do concelho: o Rancho Folclórico “Os Fazendeiros” das Lagameças, o Rancho Folclórico do Grupo Des-
portivo “Os Académicos” da Agualva de Cima/Bairro Margaça, o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo, o Rancho Folclórico de Poceirão, o 
Rancho da Sociedade de Recreio e Desporto da Lagoinha, o Rancho Folclórico Regional de Fernando Pó, o Rancho Folclórico Cultural Danças e Cantares 
da Região do Forninho e o Grupo Folclórico Danças e Cânticos de Olhos de Água.
O Encontro Concelhio de Folclore é um momento privilegiado de partilha de experiências, convívio e promoção das tradições locais, contribuindo 
para uma maior visibilidade do riquíssimo património do território, na área do folclore.  

Projeto “Palmela Almenara” 
Feira Medieval, Ritual Almenara  
e Formação são destaques para 2015

Na Noite dos Museus
Miúdos e graúdos experimentaram 
arte da iluminura

Prémios SOS Azulejo 2014
Museu Municipal vence “Prémio Ação Pedagógica”
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VI Feira do Livro promove leitura 
nas Festas de Pinhal Novo
A Câmara Municipal de Palmela promoveu, com o apoio da Ronda das Letras 
e a colaboração da Associação de Festas, das Bibliotecas Escolares, da Edito-
ra Alfarroba e da Fundação PT, a VI Feira do Livro - Festas com Livros 2015. 
O evento decorreu na Biblioteca Municipal de Pinhal Novo e no pavilhão no 
recinto das Festas Populares de Pinhal Novo e, além da venda de livros, con-
tou com um programa de animação para os vários públicos, com especial 
atenção para o público infanto-juvenil - sessões de dinamização da leitura, 
encontros com escritores, workshops de costura e de tecnologias de infor-
mação, animação musical e uma Roda de Leitura pelo Clube de Teatro “O 
Búzio”, da Escola Secundária de Palmela. Destaque, ainda, para a exposição 
“Ler+@doça a Vida”, que apresentou os trabalhos realizados pelas Bibliote-
cas Escolares no âmbito deste projeto, que escolheu, como tema, a Fogaça 
de Palmela. No pavilhão, o programa foi vocacionado para a promoção cien-
tífica, com informação e experiências sob o tema “A Ciência é Divertida!”. 

Entre 5 e 10 de junho
Festas Populares de Pinhal Novo 
promovem tradições locais
A Associação das Festas Populares de Pinhal Novo realizou, entre 5 e 10 de 
junho, a 19.ª edição das Festas Populares. Momento alto de afirmação da 
identidade e da cultura local, e montra privilegiada do dinamismo associa-
tivo, económico e cultural da freguesia, estas festas mantiveram viva a me-
mória das tradições caramelas e ferroviárias, associadas à nova realidade 
de Pinhal Novo, o maior núcleo urbano deste concelho. Música, desporto, 
animação e gastronomia – com destaque para a típica Sopa Caramela – do-
minaram o programa das Festas, a que o Município prestou um importante 
apoio logístico e de promoção e divulgação, indispensável à concretização do 
certame, nomeadamente, com a contratação da energia elétrica, no valor de 
22.140 euros, além do apoio financeiro, no valor de 12 mil euros.

Fins Semana Sopa Caramela
Sopa Caramela é rainha na primeira 
quinzena de junho
A primeira quinzena de junho ficou marcada por um conjunto de atividades, re-
lacionadas com a divulgação da Sopa Caramela, no âmbito do projeto “Palmela 
– Experiências com Sabor!”. A par da 19.ª edição das Festas Populares de Novo, o 
Município e a Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal dedicaram 
especial atenção a esta sopa, bem tradicional das zonas rurais do concelho de 
Palmela e uma das suas principais referências gastronómicas. Assim, nos dias 5, 6, 
7, 12, 13 e 14 de junho, 23 restaurantes do concelho tiveram a Sopa Caramela em 
destaque nos seus menus. A 12 de junho, a Rota de Vinhos e a Confraria Gastro-
nómica da Sopa Caramela promoveram um Workshop para ensinar a confecionar 
esta Sopa, seguido de degustação. No dia seguinte, 13 de junho, às 18 horas, a 
Adega ASL Tomé, em Pinhal Novo, foi palco da iniciativa “Sopa Caramela na Ade-
ga”, numa organização da Rota de Vinhos e da adega, com o apoio da Confraria. A 
tarde incluiu visita à adega, prova de vinhos e lanche regional, este foi momento 
de escolha da melhor sopa do ano no Concurso de Sopa Caramela, promovido 
pelo Município, onde o público teve oportunidade de degustar todas as sopas con-
correntes.      

Adega Freitas & Palhoça venceu o concurso
Fernando Pó abriu com os melhores vinhos concelho
Entre 8 e 10 de maio, a 20.ª Mostra de Vinhos em Fernando Pó apresentou ao público os melhores vinhos do concelho de Palmela, numa organização da Comissão da 
Mostra e da Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó, com o patrocínio do Município. Pela primeira vez, a mostra e o concurso abriram as portas às adegas 
de todo o concelho, ultrapassando as fronteiras das freguesias de Poceirão e de Marateca. Uma seleção de 29 tintos, em representação de 29 adegas, foi analisada 
pela Câmara de Provadores da Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal, que elegeu os 10 Melhores Vinhos do Ano e atribuiu a vitória à adega Freitas & 
Palhoça. Seguiu-se a Casa Ermelinda Freitas, em 2º lugar, e a Casa Agrícola Assis Lobo. Além dos tintos a concurso, o público teve a oportunidade de provar 15 brancos, 
de adquirir alguns dos melhores vinhos produzidos na região e de acompanhar os néctares com uma apetecível oferta de queijos, enchidos, doçaria e outros produtos 
de qualidade, num total de perto de três dezenas de pavilhões. Gastronomia, animação musical e uma oferta inovadora de atividades enoturísticas – visitas guiadas 
às adegas, caminhadas com provas de vinho e almoços vínicos – completaram o programa.

Produtores refletiram sobre importância do Enoturismo 
A organização da Mostra promoveu, no dia 9 de maio, o Colóquio “Importância do 
Enoturismo para o desenvolvimento da região”. Dirigido, em especial, aos vitivini-
cultores e outros profissionais do setor, este momento de reflexão e debate reuniu 
um painel de oradores com perspetivas e experiências diversas, no que respeita à 
valorização do património e da atividade vinícola, associando-os à construção de 
oferta turística específica para um nicho de mercado cada vez mais significativo, 
e alertou os produtores locais para a pertinência de um olhar mais atento sobre 
o tema. Participaram no colóquio o Vereador Luís Miguel Calha, responsável pelo 
Turismo da Câmara Municipal de Palmela, Mário Cravidão, do Instituto Politécnico 
de Setúbal, Fátima Silva, da Rota de Vinhos da Península de Setúbal, Manuela Sam-
paio, da ADREPES – Associação para o Desenvolvimento Regional da Península de 
Setúbal, José Arruda, da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, e , Jorge 
Humberto, da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERTRL).
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Cine-Teatro S. João acolheu Festas de Encerramento do Fantasiarte
Projeto de Educação pela Arte celebra 20 anos

O Município de Palmela assinala, de forma ininter-
rupta, desde 2001, o Dia Mundial da Criança, apos-
tando na realização de atividades lúdicas e desporti-
vas para crianças e famílias. Este ano, entre os dias 
28 de maio e 5 de junho, realizaram-se 18 atividades, 
nas Freguesias de Palmela, Pinhal Novo e Quinta do 
Anjo, com organização da Câmara Municipal, Juntas 
de Freguesia, movimento associativo entre outras 
entidades.

Do vasto programa comemorativo, destacou-se a ini-
ciativa “Família Ativa, Criança Saudável”, no dia 1 de 
junho, no Campo de Jogos Municipal, em Palmela, 
com atividades dinamizadas pelas seguintes enti-
dades parceiras: Associação de Escoteiros de Portu-
gal – grupo 40, Associação de Solidariedade Social 
de Brejos do Assa “Rouxinol”, Casa do Benfica em 
Palmela, Centro Social de Palmela, Centro de Reno-
vação Cristã – Igreja Boa Nova, Centro do Yoga de 
Quinta do Anjo, Pal’Artes – Associação Cultural para 
o Desenvolvimento do Concelho de Palmela, Palme-
lense Futebol Clube, USF - Unidade de Saúde Fami-
liar Santiago, Palmela e Lidl.

Visitas à Quinta Pedagógica de S. Paulo, Moinhos Vi-
vos, Quinta Pedagógica Caramela, um pedy paper no 
Castelo, um percurso pedonal de sensibilização para 
a importância do Património do Centro Histórico de 
Palmela, a inauguração de uma pista de prevenção 
rodoviária em Venda do Alcaide e o teatro infantil 
“Pinóquio, muito riso, pouco juízo” foram algumas 
das iniciativas que complementaram o programa co-
memorativo do Dia Mundial da Criança no concelho.

A Câmara Municipal e a Comunidade Educativa promove-
ram, de 21 a 29 de maio, no Cine-Teatro S. João, em Palme-
la, as Festas de Encerramento do Fantasiarte, Projeto de 
Educação pela Arte que comemora, este ano, duas déca-
das de existência. As Festas envolveram 80 programas em 
palco e um total de 3.000 crianças e jovens, de todos os ní-
veis de ensino, em moldes diferentes dos anos anteriores, 
promovendo a inclusão social e a intergeracionalidade, 
com a participação  de utentes da APPACDM – Associação 
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Men-
tal (Setúbal)  e população sénior.

Os programas, que abrangeram diversas áreas de expres-
são artística - nomeadamente, teatro, música, construção 
corporal, expressão dramática, audiovisual e movimento e 
dança - foram dinamizados pelos Agrupamentos de Esco-
las José Saramago, de Poceirão e Marateca, José Maria dos 
Santos, de Pinhal Novo e Hermenegildo Capelo, de Palme-
la e Escolas Secundárias de Palmela e Pinhal Novo. As ins-
tituições particulares de solidariedade social do concelho, 
instituições privadas de educação e ensino e as associa-
ções de pais da EB Zeca Afonso e EB Salgueiro Maia, de 
Pinhal Novo, também estiveram representadas nas Festas.

Este ano, as festas contaram com a presença especial da 
atriz Eunice Munoz, que apadrinhou o grupo de teatro da 
Escola Secundária de Palmela “O Búzio”.

O Projeto Fantasiarte tem contribuído, ao longo dos anos, 
para a construção de uma cidadania mais informada e for-
mada, capaz de construir um mundo melhor, mais inclusi-
vo e participado.

Dia Mundial da Criança com atividades para os mais novos e família
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Nos dias 20 (21h00) e 21 (16h00) de junho, o Cine-Tea-
tro S. João, em Palmela, recebe a visita inquietante de 
Rosa Cão, uma mulher, metade rosa, metade cão, meta-
de controle, metade selvagem. Uma história bela e inti-
mista, num convite à reflexão, a partir do mundo inte-
rior desta mulher, cuja natureza feita de opostos «só a 
permitia existir distanciada das estruturas sociais». Um 
palco cheio de terra com paredes de cartão constitui o 
espaço cénico, que se vai desdobrando para criar novos 
contornos, onde passado e presente se cruzam.

“Rosa Cão” é um espetáculo construído em residência, 
onde Pedro Gonçalves, dos Dead Combo, compositor 
da música, trabalhará com os músicos do Conservatório 
Regional de Palmela, da Sociedade Filarmónica Huma-
nitária e da Sociedade Filarmónica Palmelense “Lou-
reiros”. Estão, também, associadas várias oficinas de 
dança, dinamizadas pela bailarina e coreógrafa Ainhoa 
Vidal.

Cine-Teatro  
S. João acolhe  
Férias Culturais
O Cine-Teatro S. João, em Palmela, 
volta a acolher mais uma edição das 
Férias Culturais de Verão, promovidas 
pela Passos e Compassos, entre 22 
de junho e 3 de julho. Esta iniciativa, 
conta com o apoio da Câmara Munici-
pal de Palmela e, pretende promover 
o desenvolvimento de competências 
pessoais e sociais dos participantes, 
através da educação pela arte e patri-
mónio cultural, nomeadamente, com 
iniciativas, ateliês e visitas nas áreas da 
dança, música, teatro, expressão plás-
tica e cinema. Mais informações em 
http://ferias.passosecompassos.pt/.

Palmela vive    
Festa do Sapateado
No dia 6 de junho, o Cine-Teatro S. João 
recebeu o Tap Dance Day, festa do sapa-
teado que pretende continuar a afirmar 
e a divulgar esta forma de expressão ar-
tística no concelho de Palmela e no país. 
O programa, organizado por Michel – 
Banda do Sapato com a Câmara Munici-
pal de Palmela, teve início durante a ma-
nhã, com workshops de sapateado, de 
participação gratuita. No período da tar-
de houve espetáculo, com a atuação de 
várias classes de sapateado do país e a 
participação especial de Michel, com os 
Cadernos de Viagem, e de Nuno Farinha, 
com Irish Dance. Há mais de uma déca-
da que Palmela assinala o Tap Dance Day 
e promove o sapateado, que nasceu do 
cruzamento dos ritmos africanos com os 
de Inglaterra, Escócia e Irlanda, afirman-
do-se, nas primeiras décadas do século 
XX, como uma arte maior, profusamente 
divulgada a nível mundial. “Rosa Cão” visita Palmela

Espetáculo em residência nasce com músicos locais 

O FIG  
está de volta  
às ruas de Pinhal 
Novo!
Nos dias 3, 4 e 5 de julho, a vila de Pi-
nhal Novo, é invadida pelos gigantes. O 
8.º FIG – Festival Internacional de Gigan-
tes sai à rua com muitos espetáculos e 
animação – teatro, marionetas, música, 
performance, circo, artesanato, muitas 
atividades especialmente dedicadas ao 
público infantil, arruadas, desfiles e a 
presença indispensável das figuras tra-
dicionais, que fazem a festa: gigantones, 
cabeçudos e zés pereiras, que dançam 
ao som dos bombos e das gaitas de foles. 
Teatro do Mar (PT), Circ Panic (Catalu-
nha/ES), Adam Read & Fyodor Makarov 
(Alemanha/Israel), Markeliñe (Pais Bas-
co/ES), Teatro O Bando (PT), Caretos de 
Podence (PT), Pás de Problème (PT), Ani-
mal Foundation (PT) e Till Sunday Pirate 
(PT) são os principais destaques. Esta é a 
festa das culturas, do teatro que, entre 
tradição e invenção, traz à rua a gente 
que, a um mesmo tempo, se espanta, 
mas também se reconhece. A organiza-
ção é uma parceria da Câmara Municipal 
de Palmela com Bardoada – o Grupo do 
Sarrafo, ATA – Acção Teatral Artimanha, 
Associação Juvenil COI e PIA – Projectos 
de Intervenção Artística.

Visite http://fig.cm-palmela.pt.
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Projeto “Saúde Palmela”
Município e Unidade de Saúde 
Familiar Santiago reforçam  
parceria
O Município de Palmela e o Agrupamento dos Centros de Saúde da Ar-
rábida – Unidade de Saúde Familiar Santiago, Palmela, vão celebrar um 
novo protocolo, na sequência do projeto “Conversas Informais, Venha 
Falar de Saúde”, dinamizado desde 2008. O projeto passa a designar-se 
“Saúde Palmela” e dirige-se aos diferentes públicos, abrangendo toda a 
população, nos diversos pontos do território.

Mais segurança  
na condução sénior 
A Câmara Municipal de Palmela promoveu, a 22 
de maio, em parceria com a Escola de Condução 
“Previsegur” e a Guarda Nacional Republicana - 
Secção de Programas Especiais/Apoio ao Idoso, 
uma ação sob o tema “Condução Sénior”, inserida 
no Programa Municipal de Apoio à Pessoa Idosa. 
Destinada à população do concelho de Palmela 
com idade superior a 50 anos, esta ação decorreu 
na sede da Junta de Freguesia de Pinhal Novo, que 
apoiou a iniciativa, e pretendeu atualizar os conhe-
cimentos dos condutores sobre regras de trânsito, 
que registam adaptações e alterações frequentes, 
contribuindo para uma condução mais segura e 
responsável.

Programação do semestre  
encerra com visita a adega 

“Clique Sem Idade”
A programação do Projeto “Clique Sem Idade”, 
relativa ao 1º semestre de 2015, encerra no dia 
24 de junho, às 14h30, com uma visita à Adega 
ALS Tomé Sociedade Vinícola, em Pinhal Novo. A 
iniciativa, denominada “Viaje online…Tradições, 
Cultura e Gastronomia do Município de Palmela, 
constitui um momento de convívio e surge depois 
da exploração, para conhecimento, do site da Rota 
de Vinhos da Península de Setúbal.

Programa 50+ conta 
com mais um grupo
O “50+ Programa de Exercício” conta, desde maio, 
com um novo grupo, na área da Estação de Palme-
la e Aires, que desenvolve a prática de Atividades 
Gímnicas nas instalações da Casa Expressões Fan-
tasiarte (antiga escola do 1.º ciclo da Estação de 
Palmela) e conta, no momento, com oito partici-
pantes.

A professora Cláudia Gonçalves dinamiza a ativi-
dade, que está a realizar-se às segundas-feiras de 
manhã, até julho, e que espera reunir mais partici-
pantes, para garantir a sua continuidade a partir de 
setembro. 

População Sénior 
protagoniza Desfile 
de Moda de Praia
O dia 18 de junho será de festa para os uten-
tes das Instituições Particulares de Solidarie-
dade Social do Concelho O Município, em 
parceria com estas instituições, promove, no 
Parque de Campismo e Caravanismo Vasco da 
Gama, em Pinhal Novo, o já tradicional desfile 
de Moda Praia Sénior, momento alto de ani-
mação, convívio e promoção da autoestima, 
para um envelhecimento mais equilibrado e 
saudável. Com tradicional, Sardinhada das 
IPSS, antecipando a chegada do verão.
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Em Masters e Paraciclismo
Palmela recebe Nacional de Contra Relógio 
individual  
No dia 28 de junho, domingo, o Vale de Barris será palco do Campeonato Nacional de Contra Relógio 
Individual – Masters e Paraciclismo, com partida e chegada na Alameda 25 de Abril, em Palmela. 

Organizada pela Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal, com o apoio da Câmara Municipal de 
Palmela, esta prova integra distâncias entre 4 a 8 quilómetros, de acordo com as classes respetivas.  
É esperada a participação de cerca de oito dezenas de ciclistas.

A realização deste Campeonato em Palmela reflete o desenvolvimento desportivo da modalidade no 
concelho, destacando-se o facto de conjugar as classes Paralímpica e de Masters, numa verdadeira 
demonstração do valor inclusivo do desporto e da possibilidade de este ser praticado ao longo da vida.

Meio milhar de alunos na 2ª fase  
inter-escolas dos Jogos Desportivos 
Escolares
Dando continuidade à 26.ª edição dos Jogos Desportivos Escolares, o Municí-
pio promoveu entre 8 e 11 de junho, em coorganização com as Escolas Básicas 
Hermenegildo Capelo (Palmela), José Maria dos Santos (Pinhal Novo) e José Sa-
ramago (Poceirão), bem como com as Escolas Secundárias de Palmela e Pinhal 
Novo, a 2.ª fase Inter-Escolas.

Esta fase decorreu com as modalidades coletivas - Andebol, Basquetebol, Bola 
ao Cesto (jogo pré-desportivo), Futsal e Voleibol – e contou com a realização de 
cinco eventos desportivos, envolvendo 504 alunos e 40 professores.

Desporto e Turismo  
de mãos dadas
Município promove e 
apoia provas desportivas 
no concelho
No próximo dia 27 de junho, o Centro Histórico de Pal-
mela é palco do Palmela Run, trail misto organizado 
pela Experimenta Natura, em parceria com a Câmara 
Municipal. Ainda vai a tempo de participar na prova, 
na caminhada, que se realizará em simultâneo. 

Mais informação em http://palmelarun.com.

A Câmara apoiou a 18.ª Estafeta de Palmela e a 14.ª 
Mini Estafeta de Palmela, que decorreram no dia 31 
de maio, numa organização da Sociedade Recreativa e 
Cultural do Povo, de Bairro Alentejano.

A Estafeta – prova de corrida a pé por equipas de qua-
tro atletas, em estrada – foi disputada em circuito por 
atletas dos escalões de seniores e veteranos, num to-
tal de 21.400 metros, percorrendo algumas zonas da 
Freguesia de Quinta do Anjo, entre o Bairro Alenteja-
no e a Autoeuropa. A Mini-Estafeta disputou-se entre 
o Bairro Alentejano e o Bairro dos Marinheiros, com 
quatro percursos, num total de 6.000 metros.

 Ainda em maio, decorreu a Corrida Volkswagen 2015, 
que ligou o Centro Histórico da vila de Palmela com 
as instalações da Autoeuropa, num percurso total de 
12,5 Km, com partida junto ao miradouro do Castelo, 
com o apoio da autarquia.

“Aprender a Jogar” envolveu 
mais de 800 crianças
Realizou-se, ao longo da manhã de dia 3 de junho, no Campo de 
Jogos Municipal de Palmela, a iniciativa “Aprender a Jogar”, numa 
organização conjunta do Município de Palmela com o Desporto Es-
colar da Península de Setúbal, apoiada pela Palmela Desporto, E.M. 
Esta atividade pretendeu sensibilizar os Agrupamentos de Escolas e 
toda a comunidade educativa para uma implementação plena do 
programa curricular de Expressão e Educação Físico-Motora neste 
nível de ensino, salientando a sua importância e pertinência para o 
desenvolvimento equilibrado das crianças.

O “Aprender a Jogar” proporcionou, às mais de oito centenas 
de participantes dos Agrupamentos de Escolas de Palmela e de 
Pinhal Novo, atividades desportivas diversas, que refletem os 
Programas de Desenvolvimento Desportivo implantados no Con-
celho de Palmela, nomeadamente, Atletismo, Basquetebol, Gi-
nástica e Judo, bem como os Jogos Tradicionais. 

Projeto emblemático veio para ficar
Mais de oitocentas crianças aprenderam  
a nadar connosco 
O 3.º Curso “Aprender a Nadar” do ano letivo 2014/2015 terminou a 11 de junho. Desenvolvido em estrei-
ta articulação com a Palmela Desporto, E.M., e com os Agrupamentos de Escolas do concelho, o projeto 
registou a participação de 812 alunos do 3.º e 4.º anos, dos três agrupamentos de escolas, num total de 37 
turmas. O “Aprender a Nadar” regressou, este ano, às Piscinas Municipais, depois de alguns anos de pausa 
para reformulação, e foi apadrinhado pela nadadora paralímpica do concelho de Palmela, Simone Fragoso, 
que partilhou a sua ampla experiência com os jovens atletas. Reconhecendo a importância da natação no 
desenvolvimento global da criança e deste projeto, em particular, na criação de igualdade de oportunida-
des e de inclusão, o “Aprender a Nadar” veio para ficar e terá continuidade no próximo ano letivo
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Ao longo do mês de maio, a Câmara Municipal de Palme-
la e as Associações de Bombeiros do concelho, apoiadas 
pela União de Freguesias de Poceirão e Marateca e pela 
Palmela Desporto, E.M., comemoraram o Dia Municipal 
do Bombeiro. 

No ano em que as comemorações completaram 15 anos, 
a organização apresentou um extenso programa, centrali-
zado na Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de 
Águas de Moura, de acordo com o esquema de rotativida-
de anual. Destacou-se o lançamento do livro comemorati-
vo “Caminhos que convergem – o Município de Palmela e 
os seus Bombeiros”, trabalho de investigação desenvolvi-
do pela Câmara Municipal, que recolhe memórias e teste-
munhos dos Bombeiros do concelho, dos seus corpos di-
rigentes e de todos os que se envolveram neste propósito 
de homenagear os bombeiros e o seu importante papel 
na comunidade.

Na mesma ocasião, foi inaugurada a exposição “A arte de 
combater o fogo – século e meio de evolução”, organiza-
da, em parceria, pela Câmara Municipal de Palmela, pela 
Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Águas 
de Moura e pelo Museu do Bombeiro do Regimento de 
Sapadores Bombeiros de Lisboa.

O programa contemplou, ainda, a realização de um exercí-
cio de atuação conjunta em Águas de Moura, envolvendo 
as três corporações do concelho (Palmela, Pinhal Novo e 
Águas de Moura), de um mass training em suporte básico 
de vida, aberto à população, e de um conjunto de simula-
cros de sismo e de incêndio, realizados em parceria com a 
comunidade educativa, para testar os planos de emergên-
cia, sensibilizar e educar para uma cultura de segurança. 

A completar o seu primeiro ano de existência, a Academia 
de Proteção Civil de Palmela desenvolveu, já, uma dezena 
de ações de formação e de sensibilização dirigidas, prin-
cipalmente, à comunidade escolar e aos trabalhadores 
do Município e das Juntas de Freguesia, num total de 220 
participantes. No âmbito das comemorações, a Academia 
promoveu, também, uma ação de sensibilização em pri-
meiros socorros, destinada aos alunos dos 3.º e 4.º anos 
do 1º ciclo, da Escola Básica António Matos Fortuna, em 
Quinta do Anjo, e a 21 de maio, uma ação sobre medi-
das gerais de autoproteção, na Associação de Reformados 
Pensionistas e Idosos de Pinhal Novo.

Sessão solene homenageia 
bombeiros do concelho
As comemorações do Dia Municipal do 
Bombeiro encerraram dia 24 de maio, 
com um programa, onde se destacou a 
sessão solene de homenagem, no quar-
tel dos Bombeiros de Águas de Moura.

Na cerimónia, estiveram presentes o 
Presidente da Direção da Associação 
Humanitária de Bombeiros de Águas 
de Moura, António Braz, a Comandan-
te Distrital de Operações de Socorro de 
Setúbal, Patrícia Gaspar, Carlos Caçoete, 
da Assembleia Municipal de Palmela, 
o Presidente da Câmara Municipal de 
Palmela, Álvaro Amaro, Maria Adelaide 
Benedito, da União de Freguesias de Po-
ceirão e Marateca, o Presidente da As-
sembleia Geral da Associação Humani-
tária de Bombeiros de Águas de Moura, 
José Cardoso, o Comandante Paulo Viei-
ra, da Liga dos Bombeiros Portugueses e 
o Comandante do Corpo de Bombeiros 
de Águas de Moura, Rui Laranjeira.

Reconhecer publicamente a coragem e 
o espírito de missão dos bombeiros do 
concelho, reforçar os laços de coopera-
ção e amizade entre as três corporações 
e aprofundar a cultura de segurança no 
território são os objetivos centrais desta 
iniciativa, que ficou marcada pelo lança-
mento de um postal comemorativo do 
15º Dia Municipal do Bombeiro pelos 
Correios de Portugal, com uma tiragem 
de três mil exemplares.

Na sua intervenção, o Presidente da Câ-
mara Municipal de Palmela mostrou-se 
satisfeito com a aposta na criação da 
Academia de Proteção Civil e sublinhou 
a intenção de aprofundar as relações 
de cooperação com as entidades nacio-
nais, em matéria de Proteção Civil, «para 
conseguir novas formas de financiamen-
to para obras e equipamentos das três 
associações». Álvaro Amaro sublinhou, 
ainda, o lançamento do livro comemo-
rativo “Caminhos que convergem – o 
Município de Palmela e os seus Bombei-
ros”, a participação das escolas nos seis 
simulacros realizados ao longo do mês e 
a atribuição, pela primeira vez, este ano, 
de uma Medalha Municipal de Compor-
tamento Exemplar aos bombeiros do 
concelho, que cumprindo 15, 20 ou 25 
anos de serviço, se tenham distinguido 
pelo zelo, dedicação e comportamento 
exemplar no exercício 
do seu cargo.

15º Dia Municipal do Bombeiro
Edição de livro e  postal evocativo marcam comemorações de 2015


