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Paços do Concelho ................................. Tel. 212 336 600

ATENDIMENTOS (mediante marcação prévia)

Presidente Álvaro Manuel Balseiro 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 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   
Tel. 212 336 606  sexta-feira (manhã)  

Vereador Luís Miguel Calha 
Desenvolvimento Económico e Turismo; Cultura;  
Informação e Comunicação; Bibliotecas Municipais;  
Mercados Municipais; Recuperação/Revitalização do Centro 
Histórico | Tel. 212 336 600  sexta-feira (manhã) 

Vereadora Fernanda Pésinho 
Gestão Urbanística; Ambiente; Mobilidade e Acessibilidades;  
Eficiência Energética; Habitação e Reabilitação Urbana;  
Higiene e Limpeza Urbana; Águas e Resíduos Sólidos Urbanos  
Tel. 212 336 600   sexta-feira (manhã)

Vereadora Maria da Natividade Coelho  
(sem pelouros)

Vereadora Cristina Baptista Rodrigues | Substituida por 
António Bráz até 30 de junho (sem pelouros)

Vereador Pedro Taleço 
Iluminação Pública; Cemitérios; Toponímia 
Tel. 212 330 135   segunda-feira (das 16h00 às 20h00)

Vereador Paulo Ribeiro (sem pelouros) 
Tel. 212 336 600  segunda-feira (das 15h00 às 16h00) 

Divisão de Administração Urbanística 
(atendimento pelos técnicos mediante marcação prévia)  
terça-feira (das 09h00 às 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: 08h30-15h30
Pinhal Novo - Dias úteis: 09h00-16h00
Até às 19h00: Pinhal Novo  3ª feira |  Palmela  4ª feira
Centro de Contacto – 212 336 666 
Dias úteis: 08h30 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: 08h30 às 16h30
Serviços on-line 
atendimento@cm-palmela.pt | www.cm-palmela.pt
Para receber o boletim municipal e outras publicações  
municipais, contacte-nos: comunicacao@cm-palmela.pt
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* O Boletim Municipal adotou  
   o Acordo  Ortográfico da Língua Portuguesa

i Doação de terreno  
regulariza situação do cemitério da Marateca
A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, na reunião pública de 19 de agosto, a proposta de aceitação da do-
ação ao município de uma parcela de terreno afeta ao cemitério da Marateca, que contribuirá para a regularização 
fundiária daquele equipamento, atualmente instalado em terreno privado.

O cemitério da Marateca, com uma área de 5.360 m2 - que inclui a zona envolvente de apoio e as ruínas da antiga 
Igreja de São Pedro da Marateca – foi construído há cerca de um século, sobre parte do prédio rústico na Herdade 
da Marateca, formalmente da propriedade dos herdeiros de Paulino da Cunha e Silva e de Maria de Avelar e Silva 
Lobo da Silveira.

Trata-se de um processo de negociações que obteve o acordo dos atuais proprietários, que se mostraram disponíveis 
para solucionar a questão e que permitirá a expansão do cemitério numa área de 2.000 m2.

A celebração da escritura da doação do terreno está agendada para o dia 17 de setembro. Posteriormente, é inten-
ção do município transferir o terreno para a posse da União das Freguesias de Poceirão e Marateca.

O Pólo do Museu da Saúde, localizado em Águas 
de Moura, reabriu em junho. A exposição “Malária 
em Portugal: Memórias de uma Luta no Vale do Rio 
Sado”, desenvolvida pelo Museu Municipal de Palme-
la, no âmbito de um protocolo estabelecido com o 
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, esteve 
patente em Lisboa ao longo dos últimos dois anos e 
regressou ao edifício do antigo Instituto de Malariolo-
gia – hoje, Centro de Estudos de Vectores e Doenças 
Infecciosas Francisco Cambournac (CEVDI). Trata-se 
de uma mostra sobre o papel do Instituto de Mala-
riologia de Águas de Moura no processo de erradica-
ção da doença em Portugal, dividida em dois núcleos: 
o primeiro, com a história da doença em Portugal, 
permitindo contextualizar a necessidade do apareci-
mento do Instituto de Malariologia naquela zona e, o 
segundo, dedicado ao Instituto de Malariologia, com 
as várias vertentes de atuação, nomeadamente, luta 
anti sezonática, estudo e investigação da doença e do 
vetor, formação de profissionais e tratamento e pre-
venção da doença junto das populações locais.

A cerimónia de reabertura contou com as presenças 
do Presidente da Câmara Municipal de Palmela, Álva-
ro Balseiro Amaro, do Vereador Luís Miguel Calha, do 
Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Ricardo 
Jorge, Fernando de Almeida, e da Diretora do Museu 
da Saúde, Helena Rebelo de Andrade. Na ocasião, o 
Presidente Álvaro Balseiro Amaro «congratulou-se 
com esta parceria, protocolada em 2009» e sublinhou 
a intenção de aprofundá-la, nomeadamente, com a 
divulgação deste recurso educativo junto das escolas 
de municípios da região.

As visitas guiadas à exposição são gratuitas, median-
te marcação prévia junto do Museu Municipal de  
Palmela, através do telefone 212 336 640. Horário: 2.ª  
a 6.ª feira, das 10h00 às 15h30.

No último número  

do Boletim Municipal,  

na peça dedicada  

às comemorações do Dia  

do Concelho, não foi referida  

a participação da Orquestra  

de Câmara da Sociedade Filarmónica 

Palmelense “Loureiros” na cerimónia 

de atribuição de condecorações.  

Pelo lapso, as nossas desculpas.

Reabriu o Pólo do Museu  
da Saúde em Águas de Moura
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Assistimos indignados, 
nos últimos dias, a 
mais um passo no 
sentido da priva-
tização do trata-
mento de resíduos 
sólidos, com a de-
cisão da Autorida-
de da Concorrên-
cia de não se opor 
à venda da Empre-
sa Geral de Fomen-
to (EGF), que detém 
a maioria do capital 
do Estado na AMARSUL, 
sociedade de que fazem 
parte os municípios da Pe-
nínsula de Setúbal. 

A decisão de privatização foi tomada 
pelo Governo, contra a vontade das Câma-
ras Municipais que bem sabem as consequências que daí re-
sultarão para as populações – o lucro passará a comandar 
a gestão da empresa, em detrimento da qualidade do ser-
viço prestado; o investimento será sempre feito à custa do 
aumento de preços para os municípios e os consumidores.

É pela mesma razão que nos manifestámos e continuaremos 
a lutar contra a privatização da água. Como bem público, a 
que todos os cidadãos têm direito, em boas condições, tam-
bém a sua qualidade e distribuição não podem estar condi-
cionadas ao lucro, discriminando as populações rurais e os 
povoamentos mais dispersos  

 Nem podemos aceitar que as entidades privadas venham 
a beneficiar financeiramente de infraestruturas construídas 
pelas autarquias (ETAR, redes, estações elevatórias, entre ou-
tras), aumentando os preços, sem as preocupações sociais 
na discriminação positiva que as autarquias praticam.Um 
trabalho da DECO, (disponível online) confirma que, no con-
junto das três tarifas - água, saneamento e resíduos sólidos 
urbanos - Palmela é o município com a faturação mais baixa, 
na Área Metropolitana de Lisboa, situação só possível por-
que é o município que fixa estes valores.

Ao defendermos o serviço público nestes domínios, assu-
mimos a defesa das populações com a mesma coerência e 
determinação com que cumprimos os nossos compromissos 
para este mandato. Esta edição do Boletim Municipal presta 
contas de um conjunto de investimentos, ações e obras de 
maior ou de menor dimensão, nas cinco freguesias do nosso 
concelho, que melhoram o quotidiano dos seus moradores, 
apoiam as famílias no regresso a mais um ano letivo e valori-
zam a nossa identidade coletiva. 

Em breve, iniciaremos mais uma edição do orçamento parti-
cipativo, em que prestaremos contas do nosso trabalho e de 
ações concretas que, no âmbito deste projeto de participa-
ção, estão já concretizadas ou em curso. E, claro, contamos 
convosco para debater, propor e construir novas metas de 
trabalho! 

O Presidente da Câmara

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

Iluminação cenográfica destaca Castelo 
de Palmela no horizonte da AML
O Castelo de Palmela já brilha com maior intensidade, da Arrábida para toda a Área Metro-
politana de Lisboa e distrito de Setúbal, assumindo o papel de verdadeiro farol da região.

A inauguração da iluminação cenográfica decorreu no passado sábado, dia 15 de agosto, em 
clima de festa. Uma performance pela companhia DançArte, que está a assinalar 20 anos de 
existência, congregou a população e muitos visitantes no Largo de S. João, convidando-os, 
depois, a dirigir o olhar para o Castelo, onde as luzes se acenderam. 

O Presidente da Câmara Municipal de Palmela, Álvaro Balseiro Amaro, definiu a concre-
tização desta obra como «mais um passo na nossa estratégia de promoção turística» e o 
cumprimento «do compromisso assumido na valorização dos monumentos e edifícios de 
interesse do Centro Histórico» da vila. 

Recordando o Ritual Almenara - que acontecerá, pela primeira vez, no contexto da II Feira 
Medieval de Palmela (a decorrer entre 25 e 27 de setembro), e que recria o episódio em 
que, durante o cerco de Lisboa pelos castelhanos e após a vitória na Batalha dos Atoleiros, 
o Condestável D. Nuno Álvares Pereira acendeu grandes fogueiras no Castelo de Palmela 
para alertar o Mestre de Avis de que a ajuda estava próxima – o Presidente afirmou que esta 
iluminação cenográfica pode, também, ser vista como uma nova Almenara, sinal de comu-
nicação com a AML, no âmbito de uma oferta integrada, onde projetos como o protocolo 
“Castelos e Fortalezas da Arrábida” ou a Feira Medieval ocupam papel de destaque.

Certo de que este investimento terá retorno, Álvaro Amaro desejou que as «gentes de Pal-
mela sintam alegria e orgulho nesta nova iluminação do seu Castelo» e incitou a população 
a visitar mais o monumento e os espaços públicos do concelho, fator determinante para um 
território mais seguro, mais vivido e mais valorizado.

A cerimónia inaugural, que contou com a presença do Presidente da Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, João Manuel Pereira Teixeira, 
terminou com um brinde com Moscatel de Setúbal, junto à Casa-Mãe da Rota de Vinhos.

Iluminação reforçada com poupança energética
O Município de Palmela está empenhado no cumprimento das metas do Pacto de Autarcas e 
procurou soluções sustentáveis de iluminação para o Castelo. O sistema agora implementa-
do é programável e utiliza geradores de economia em energia, com baixos custos de manu-
tenção, perspetivando-se uma poupança energética entre os 70 e os 80 por cento.

O projeto evidencia o conjunto de elementos arquitetónicos do Castelo, monumento nacio-
nal e antiga sede da Ordem de Santiago em Portugal até à sua extinção. Foram criados dois 
”anéis” de luz com diferentes tonalidades de branco: o primeiro, mais suave, que faz a tran-
sição entre a iluminação pública da vila e o Castelo, e o segundo, com uma luz mais intensa, 
que destaca a muralha do século XV e XVI.

A iluminação cenográfica do Castelo de Palmela representa um investimento de 320 mil 
euros, cofinanciado pelo QREN (PORLISBOA, medida de Reabilitação Urbana), em regime de 
overbooking.
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Infraestruturas e pavimentação  
do Aceiro das Sapatarias concluídas 
A Câmara Municipal de Palmela concluiu, em agosto, a empreitada de pavimenta-
ção e infraestruturação do Aceiro das Sapatarias, em Pinhal Novo. Trata-se de um 
investimento da autarquia no valor de 85 mil euros, cujos trabalhos – pavimentação e 
execução de uma nova conduta de abastecimento de água – tiveram início em junho.

A pavimentação desta via, numa extensão de 680 metros, beneficia cerca de 140 
pessoas e, indiretamente, a população que a utiliza nas suas deslocações perió-
dicas. O Aceiro das Sapatarias interliga a Estrada Municipal 533-1 (Estrada dos 
Espanhóis) com o Aceiro do Raúl.

Espaço de Jogo e Recreio do Jardim 
de Aires vai ser remodelado
Está a decorrer o concurso público para remodelação do Espaço de Jogo e Recreio 
do Jardim de Aires. Com preço base de 59.274,44 euros e prazo de execução de 
sessenta dias, a intervenção consiste na criação de um espaço de ginásio de ar 
livre com seis aparelhos, na remodelação do espaço de recreio infantil e na me-
lhoria da acessibilidade universal e condições de circulação pedonal no espaço. 
A empreitada prevê, também, a criação de arborização em caldeira, o reforço 
do mobiliário urbano, a conservação de vedações e equipamentos existentes e a 
reformulação do pavimento.

Como anunciado, publicamente, durante a Semana dedicada à freguesia de Pal-
mela, esta obra constitui a primeira fase de requalificação do Jardim de Aires, 
estando o Município a estudar, já, uma segunda intervenção, que abrangerá os 
restantes espaços.

EJR da Urbanização  
Nogueira de Matos remodelado
Está concluída a obra de remodelação e beneficiação do EJR - Espaço de 
Jogo e Recreio da Urbanização Nogueira de Matos, em Pinhal Novo. Esta 
intervenção conjunta do Município e da Junta de Freguesia, que reforçou as 
condições de segurança, integrou trabalhos de pintura de brinquedos, mu-
dança da areia, colocação de lancil de proteção e substituição da vedação de 
madeira, por uma de metal.

Melhorias no campo  
de basquetebol do Polidesportivo 
do Jardim José M.ª dos Santos
O EJR da Urbanização Nogueira de Matos integrou uma empreitada conjunta, no 
valor global de 15 mil euros, que incluiu, também, a remodelação do Polidespor-
tivo do Jardim José Maria dos Santos, em particular, do campo de basquetebol. 
Os adeptos da modalidade contam, agora, com novas condições de segurança e 
conforto para a prática e eventos competitivos.

Teve início, em agosto, a beneficiação da Rua de Goa, em Cabanas, uma in-
tervenção com custos estimados em 22 mil euros (+IVA), que pretende dotar 
aquela via de melhores condições de circulação. Nesse sentido, o pavimento 
será regularizado e receberá uma camada de betuminoso, além da execução 
de uma valeta lateral, em betão, ao longo do troço descendente da rua.

Recorde-se que a autarquia havia já executado, em janeiro, o prolongamento da rede 
de esgotos domésticos e pluviais e a construção de mais quatro ramais.

A Câmara Municipal de Palmela abriu concurso público para a 
obra de pavimentação do Aceiro dos Arraiados, em Pinhal Novo, 
prevista nas Grandes Opções do Plano para 2015/2016. A em-
preitada, com um valor base de 250 mil euros e um prazo de exe-
cução de 120 dias, consiste na pavimentação daquela via, com 
cerca de dois quilómetros.

O Aceiro dos Arraiados desenvolve-se entre a Estrada Municipal 
575 (Rua do Trabalhador Rural) e o Aceiro do Costa e tem regista-
do um grande aumento do tráfego automóvel. Esta empreitada 
vai contribuir para a melhoria da segurança e comodidade da 
circulação. A drenagem pluvial será, também, melhorada, com a 
execução ou correção de quatro aquedutos.

Pavimentação do Aceiro  
dos Arraiados em concurso

Investimento tem valor
base de 250 mil euros
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O Município de Palmela assinala, entre 16 e 21 de setembro, a Semana Europeia da Mobilida-
de, iniciativa que tem como lema “Escolhe. Muda. Combina”, sensibilizando a população para 
o impacto que as opções individuais de mobilidade assumem na comunidade, nomeadamen-
te, ao nível do ambiente, saúde e economia. 

Do programa de atividades, destacam-se ações de sensibilização para a eco condução para o 
público em geral e para as empresas do conce-
lho; um debate sobre a mobilidade e transportes 
na Área Metropolitana de Lisboa, a iniciativa “De 
Bicicleta para o Trabalho”, a oferta de títulos de 
transporte para o circuito urbano de Pinhal Novo, 
em troca da entrega, na Junta de Freguesia de Pi-
nhal Novo, de Óleos Alimentares Usados (OAU), 
a implementação de medidas e correções de 
acessibilidades, de acordo com o diagnóstico do 
Plano Local de Promoção das Acessibilidades no 
Município e a 2.ª Pedalada Noturna, um percurso 
de BTT pelo Centro Histórico de Palmela, Serra do 
Louro e Vale de Barris, com degustação de produ-
tos locais. 

A Semana Europeia da Mobilidade destaca, este 
ano, a multimodalidade, ou seja, o incentivo à re-
flexão sobre a variedade dos meios de transporte 
à disposição e a melhor forma de se combinarem 
entre si, para uma viagem mais rápida e agradá-
vel. Mais informações em www.cm-palmela.pt.

Reforçada limpeza  
dos espaços públicos 
No âmbito da manutenção dos espaços públicos, a Câmara Mu-
nicipal concluiu, em agosto, um conjunto de ações de limpeza e 
corte de erva, por administração direta, em Palmela, Aires e Pi-
nhal Novo. Dos trabalhos já realizados, destacam-se a Urbaniza-
ção do Outeiro (Palmela), junto ao Centro de Saúde e as escadas 
de ligação à Avenida dos Bombeiros Voluntários; Cabeço Velhi-
nho, Rua de Aljubarrota, um troço da Rua Antoine Velge entre 
a Rua de Aljubarrota e a Repsol (Aires) e a zona utilizada como 
estacionamento nas traseiras da Rua 25 de Abril (Pinhal Novo).

O corte de ervas e a remoção de entulhos numa parte da Urba-
nização Val´Flores, em Pinhal Novo, nomeadamente, nas ruas do 
Auxiliar de Estação, do Revisor e do Maquinista, foram realizados 
com recurso a serviços contratados.

Destaque, ainda, para o serviço prestado pela Associação Sol 
Nascente, de Pinhal Novo, em Val´Flores (Rua do Carregador, 
traseiras da Avenida Sacadura Cabral e quarteirão em redor da 
Escola Básica), nos Parques Industriais de Vale do Alecrim e das 
Carrascas, em alguns arruamentos em Brejos do Assa, na Urba-
nização Casas da Quinta (junto ao colégio St. Peter´s School) e na 
desmatação da encosta e entre muralhas do Castelo.

Município integra  
Candidatura da Arrábida  
a Reserva da Biosfera
A Câmara de Palmela aderiu a uma parceria com a Associação 
de Municípios da Região de Setúbal, o Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas e os Municípios de Sesimbra e Setú-
bal, que visa a Candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera. 
Recorde-se que, em 2009, com base no estabelecimento de um 
protocolo e do compromisso assumido entre as referidas enti-
dades, foi possível desenvolver uma investigação científica que 
concebeu e permitiu ao Estado Português submeter a candida-
tura do Bem Arrábida à apreciação da UNESCO como Património 
Mundial, distinção que não foi atribuída pelas razões patentes 
no relatório da UNESCO.

A atual candidatura, que surge no âmbito de um outro mecanis-
mo da UNESCO, criado em 1970 - Programa “Homem e a Biosfe-
ra” - potencia todo o trabalho realizado ao longo dos anos pela 
equipa técnica Arrábida, parceiros académicos e sociedade civil 
e foi analisada pela Comissão Executiva da anterior candidatura. 
Continua-se, deste modo, a apostar na Arrábida, no reconheci-
mento da excecionalidade dos seus valores patrimoniais e no 
desenvolvimento harmonioso deste território, na relação com 
quem nele vive e com quem o visita, promovendo a proteção 
do património, o seu estudo e valorização. Portugal possui sete 
Reservas na Rede Mundial da UNESCO, que integra um total de 
550 Reservas da Biosfera (107 países).

Reflexão sobre opções de transporte  
na Semana Europeia da Mobilidade  

Prevenção contra incêndios
Melhorados 31 quilómetros 
de caminhos florestais

No âmbito das ações de prevenção e defesa da floresta contra incêndios, 
a Câmara Municipal realizou, entre os meses de junho e julho, diversas 
ações de limpeza de bermas e caminhos na área do Parque Natural da 
Arrábida (incluindo a reparação do caminho de acesso ao posto de vigia 
da Serra de S. Luís e limpeza da área envolvente) e reparação de caminhos 
florestais.

Foram beneficiados 12 troços em caminhos florestais, num total de 31 
quilómetros, e os trabalhos foram executados em zonas florestais pre-
viamente assinaladas pelo Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal da 
Arrábida e pelo Serviço Municipal de Proteção Civil como pontos poten-
cialmente críticos e em zonas onde existe histórico de ocorrência de in-
cêndios florestais.

Concurso para construção do Centro de Recolha Oficial de Animais
A abertura de propostas relativa à empreitada de construção do Centro de Recolha Oficial de Animais de Palmela decorreu recentemente. A obra, 
no valor de 132 mil euros, tem um prazo de execução de 150 dias, após a assinatura do contrato.

O novo centro de recolha, que contribuirá para o bem estar animal, tem uma área de 237 metros quadrados e inclui, entre outras, zonas de traba-
lho e áreas destinadas ao público, nomeadamente, o gabinete veterinário e sala de atos médicos; sala de espera, zona de higienização e armazém. 
Integra, ainda, 12 salas para os canídeos, com zona coberta e descoberta para recreio de verão; o gatil; maternidade, enfermaria, sala de quaren-
tena e sala multiespécie.

Todas as salas para animais dispõem de bebedouros automáticos de nível constante, comedouros, ângulos arredondados, pendente adequada à 
correta higienização e outras características inerentes ao conforto e segurança dos animais e funcionalidade para os tratadores.
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Espaço Cidadão  
concluído!
O Espaço Cidadão, localizado no Centro Histórico de Pal-
mela, está concluído e será inaugurado em breve. Esta 
obra, cofinanciada pelo PORLISBOA/QREN, em regime de 
overbooking, recuperou um importante conjunto de edi-
fícios no coração da vila, dando continuidade ao objetivo 
de revitalização e dinamização do núcleo mais antigo.  

Estação de Venda do Alcaide  
já tem nova entrada
Abriu ao público, em julho, a nova entrada da estação de ca-
minho-de-ferro da Venda do Alcaide, situada no lado sul, res-
pondendo a um anseio antigo da população da localidade. 
A construção desta nova entrada, com escada e rampa para 
garantir a acessibilidade, foi realizada pelo Município, num in-
vestimento no valor de cerca de 58 mil euros, comparticipado 
pela REFER em 25 mil euros, por via de um protocolo. 

Nova empreitada para espaços exteriores

A Câmara decidiu ainda lançar uma empreitada para requali-
ficação dos espaços exteriores da estação, cujo concurso está 
a decorrer. Esta nova obra, com valor base de cerca de 50 mil 
euros, prevê a criação de uma bolsa de estacionamento, be-
neficiação de pavimentos, criação de passadeiras acessíveis, 
drenagem pluvial e arranjo paisagístico. 

A empreitada de conclusão do sistema de drenagem 
de águas residuais domésticas, que servirá a zona do 
Montado, Brejos do Assa e Algeruz, está a avançar a 
bom ritmo, tendo-se procedido, em agosto, à exe-
cução da rede de saneamento em alta, intervenção 
centralizada na Rua Caixinhas. 

Adjudicada por 591.479, 89 euros, esta empreita-
da, há muito desejada pela população, constitui um 
salto qualitativo ao nível ambiental, com a melhoria 
do tratamento dos efluentes urbanos do município 
e contribuirá para a melhoria da qualidade de vida 
da população, que fica, assim, ligada à rede de águas 
residuais. Os trabalhos incluem a execução de duas 
Estações Elevatórias e de um conjunto de emissá-
rios e condutas elevatórias, em Brejos do Assa, que 
integrarão o subsistema do Montado, assegurando 
o encaminhamento dos efluentes em condições am-
bientalmente seguras, para a ETAR do Montado.

Recorde-se que, em 2010, a Câmara Municipal de 
Palmela concluiu a obra de construção das redes de 
drenagem de Brejos do Assa, que vão ligar aos siste-
mas elevatórios da responsabilidade da SIMARSUL, 
representando um investimento da autarquia no va-
lor de 700 mil euros.

Concluído o arranjo paisagístico  
da rotunda na EN379
Está concluído o arranjo paisagístico da nova rotunda na EN379, no cruzamento 
com a Rua de S. Julião e a entrada para a Estrada do Cemitério. “O Brinde”, peça 
escultórica que veio valorizar uma das principais entradas na vila de Palmela, da 
autoria do escultor Pedro Marques, contou com o apoio das adegas e da associa-
ção da Rota de Vinhos e pretende «brindar e saudar todos os que visitam e habi-
tam na vila de Palmela». A 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 tex-
tura particulares resultam da oxidação, representando 
as tonalidades que vestem as vinhas no Outono. 

Infraestruturas em Brejos do Assa  
avançam a bom ritmo



2015 SETEMBRO - BOLETIM MUNICIPAL -  PALMELA 7

Município mantém custo  
e comparticipações às atividades 
de animação e apoio à família
A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, na reunião pública de 19 
de agosto, uma proposta relativa ao custo das atividades de animação e 
apoio à família no pré-escolar da rede pública e respetivas comparticipa-
ções familiares dos agregados para o próximo ano letivo. A autarquia man-
tem o custo do serviço, no valor de 55 euros e determinou as compartici-
pações familiares mensais dos agregados, de acordo com os escalões do 
abono de família em que se posicionam.

Assegura-se, desta forma, a solidariedade entre as famílias economicamente 
mais desfavorecidas e as que dispõem de maiores recursos, cumprindo-se o 
princípio de garantia do direito e igualdade de oportunidades no acesso à 
edução pré-escolar.

Com uma média de frequência de 77%, a oferta de atividades procura ser 
diversificada e pedagogicamente rica, complementando as aprendizagens 
associadas à aquisição de competências básicas.

Três mil alunos abrangidos pelo 
Programa de Alimentação Escolar 
No próximo ano letivo, o Município de Palmela irá fornecer refeições a cerca 
de três mil alunos dos 23 estabelecimentos de educação e ensino do 1.º ciclo 
do Ensino Básico e Educação Pré-escolar da rede pública do concelho, num in-
vestimento que poderá atingir os 736.770 euros. De acordo com os dados do 
anterior ano letivo, prevê-se o fornecimento de 457.875 refeições, das quais 
323.400 são de confeção local e 134.475 são transportadas. Além dos perío-
dos letivos, esta prestação de serviços prevê que sejam garantidas refeições 
nos dias úteis durante as interrupções letivas, uma medida que se constitui 
como um apoio suplementar para alunos carenciados, indicados pelos agru-
pamentos de escolas.

O fornecimento de refeições enquadra-se no Programa de Alimentação Esco-
lar, que assegura uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades 
da população escolar. Desenvolvido em parceria com os Agrupamentos de Es-
colas, Escolas de 1.º ciclo e Jardins de Infância da rede pública, este programa 
compreende a vertente de confeção no local e o fornecimento de refeições, 
com confeção externa.

Beneficiação do Parque Escolar durante  
as férias de verão
No âmbito da conservação e beneficiação dos edifícios escolares, a Câmara Municipal está a proce-
der à execução de um conjunto de intervenções, no valor global de 121.343,15 euros, durante esta 
interrupção letiva de verão. Os trabalhos incluem: manutenção de todos os esquipamentos especiais, 
nomeadamente, ar condicionado, sistema de energia elétrica, sistemas de esgotos, de bombagem, 
de incêndio e gás, cortinas de corta foto e desenfumagem, gerador, para-raios e elevadores dos equi-
pamentos educativos; a reparação da cobertura e canteiros do logradouro na Escola Básica Bairro 
Alentejano; criação de pontos de água no logradouro e reparação de persianas na Escola Alberto Va-
lente (Pinhal Novo); alteração dos vãos das janelas das salas do pré-escolar na Escola Básica Salgueiro 
Maia (Pinhal Novo); reparação do pavimento do refeitório na Escola Básica Algeruz Lau; colocação de 
revestimento antiderrapante na entrada principal do edifício da Escola Básica António Matos Fortuna 
(Quinta do Anjo); colocação de toldos no logradouro das Escolas Básicas de Águas de Moura, Alberto 
Valente, José Saramago e Jardim de Infância de Vale da Vila (Pinhal Novo) e Cabanas.

A Câmara Municipal vai, ainda, proce-
der à ampliação da instalação sanitária 
para pessoas com mobilidade redu-
zida na Escola Básica António Santos 
Jorge e construir uma passadeira de 
ligação do edifício principal ao refei-
tório no Jardim de Infância de Vale da 
Vila, em Pinhal Novo.

Um conjunto de pequenas reparações 
no parque escolar serão ainda assegu-
radas pelas Juntas de Freguesia, atra-
vés dos protocolos de descentralização 
de competências e transferência das 
respetivas verbas da Câmara Municipal 
para aqueles órgãos autárquicos. 

Ano letivo 2015/2016
Transportes Escolares 
ascendem a mais de  
em 1.200 mil euros
O Plano Anual de Transportes Escolares para o ano 
letivo 2015/2016 – um importante contributo no sen-
tido de garantir o cumprimento da escolaridade obri-
gatória - foi aprovado por unanimidade em reunião 
pública, no dia 19 de agosto. Com um custo total da 
rede estimado em 1.244.339 euros e uma receita es-
timada em 164.194 euros, proveniente da transferên-
cia da Direção Geral da Administração Local, Ministé-
rios da Educação e Ciência e do Município de Setúbal, 
referente aos alunos deste concelho que estudam em 
escolas de Palmela, o plano prevê abranger 2.562 alu-
nos, dos quais 2.287 serão transportados em circuitos 
públicos e 275 em circuitos municipais.

Gerir e financiar a rede de transportes escolares conce-
lhia é uma competência da Câmara Municipal, de acor-
do com a legislação. A utilização do transporte escolar 
é gratuita para os alunos do ensino básico e comparti-
cipada em 50%, pelo município, para os do secundário. 
O acesso é garantido aos alunos matriculados em esta-
belecimentos de ensino da sua área de residência, des-
de que a distância casa/escola seja igual ou superior a 
2 km, de acordo com o regulamento municipal.

Recorde-se que a lei fixa em 4 km a distância mínima 
a partir da qual é obrigatório o transporte escolar. 

Educação continua no topo das prioridades de investimento
A especial atenção que a Câmara Municipal de Palmela tem atribuído à área da educação, em particular, na última década, 
com a construção e beneficiação do parque escolar, mantém-se neste ano letivo, com um avultado investimento, de cerca 
de três milhões de euros, em várias vertentes, desde o Plano de Transportes Escolares ao Programa de Alimentação, passan-
do pelo apoio direto às famílias, quer no que se refere a auxílios económicos, quer nas atividades de animação. Destaque, 
também, para a manutenção e beneficiação permanente dos equipamentos, que integram um dos melhores parques esco-
lares da Área Metropolitana de Lisboa. 
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O ciclo das Semanas Descentralizadas 2015 terminou com a 
Freguesia de Pinhal Novo. Entre março e julho, eleitos e técni-
cos da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia percorre-
ram o território, afinaram metodologias de trabalho, no âmbito 
da Participação Cidadã, reforçaram laços, contactando com as 
diversas forças vivas locais e exaltaram a riqueza e a qualidade 
e diversidade da oferta do concelho.

Requalificar espaços exteriores

Entre 23 de junho e 3 de julho, na Semana da Freguesia de 
Pinhal Novo, a saúde foi, à semelhança das anteriores, um dos 
temas destacados, concluindo uma série de contactos com as 
diversas unidades de saúde do concelho e a recolha de dados 
atualizados sobre a preocupante situação vivida pelas nossas 
populações, umas vezes, ao nível de instalações, outras, pelo 
insuficiente número de profissionais ao serviço. Empresas com 
projetos de negócio fortes, assentes na qualidade, na inovação 
e na valorização do capital humano foram, também, objeto de 
valorização, nesta semana de trabalho descentralizado, a par 
da beneficiação do espaço público. Pinhal Novo, pela sua di-
mensão, pelas suas características e, também, pelos problemas 
económicos que afetaram o setor da construção civil, viu-se a 
braços, nos últimos anos, com uma série de urbanizações cujos 
loteadores faliram e deixaram espaços exteriores por concluir. 
O Município está empenhado na regularização desses espaços, 
dotando-os das condições que os munícipes merecem e contri-
buindo para um Pinhal Novo ainda mais qualificado.

Desenvolver o mundo rural 

Na semana de 15 a 19 de junho, o Executivo auscultou neces-
sidades e problemas, debateu soluções e prestou contas sobre 
compromissos já assumidos para a Freguesia de Marateca. 

Com a saúde, também, no topo das preocupações do Municí-
pio, esta foi uma oportunidade muito rica para, uma vez mais, 
contatar de perto com quem faz deste território um espaço de 
desenvolvimento cultural, social e económico, das empresas  
à comunidade educativa, passando pelas instituições particu-
lares de solidariedade social e pelo movimento associativo da 
freguesia. 

No final do ciclo Semanas das Freguesias 2015, que per-
correu todo o concelho ao longo do primeiro semestre do 
ano, o balanço que a Câmara Municipal de Palmela faz 
deste modelo de trabalho é francamente positivo. A par 
do processo Orçamento Participativo, as Semanas das Fre-
guesias proporcionam oportunidades de contacto direto 
com as populações e agentes locais, recenseando proble-
mas, necessidades e expetativas, nos diversos pontos des-
te território vasto e diversificado. Para o Presidente Álva-
ro Amaro, as Semanas das Freguesias propiciam também 
«uma validação sistemática das prioridades e uma pres-
tação de contas permanente», o que obriga a um esforço 
muito grande dos serviços e dos eleitos, que vale a pena. 
Se a população está envolvida, insiste, se considera que 
é esse o caminho certo, o Município sente «mais apoio 
e conforto nas decisões» que toma. Essencialmente, esta 
forma de democracia participativa cria responsabilidade 
e compromisso junto de todas as entidades que intervêm 
na gestão do território e ajuda a programar e a concreti-
zar com maior eficácia e eficiência. Em 2016, o Presidente 
espera poder anunciar a resolução de grande parte das 
questões levantadas este ano e avançar para esse ciclo de 
trabalho descentralizado com novos desafios. 

Semanas das Freguesias 2015 validam 
prioridades das populações

Ostradamus, maior viveiro de ostras do país, Zambujal

Um brinde na Adega do Monte d’Agualva

Instalação do Centro Comunitário de S. Pedro da Marateca, Cáritas Diocesana

Visita à CONCREMAT, Pinhal Novo

Espaços exteriores da Quinta de Matos, Pinhal Novo
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Viajar no tempo com a  
II Feira Medieval em Palmela
A Feira Medieval em Palmela está de regresso, entre os dias 25 e 27 de se-
tembro, numa organização do Município com a Aliusvetus - Associação Cul-
tural História e Património, e convida população e visitantes para uma via-
gem no tempo. Depois do grande sucesso registado na estreia, a expetativa é 
grande para o evento, que apresentará ainda mais motivos de interesse e um 
espaço alargado, entre o castelo e o arrabalde da vila, para acolher os muitos 
milhares de visitantes esperados. Entre as novidades, destaque para o Ritual 
Almenara, a decorrer no sábado - a recriação histórica do episódio em que, 
durante o cerco de Lisboa pelos castelhanos e após a vitória na batalha dos 
Atoleiros (1384), o Condestável D. Nuno Álvares Pereira acendeu grandes fo-
gueiras no Castelo de Palmela para alertar o Mestre de Avis, em Lisboa, de 
que a ajuda estava próxima. 

Inspirados pelas histórias e pelas culturas que se cruzaram no coração da vila, 
ao longo dos séculos, estes três dias de festa convidam os visitantes a viver um 
ambiente de festa e alegria, com um vasto programa de animação, recheado de 
música, dança, torneios, espetáculos de fogo, desfiles, jogos e ceias medievais.

A Feira Medieval é a face mais visível do projeto “Palmela Almenara”, apre-
sentado publicamente em maio, na Noite Europeia dos Museus. Este projeto 
ambicioso parte da cultura e da história locais para criar produtos turísticos 
sustentáveis e diferenciadores, contando, também, continuar a mobilizar a po-
pulação e os agentes locais – associações, grupos de teatro e artistas, comu-
nidade educativa, restauração e hotelaria, entre outros - em torno deste pro-
pósito comum. O plano formativo, que arrancou em maio, está a ter um papel 
central nessa mobilização, qualificando os eventos a desenvolver. A formação 
decorre até setembro, privilegiando o período histórico da Idade Média e tran-
sição para a Renascença e os temas “História Local (a vila antes e depois da 
Ordem de Santiago)”, “A leitura em voz alta”, “A alimentação na Idade Média” e 
“Vestuário Medieval”. Valorizar e dar mais instrumentos para que seja possível 
proporcionar um evento de grande qualidade e rigor histórico, e criar novas 
oportunidades de negócio no concelho e, em particular, no Centro Histórico de 
Palmela, que podem ir da restauração e alojamento ao vestuário de época e 
produtos locais, são os principais objetivos do plano formativo.

O projeto “Palmela Almenara” foi alvo de uma candidatura junto da Área Me-
tropolitana de Lisboa, no âmbito das ações integradas de desenvolvimento ur-
bano sustentável, previstas no acordo de parceria Portugal 2020.

Este é considerado o «Ano 1» do “Palmela Almenara”, que se expandirá até 
2020, procurando afirmar o concelho como destino privilegiado de turismo 
histórico, aos níveis nacional, mas também europeu.

Palmela celebra a vinha e o vinho
A 53.ª edição da Festa das Vindimas de Palmela decorre entre 3 e 8 de 
setembro, numa homenagem à tradição vitivinícola do concelho, tão 
ligado ao trabalho na terra, aos melhores produtos locais e aos homens 
e mulheres que lhes dão corpo. 

Momentos de grande simbolismo, como a Pisa da Uva e a Bênção do 1.º 
Mosto, o Cortejo dos Camponeses e os Cortejos Alegóricos de domingo e 
terça-feira – este ano, dedicados ao tema “Uvas são vida” – são alguns dos 
principais fatores de atração da festa, que conta, como sempre, com a par-
ticipação incontornável do movimento associativo. Corvos e Mónica Sintra 
são alguns dos nomes nacionais que integram o programa, recheado de 
música, provas desportivas e atividades ligadas ao mundo do vinho e da 
vinha. O Largo de S. João continua a proporcionar momentos de encontro e 
convívio, entre um copo de Moscatel de Setúbal das muitas empresas viní-
colas presentes, assumindo-se como verdadeiro coração da festa. A antece-
der o certame, Palmela elege a Rainha das Vindimas 2015 a 2 de setembro, 
numa Gala que terá lugar no Cine-Teatro S. João, a partir das 21h30. 

A Câmara Municipal de Palmela presta apoio técnico e logístico à Festa, 
organizada pela Associação de Festas de Palmela – Festa das Vindimas, e 
atribuiu um apoio financeiro no valor de 22 mil euros, a que acrescem cerca 
de 17 mil euros para execução das infraestruturas elétricas e 11 mil euros 
para pagamentos à GNR, referentes a todo o trabalho que envolve o orde-
namento de trânsito durante o certame.
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Cine-Teatro recebeu estágio de 
dança vertical com Branko Potocan
Em julho, o Cine-Teatro S. João, em Palmela, foi palco de um estágio de 
dança vertical com o bailarino e coreógrafo eslovaco Branko Potocan, pro-
movido pela FIAR – Associação Cultural, com o apoio da Câmara Municipal 
de Palmela. O estágio decorreu durante uma semana, diariamente, com 
apresentação pública do trabalho desenvolvido, e envolveu vários partici-
pantes, com idades a partir dos 10 anos.

O FIAR – Festival Internacional de Artes de Rua regressa às ruas do Centro 
Histórico de Palmela no próximo verão. 

Pinhal Novo  
rendeu-se aos gigantes!
A vila de Pinhal Novo viveu, entre 3 e 5 de julho, o 8.º FIG - Festival Inter-
nacional de Gigantes, numa organização do Município, em parceria com o 
Bardoada - Grupo do Sarrafo, do ATA - Acção Teatral Artimanha, da coope-
rativa PIA - Projectos de Intervenção Artística e da Associação Juvenil COI. 
Foram três dias repletos de magia, que atraíram cerca de 30 mil visitantes, 
com destaque para o grande desfile de sábado à noite - um número muito 
positivo, que comprova o posicionamento do certame dentro do panorama 
cultural regional e nacional. 

Das expressões mais tradicionais, de raiz popular ibérica, aos espetáculos e 
performances artísticas mais contemporâneos, passando pela incontorná-
vel gastronomia, que proporcionou momentos de encontro e convívio, o FIG 
abraçou todos os públicos, que se deslumbraram com as figuras gigantes, 
que têm, já, regresso marcado para julho de 2017.

Animação marcou regresso  
das “Noites na Fonte”
A aldeia de Águas de Moura aceitou o convite e viveu duas noites de animação, a 
17 e 18 de julho, com o regresso das “Noites na Fonte”, numa organização do Muni-
cípio com a União de Freguesias de Poceirão e Marateca. Alegria e espírito comuni-
tário preencheram duas noites diferentes, onde não faltou a participação do movi-
mento associativo concelhio, com música, dança e cante alentejano, na abertura do 
Programa Evocativo da Elevação do Cante Alentejano a Património da Humanidade, 
que percorrerá o concelho durante o segundo semestre do ano. 

20 anos de Passos e Compassos 
pela dança e a cultura no concelho
A Passos e Compassos – Associação para a Divulgação e Desenvolvi-
mento das Artes do Espetáculo está a celebrar duas décadas de ativi-
dade, em prol do desenvolvimento cultural do concelho de Palmela 
e, depois da estreia de “Histórias de Lugar”, em agosto, na aldeia de 
Quinta do Anjo, prepara-se para apresentar “Memórias de Lugar” no 
Cine-Teatro S. João, em outubro, no âmbito da 18.ª Semana da Dan-
ça. A propósito do aniversário, esta iniciativa prolonga-se, este ano, 
durante um mês, com muitos espetáculos, ateliês, residências, bailes, 
filmes, debates, exposições e momentos de convívio. 

Entretanto, está patente até ao final do ano, a exposição “O Olhar do 
Fotógrafo – Memórias de um Percurso”. Inaugurada a 17 de julho, esta 
exposição divide-se em dois espaços expositivos: um no Largo de S. 
João, onde estão seis fotografias de grande formato, dos fotógrafos 
Carlos Teixeira, João Belchior, José Carvalho, Paulo Alexandre Ferreira, 
Paulo Nobre e Pedro Soares, que, ao longo do tempo, têm acompanha-
do a estrutura, e outro no Cine-Teatro S. João, que acolhe cerca de três 
dezenas de fotos que retratam a história da Passos e Compassos e que, 
através do olhar do fotógrafo, transportam o público pelas memórias 
de muitos espetáculos e concretizações.

O Município de Palmela mantém, desde o início, um relacionamento 
próximo com a Passos e Compassos, que enquadra a DançArte, com-
panhia residente no Cine-Teatro S. João, através de um pro-
tocolo de cooperação que aposta na divulgação e des-
centralização das artes do espetáculo, tendo a 
dança como ponto de partida, poten-
ciando as componentes de cria-
ção, difusão, formação e 
programação. 
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A combinação entre a Maçã Riscadinha e o Moscatel Roxo garantiu a vitória a Hortense Silva, de 
Palmela, primeira classificada no Concurso de Compota de Fruta, promovido no dia 18 de julho, 
pela Câmara Municipal de Palmela e pela Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal, 
no âmbito do projeto “Palmela, Experiências com Sabor!”. O segundo lugar foi atribuído a Paula 
Castro, com o seu doce de «Abóbora Exótica» e a empresa “Alquimia de Sabores” recebeu o ter-
ceiro prémio com a compota de Pera com Moscatel de Setúbal. No total, estiveram a concurso 28 
compotas, numa edição que ficou marcada pela grande criatividade dos produtos apresentados. 
A escolha da melhor compota de 2015 coube ao júri composto por Ricardina Maio, da Confraria 
Gastronómica de Palmela (Presidente do júri), José Calado Mendes, da Câmara Municipal de Pal-
mela, Chef Emílio Rosa, da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril,  Manuel Rasteiro, da 
Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, e Vitor Salgueiro, vencedor da edição de 2014. 

Vinhos de Palmela conquistam doze medalhas no  
concurso internacional “La Selezione del Sindaco”
Na 14.ª edição do concurso internacional “La Selezione del Sindaco”, os vinhos de Palmela trouxeram para casa 
doze medalhas (cinco de ouro e sete de prata), num total de trinta e um prémios para a Península de Setúbal. 
Destaque para a Casa Ermelinda Freitas, galardoada com duas medalhas de ouro e quatro de prata. A cerimónia 
de entrega das distinções aos vinhos portugueses premiados neste concurso decorreu no dia 15 de agosto, em 
Reguengos de Monsaraz, numa iniciativa da AMPV – Associação de Municípios Portugueses do Vinho. Portugal 
conquistou 17 das 27 Medalhas Grande Ouro atribuídas, 78 Medalhas de Ouro (num total de 143) e 53 Medalhas 
de Prata (em 131). Este é o único certame que prevê a participação conjunta das empresas vinícolas com os seus 
Municípios de origem. A organização foi da responsabilidade da RECEVIN – Rede Europeia de Cidades do Vinho e 
da Associazione Nazionale delle Città del Vino, com o apoio da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho 
e de diversos organismos e entidades, nacionais e internacionais, que se dedicam à valorização dos territórios 
das Cidades do Vinho e das respetivas produções vinícolas.

Vinho dá sabor aos Fins  
de Semana Gastronómicos 
A Câmara Municipal de Palmela e a Associação da Rota de 
Vinhos da Península de Setúbal promovem, nos dias 4, 5, 6, 
11, 12 e 13 de setembro, os Fins de Semana Gastronómicos 
do Vinho de Palmela. Dezanove restaurantes do concelho irão 
aliciar os visitantes, uma vez mais, com ementas requintadas 
e inovadoras, onde o reconhecido vinho de Palmela surge, 
não só, como acompanhamento de excelência, mas, também, 
como estrela de pratos reconfortantes e sobremesas aromá-
ticas. Esta iniciativa integra o calendário “Palmela – Experiên-
cias com Sabor!” e mantém a aposta numa forte dinâmica de 
valorização da gastronomia local e de promoção da competiti-
vidade das empresas do sector. Esta  parceria visa, igualmente, 
potenciar a notoriedade do território e projetar o crescimento 
turístico do concelho de Palmela.

Ask Me Arrábida  
é novo espaço de informação turística
O novo espaço de informação turística Ask Me Arrábida abriu portas a 6 de agosto. Este 
posto agrega informação turística e produtos da centralidade Arrábida, definida pela En-
tidade Regional de Turismo da Região de Lisboa no seu Plano Estratégico 2015-2019, 
englobando os municípios de Palmela, Sesimbra e Setúbal. No local, é possível solicitar e 
consultar informação, adquirir um vasto leque de produtos regionais, contratar serviços 
de vários agentes económicos ligados ao setor e visitar uma exposição sobre a região. 
A ERT-RL espera atingir, a breve trecho, a marca anual de 20 mil atendimentos ao públi-
co. Os municípios de Palmela, Sesimbra e Setúbal têm sabido construir uma estratégia 
coerente e um sentido de compromisso muito forte entre si e com todos os agentes tu-
rísticos, no sentido de diversificar e inovar a oferta disponível, afirmando-se como uma 
centralidade forte, no contexto da AML. O Vereador Luís Miguel Calha lembrou que «o 
intenso trabalho dos municípios, em parcerias dinâmicas e proactivas com muitos agen-
tes turísticos do território, permitiu contrariar a recessão neste setor e crescer em vários 
indicadores de desenvolvimento turístico». 

Palmela Wine Jazz reuniu 
bons vinhos e boa música
O Castelo de Palmela proporcionou tardes diferentes aos seus visitantes, 
nos dias 25 e 26 de julho, com a segunda edição do Palmela Wine Jazz. A 
iniciativa, com entrada gratuita, combinou a aquisição e degustação dos 
melhores vinhos das adegas da região com excelentes momentos de jazz, 
num cenário de luxo, entre a Arrábida e o rio Sado. Feira de vinhos da Pe-
nínsula de Setúbal, provas comentadas, espetáculos de grande qualidade 
e Wine Bar foram algumas das ofertas e surpresas preparadas pelas dez 
adegas participantes e pela Câmara Municipal de Palmela. A iniciativa, re-
alizada em parceria com a Rota de Vinhos da Península de Setúbal, contou 
com o apoio da Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal.

Riscadinha e Moscatel dão vitória no Concurso de Compota de Fruta
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Leitores acompanham  
criação da nova peça d’O Bando
O Teatro O Bando estreia, no dia 8 de outubro, em Vale 
de Barris, Palmela, a peça “Abstenção”, baseado na obra 
“Cruzeiro”, do dramaturgo Abel Neves. Em setembro, o 
Município, em colaboração com O Bando, promove uma 
comunidade de leitores na Biblioteca Municipal de Pal-
mela, que acompanhará o processo criativo da obra, 
comentando o texto e, posteriormente, participando 
nos ensaios da peça. O primeiro encontro está agenda-
do para o dia 11, às 21h00, onde será distribuído o texto 
inédito aos participantes. Dia 25, os leitores são convida-
dos para uma tertúlia de discussão do texto e a participar 
nos ensaios da peça. A peça acompanha «o dia a dia de 
uma família que atravessa uma tragédia aparente e uma 
maior ameaça oculta que os circunda. Uma mãe castiga-
da pela vida que fez um voto de silêncio, coexiste com a 
austera atitude do pai, poderoso na dependência que a 
cegueira lhe impõe, sob os quais sobrevivem dois irmãos 
que partilham o mesmo olhar apaixonado por uma figura 
feminina que magnetiza toda a família». As inscrições são 
gratuitas e deverão ser efetuadas em qualquer Biblioteca 
Municipal do concelho, através do telf. 212336632 ou pelo e-mail bibliotecas@cm-palmela.pt.

“Variações de um Rio”  
une talento português e finlandês
Está patente, na Galeria da Biblioteca Municipal de Palmela, a exposição “Variações de um Rio 
– Muutosten Vuo”, um trabalho conjunto dos artistas Ana Nogueira e Mikko Korsulainen. Ana 
Nogueira, professora de Artes Visuais na Escola Básica José Saramago, em Poceirão, tem pro-
movido, ao longo dos últimos anos, um trabalho profícuo de ensino e divulgação das artes plás-
ticas junto da comunidade. Natural de Kajaani, na Finlândia, Mikko Korsulainen é ator, formado 
na Academia de Teatro de 
Helsínquia, e diretor tea-
tral desde 2002. Esta inter-
venção artística conjunta, 
sobre os percursos de vida, 
comparados aos rios - ao 
transportarem consigo «a 
gravidade das memórias e a 
leveza dos pássaros» - esta-
rá patente até 27 de setem-
bro, durante o horário de 
funcionamento de Bibliote-
ca, com entrada livre, numa 
organização da Câmara Mu-
nicipal de Palmela. 

Novo regulamento reforça  
transparência e critérios 
Município apoia trabalho 
do Movimento Associativo 
A Câmara Municipal de Palmela continua a aprofundar o re-
lacionamento com o movimento associativo local e aprovou, 
recentemente, um novo Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo, resultado de intensa discussão pública, que 
veio reforçar os objetivos municipais de maior transparência e 
de critérios mais afinados, para uma gestão mais rigorosa dos 
apoios, facilitando, também, o trabalho dos parceiros. Depois 
da apresentação de candidaturas por parte das estruturas asso-
ciativas e da respetiva análise, o Município aprovou, em julho, 
um pacote substancial de subsídios, no valor de 58.842,51 eu-
ros, para apoio à atividade, obras e equipamentos.

Na área da cultura, foram analisadas 14 candidaturas (A.A.J. Or-
questra Nova de Guitarras; A.C.R. Fernando Pó; A. Moradores 
do Terrim, Sobral e Canastra; A. Círio Olhos de Água; A. Amigos 
da Festa Brava de Pinhal Novo; Teatro Sem Dono; G. F. Danças e 
Cânticos Olhos de Água; R. F. Casa do Povo Pinhal Novo; S.R.C. 
Povo Bairro Alentejano; S.R.D. Lagoinha; S. F. Humanitária; S. F. 
União Agrícola; S. F. P. “Loureiros”), apoiadas no valor global de 
24.757 euros.   

O movimento associativo juvenil recebeu 5.387,51 euros, desti-
nados às seguintes entidades: Agrupamento 504 de Quinta do 
Anjo CNE; Agrupamento 643 de Pinhal Novo CNE; A.J. Adonia; 
A.J.I.T.A.R.; A.J.C.O.I.; A.J. Odisseia; Grupo 40 de Palmela AEP.

Foi, também, aprovada a celebração de Contratos-Programa 
de Desenvolvimento Desportivo com a Associação Académica 
Pinhalnovense, BTTascaduxico, C.D. Pinhalnovense, Forninho 
F.C., G.D. Lagoa da Palha, G.D. Valdera, G.D. Volta da Pedra, 
Quintajense F.C. e U.D. Palhota, que representam apoios dire-
tos no valor de 18.048 euros. A estes, somam-se outros, desde 
a cedência de transportes e de material para a concretização 
de atividades ao arrendamento de instalações e à compartici-
pação, em nove mil euros, da aquisição de uma viatura de nove 
lugares (C.D.Pinhalnovense), passando por garantir a utilização 
da Piscina Municipal de Pinhal Novo para treino dos atletas de 
triatlo (Quintajense F.C.) ou do Pavilhão Desportivo Municipal 
para a realização de duas provas do calendário competitivo da 
Federação Portuguesa de Dança Desportiva (União Desportiva 
da Palhota) e do Convívio para Benjamins A em Pavilhão (A. 
Académica Pinhalnovense). 

A 2 e 3 de outubro, o Espaço ContraFacção, em Pinhal 
Novo, recebe mais uma edição do Festival Bardoada 
e AJCOI, promovido pelas duas associações pinhalno-
venses, com o apoio do Município e da Junta de Fre-
guesia de Pinhal Novo. Os veteranos Peste & Sida e 
RAMP são os cabeças de cartaz do Festival, que conta 
com a atuação de catorze bandas nacionais, repre-
sentativas do melhor que se faz por cá nas áreas do 
novo rock e do metal. Os bilhetes custam 12 euros 
para os dois dias (7 euros para bilhete diário) e estão 
à venda apenas no local, nos dias do Festival, a partir 
das 16 horas. Campismo gratuito.

Festival de Música Palmela 
“Terra de Cultura” regressa 
em outubro
O XI FIMP - Festival Internacional de Música - Palmela “Terra 
de Cultura”, organizado pela Sociedade Filarmónica Palme-
lense “Loureiros”, com o apoio da Câmara Municipal de Pal-
mela, decorre entre 16 de outubro e 1 de novembro. O Mu-
nicípio celebrou, este ano, um protocolo de cooperação com 
a coletividade, com vista à realização do festival que prevê, 
até ao final de 2016, um apoio financeiro no valor de três mil 
euros, a cada edição, bem com a disponibilização dos equi-
pamentos municipais e apoio ao nível da divulgação. O FIMP 
apresenta, anualmente, um programa de grande qualidade, 
baseado quer nos projetos musicais da região, quer no in-
tercâmbio com músicos nacionais e estrangeiros de diversos 
quadrantes musicais. 

Festival Bardoada e AJCOI aposta em rock 
e metal nacional
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Palmela assinala Dia Nacional dos Castelos
Convicta da importância histórica e patrimonial do seu Castelo, Palmela associa-se às come-
morações do Dia Nacional dos Castelos e promove, no dia 10 de outubro, uma conferência 
com João Gouveia Monteiro, intitulada “A História Maravilhosa dos Castelos Medievais Por-
tugueses». Professor Associado com Agregação da Universidade de Coimbra e investigador 
do seu Centro de História da Sociedade e da Cultura, João Gouveia Monteiro ensina história 
medieval europeia e história militar antiga e medieval, sendo autor de várias dezenas de 
trabalhos científicos. 

Também no âmbito destas comemorações, o Terraço Sul do Castelo recebe, a 7 de outubro, 
às 17 horas, uma aula aberta de Biodanza por Elmo Sandoval (inscrições gratuitas através do 
email biodanzaelmo@gmail.com).

O Dia Nacional dos Castelos assinala-se em outubro, desde 1984, com o objetivo de promover, 
em todo o País, ações que visem a reflexão sobre o Património fortificado. O Castelo de Palme-
la foi objeto de múltiplas intervenções de arquitetura militar, destacando-se as dos períodos 
medieval e moderno. Com ocupação islâmica entre os séculos VIII e XII, o Castelo foi sede da 
Ordem Militar de Santiago até à sua extinção, no século XIX. Através de Decreto de 16 de junho 
de 1910, o Castelo e a Igreja de Santiago foram classificados como monumentos nacionais. 

Encontro sobre Ordens  
Militares reúne especialistas 
de todo o mundo
Alguns dos mais prestigiados especialistas internacionais 
sobre o estudo das Ordens Militares vão estar em Palmela, 
entre 14 e 18 de outubro, para partilhar os resultados mais 
recentes da sua investigação. O VII Encontro Internacional 
sobre Ordens Militares decorre no Cine-Teatro S. João sob 
o título “Entre Deus e o Rei. O mundo das Ordens Milita-
res”, numa organização do GEsOS - Gabinete de Estudos 
sobre a Ordem de Santiago, do Município de Palmela. 

Palmela, sede histórica da Ordem de Santiago, continua a 
ser ponto de confluência de investigadores de todo o mun-
do. O primeiro Encontro sobre Ordens Militares decorreu 
em 1989 e, desde então, a Câmara Municipal tem promo-
vido vários cursos, encontros e simpósios, dos quais tem 
resultado uma riquíssima produção bibliográfica. Através 
do GEsOS, a autarquia continua a promover o incremento 
e a divulgação da pesquisa das Ordens Militares, profunda-
mente enraizadas na historiografia portuguesa.

A iniciativa conta com o patrocínio da Presidência da Repú-
blica – Chancelaria das Ordens Honoríficas e é apoiada pelo 
CIDEHUS – Universidade de Évora e pelas empresas Auto-
europa, Restaurante D. Isilda e Casa Ermelinda Freitas.

No âmbito do Encontro, é inaugurada a 14 de outu-
bro, na Igreja de Santiago, Castelo de Palmela, a ex-
posição “Entre a Guerra e a Paz. A Ordem de Santiago 
em Portugal”. 

Desenvolvida pela Dr.ª Isabel Cristina Fernandes, do 
GEsOS, para as comemorações do Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades Portuguesas, esta mostra, 
organizada pelo Museu da Presidência da República e 
pela Câmara Municipal de Palmela, apresenta peças 
de grande interesse histórico e valor artístico e docu-
mental, num percurso por vários aspetos da vida, da 
simbólica e da evolução desta ordem religioso-militar, 
organizado em seis núcleos: Origens da Ordem de San-
tiago; Combater em Nome de Deus; A religiosidade 
dos Freires; Gestão de Bens e Poderes; Os conventos 
de Palmela; Da Incorporação na Coroa à República. A 
exposição estará patente até 13 de dezembro, de terça 
a domingo, no horário 10h00/12h30 e 14h00/18h00.

Visitas guiadas dão a conhecer 
Património Cultural do concelho
Nos meses de setembro e outubro, o Município de Palmela associa-se a um conjunto de datas 
relativas ao património cultural e proporciona, a esse propósito, visitas guiadas gratuitas.

As habituais visitas ao Castelo de Palmela e ao Centro Histórico da vila, orientadas pelo Dr. 
António Lameira, decorrem nos dias 5 de setembro e 3 de outubro. Ainda, em setembro, o 
Dia das Transmissões Militares - que celebra o aniversário da criação, em 1873, do primeiro 
Serviço Telegráfico Militar de caráter permanente, bem como a inauguração da primeira 
Rede Telegráfica Militar em Portugal - é assinalado, no dia 17, com uma visita guiada ao 
Espaço de Transmissões Militares, no Castelo, seguida de uma atividade lúdico pedagógica, 
que visa o contacto com meios e formas de comunicação abordados na visita.

No dia 3 de outubro, associando-se às Jornadas Europeias do Património, a Câmara pro-
move uma visita guiada intitulada “As coleções industriais da empresa Xavier Santana, 
Sucessores, Lda”, em Palmela.

Mais informações e inscrições através do e-mail patrimonio.cultural@cm-palmela.pt  
ou do telf. 212 336 640.

ENCONTRO

ENTRE DEUS E O REI

14 a 18 outubro 2015

ORGANIZAÇÃO

Palmela

O mundo das Ordens Militares

Cine-Teatro S. João

VII

APOIOS

Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais 
através da FCT- Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
no âmbito do projeto «UID/HIS/0057/2013»

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CHANCELARIA DAS ORDENS HONORÍFICAS

INTERNACIONAL  
sobre ORDENS
MILITARES

Palmela
Município

www.cm-palmela.pt
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Sessões de apoio 
 ao consumidor

Nos meses de setembro e outubro, o Município promo-
ve 14 sessões de informação e apoio ao consumidor. Com 
entrada livre, estas sessões destinam-se à população em 

geral e abordarão, entre outros temas, rotulagem de produtos, livro de reclama-
ções, vendas à distância, insolvência familiar e tarifas sociais. Dotar o público de 
conceitos essenciais para um consumo esclarecido e responsável é o principal 
objetivo deste projeto, realizado no âmbito do trabalho que o Município vem de-
senvolvendo há cerca de duas décadas, na área da informação e apoio ao consu-
midor. Mais informações em www.cm-palmela.pt.

Município e IEFP  
promovem formação gratuita 
para a comunidade
Estão abertas as inscrições para o segundo semestre de 2015, no âmbito 
do Plano de Formação para a Comunidade promovido pela Câmara Munici-
pal de Palmela, em parceria com o IEFP – Instituto de Emprego e Formação 
Profissional, I. P. (Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Centro de 
Formação Profissional de Setúbal), com o apoio da Junta de Freguesia de 
Quinta do Anjo.

Esta oferta formativa, gratuita, destina-se, prioritariamente à população ati-
va (empregados e desempregados), que resida ou trabalhe no concelho de 
Palmela, e pretende aumentar a competitividade no mercado de trabalho, 
incentivar a formação ao longo da vida e a melhoria na qualidade dos servi-
ços prestados pelos agentes económicos do concelho, reforçando as qualifi-
cações pessoais e profissionais da população.

Higiene e segurança alimentar, ambiente, segurança, higiene e saúde no tra-
balho, língua inglesa e língua francesa, merchandising e promoção comer-
cial, organização e gestão de pequenos negócios e informática para todos 
são as propostas para este segundo semestre.

Os interessados devem formalizar a inscrição mediante o preenchimento de 
impresso próprio, disponível em www.cm-palmela.pt (área Viver – Bibliote-
cas Municipais), que poderá ser enviado por e-mail, correio, fax ou entregue 
presencialmente nas instalações da Biblioteca Municipal de Palmela. 

A Câmara Municipal de Palmela, com as IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social do 
concelho com valências para a 3.ª idade, promove a iniciativa “Outubro Maior”, para assinalar o Dia 
Internacional das Pessoas Idosas e sensibilizar para a promoção do envelhecimento ativo e para a 
importância do papel destas gerações na sociedade. A iniciativa, que decorre em todas as freguesias, 
constitui um convite à cidadania ativa da população 55+ e à partilha de experiências e saberes, valo-
rizando a igualdade de oportunidades, a educação ao longo da vida e a solidariedade intergeracional. 
O programa comemorativo integra um vasto conjunto de atividades, com destaque para a sessão de 
apresentação do Cartão Municipal Idade Maior, no dia 1, às 10h30, no Mercado Municipal de Pinhal 
Novo, e para a Feira Sénior do Município de Palmela, nos dias 13 e 14, no mesmo local. 

Aulas abertas de dança, ginástica, yoga e natação, a apresentação do filme “Somos Atores da Nossa 
Vida”, os espetáculos “Trovas e Canções – Atores, Poetas e Cantores” e “Musicando”, a apresenta-
ção livro de António Sala “Histórias para os avós contarem aos netos” e sessões de sensibilização e 
informação sobre acidentes domésticos são mais algumas iniciativas que integram o Outubro Maior.

Mais informações em www.cm-palmela.pt.

No âmbito da RCE – Receção à Comunidade Educativa 
2015/16, a Câmara Municipal de Palmela, a Escola Secun-
dária de Palmela e o grupo de teatro O Bando promovem, 
no dia 22 de outubro, na sede do grupo, em Vale de Barris, 
um momento de convívio. A iniciativa, que assinala o início 
do ano letivo, reúne uma mostra de recursos educativos lo-
cais, teatro, uma homenagem aos docentes aposentados e 
o lançamento do livro “Fantasiarte – Memória, 20 anos”.

Esta edição sublinha o Projeto Educativo Local, enquanto 
garantia dos princípios da educação, promoção cultural, de-
fesa das condições de vida e das políticas educativas muni-
cipais. A RCE reforça a importância deste projeto e fomenta 
o contacto das escolas entre si e com as diferentes institui-
ções do território, enquanto recursos a serem otimizados 
ao serviço dos princípios de um município educador.

Mais informações e inscrições através do telf. 212 336 606 
e do e-mail deis@cm-palmela.pt.

Ações de sensibilização sobre Saúde 
No âmbito do projeto “Conversas Informais, venha falar de saúde” e do protocolo 
“Saúde Palmela”, a Câmara Municipal e a Unidade de Saúde Familiar Santiago 
prosseguem, em setembro e outubro, as ações de esclarecimento e sensibilização 
sobre questões de saúde.

Em outubro, as doenças infetocontagiosas e o planeamento familiar estarão em 
destaque, com uma ação, no dia 2, na Junta de Freguesia de Pinhal Novo, e no dia 
30, na Biblioteca Municipal de Palmela. As duas sessões têm entrada livre e decor-
rem a partir das 15h00. Durante a Festa das Vindimas, estão, também, previstas 
ações de sensibilização junto dos visitantes sobre o consumo moderado do álcool.

Feira Sénior e Cartão Idade Maior em destaque no mês das Pessoas Idosas 2015

Receção à Comunidade Educativa assinala início do ano letivo
Programa Momento Convívio
15h00 | Oferta Educativa – Atalhos – Encosta,  

Teatro O Bando;

18h00 | Receção aos convidados

18h30 | Apresentação de excerto da peça “História 
Breve da Lua”, Teatro O Búzio de Homero II 
(Escola Secundária de Palmela);

19h00 | Intervenção do Presidente da Câmara  
Municipal de Palmela 
Homenagem aos Aposentados

19h30 | Lançamento do Livro  
“Fantasiarte – Memória, 20 anos”

20h00 | Refeição

21h00 | Espetáculo “Abstenção”, O Bando,  
a partir do texto inédito de Abel Neves

22h30 | Encerramento
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Palmela recebe 1.ª Granfondo 
da Arrábida em outubro
A Granfondo da Arrábida - prova aberta de ciclismo de estrada, de 
caráter internacional - percorrerá as estradas da serra a 11 de outu-
bro, com partida e chegada no Castelo de Palmela, numa organização 
Lima e Limão Cycling Services, com o apoio da Câmara Municipal de 
Palmela, da Associação de Ciclismo de Setúbal e da Federação Por-
tuguesa de Ciclismo. Ana Antunes, Bruno Pais e o palmelense Rafael 
Reis (na foto) são a embaixatriz e os embaixadores da 1.ª Granfondo 
da Arrábida, apresentada oficialmente em junho e cujas inscrições já 
estão a decorrer. Além da prova de distância longa, com um percurso 
de 140 quilómetros de extensão e um desnível acumulado positivo 
de 2500 metros, decorrerá, em simultâneo, uma prova de distância 
média, com 100 quilómetros e desnível acumulado de 1500 metros. 
São esperados cerca de um milhar de participantes.

Sublinhar a tradição de Palmela enquanto terra de ciclismo e posi-
cionar as estradas da Arrábida como referência internacional para 
a prática da modalidade são os principais objetivos do evento. A 
associação ao turismo desportivo e de natureza surge de forma in-
contornável, com o ciclismo de estrada a proporcionar, aos atletas e 
ao público, oportunidades únicas para desfrutar do enquadramento 
cénico privilegiado, entre a serra e o mar.

Mais informação em www.arrabidagranfondo.com.

“Mexa-se em Palmela”  
e regresse ao trabalho em boa forma
Para setembro, o Município e os parceiros do programa “Mexa-se em Palmela” prepa-
raram várias propostas, de participação gratuita, para que o regresso ao trabalho ou 
às aulas, depois do período de férias, decorra em boa forma, aproveitando da melhor 
maneira os últimos dias de verão.

Para quem gosta de caminhar, no dia 13, às 19 horas, a Decathlon promove, com o 
apoio do Município, uma caminhada desportiva na “Serra de S. Luís”, com inscrição até 
dia 10, e no dia 27, às 9 horas, a caminhada é no Vale de Barris e Alcube, no âmbito da 
Move Week 2015. Também enquadrada por estas comemorações, no dia 26, às 11h30, 
a Piscina Municipal de Pinhal Novo dinamiza uma aula aberta de hidroginástica para 
maiores de 14 anos.

Se prefere Yoga, o Centro do Yoga de Quinta do Anjo oferece aulas gratuitas aos mais 
novos, a pensar no início das aulas (dia 19, para adolescentes e, a 29, para crianças 
entre os 3 e os 10 anos). 

A propósito das comemorações do Dia da Paz, a 21 de setembro, às 18 horas, o Terraço 
Sul do Castelo de Palmela acolhe uma aula aberta de meditação com taças tibetanas e 
gongos, dinamizada por Ângelo Surinder e Kátia Prior. 

Mais informações em www.cm-palmela.pt ou através dos contactos 212336606/ 
deis@cm-palmela.pt.

Apoio à criação musical 
Inscrições abertas  
para utilização  
do Espaço CAVE
Estão a decorrer as inscrições para a utilização do  
espaço CAVE Sala de Ensaios, equipamento municipal  
situado no Pinhal Novo, que pretende estimular a criação  
artística junto da população juvenil, favorecer a criatividade 
e apoiar a disseminação de projetos musicais inovadores e originais, da autoria de jo-
vens do concelho. 

Podem candidatar-se à utilização do espaço CAVE Sala de Ensaios jovens com idade 
compreendida entre os 12 e os 30 anos (ou média de idades dos elementos do projeto 
menor que 30), com projetos musicais de cariz não profissional, individuais ou coleti-
vos, que residam, estudem ou trabalhem no concelho de Palmela. Os projetos musicais 
podem usar a CAVE por um período máximo de seis horas por semana, 24 horas por 
mês. As tarifas variam entre os dois e os sete euros por hora, de acordo com as normas 
de inscrição e utilização do equipamento. 

As inscrições devem ser efetuadas no CRJ de Pinhal Novo, situado no Mercado 
Municipal de Pinhal Novo, pessoalmente ou via e-mail para cave@cm-palmela.pt, 
mediante a consulta das normas e do preenchimento da ficha, disponíveis em 
www.juventudeinteractiva.org.

Pedalada noturna  
alia desporto e produtos locais
A 19 de setembro, a partir das 20h30, o Município convida os ciclis-
tas para uma noite diferente, onde a prática desportiva surge aliada 
à valorização de produtos locais. Integrada no programa da Semana 
Europeia da Mobilidade, a 2.ª Pedalada Noturna tem início e meta 
no Largo de S. João, em Palmela, prevendo-se um percurso de 25 
quilómetros pelo Centro Histórico, Serra do Louro e Vale dos Barris, 
com oportunidades para provar alguns dos melhores produtos que 
o concelho tem para oferecer. Inscrições no valor de cinco euros  
até 18 de setembro, às 16 horas, através dos contactos 212 334 398/
info@rotavinhospsetubal.com. A organização é do Município, com o 
apoio da Rota de Vinhos da Península de Setúbal.
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Mais estacionamento e conforto  
para os visitantes do Centro Histórico
A Câmara Municipal de Palmela vai celebrar um contrato de comodato com os proprietários 
de um terreno com 43 mil metros quadrados, localizado junto à encosta do Castelo, com 
vista à sua utilização para parqueamento automóvel durante a realização de eventos cul-
turais no Centro Histórico da vila. A Festa das Vindimas ou a Feira Medieval de Palmela são 
alguns dos principais certames realizados no núcleo mais antigo, atraindo muitos milhares 
de visitantes, que encontrarão, já em setembro, novas condições 
de estacionamento, com maior conforto 
e proximidade aos recintos 
de festa. 

População envolvida na dinamização  
do Mercado de Quinta do Anjo 
O Município reuniu com a população de Quinta do Anjo, a 8 de julho, para apresentar e deba-
ter as propostas de revitalização e refuncionalização do Mercado Municipal, recebidas no âm-
bito do processo participativo “Mercado de Quinta do Anjo – Que futuro?”. Foram recebidas 
quatro propostas distintas, que têm em comum a ideia de espaço vivido por toda a população, 
com tónica na intergeracionalidade: “Sementes nas mentes” - um «mercado de aprendiza-
gens», que parte da conjugação de pessoas com diferentes experiências para a criação de 
ateliês de partilha de conhecimentos; espaço multifunções/centro de cultura, com cinema, 
formação, exposições de pintura, escultura e artesanato; espaço multiusos, com prática des-
portiva e espaço onde os seniores possam ocupar os seus tempos livres; “Centro de Promo-
ção e Divulgação de Produtos Regionais de Palmela”, com eventos de divulgação da produção 
local. Os projetos foram discutidos pela população, que introduziu novas ideias e deixou a 
certeza do potencial do espaço. O Presidente do Município assumiu o compromisso do de-
senvolvimento de uma proposta de conciliação dos projetos, convidando os proponentes a 
acompanhar a sua evolução, para apresentação em setembro. Pretende-se que a proposta 
possa coexistir com a manutenção de algumas bancas de venda, transformando o Mercado 
num espaço âncora, capaz de atrair novas atividades e utilizadores.

Orçamento Participativo - Setembro
Propostas debatidas em 
novo ciclo de reuniões 
Entre 14 e 18 de setembro, às 21 horas, a Câmara Municipal de 
Palmela promove um novo ciclo de reuniões com a população, 
em todas as freguesias, no âmbito do processo Orçamento Par-
ticipativo 2015. O objetivo desta fase é debater e hierarquizar as 
propostas recebidas na sequência da auscultação realizada em 
abril. Deste debate, resultará a integração nas Grandes Opções 
do Plano 2016-2019 do maior número possível de propostas con-
sensuais e ao alcance das possibilidades do Município. O envolvi-
mento dos munícipes neste processo é fundamental para que os 
resultados e as prioridades a assumir para o próximo ciclo de tra-
balho reflitam as expetativas e as necessidades sentidas no terri-
tório. A apresentação dos resultados e da proposta de Orçamento 
2016 e GOP decorre em outubro.

Dia 14 – Espaço Cultural Multiusos de Águas de Moura
Dia 15 – Junta de Freguesia de Pinhal Novo
Dia 16 – Centro Cultural de Poceirão
Dia 17 – Junta de Freguesia de Quinta do Anjo
Dia 18 – Biblioteca Municipal de Palmela

Requalificação da Alameda 25 de Abril  
e Largo do Chafariz D. Maria I
Através de uma permuta de terrenos, o Município de Palmela abre caminho à requalificação 
da Alameda 25 de Abril e do Largo do Chafariz de D. Maria I, zonas nobres de entrada no 
Centro Histórico da vila, de acesso ao Parque Natural da Arrábida e de fruição da vista pa-
norâmica sobre a Península de Setúbal e Lisboa. O posto de abastecimento de combustíveis 
desativado será transferido para o terreno junto à rotunda poente da Alameda 25 de Abril. 
Do lado oposto da alameda, está entretanto, em fase de conclusão a implantação de uma 
esplanada-quiosque.  O Município toma posse do espaço junto ao Chafariz, que será requa-
lificado em 2016, numa intervenção que pretende devolver esta zona urbana aos peões, 
através da melhoria das condições de circulação, da valorização estética desta frente urbana 
e do enquadramento do Chafariz de D. Maria I, monumento classificado como de interesse 
público. Prevê-se a criação de zonas de estadia e lazer, com mobiliário urbano, esplanada, 
remodelação da iluminação pública e reformulação do estacionamento e abrigo para táxis.

Quiosque para o Largo de  
S. João em auscultação pública
O Município está a desenvolver uma proposta para concessão de 
um quiosque no Largo de S. João e decidiu encetar um processo 
de auscultação pública, a decorrer entre 14 de setembro e 15 de 
outubro, que pretende levar a população a refletir sobre o espaço 
público e a sua ocupação. O Município está empenhado em pro-
mover a qualificação do espaço público, que se quer de dimensão 
humana, acolhedora, com equipamentos de qualidade e bem in-
fraestruturados, que proporcionem mais atratividade e qualidade 
de vida. O quiosque previsto para o Largo tem uma área coberta 
de 53 metros quadrados, com mais 24 de esplanada. O projeto e os 
materiais foram selecionados de forma a obter o mínimo impacto 
possível nas vistas a partir do largo e na sua ocupação, e a maquete 
encontra-se em exposição na Biblioteca Municipal de Palmela, para 
apreciação. Em breve, estará disponível, em www.cm-palmela.pt e 
nos locais públicos, um questionário que permitirá recolher as opi-
niões e contributos da população. 


