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

ATENDIMENTOS (mediante marcação prévia)
Presidente Álvaro Manuel Balseiro Amaro  
Coordenação Geral; Cooperação Internacional;  
Planeamento e Desenvolvimento Estratégico;  
Proteção Civil e Segurança; Participação e Ação Local; 
Igualdade de Género  |  Tel. 212 336 650

Vereadora Adília Candeias (Vice-Presidente) 
Recursos Humanos / Gestão e Qualificação;  
Saúde Ocupacional; Autoridade Veterinária; Projetos  
e Obras Públicas; Logística; Transportes e Conservação; 
Rede Viária e Acessibilidades;  Gestão e Limpeza  
de Espaços Exteriores Urbanos  |  Tel. 212 336 690

Vereador Adilo Costa 
Educação; Ação Social e Saúde; Habitação Social; 
Sistemas de Informação e Modernização Administrativa; 
Administração, Finanças e Serviços Jurídicos;  
Fiscalização Municipal; Atendimento 
Tel. 212 336 606   sexta-feira (manhã)  

Vereador Luís Miguel Calha 
Desenvolvimento Económico; Turismo; Mercados  
e Feiras; Metrologia; Defesa do Consumidor; Informação  
e Comunicação; Cultura; Recuperação/Revitalização do 
Centro Histórico; Juventude; Desporto 
Tel. 212 336 600   sexta-feira (manhã) 

Vereadora Fernanda Pésinho 
Gestão e Planeamento Urbanístico; Habitação-Reabilitação 
Urbana; Ambiente; Mobilidade e Transportes Públicos;  
Eficiência Energética; Águas e Resíduos Sólidos Urbanos 
Tel. 212 336 600   sexta-feira (manhã)

Vereadora Maria da Natividade Coelho (sem pelouros)

Vereadora Cristina Baptista Rodrigues  (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)  
Tel. 212 336 660   terça-feira (das 09h00 às 15h00)  
Piquete das Águas ................................ Tel. 212 336 679  
(08h30 às 22h30) Comunicação de anomalias 24 horas  
Iluminação Pública ............... Tel. 800 506 506 (n.º 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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Mais empresas  
Mecenas em 2016
A Câmara Municipal de Palmela promoveu, 
no dia 17 de novembro, o encontro Mece-
nas de Palmela 2016 para agradecer o apoio 
das empresas e dar a conhecer as principais 
iniciativas previstas para este ano. Em 2016, 
o trabalho desenvolvido nesta área ficou 
marcado por um maior número de empre-
sas ativas (26), projetos apoiados (18) e en-
volvimento, bem como pela maior visibili-
dade para o programa, tendo-se registado 
mais de 52 mil euros em doações e patro-
cínios. O Presidente Álvaro Balseiro Amaro 
expressou o reconhecimento 
do Município às empresas 
que ajudaram a dar vida a 
organizações e projetos, es-
treitando o relacionamento 
com a comunidade e cor-
responsabilizando-se pela 
vida do território onde estão 
sediadas. O alargamento do 
número de empresas partici-
pantes e a diversificação dos 
projetos abrangidos são ob-
jetivos para o presente ano. 

Em dezembro, a AUTOEUROPA assinalou os 25 anos 
do lançamento da sua primeira pedra, num investi-
mento conjunto, à época, da Volskwagen e da Ford, 
que viria a constituir-se como a maior fábrica de au-

tomóveis instalada em Portugal. Ao longo deste quarto de século, esta unidade con-
gregou, à sua volta, um forte parque industrial que veio fortalecer o cluster automó-
vel da região e ajudou a mudar a face do concelho de Palmela. O território aprendeu 
a conjugar a sua tradição rural com a vocação industrial e logística, acolheu novas 
famílias, trabalhadoras/es e estudantes que, através da Academia ATEC, aqui vieram 
procurar formação qualificada no setor.

O Município de Palmela e a Autoeuropa têm sido parceiros privilegiados desde o pri-
meiro momento, trabalhando pela viabilização e aprofundamento do investimento 
na região e desenvolvendo projetos de responsabilidade social e desenvolvimento 
local, como a Loja do Cidadão Móvel ou a Viatura Itinerante da Proteção Civil. A Auto-
europa apoia, também, várias instituições e associações locais e integra o programa 
“Mecenas de Palmela”, partilhando com o Município objetivos de desenvolvimento 
sustentável. O novo ano marca a chegada do T-Roc, o novo crossover, e um investi-
mento na fábrica de Palmela para adaptação das linhas de montagem, que deverá 
rondar os 677 milhões de euros. O novo modelo será apresentado em março, no Sa-
lão Automóvel de Genebra, sendo expectável que permita a duplicação da produção 
em Palmela para os 200 mil veículos por ano, em 2018.

Empresas que investem 
na comunidade

Município adotou  
comunicação inclusiva de género
A Câmara Municipal de Palmela adotou, em dezembro, a comunicação inclusiva de géne-
ro em todos os documentos oficiais, quer internamente, quer com entidades externas. 
Esta medida surge na continuidade do trabalho que o Município tem vindo a desenvolver, 
com a adesão, em 2014, à Carta Europeia para a Igualdade das Mulheres e dos Homens na 
Vida Local e através da definição e implementação do Plano Municipal para a Igualdade 
de Género. Ao longo dos últimos anos, o Município organizou várias ações de sensibili-
zação e formação sobre o tema, quer para o público interno, quer junto de instituições 
locais e escolas, visando a eliminação dos estereótipos sociais na comunidade.
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Nesta edição, assi-
nalamos o início do 
ano com um caderno 
especial, dedicado ao 
Orçamento 2017 e às 
Grandes Opções do 
Plano (GOP) para o 
quadriénio, que nos 
dá conta do grande 
volume de trabalho 
em curso ou em pre-
paração. As GOP re-
velam bem as opções 
do Município, com 
um aumento muito 
considerável do investimento, que tem vindo a crescer, sus-
tentadamente, desde o início do mandato, acompanhan-
do, também, um novo ciclo de financiamento comunitário. 
Este aumento acontece ciclicamente, obrigando-nos a um 
esfoço suplementar de mobilização dos recursos huma-
nos mas, também, dos recursos financeiros, porque para 
acompanhar esse crescendo, temos de estar preparados 
técnica e financeiramente. A gestão rigorosa e criteriosa 
que temos feito, permite-nos, hoje, agarrar estas oportu-
nidades e captar investimento que se reflete em todas as 
freguesias, nos domínios da mobilidade, acessibilidades, 
requalificação urbana, eficiência energética, inclusão, pro-
teção da natureza, entre outros.

Neste número, damos nota, também, das comemorações 
dos 40 anos do Poder Local Democrático e das mudanças 
que estas quatro décadas imprimiram no país e neste con-
celho, onde desenvolvemos um modelo de governação 
muito próprio, assente na proximidade, na cidadania ativa 
e nas parcerias com agentes locais e, de forma geral, com 
as pessoas, envolvendo-as e auscultando as suas necessi-
dades concretas e reais. Mecanismos de participação como 
o “Eu Participo!”, o “(A)Gente do Bairro” ou as Semanas 
das Freguesias, com um novo périplo a ter início este mês, 
são alguns exemplos desta forma de fazer política. Uma 
marca que está patente, também, em eventos fortemente 
ligados às tradições do concelho, como as Janeiras, ou em 
novidades como o programa “Viva o Natal em Palmela”, 
cujo fator diferenciador reside na multidisciplinariedade e 
no envolvimento de quem está no terreno, numa aposta 
clara nas parcerias para o desenvolvimento.

Começamos este ano numa nota positiva, com muita obra 
no terreno, candidaturas bem sucedidas e investimentos 
estruturantes para o concelho. A institucionalização efeti-
va do Destacamento da GNR de Palmela é mais uma das 
nossas vitórias, uma vitória da perseverança e proativida-
de do Município, das instituições locais e das populações, 
a par do que conseguimos para a Unidade de Saúde de 
Pinhal Novo Sul, a regularização da Ribeira da Salgueirinha 
e a consolidação das encostas do Castelo. Mas ainda há 
muito caminho a percorrer, no que respeita, por exemplo, 
ao Pavilhão para a Escola Secundária de Palmela ou às va-
riantes à EN252 e à EN379. Com confiança, tenacidade e 
capacidade de trabalho, vamos, certamente, continuar a 
fortalecer esta rede de parceria e fazer com que 2017 seja 
um ano de novas realizações, em prol do desenvolvimento 
sustentável do concelho.

Votos de Feliz Ano Novo!

O Presidente da Câmara

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

Ativado Destacamento da GNR de Palmela 
O Destacamento Territorial de Palmela da Guarda Nacional Republicana foi ativado 
no dia 1 de janeiro, com os adequados recursos humanos e técnicos. Esta unidade 
da GNR tem sob sua responsabilidade os postos de Canha, Palmela, Pinhal Novo e 
Poceirão. Trata-se da concretização do compromisso assumido pelo Ministério da 
Administração Interna aquando da construção do novo Quartel da GNR em Palmela, 
que contou com um grande envolvimento financeiro e logístico da autarquia, desig-
nadamente, a compra e cedência do terreno e o lançamento e acompanhamento da 
empreitada, no pressuposto de que o reforço de meios só seria possível com instala-
ções adequadas e um maior grau de operacionalidade e de autonomia.

Ao longo destes anos, o Município nunca deixou de reivindicar a instalação desta uni-
dade territorial, essencial para uma resposta mais eficaz e pronta à segurança e pre-
venção da criminalidade no concelho de Palmela. Uma reivindicação que se concretiza 
fruto de uma postura proativa, depois de seis moções aprovadas nos órgãos Câmara, 
Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia, e de várias reuniões do Presiden-
te da Câmara com o General 
Comandante-Geral da GNR e 
com a Secretária de Estado 
Adjunta e da Administração 
Interna. Destaca-se, tam-
bém, o grande envolvimen-
to dos comandos de posto e 
territorial nesta sensibiliza-
ção do poder central, revela-
dores de um profissionalismo 
e conhecimento do território 
que devem ser sublinhados. 

40 anos de Poder Local Democrático 
Exposição e filme sublinham capacidade 
de concretização das autarquias
Foi com emoção e orgulho que muitas/os autarcas e ex-autarcas, familiares e traba-
lhadoras/es da administração local viveram a homenagem promovida pela Câmara 
Municipal de Palmela a 11 de dezembro, no âmbito das comemorações dos 40 anos 
de Poder Local Democrático. O Cine-teatro S. João, em Palmela, foi palco da cerimó-
nia, que abriu com a projeção do filme “40 anos de Poder Local Democrático, 40 anos 
de realizações”, um documentário com vários depoimentos, que passa em revista 
as principais mudanças do concelho de Palmela ao longo das últimas quatro déca-
das, num território onde, antes do 25 de Abril, tudo estava por fazer. Foi, também, 
inaugurada a exposição “40 anos de Poder Local Democrático em Palmela” que nos 
transporta pelos onze mandatos posteriores ao 25 de Abril de 1974, lembrando a 
constituição dos diversos órgãos políticos das autarquias locais, bem como momen-
tos marcantes da vida nacional e local. Destaque, também, para obras e intervenções 
de relevo, que contribuíram para o progresso do concelho. Evocar a construção do 
Poder Local Democrático e várias gerações de trabalhadoras/es das autarquias e ho-
menagear autarcas do concelho foram os principais objetivos destas comemorações. 
O Presidente da Câmara descreveu o Poder Local Democrático como plataforma de 
concretizações e destacou a cultura de cidadania e participação que fez escola e que 
teremos que continuar a trilhar, numa cerimónia onde se lembrou, também, a regio-
nalização, que continua por cumprir, e a recente reforma administrativa, que “feriu” 
as freguesias e que Palmela espera ver revertida antes das próximas eleições autár-
quicas. 

A exposição ficará patente no Cine-teatro S. João até 31 de janeiro de 2017,  
seguindo, depois, para itinerância pelo concelho.
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O logradouro da sede do Rancho Folclórico “Os Rurais”  da Lagoa da Palha e Arredores vai ser pavimentado. 

A autarquia concluiu a pavimentação da Rua José dos Santos Tereso,  

no Bairro Margaça.

A autarquia iniciou a empreitada de pavimentação da Rua António 

Pereira Amaro, em Cabanas, que inclui, também, execução da rede de 

drenagem pluvial. 

Teve início, em dezembro, a pavimentação de um troço de 1300 metros  

da Rua Francisco Assunção Pinho, no Lau. 

Está concluída a repavimentação de um troço de 350 metros  

da Rua dos Lusíadas, em Quinta do Anjo. 

Foram repavimentados cerca de 1.600 metros quadrados  

de estacionamentos na Av.ª Lino dos Reis, em Aires.

Teve início, em dezembro, a repavimentação de um quilómetro  da Avenida do Caminho de Ferro, entre a Volta da Pedra  e a estrada municipal 533. 

A autarquia concluiu a repavimentação de um troço de 330 metros  

da Rua António Sérgio, em Pinhal Novo.

O Município mantém uma especial atenção na conservação da rede viária do con-
celho e tem em curso uma empreitada no valor global de 103 mil euros, relativa 
a repavimentação de várias artérias do concelho, bem como uma empreitada de 
novas pavimentações, orçada em 100 mil euros. Estas intervenções contribuem 
para dotar as nossas estradas de mais segurança, conforto e transitabilidade.

Participação, compromisso e obra! 
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A Câmara Municipal está a colocar novos dispensadores 
de sacos para recolha dos dejetos caninos. Em Palmela, 
há equipamentos na Praceta Firmino Camolas  e no jardim da Alameda 25 de abril, perto do Centro  de Recursos para a Juventude.

A autarquia iniciou a empreitada de recuperação 

 da torre 3 da muralha norte, no Castelo de Palmela. 

A Câmara colocou mais uma mesa e bancos na ciclovia  

de Pinhal Novo, na Rua 1.º de Maio.

Concluída, também, a pavimentação da Rua do Sobreiro,  

na Estação de Palmela.

Está concluída a pavimentação da Rua 9 de Março, em Cajados.

Concluída a obra de remodelação de uma conduta de água, com  
a construção de 45 ramais, para servir igual número de famílias, no 
Aceiro do Marcolino, em Pinhal Novo, no valor de cerca de 50 mil euros.

Já terminou a pavimentação da Azinhaga Mata Mouros,  

junto a Brejos do Assa.

A autarquia concluiu a remodelação de um troço da rede  

de abastecimento de água na Rua Miguel Cândido, em Cabanas.  

Esta primeira fase integrou 100 metros de tubagem e a remodelação  

de 5 ramais.
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Recolhidos mais de  
14 mil litros de Óleos 
Alimentares Usados
O Município de Palmela recolheu cerca de 14.070 

litros de Óleos Alimentares Usados (OAU) entre 2012 
e setembro de 2016, em resultado da parceria entre a autarquia, a ENA, 
Agência de Energia da Arrábida e a Biocanter. Esta quantidade de óleo re-
colhido permitiu a produção de cerca de 9.750 litros de biodiesel e evitou a 
produção de gases com efeito de estufa (cerca de 16.638 kg de CO2).

Prevenir o entupimento dos canos da sua casa, diminuir a poluição da 
água, do ar e do solo e a produção de biodiesel, detergentes e outros 
produtos úteis são algumas das vantagens de reciclar os OAU. 

Deposite os óleos alimentares usados no oleão mais perto de si. Saiba 
mais em cm-palmela.pt | ena.com.pt.

 

O Dia da Floresta Autóctone foi assinalado, em novembro, com uma 
semana de atividades de sensibilização, para a população em geral, 
com destaque para a comunidade educativa. O programa integrou, 
entre outras iniciativas, a plantação de pinheiros mansos junto da 
Urbanização Vila Paraíso, em Pinhal Novo, com crianças da EB Sal-
gueiro Maia, e a plantação de uma centena de exemplares em diver-
sos espaços públicos do concelho.

Alterações no Circuito Urbano 
de Pinhal Novo melhoram 
prestação de serviço
No início de janeiro o Circuito Urbano de Pinhal Novo foi melho-
rado com um conjunto de alterações, na sequência da análise  
ao desempenho deste serviço e das sugestões apresentadas pelas/
os munícipes. O percurso abrange novas zonas (mapa e horários em 
www.cm-palmela.pt); o horário é rígido, facilitando a organização de 
passageiras e passageiros e o serviço foi alargado aos sábados de ma-
nhã e ao domingo de mercado mensal, facilitando, deste modo, as 
compras no comércio local, associadas ao transporte sustentável.

  PONTOS DE VENDA
Junta de Freguesia de Pinhal Novo e Loja do Cidadão de Pinhal Novo

  TARIFAS
Bilhete de motorista - 0,80€ | Bilhete pré-comprado de 2 viagens - 1,30€ 
Caderneta pré-comprada de 10 viagens - 6€ | Passe mensal: 20,50€

  HORÁRIOS
segunda a sexta-feira: das 06h50 às 19h20 
sábados e dias de Mercado: das 07h35 às 13h00

Concluída iluminação pública do 
Jardim Joaquim José de Carvalho 
A obra de remodelação da iluminação pública no Jardim Joaquim 
José de Carvalho, na vila de Palmela, está concluída. A intervenção 
integrou a passagem de cablagens aéreas para infraestruturas sub-
terrâneas e substituição de luminárias, para maior segurança, con-
forto na utilização e qualidade estética. 

Trata-se de uma obra no valor de cerca de 20 mil euros, realizada sem 
custos diretos para o Município, ao abrigo das contrapartidas a que a 
EDP está obrigada pelo contrato de concessão. 

Sobreiro centenário 
valorizado em Águas de Moura 

A empreitada de remodelação da zona envolvente ao sobreiro cente-
nário de Águas de Moura, na freguesia de Marateca, está em fase de 
conclusão. Com a idade estimada de 233 anos e mais de 16 metros 
de altura, este sobreiro é dado como o mais produtivo do mundo. 
Descortiçado mais de 20 vezes desde 1820, a extração de cortiça re-
alizada em 1991 obteve 1.200 kg, produzindo cortiça suficiente para 
o fabrico de mais de cem mil rolhas.

Esta empreitada, promovida pela Câmara de Palmela, foi adjudicada por 
cerca de 16.500 euros e os trabalhos incluem a colocação de uma plata-
forma em madeira, para contemplação, placas interpretativas e sinalé-
tica, pilaretes adaptados ao local para evitar estacionamento abusivo e, 
junto do espaço de jogo e recreio contíguo, uma zona de ginásio de ar 
livre, numa lógica de associação de valências que se complementam.



Orçamento para 2017 e Grandes Opções do Plano 2017-2020 
Ciclo de trabalho marcado pelo investimento crescente

A Câmara Municipal de Palmela inicia, agora, um 
novo ano de trabalho, que se prevê bastante pre-
enchido com a conclusão dos compromissos assu-
midos para o presente mandato, a par de muitos 
outros desafios, colocados pela dinâmica própria 
do território e das/os agentes locais, bem como 
pelas oportunidades decorrentes do atual quadro 
comunitário de apoio, com muitas candidaturas já 
submetidas e aprovadas, em áreas como a reabili-
tação urbana, a educação, a mobilidade ou a efi-
ciência energética. O contexto de consolidação do 
equilíbrio financeiro, proporcionado por uma ges-
tão rigorosa e realista, permitiu a elaboração de 
um Orçamento marcado pelo aumento muito sig-
nificativo do investimento, que anuncia um novo 
ciclo, onde Palmela se reposiciona como território 
de oportunidades para as empresas, para o movi-
mento associativo e para as famílias.

O Orçamento para 2017 apresenta  o valor global 
de 45,560 milhões de euros. Não se perspetivando 
atividade económica geradora de novos impulsos 
económicos para o território e com a receita esta-
bilizada, o Município consegue, ainda assim, conti-
nuar a baixar a despesa e reduzir a taxa de IMI pelo 
quarto ano consecutivo, ao mesmo tempo que cria 
incentivos para o comércio, as empresas, o arren-
damento e a conservação de imóveis. 

Para as Grandes Opções do Plano (GOP) estão re-
servados 31,8 milhões de euros, dos quais 24,6 mi-
lhões com financiamento assegurado (mais 14,2% 
quando comparado com o valor inicial de 2016). A 
requalificação do parque escolar e as infraestrutu-
ras continuam a ser prioridades, num ciclo onde a 
requalificação da rede viária e ciclável, a eficiência 
energética, o turismo e a economia local continua-
rão a estar, também, em grande destaque. 

São, ainda, de sublinhar, os trabalhos a decorrer 
no Castelo de Palmela e nas encostas, com vista 
à sua consolidação, a construção da Unidade de 
Cuidados Primários de Saúde de Pinhal Novo-Sul 
e a regularização da Ribeira da Salgueirinha - in-
tervenções da responsabilidade da Administra-
ção Central que o Município conseguiu contratu-
alizar, assumindo o desenvolvimento de projetos 
e a fiscalização de obras, entre outros encargos, e 
que se revestem de grande complexidade técnica 
e processual.

 À semelhança dos anos anteriores, o trabalho de 
proximidade com as instituições locais e a partici-
pação das populações nos diversos processos de 
participação cidadã, promovidos regularmente 
– são exemplo projetos como “Eu Participo”, “(A)
Gente do Bairro”, o Plano de Promoção Infantil e 
Juvenil “Eu Participo” ou as Semanas das Fregue-
sias – são tidos em conta na elaboração dos docu-
mentos de gestão do Município e contribuem para 
a assunção de novos compromissos, que vão ao 
encontro das aspirações e necessidades de quem 
vive e trabalha e no concelho. 

FUNÇÕES SOCIAIS
Áreas de intervenção mais diretamente relacionadas com a satisfação 
das necessidades básicas, as funções sociais absorvem a maior fatia do 
investimento municipal, com um total de 15.848.184 euros (aumento 
de 21,41%, em relação a 2016). Inscrevem-se aqui áreas como a educa-
ção, saúde, ação social, habitação e serviços coletivos, cultura, sanea-
mento, abastecimento de água e resíduos sólidos.

Educação
Com uma dotação superior a 4,6 milhões de euros, a área da Educação terá na 
requalificação e ampliação do parque escolar a sua prioridade, destacando-se 
intervenções de grande monta nas escolas básicas de Aires, Águas de Moura 
1, Matos Fortuna (Quinta do Anjo), Cabanas e Palmela 2. Destaque, também, 
para beneficiações noutros estabelecimentos de ensino, para o alargamento do 
regime da fruta escolar e para os novos circuitos de transporte para as crianças 
que frequentam o pré-escolar da rede pública nas freguesias rurais e para os 
alunos de Bairro Alentejano que frequentam a EB 2,3 Hermenegildo Capelo, 
em Palmela. O Município mantém o auxílio económico direto no valor de 65 
euros às crianças do 1.º ciclo que beneficiam de ASE, bem como outros apoios 
às famílias e às escolas, para garantir a prestação de um serviço de qualidade. 
No ano letivo 2016/2017, a rede escolar pública do concelho conta com 34 salas 
de educação pré-escolar (mais duas salas de pré-escolar em Pinhal Novo) e 110 
turmas de 1.º ciclo do ensino básico.
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Abastecimento de água, saneamento e infraestruturas
O peso da infraestruturação geral continua a ter grande expressão no 
Orçamento. Destaca-se a segunda fase da Lagoinha, a Rua Zeca Afonso 
e Travessa do Limoeiro, no Bairro Alentejano, a Quinta do Canastra/
Sobral (1.ª fase) e a consolidação da Encosta do Outeiro, em Palmela, 
a par da recuperação e conclusão de infraestruturas em loteamentos 
inacabados, acionando as respetivas cauções. A telegestão dos siste-
mas e a ampliação e remodelação de redes de esgotos e pluviais em 
Cajados, Miraventos, Quinta Tomé Dias, Asseadas, Lagoa da Palha, 
Palhota/Venda do Alcaide, Carregueira/Fonte da Vaca, a realização de 
novos furos de abastecimento de água em Quinta do Anjo e na Assei-
ceira, a remodelação das redes, a iniciar-se, já em janeiro, com a Estra-
da da Quinta da Várzea, em Quinta do Anjo, e aumento da eficiência da 
recolha de resíduos sólidos e limpeza urbana, com revisão de circuitos 
e aquisição de material, são mais algumas das ações previstas.

Centro Histórico de Palmela
O Centro Histórico, com as suas ruas e miradouros, os monumentos e 
edifícios de interesse histórico, reveste-se de grande importância, não 
só para a identidade do concelho, mas também para a sua capacidade 
de atrair investimento e visitantes. A requalificação da zona mais antiga 
e a dinamização da sua vida económica, cultural e social continuam a ser 
preocupações do Município, que fechou 2016 com o programa “Viva o 
Natal em Palmela” (ver p. 11), que trouxe muitas/os visitantes à vila, e 
deu as boas vindas ao novo ano com mais uma edição das Janeiras. Além 
de iniciativas que já fazem parte do calendário da vila, como o “2 (de)
mãos por Palmela” ou os “Mercadinhos”, 2017 será marcado pelo início 
de intervenções em infraestruturas e pavimentos na Rua Serpa Pinto (na 
foto), pela eliminação de barreiras arquitetónicas e pela reabilitação de 
espaços nobres, caso da Capela de S. João Batista, do Salão Nobre dos 
Paços do Concelho e dos antigos edifícios da GNR e da Rádio Pal. 

Espaços verdes, Ambiente e Conservação da Natureza
Está em curso o processo da Regularização da Ribeira da Salgueirinha, 
da responsabilidade da Administração Central, que o Município está 
a concretizar através de um contrato-programa, e que irá prolongar-
se durante 2017 e 2018. No que respeita à beneficiação de espaços 
verdes e de lazer, vai arrancar a obra dos espaços exteriores da Terra 
do Pão, em Palmela, e estudos para o Parque Verde Urbano de Pinhal 
Novo, a Quinta do Outeiro, em Palmela, e o Parque de S. Gonçalo, em 
Cabanas. O Município continua muito empenhado, em conjunto com 
Sesimbra, Setúbal, a Associação de Municípios da Região de Setúbal e 
o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, no desenvolvi-
mento da candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera. 

Ação Social
Na ação social, é reforçado o trabalho em rede, com intervenção junto 
dos grupos mais vulneráveis. Especial atenção para a população ido-
sa, com projetos conducentes à integração social, saúde, convívio e 
envelhecimento ativo. Destaque, também, para um conjunto de be-
neficiações e ampliação do parque habitacional do Município e para 
trabalho na área da prevenção da violência doméstica. O Mercado da 
Cidadania terá a sua segunda edição em outubro, como momento alto 
de apresentação e partilha com a comunidade do trabalho realizado 
pelas diversas entidades da rede local.

Cultura e Património
O calendário cultural 2017 é marcado pela conclusão da Sinfonia Pal-
mela, no âmbito das comemorações do Dia do Concelho, pela realiza-
ção, em julho, de mais uma edição do Festival Internacional de Gigan-
tes, e pelo Festival Concelhio de Folclore. A consolidação das encostas 
do Castelo, a par de outras intervenções no monumento nacional, con-
tribuem para a sua conservação e manutenção. O Município continua 
a aprofundar o trabalho de parceria com o movimento associativo e o 
apoio a projetos comunitários e às muitas festividades, que celebram 
a nossa identidade, ao longo do ano. O “Março a Partir” e o projeto 
de voluntariado “Agir de Corpo Inteiro” são uma forte componente do 
trabalho com e para a juventude. 
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Desporto, recreio e lazer
A área do desporto apresenta-se em grande forma em 2017, com a 
realização de diversas provas nacionais e internacionais, em várias 
modalidades, sublinhando-se a primeira edição da prova ciclista inter-
nacional “Clássica da Arrábida”, que chegará em março, associada à 
Granfondo, e a dinamização dos programas municipais de desenvol-
vimento desportivo, aos quais acresce a Natação e a preparação de 
outros dois – Desporto Adaptado e Orientação. Também no desporto, 
o Município continua a apoiar o movimento associativo e a reforçar 
parcerias com clubes, escolas e empresas, que encontram no conce-
lho o palco privilegiado para eventos de grande escala como a Corrida 
Volkswagen, o Palmela Run ou aquela que será a primeira edição da 
Pinhal Novo Night Run.

FUNÇÕES ECONÓMICAS
As funções económicas contam, em 2017, com uma dotação 
superior a três milhões de euros, destinados aos setores de 
energia, transportes e comunicações, comércio e turismo.

Transportes e Comunicações
No que respeita a transportes e comunicações, estão previstas inter-
venções em todas as freguesias, no seguimento do forte programa de 
trabalho que tem vindo a decorrer (ver p. 4 e 5). O projeto intermuni-
cipal Hub-10, com financiamento comunitário, vai iniciar-se, incidindo, 
no nosso concelho, na requalificação da entrada poente do concelho, 
nas áreas de Vila Amélia e Estrada dos 4 Castelos. A rede de ciclovias e 
corredores cicláveis continuará a crescer, com a 1.ª fase da ciclovia de 
Quinta do Anjo e o prolongamento das ciclovias de Aires e de Pinhal 
Novo (na foto), esta com ligação ao Montijo.

Indústria e energia
O Plano de Ação para a Energia Sustentável de Palmela (PAESP) está 
em implementação e a eficiência energética surge como uma das prio-
ridades, com diversas intervenções previstas em edifícios e espaços 
públicos, escolas e no Cine-teatro S. João. Internamente, também as 
instalações municipais têm sido alvo de um profundo trabalho de ra-
cionalização dos consumos energéticos e substituição de lâmpadas e 
outros equipamentos por tecnologia LED, com ganhos ambientais e 
económicos – um trabalho que terá continuidade em 2017.

Comércio e Turismo
Determinantes na estratégia de desenvolvimento local, as áreas do tu-
rismo e economia local continuam a apostar na valorização da nossa 
cultura e dos produtos endógenos, a par de um trabalho de incenti-
vo e atração de investimento. Entre os projetos em desenvolvimento, 
destacam-se a implementação da segunda fase do Projeto Almenara, 
numa parceria com o Município de Lisboa/EGEAC, do PRARRÁBIDA, 
que pretende qualificar e valorizar a visitação do território Arrábida, e 
do Centro Rural Vinum, em Fernando Pó, todos alvo de candidaturas 
a fundos comunitários. Os certames anuais ligados ao património ou 
aos produtos locais, como a Feira Medieval, a Festa das Vindimas, o 
Festival Queijo, Pão e Vinho, a Mostra de Vinhos de Fernando Pó, a 
Feira Comercial e Agrícola de Fernando Pó ou as Festas Populares de 
Pinhal Novo, continuam a merecer lugar central no calendário anual, 
com organização e/ou apoio do Município aos níveis financeiro, técni-
co e logístico. 

CANDIDATURAS  SUBMETIDAS  EM  2016

[POSEUR]   Intervenção de natureza estrutural para evitar  
                    derrocadas nas Encostas do castelo de Palmela

[PDCT]  ALMENARA Palmela

[PDCT]  Ampliação e Requalificação da EB Aires 

[PDCT]  Ampliação e Requalificação da EB Águas de Moura 1 

[PDCT]  Ampliação e Requalificação da EB António Matos Fortuna 

[PDCT]  Ampliação e Requalificação da EB de Cabanas 

[PDCT]  PRARRÁBIDA - Espaços de lazer e bem-estar

[PDCT]  PRARRÁBIDA - Valorização de sítios arqueológicos  
               (Grutas da Quinta do Anjo e Alto da Queimada)

[PEDU-PAMUS]   Ligação intermodal Pinhal Novo Sul

[PORLISBOA2020]   Unidade de Saúde Familiar do Pinhal Novo

[PEDU-PARU]   Requalificação da Rua Serpa Pinto, Palmela
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SEMANAS DAS FREGUESIAS TÊM INÍCIO EM PINHAL NOVO
Entre 16 e 20 de janeiro, a Câmara Municipal de Palmela promove a Semana da 
Freguesia de Pinhal Novo, dando início ao ciclo anual de trabalho dedicado às 
Freguesias, que irá prolongar-se até maio. Nestas semanas, autarcas e técnicas/
os municipais centram a sua atenção na realidade local, apresentando investi-
mentos e projetos em curso, visitando e dando a conhecer iniciativas e dinâmi-
cas locais no campo cultural, empresarial e associativo. Do programa a realizar 
em Pinhal Novo, destacam-se a reunião pública no dia 18, às 21 horas, no salão 
da Junta de Freguesia, e a discussão pública sobre o Memorial do Arco da Ponte 
de Pinhal Novo, no dia 19, também às 21 horas, no mesmo local. O executivo 
municipal com pelouros atribuídos promove, ainda, durante a manhã de dia 20, 
atendimento descentralizado no Mercado de Pinhal Novo, mediante marcação 
prévia até às 12 horas de 19 de janeiro, através do telefone 212 336 650.

 

“EU PARTICIPO!” VALE MAIS DE 750 MIL EUROS!
A Câmara Municipal integrou, nas Grandes Opções do Plano 
2017-2020, doze propostas de intervenção para o concelho, 
no valor global de cerca de 753 mil euros, apresentadas pela 
população, no âmbito do processo de participação cidadã “Eu 
Participo!” 2016, que decorreu entre os meses de abril e ou-
tubro, promovendo o debate e a priorização de investimento 
no território. Registaram-se 860 participações da população, 
num ciclo constante de crescimento, relativamente aos últi-
mos anos. Como habitualmente, o processo “Eu Participo!” 
2017 terá início em abril, com a primeira ronda de reuniões 
públicas, nas diversas freguesias. Propostas incluídas que re-
sultam da discussão pública:
 Azinhaga Mata Mouros em Brejos do Assa (2.ª fase) 
 Abastecimento de água ao Bairro José Valente, em Quinta do Anjo
 Repavimentação de ruas na urbanização Nova Alcaide e no Bairro 

das Pegarias
 Pavimentação das ruas da Escola/Estrada do Gado, 5 de Outubro no 

Bairro Pinheiro Grande (troço 2), em Olhos de Água (troço 1), Joa-
quim Maria Branco, em Pinhal Novo, Joaquim Gomes Romão (troço 
1), em Poceirão, Constantino Loureiro (1.ª fase), em Poceirão, 5 de 
Outubro (troço norte), em Cajados, Rua das Laranjeiras, em Quinta 
do Anjo, e de mais um troço da EM 533, em Lagameças.

IMI CONTINUA A DESCER
A Câmara Municipal de Palmela reduziu a taxa de IMI pelo 
quarto ano consecutivo, sendo 0,3875% o valor a aplicar aos 
prédios urbanos. A proposta supera a redução prevista para 
todo o mandato e tem em conta a recuperação do equilíbrio 
financeiro do Município, com a estabilização da receita dos 
impostos diretos e uma significativa redução das despesas 
correntes. À semelhança do ano anterior, o Município apli-
cará, também, um importante conjunto de reduções e majo-
rações, em função da localização, do estado e dos usos dos 
edifícios, incentivando a reabilitação urbana e apoiando a 
criação de comércio, serviços e o arrendamento a jovens. A 
Câmara não aprova o IMI familiar, considerando mais equita-
tiva a redução do IMI para todos, abrangendo o conjunto dos 
munícipes do concelho, incluindo os que não têm filhos por 
dificuldades económicas e os reformados.

Reduções aplicáveis sobre os 0,3875%:
 Imóveis na área de Intervenção do Gabinete de Recuperação do Cen-

tro Histórico de Palmela: – 30%
 Prédios arrendados, situados na Área do Centro Histórico de Palme-

la: – 20% (cumulativa com o ponto anterior)
 Edifícios ou frações situados nas áreas incluídas no Programa Muni-

cipal de Medidas de Incentivo para a Reabilitação de Prédios Urba-
nos* (destinadas a habitação de jovens entre os 18 e os 35 anos): 
– 20% e –10%, em função das rendas, até 300 euros

 Edifícios nas áreas abrangidas pelo Programa Municipal de Incentivo 
para a Reabilitação de Prédios Urbanos* que tenham realizado obras 
de reabilitação: – 30%, destinados ao comércio, e – 20%, para uso 
de serviços

Majorações aplicáveis sobre os 0,3875%:
 Prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano e 

prédios em ruína, em toda a área do Município: +300%
 Prédios degradados em toda a área do Município que constituam 

perigo para a segurança de pessoas e bens: +30%

*abrange a área de Intervenção do Centro Histórico de Palmela, Nú-
cleo Urbano de Águas de Moura, Zona Consolidada Sul de Pinhal Novo, 
Núcleo Urbano de Poceirão e Zona Antiga de Quinta do Anjo (Bacelos).

Micro, pequenas e médias empresas isentas de Derrama
As empresas do concelho cujo volume de negócios não ultrapasse 150 
mil euros estão isentas do pagamento de Derrama. Para empresas com 
lucro superior, o valor a cobrar mantém-se em 1,5%, à semelhança do 
ano anterior.

Participe nas reuniões 

e contribua para fazer da 

sua freguesia um lugar 

ainda melhor.
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Minoração de IMI 
no Centro Histórico 
abrange 715  
prédios 

Em 2016, as/os proprietárias/os de imó-
veis no Centro Histórico de Palmela iden-
tificaram um total de 715 prédios, corres-
pondendo 465 prédios a uma redução do 
IMI – Imposto Municipal Sobre Imóveis 
de 30% e 250 a uma redução de 50%. Dos 
prédios identificados, 29 correspondem 
a novas identificações e 19 a mudanças 
de titularidade da propriedade. A identi-
ficação voluntária de prédios para mino-
ração de IMI na área de Intervenção do 
Gabinete de Recuperação do Centro His-
tórico decorreu entre 31 de outubro e 11 
de novembro, constituindo-se como um 
importante incentivo do Município, no 
sentido da conservação e ocupação/ha-
bitação da zona mais antiga da vila. Esta 
medida tem vindo a ser adotada desde 
2006, aplicando-se uma redução de 30% 
na taxa determinada para cada ano apli-
cável aos prédios conservados, podendo 
esta redução ser incrementada em mais 
20% no caso de prédios arrendados. Foi, 
também, aprovada a majoração de IMI 
para prédios devolutos ou em ruínas e 
degradados, tendo sido aplicada a 39 pré-
dios do Centro Histórico.

Janeiras aqueceram 
Noite de Reis 

Pop up stores vão 
ter continuidade
Uma das novidades integradas no programa 
“Viva o Natal em Palmela” foram as pop up 
stores – lojas temporárias que permitiram a 
ocupação de espaços disponíveis no Centro 
Histórico por projetos e atividades que con-
tribuíram para animar a vila e aumentar a 
oferta. Estas lojas funcionaram em alguns fins 
de semana de dezembro, sob o mote “Coisas 
Cá de Palmela”, numa parceria do Município 
com as/os respetivas/os proprietárias/os, e 
foram dinamizadas por produtoras/es e arte-
sãs/ãos locais: Rua Jaime Afreixo, 71 - Biovilla 
(hortícolas e produtos locais) e Pur Wool (lãs 
orgânicas e acessórios de tricot), Rua Herme-
negildo Capelo, 99 - cake design e artesanato, 
e Rua Hermenegildo Capelo, 123 - candeeiros 
marroquinos e turcos, chás e artesanato.

O projeto terá continuidade este ano, com a 
constituição e reforço de parcerias com proprie-
tárias/os dos edifícios comerciais, associações 
de desenvolvimento local, agentes privados 
no âmbito da promoção/desenvolvimento de 
produtos locais, associações culturais e artistas 
individuais, com vista à ocupação e animação 
do núcleo central da vila, estimulando a futura 
ocupação permanente das zonas comerciais.

O Presépio e o Mercado de Natal que a Câmara 
Municipal de Palmela promoveu, ao longo da 
quadra festiva, foram as «estrelas» do progra-
ma “Viva o Natal em Palmela”. Entre 9 de de-
zembro e 6 de janeiro, foram muitas as centenas 
de visitantes que se deixaram fotografar junto 
ao Presépio, no Largo do Município, recordaram 
ou aprenderam mais sobre a vivência do Cen-
tro Histórico noutras épocas, através do Ven-
dedor de Leite, da Caramela ou do Amolador, 

e se deliciaram com memórias de personagens 
típicas como o Hipólito, a Maria Galega, o cão 
do Balholha ou o Homem das Cordas. A recolha 
desta informação, que contribuiu para a cria-
ção artística das figuras e para a elaboração de 
um percurso para visitas guiadas, decorreu do 
projeto “Conversas de Poial”, que o Museu pro-
moveu entre 2009 e 2012 e que se revelou uma 
importante fonte de partilha de tradições orais 
e memórias. Aos fins de semana, o Largo d’el Rei 

D. Afonso Henriques foi palco de um Mercado 
de Natal, com um programa de música, dança 
e atividades para crianças, a par da venda de 
produtos como compotas, doçaria, artesanato, 
chás, frutos secos, mel, merchandising e vinhos.

O programa “Viva o Natal em Palmela”, que apos-
tou, ainda, na decoração da vila com  iluminação 
de Natal, integra-se na estratégia de dinamização 
e atratividade do núcleo mais antigo da vila.

Programa “Viva o Natal em Palmela” atraiu visitantes ao Centro Histórico

O frio intenso que se fez sentir a 6 de janeiro foi 
compensado com a alegria e calor humano que 
se fizeram sentir nas ruas do Centro Histórico 
de Palmela. Centenas de populares e visitantes 
acompanharam o desfile dos oito grupos que 
participaram nas Janeiras 2017, saudando o novo 
ano - Centro Social de Palmela, Grupo 40 de Pal-
mela da Associação de Escoteiros de Portugal, 
Grupo Coral “Ausentes do Alentejo”, grupo de 
crianças e jovens das Férias Culturais – Passos e 
Compassos, Sociedade Filarmónica Palmelense 
“Loureiros”, Sociedade Filarmónica Humanitária, 
Associação “Casa do Castelo” e Grupo de Canta-
res Modalentejo. Estes grupos percorreram a vila 
entre os Paços do Concelho e o Largo de S. João, 
onde o Bolo-Rei e o Moscatel de Setúbal convida-
ram ao convívio. O Município encerrou, assim, o 
programa “Viva o Natal em Palmela”, que trouxe 
mais brilho na quadra festiva.
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Turismo em Palmela 
continua a crescer
O crescimento turístico que o concelho de Palmela tem registado nos 
últimos anos voltou a confirmar-se, com um aumento de 43% nas 
dormidas nos primeiros 9 meses de 2019, face ao ano anterior - re-
sultado ainda mais relevante quando comparado com o crescimento 
da região de Lisboa, situado nos 6%. Estes números foram divulgados 
pela Entidade Regional de Turismo de Lisboa, de acordo com uma 
amostra de 90% da oferta turística do Concelho, entre os meses de 
janeiro e setembro, que demonstra que Palmela recebeu um total de 
58.218 dormidas, das quais 24.507 correspondem a turistas nacio-
nais e 33.711 a estrangeiros. No mercado nacional, Palmela registou 
um crescimento de 56%, face a 2015, tendo o mercado internacional 
obtido um aumento igualmente significativo, de 34 pontos percen-
tuais. Ao nível das dormidas de estrangeiros, o mercado espanhol 
apresentou um aumento extraordinário de 119%, em relação a 2015, 
sublinhando-se também o crescimento de França (44%), Alemanha 
(35%) e Reino Unido (32%). Poderemos estar a assistir, a par da che-
gada de novas/os turistas, à fidelização de quem, como resultado da 
experiência da primeira visita, volta novamente a Palmela. Por outro 
lado, o Município tem desenvolvido um acentuado esforço na pro-
moção da marca Palmela Conquista junto de Lisboa e do mercado 
internacional, no objetivo de captação de mais visitantes.  São, tam-
bém, determinantes todas as entidades parceiras, desde a Entidade 

Regional de Turismo de Lisboa ao Movimen-
to Associativo, às empresas de Animação 
Turística, às Unidades Hoteleiras e de Alo-
jamento Local, aos estabelecimentos de 

Restauração e Bebidas, às Casas e Adegas 
Vitivinícolas e a quem, através do 

seu esforço e profissionalismo, 
tem contribuído para estes 
excelentes resultados.

Os restaurantes do concelho de Palmela dão as boas-vindas ao ano de 2017 com 
os Fins de Semana Gastronómicos da Fogaça de Palmela. Nos dias 13, 14, 15, 20, 
21 e 22 de janeiro, esta tradicional Fogaça, que é o ex-libris da doçaria regional, 
volta a dar o mote para propostas diferentes e recheadas de sabor, não só à so-
bremesa, mas também como prato principal ou, até, entrada, combinada com 
outros produtos de qualidade, como o Queijo de Azeitão.Integrados no programa 
“Palmela, Experiências com Sabor!” – que volta a crescer, este ano, destacando 
dez produtos regionais – os Fins de Semana Gastronómicos da Fogaça de Palmela 
estão presentes em dezasseis restaurantes do concelho, numa iniciativa da Câma-
ra Municipal de Palmela com a Rota de Vinhos da Península de Setúbal/Costa Azul 
e os estabelecimentos aderentes.  No dia 15, a Igreja de S. Pedro foi palco de mais 
uma  Bênção das Fogaças, numa iniciativa da Confraria Gastronómica de Palmela 
com o Município, a Paróquia e a Junta de Freguesia. 

Em fevereiro, é o Dia de S. Valentim que inspira as ementas dos nossos 
restaurantes, com os Fins de Semana Gastronómicos dos Enamorados a  
decorrerem nos dias 10,11, 12, 17, 18 e 19.

Mais informação em http://turismo.cm-palmela.pt.

Moscatel foi rei em dezembro
O Festival do Moscatel, uma iniciativa da Câmara Municipal e da 
Rota de Vinhos da Península de Setúbal, decorreu nos dias 3 e 4 de 
dezembro, no Cine-teatro S. João, em Palmela. O certame reuniu os 
principais produtores de Moscatel e contou com um programa de 
animação recheado, que integrou, entre outras iniciativas, provas 
orientadas por enólogos, show cookings, conferências, animação 
musical e o Brinde comemorativo do 5.º aniversário da distinção de 
“Palmela Cidade Europeia do Vinho 2012”.

Fogaça de Palmela à mesa dos restaurantes em janeiro

Cambados é a Cidade Europeia do Vinho 2017
Quatro municípios espanhóis estiveram no Cine-teatro S. João, 
em Palmela, a 4 de novembro, para defenderem as suas candi-
daturas a Cidade Europeia do Vinho 2017, uma cerimónia pro-
movida pela RECEVIN – Rede Europeia das Cidades do Vinho, 
com o apoio do Município. Cambados, localizado na província 
de Pontevedra, em Espanha, foi a cidade eleita. Recorde-se 
que Palmela foi a primeira Cidade Europeia do Vinho, em 2012.
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Exposição patente na Biblioteca 
de Palmela assinala aniversário 
da Restauração do Concelho
A exposição itinerante “Restauração do Concelho de Palmela, uma vi-
tória de todos os munícipes há 90 anos”, está patente ao público, na 
Biblioteca Municipal de Palmela, até 25 de fevereiro.

Devolver às/aos munícipes conhecimento sobre este período da História 
Local, através de documentos, nomeadamente, fotografias, instrumentos 
de trabalho, correspondência, legislação e objetos diversos é o principal 
objetivo desta exposição. Destacam-se, também, alguns documentos en-
tregues pelas famílias de Joaquim José de Carvalho e de António Matos 
Fortuna, incorporados no Museu, Arquivo e Biblioteca do Município. Este 
trabalho prosseguirá ao longo do presente ano comemorativo, no site do 
Município e com a itinerância da exposição pelas várias freguesias, para a 
população em geral e comunidade educativa, em particular.

O Município de Palmela pretende construir um memorial evocativo do antigo Arco 
da Ponte de Pinhal Novo, a partir da alvenaria de pedra original. A ação - que vem ao 
encontro da vontade manifestada pela população desde o desmantelamento do Arco 
em 2002, no decorrer das obras de modernização da linha férrea, da responsabilidade 
da REFER – será alvo de uma sessão pública no dia 19 de janeiro, às 21 horas, na Junta 
de Freguesia de Pinhal Novo, integrada no programa da Semana da Freguesia.

Nesta sessão, pretende-se debater o memorial e a sua localização e recolher me-
mórias, orais e fotográficas, sobre as diversas utilizações e formas de apropriação 
daquele local pelas várias gerações. A informação recolhida irá inspirar a criação 
artística da obra, contribuindo, também, para enriquecer a historiografia local e o 
espólio do Museu Municipal. 

Além da sessão pública, a população poderá participar através do envio de ima-
gens digitalizadas do Arco da Ponte e/ou depoimentos com as suas memórias para 
o e-mail museumunicipalpalmela@gmail.com.

Palmela com Menção Honrosa  
no Prémio Iberamericano de Educação e Museus
A Câmara Municipal de Palmela recebeu uma Menção Honrosa no 7.º Prémio Iberamericano de Educação e Museus, cujos resultados foram 
anunciados no 9.º Encontro Ibero-Americano de Museus, que decorreu na Costa Rica. A candidatura do Serviço Educativo do Museu Municipal de 
Palmela, sob o título «Museu de mão em mão», sublinhou a estratégia de criação de recursos pedagógicos enquanto meio potenciador do gosto 
pela descoberta, compreensão da memória e do conhecimento, promovendo sempre o envolvimento da comunidade. Promovido anualmente pelo 
Programa Ibermuseus, o Prémio contou com a participação de 167 projetos educativos, provenientes de instituições museológicas de 18 países. 

Com este prémio, a Câmara Municipal de Palmela vê reconhecido o trabalho que desenvolve em prol do Património Cultural do concelho e da 
região, passando a integrar o Banco Ibero-Americano de Boas Práticas em Ação Educativa.

Álbum de Família chega  
a Pinhal Novo em fevereiro

À semelhança do que aconteceu em Palmela, a Câmara Municipal 
promove, entre fevereiro e abril, na Biblioteca Municipal de Pinhal 
Novo, às 21h00, quatro sessões temáticas de projeção de fotogra-
fias e registo de memórias, no âmbito do Projeto “Álbum de Famí-
lia”. De acordo com o calendário, as sessões decorrerão nos dias 17 
de fevereiro (Caminho de Ferro), 3 (Origens) e 17 (Ofícios) de março 
e a 7 de abril (Movimento Associativo).

A anteceder as sessões, a autarquia promove, nos dias 4 e 11 de 
fevereiro, entre as 9h00e as 12h00, ações de sensibilização junto 
da comunidade, com a digitalização de fotografias, em tempo real, 
no Mercado Municipal de Pinhal Novo.

Para a construção do Álbum de Família de Pinhal Novo, a Câmara 
apela à participação de todos, nomeadamente, através da cedên-
cia de fotografias do seu próprio álbum, para arquivo.municipal@
cm-palmela.pt ou através do telf. 212 336 613 (8h30/12h00 e 
13h00/16h30). Participe, ainda, identificando nomes e assinalando 
datas e factos nas quatro sessões temáticas.

Memorial do Arco da Ponte de Pinhal Novo é debatido com a comunidade
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Corso de Carnaval de 
Pinhal Novo sai à 

rua no dia 28
O Grupo Carnavalesco Amigos de Baco 
promove mais um Corso Carnavalesco, 
que desfilará pelas ruas de Pinhal Novo 
no dia 28 de fevereiro, com partida  
às 15h30, na Avenida da Liberdade. 

A iniciativa é apoiada pela Câmara 
Municipal e pela Junta de Freguesia 
de Pinhal Novo. 

A Câmara Municipal de Palmela assinalou 
o 27.º aniversário da Convenção sobre os 
Direitos da Criança, efeméride comemora-
da no dia 20 de novembro, com um desafio 
lançado às escolas e instituições educati-
vas do concelho, através da distribuição 
do Dossiê “Educação em Direitos e Cida-
dania Democrática”, que integra diversas 
propostas de atividades para explorar esta 
temática. Em 2011, a autarquia iniciou o 
“Eu Participo”, projeto que cresceu, em 
2015, com o Plano Municipal de Promoção 
da Participação Infantil e Juvenil, a partir 
do qual foi assumido o compromisso de 
promover e colaborar com as instituições 
locais e junto das crianças e jovens do 
concelho, para uma educação em direitos 
humanos e cidadania democrática. Com a 
implementação do referido plano, o Muni-
cípio associou-se ao estabelecido na Carta 
do Conselho da Europa, sobre a Educação 
para a Cidadania Democrática e a Educa-
ção para os Direitos Humanos, adotada no 

quadro da Recomendação CM/Rec (2010) 
do Comité de Ministros.

A Convenção sobre os Direitos da Criança 
reconhece a criança como cidadã desde 
que nasce e considera que ouvi-la em to-
dos os processos que a envolvem é uma 
responsabilidade do Estado. É, também, 
um dever de todas/os, incluindo as ins-
tituições que lidam diretamente com as 
crianças e jovens, facultar informação e 
garantir que estejam em condições de for-
mar opiniões próprias, expressando-se li-
vremente sobre os assuntos.

Poemas  
das crianças das nossas 
escolas decoram  
árvores de Natal nos  
equipamentos culturais
O Natal em Palmela foi recheado de poesia. 
No âmbito do projeto de promoção e divul-
gação da Poesia que a Câmara Municipal tem 
em curso, através da Rede Municipal de Bi-
bliotecas Públicas do Concelho de Palmela, 
as escolas foram envolvidas numa atividade 
relacionada com o Natal, que consistiu na 
elaboração de poemas de Natal, posterior-
mente colados em estrelas e outros motivos 
festivos de papel. As árvores de Natal, colo-
cadas nos locais onde foi apresentada a peça 
de teatro preparada pela equipa de anima-
ção das Bibliotecas – Centro Cultural de Po-
ceirão, Auditório Municipal de Pinhal Novo 
e Cine-teatro S. João, em Palmela – foram, 
depois, enfeitadas com estas decorações-po-
emas, que resultam de trabalhos individuais 
e coletivos. Entretanto, a iniciativa “Palavras 
na nossa terra” tem continuidade em 2017 
e, mensalmente, convida as e os amantes 
de poesia a debater a vida e obra de nomes 
consagrados e a partilhar os seus poemas. 
Em janeiro, a tertúlia poética reúne-se no dia 
27 e é dedicada a Sophia de Mello Breyner 
e, em fevereiro, no dia 24, para falar de Flor-
bela Espanca. Os encontros decorrem na Bi-
blioteca Municipal de Pinhal Novo, sempre  
às 21 horas. 

Poceirão vive  
Noite de Serenatas 
Dedicar uma serenata à pessoa amada é,  
já, tradição na aldeia de Poceirão. A Noite de  
Serenatas decorre, este ano, no dia 11 de  
fevereiro, às 21 horas, com a participação  
especial do grupo de teatro TELA – Teatro Es-
tranhamente Louco e Absurdo, numa organi-
zação conjunta da Câmara Municipal de Pal-
mela, da União de Freguesias de Poceirão e 
Marateca e do movimento associativo local, 
com o apoio da Adega Filipe Palhoça. Os in-
teressados em dedicar uma serenata devem  
inscrever-se através dos contactos 212 336 655.

Uma semana para celebrar a dança 
em Palmela
A Semana da Dança prolongou-se, na sua 19.ª edição,  
pela segunda quinzena de novembro, com um vasto leque  
de atividades, que apostaram na divulgação da dança  
e na criação de novos públicos. Espetáculos, aulas abertas,  
residências, bailes e o desafio para sete horas a dançar  
no Cine-teatro S. João, foram as principais propostas  
de um programa abrangente, para todos os gostos  
e idades. Promovida pela Passos e Compassos  
e pelo Município, em parceria com escolas,  
associações locais e outros agentes culturais,  
a Semana da Dança assume-se, a cada ano,  
como momento alto desta forma de expressão  
artística no concelho de Palmela e, também,  
no panorama da dança em Portugal.

Município assinalou 27.º aniversário  
da Convenção sobre os Direitos da Criança
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Poceirão tem Centro de Respostas Comunitárias 
A Câmara Municipal de Palmela e as seis entidades utilizadores da antiga EB Poceirão 1 celebraram, a 7 de dezembro, um contrato de 
comodato que formaliza a parceria e a utilização do edifício em benefício da população local. O agora designado Centro de Respostas 
Comunitárias de Poceirão acolhe as atividades da Associação de Dadores de Sangue na Freguesia de Poceirão, da Associação de Pais do 
Agrupamento Marateca Poceirão, da Associação Social, Cultural e Desportiva “Os Trovões”, do Centro Social de Palmela, da Fundação 
COI e do Grupo Informal Partilha de Saberes e Sabores. 

Nunca é tarde para saber mais!
O programa municipal “Clique sem Idade” promove um novo curso de noções básicas em 
informática, com início a 23 de janeiro, na Biblioteca Municipal de Palmela. Destinado à po-
pulação com mais de 55 anos, sem conhecimentos de informática, este curso tem a dura-
ção de 22 horas e decorre às segundas e quartas-feiras (inscrições: 212 336 606 ou deis.ge-
ral@cm-palmela.pt). Durante a tarde de 17 de fevereiro, na Biblioteca, a proposta vai para 
uma visita guiada à exposição “1926 Restauração do Concelho de Palmela – uma vitória de 
todos os munícipes há 90 anos” após visita ao site da autarquia e partilha de memórias (ins-
crições através dos mesmos contactos). Em dezembro, as ações “A Internet e a Rede Social 
Facebook - Interesses, Motivações e Utilização responsável na Idade Maior” e “Quem dis-
se que já não se enviam postais”- Oficina de Postais de Natal digitais registaram três deze-
nas de participantes, numa colaboração com a Associação de Idosos de Palmela e o Cen-
tro de Competências TIC da Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Setúbal.

Festival ExpressArte 
celebrou a inclusão através da arte
O concelho de Palmela acolheu e apoiou, pelo 12.º ano consecutivo, o Festival ExpressArte – 
Encontro de Expressões Artísticas, iniciativa anual promovida pelo Clube de Animação Jovem da 
APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, de Setúbal. 
Esta iniciativa reúne em palco diversas associações de apoio a pessoas portadoras de deficiência, 
grupos corais, de teatro, dança e música, que utilizam as artes com fins terapêuticos, de diversão 
e de inclusão social, a par da troca de experiências. Os espetáculos decorreram no Grupo Des-
portivo da Lagoa da Palha, no Centro Cultural de Poceirão, no Cine-teatro S. João e no Auditório 
Municipal de Pinhal Novo, nos dias 19, 23, 28 e 29 de novembro, com 781 participantes. Esta 
edição voltou a evidenciar o elevado interesse social e a qualidade do trabalho desenvolvido.

VIII Fórum Social Palmela debateu papel da educação  
no desenvolvimento local
A oitava edição do Fórum Social Palmela decorreu a 17 de novembro, no âmbito 
do Programa Rede Social, sob o tema “Territórios Inclusivos, Territórios Educa-
dores”, registando-se uma centena de participantes. O conteúdo programático 
deste encontro procurou reforçar a visão da Educação enquanto parte integrante 
de uma política de desenvolvimento local, na qual se perspetiva a Escola como 
porta aberta para a comunidade, enquanto espaço inclusivo. Autarquias, asso-
ciações, escolas, IPSS e outras entidades partilharam as suas experiências sobre 
o tema, num ambiente conducente ao convívio, aprendizagem e cooperação.  

Município antecipa verbas para quartéis 
O Município de Palmela vai antecipar um pacote global de cerca de 45 mil euros às  
Associações Humanitárias de Bombeiros de Palmela e de Pinhal Novo, no âmbito da compartici-
pação municipal na requalificação dos respetivos quartéis. Este valor corresponde a 5% do valor 
das candidaturas apresentadas ao POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso dos Recursos e destina-se a apoiar as Associações com as despesas relativas ao desenvol-
vimento dos projetos. O apoio financeiro corresponde a um adiantamento, no quadro do com-
promisso já assumido pelo Município, de comparticipar as obras nestes equipamentos até ao 
máximo de 50% do valor total das empreitadas. A celebração dos respetivos Contratos-Programa 
está pendente da resposta às candidaturas por parte da unidade de gestão do POSEUR.
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Palmela Desporto 
com selo Galp  
ProEnergy

A Palmela Desporto, E.M., foi uma das treze 
entidades a receber, em 2016, o selo Galp 
ProEnergy, que distingue entidades pelo tra-
balho desenvolvido no campo da eficiência 
energética. O júri, composto por represen-
tantes da Galp, do Instituto de Soldadura e 
Qualidade, da RNAE – Associação das Agên-
cias de Energia e Ambiente e da Sair da Casca, 
teve em conta critérios como o âmbito das 
medidas de eficiência energética implemen-
tadas, o número relativo de colaboradoras/
es abrangidas/os, os resultados obtidos ou 
esperados, a inovação e a replicabilidade das 
medidas implementadas. A Palmela Despor-
to gere os equipamentos desportivos munici-
pais, nomeadamente, as Piscinas Municipais 
de Palmela e Pinhal Novo, o Pavilhão Despor-
tivo Municipal e o Campo Municipal de Jogos. 

Mais 341 crianças 
aprendem a nadar 
O 2.º curso “Aprender a Nadar” para 
o ano letivo 2016/2017 teve início em 
janeiro e decorre até 20 de março, nas 
Piscinas Municipais de Palmela e de Pi-
nhal Novo. Este curso conta com 341 
crianças, provenientes de nove escolas 
básicas do concelho: EB Cabanas, Bair-
ro Alentejano, António Matos Fortuna, 
Aires e Brejos do Assa 1, EB Cajados, 
José Saramago, Alberto Valente e Sal-
gueiro Maia (Agrupamento Vertical de 
Escolas de Palmela, Agrupamento José 
Saramago e Agrupamento José Maria 
dos Santos). O “Aprender a Nadar” é 
uma iniciativa da Câmara Municipal de 
Palmela, em parceria com a Palmela 
Desporto E.M.

Três centenas de atletas 
correm corta-mato
No dia 18 de janeiro, entre as 10h00 e as 12h30, 
o Circuito de Manutenção, no Sobral de Quinta do 
Anjo, será palco do Corta-Mato Concelhio 2017, 
uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Pal-
mela e da Coordenação Local do Desporto Escolar 
da Península de Setúbal, com o apoio da Associação 
de Atletismo de Setúbal e do Clube Portais da Ar-
rábida. Este evento desportivo contará com a pre-
sença de cerca de três centenas de alunas/os, do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico ao Ensino Secundário - prove-
nientes das escolas que compõem os Agrupamentos 
de Escolas de Palmela, José Maria dos Santos e José 
Saramago, bem como das Escolas Secundárias com 
3.º Ciclo do Ensino Básico de Palmela e Pinhal Novo 
- participando nos quadros competitivos para os es-
calões de Benjamins, Infantis A, Infantis B, Iniciados, 
Juvenis e Juniores, de ambos géneros.

Granfondo da Arrábida regressa em março
O ciclismo volta a estar em destaque no concelho de Palmela em 2017 e o ano arranca a 4 de março, com a terceira edição da Granfondo da Arrábida. 
Aberta à participação de praticantes de ciclismo amador de competição e de ciclismo de lazer, a Granfondo tem partida e chegada no Castelo de Pal-
mela e apresenta um percurso de 145 km com um acumulado de +1900 m, dos jardins de vinhas da região à Serra da Arrábida. Paralelamente, dispu-
tam-se a Mediofondo, com 115 km, e a Minifondo, com 55 km no concelho de Palmela. Integrada no programa Cyclin’Portugal, da Federação Portu-
guesa de Ciclismo, a Granfondo da Arrábida pretende continuar a mostrar todo o potencial da região para a prática do ciclismo. A organização surge 
de uma parceria da Lima&Limão Cycling Services com o Município de Palmela. Inscrições em http://www.arrabidagranfondo.com/pt/inscricoes/.

Profissionais internacionais na estreia da Clássica da Arrábida
No dia seguinte, 5 de março, será a vez dos profissionais rolarem pelas estradas da região, na primeira edição da Clássica da Arrábida, prova do calendário 
da União Ciclista Internacional. Destinada a equipas continentais profissionais, continentais, seleções nacionais e equipas de clube, a Clássica parte de 
Setúbal e atravessa os três municípios da Arrábida para chegar à meta no Castelo de Palmela, num percurso de cerca de 200 quilómetros. Estão, já, confirma-
das participações de várias equipas nacionais e estrangeiras e seleções nacionais, prevendo-se a participação de alguns dos maiores nomes do ciclismo 
atual. A organização está a cargo da Lima&Limão Cycling Services, da Federação Portuguesa de Ciclismo e dos Municípios de Palmela, Sesimbra e Setúbal. 


