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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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Município reivindica  
secundário para Poceirão…
A Câmara Municipal de Palmela solicitou ao Ministério da Educação o alargamento ao ensino 
secundário do Agrupamento de Escolas José Saramago, já no próximo ano letivo. Esta reivin-
dicação - que motivou uma moção, aprovada por unanimidade em reunião pública, a 15 de 
fevereiro – reveste-se de grande importância para a população das freguesias de Poceirão 
e Marateca. Em causa está a deslocação das/os alunas/os para escolas de Palmela, Pinhal 
Novo e Setúbal, para concluírem os seus estudos secundários. Com o alargamento da rede, 
o Agrupamento terá condições para criar uma oferta educativa específica e enquadrada nas 
atividades socioeconómicas da região, potenciando, desta modo, a fixação futura destas/es 
jovens na sua área de origem.

… e mais auxiliares para as escolas
A falta de pessoal não docente nas escolas do concelho está a preocupar o Município, com 
o caso mais grave a verificar-se na Escola Secundária de Pinhal Novo, cuja secretaria con-
tinua encerrada, uma vez que só estão ao serviço três das/os doze assistentes técnicas/os 
previstas/os. Nos três agrupamentos de escolas e na Secundária de Palmela, o rácio do pes-
soal não docente, assistentes operacionais e assistentes técnicas/os está em conformidade 
com o definido por lei. No entanto, este rácio legal representa o limite mínimo necessário, o 
que dificulta a gestão do pessoal sempre que se registam ausências (pontuais, curtas e pro-
longadas) e situações de reforma. No que respeita ao pré-escolar, onde a responsabilidade 
é do Município, desempenham funções 34 assistentes operacionais – um/a para cada sala 
existente – número muito superior ao previsto por lei, que seria de apenas 25 assistentes 
para as 774 crianças que frequentam, atualmente, os estabelecimentos públicos da educa-
ção pré-escolar. O Município defende o aumento legal dos rácios de todos os níveis de ensi-
no, devendo a legislação considerar o número de salas e não apenas o número de crianças.  
O pessoal auxiliar deve aumentar gradualmente, considerando, também, a existência de 
equipamentos e o número de crianças com necessidades educativas especiais. 

A Magjacol é uma empresa sedeada em Pinhal Novo e constituída na década de 70, 
que se dedica à produção e comércio de tintas, colas, vernizes e materiais de cons-
trução. O fabrico de colas asfálticas para tacos de madeira esteve na base do negó-
cio, passando, nos anos 80, à produção de colas brancas e vernizes para soalhos de 
madeira. Em 1990, deu-se a entrada no mundo das tintas, primeiro com tinta aquosa 
para construção, e depois, com a aquisição do sistema “Tintométrico”, que possibilita 
a afinação de qualquer tipo de tinta, numa paleta que conta com mais de 9.500 cores.    
A empresa continua a apostar na ampliação e modernização das instalações e dos ser-
viços prestados e, hoje, as novas tecnologias permitem a leitura digital de cores através 
de uma amostra e a reprodução exata dessa cor. São produzidos e escoados, em média, 
diariamente, 60 baldes de 15 litros de tinta. A empresa trabalha e vende, também, pro-
dutos de outras marcas, para construção civil e decoração. Com uma equipa composta 
por cinco trabalhadoras e trabalhadores, a Magjacol acredita numa postura de colabo-
ração e responsabilidade social, apoiando diversas coletividades e instituições locais. 
Empresa “Mecenas de Palmela”, colabora, também, frequentemente com o Município 
na prossecução de projetos como o “Duas (de)mãos por Palmela”. 

Empresas que investem 
na comunidade 
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No concelho de Palmela, a relação entre feminino e masculino é entendida numa 
perspetiva de complementaridade, pelo que as comemorações do Dia Internacio-
nal da Mulher são vividas “Lado a Lado”. Assinalar a data continua a fazer sentido 
num mundo polarizado, que exige a nossa atenção e reflexão sobre as questões da 
igualdade de género, mas também sobre o respeito primordial pelos direitos da Hu-
manidade. Conjugando a sensibilização, o convívio e a prática de exercício físico, o 
Município dinamizou, durante a manhã de 12 de março, a “Caminhada Lado a Lado” 
– um percurso pedestre por Pinhal Novo, a partir do Largo José Maria dos Santos.

A Câmara Municipal de Palmela tem desenvolvido um trabalho profundo sobre o 
tema, com a definição e implementação do Plano Municipal para a Igualdade de Gé-
nero, tendo, já, adotado a comunicação inclusiva. Enquanto organização, procura dar 
o exemplo e orgulha-se de proporcionar oportunidades são para todas e para todos, 
através de uma cultura de mérito, sem necessidade de definição de quotas. 

Além da distribuição equilibrada, desde o Executivo aos cargos de direção e chefia e 
a todas as áreas de trabalho, existe um conjunto de práticas conciliadoras entre as 
esferas profissional e familiar, promotoras de bem-estar social e psicológico, como 
a flexibilização de horários de trabalho, a formação em áreas comportamentais, a 
partilha das licenças parentais entre homens e mulheres, o apoio psicológico diário 
ou a formação para descendentes das trabalhadoras e trabalhadores. 

O Município continua, também, a trabalhar em parceria com diversas instituições na 
promoção de ações de formação sobre igualdade de género, que ajudem a mudar 
práticas e mentalidades nas escolas, no movimento associativo, nos corpos de bom-
beiras/os, na comunidade em geral.

Consulte a saudação, aprovada por unanimidade na reunião pública do Executivo 
realizada a 1 de março, em boletimmunicipalpalmela.blogspot.com.

 

Palmela solidária  
com povo palestino
No dia 30 de março, Palmela associa-se às come-
morações do Dia da Terra Palestina com o descer-
ramento de uma placa comemorativa junto a uma 
oliveira em Quinta do Anjo, ao lado da Rotunda do 
Ovelheiro. A iniciativa é promovida pelo Município, 
em articulação com a Missão Diplomática da Pales-
tina, o Movimento pelos Direitos do Povo Palestino 
e pela Paz no Médio Oriente e a CGTP-IN, e reveste-
se de grande valor simbólico. 

Esta data é celebrada desde 1976, ano em que as 
autoridades israelitas avançaram com a expropria-
ção de grandes extensões de terras palestinas para 
a construção de colonatos. Os protestos originaram 
seis mortos e centenas de presos e feridos entre o 
povo palestino.

As comemorações em Palmela incluem, também, 
a exposição fotográfica “Gaza 2014 – Testemunho 
de uma Agressão”, que estará patente no Centro 
de Recursos para a Juventude de Quinta do Anjo.

8 março 2017
comemorações do dia internacional da mulher

O Presidente da Câmara

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

Com a chegada da 
primavera, o con-
celho de Palmela 
enceta um novo 
ciclo de trabalho 
muito produtivo e 
que dará bons fru-
tos. Ultrapassada 
a estação fria, re-
gressa a vontade 
de ocupar a rua 
e o nosso calen-
dário encontra-se 
recheado de realizações e de eventos de referência, 
em torno dos nossos produtos de excelência, das fes-
tividades e realizações identitárias de cada freguesia, 
fatores de atratividade de novos públicos e de divul-
gação do que de melhor temos para oferecer. 

Este período fica, também, inevitavelmente marcado 
pela contratualização de investimentos estruturan-
tes, com a natural pressão para conseguirmos garan-
tir a execução deste conjunto de intervenções estra-
tégicas. O contrato de financiamento da Ribeira da 
Salgueirinha – um investimento que há muitos anos 
temos vindo a reivindicar – sucede-se ao Centro de 
Saúde de Pinhal Novo Sul ou à consolidação das en-
costas do Castelo de Palmela, entre outros. 

Também a educação continua a ser uma prioridade 
e uma paixão do Município, que tem em curso um 
pacote de requalificação e ampliação de estabeleci-
mentos de ensino já com candidaturas aprovadas no 
valor de vários milhões de euros. A requalificação da 
rede viária é outra aposta forte, com novos asfalta-
mentos e repavimentações em todas as freguesias, 
havendo ainda obras de grande vulto como a rotunda 
na zona da Penalva e a repavimentação da Estrada 
de Vila Amélia. As intervenções no âmbito do projeto 
PRARRÁBIDA, com incidência no turismo, ambiente, 
património e espaço público, a segunda fase da Ciclo-
via de Pinhal Novo, a requalificação do Polidesportivo 
de Poceirão ou o Pavilhão para a Mostra de Vinhos 
em Fernando Pó são mais alguns exemplos de ações 
previstas, que visam qualificar todas as freguesias do 
concelho, de acordo com as dinâmicas e necessida-
des aí sentidas. 

Chegamos, assim, a Abril com muitos e bons motivos 
para festejar o desenvolvimento por via do Poder Local 
Democrático, de grande proximidade e ligação às po-
pulações, que intervêm e ajudam a definir prioridades 
para a sua rua, a sua freguesia, o seu concelho. Nos 
primeiros dias do mês, realizaremos mais um conjunto 
de reuniões públicas no âmbito do projeto “Eu Parti-
cipo!”, para as quais contamos com a sua presença e 
intervenção. A Liberdade e os direitos que celebramos 
devem – e merecem – ser exercidos para uma cidada-
nia mais completa e responsável, em que cada uma e 
cada um assume o seu papel na sociedade.

Primavera e… Abril – a Festa da Participação num 
Território que discute e concretiza compromissos!
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Foi concluída, em fevereiro, a pavimentação da Rua Francisco Assunção 

Pinho, no Lau.

Está em curso a empreitada de remodelação da rede de abastecimento de 

água, na Estrada da Quinta da Várzea, em Quinta do Anjo, com trabalhos 

numa extensão de 2.100 metros, para execução de 45 ramais domiciliários.

A segunda fase da Ecopista de Pinhal Novo já tem estudo prévio. O troço, 

que se estende desde o limite da vila e a Jardia, tem dois quilómetros de 

extensão, sobre o antigo canal ferroviário.Concluída, também, a realização de valetas em betão na Rua 25 de Abril, 

em Venda do Alcaide, no valor de 10 mil euros. 

O Município vai remodelar os espaços exteriores da Urbanização da 

Cascalheira e da Quinta de Matos, em Pinhal Novo, inacabados pelos 

promotores dos loteamentos. Os trabalhos na Cascalheira vão avan-

çar em breve e estão estimados em 172 mil euros, com instalação 

de ginásio de ar livre, espaço de jogo e recreio, mobiliário urbano, 

iluminação e pavimentos.

Contrato de financiamento para regularização 
da Ribeira da Salgueirinha assinado
A assinatura do Contrato de Financiamento do projeto “Ribeira da 
Salgueirinha – Regularização do Troço de Pinhal Novo” entre a Câ-
mara Municipal de Palmela e o Fundo Ambiental decorreu no dia 7 
de março, na Junta de Freguesia de Pinhal Novo. A cerimónia contou, 
entre outras individualidades, com as presenças do Presidente da Câ-
mara Municipal de Palmela, Álvaro Balseiro Amaro, da Secretária – 
Geral do Ministério do Ambiente, Maria Alexandra de Carvalho, e do 
Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. 

Para o Presidente da Câmara de Palmela, trata-se de «uma impor-
tante etapa que ficará na história do Pinhal Novo e do concelho e 
uma reivindicação de décadas» do Município e da Freguesia. Álvaro 
Balseiro Amaro recordou, na ocasião, o historial deste processo que 
remonta a 1994, data do primeiro projeto de regularização elaborado 
pelo INAG e que chegou a estar inscrito em PIDDAC diversos anos e foi 
objeto de várias moções e reivindicações políticas. Sublinhou, ainda, 
o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos dois anos e o compro-
misso de lançar a empreitada nos próximos seis meses, reafirmando 
que «valeu a pena lutar pela regularização, uma atitude de disponi-
bilidade e de compromisso que contribuiu para fazer acontecer um 
projeto há muito esperado».

Por outro lado, o Ministro do Ambiente, João Pedro Fernandes, subli-
nhou o trabalho «fundamental» desenvolvido em parceria com as autar-
quias e a Regularização da Ribeira da Salgueirinha enquanto projeto de 
maior dimensão a nível individual a ser comparticipado pelo Fundo Am-
biental, «uma ferramenta muito boa para poder intervir no território».

A regularização da Ribeira da Salgueirinha constitui, sobretudo, uma in-
tervenção a nível hidráulico, no que diz respeito a atravessamentos, e 
concilia as dimensões ambiental, rural e urbana da freguesia, contribuin-
do para a melhoria da qualidade de vida da população, para o desenvol-
vimento socioeconómico local e para a requalificação da paisagem.
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Dia da Árvore  
assinalado em Palmela

O Município de Palmela associa-se às comemorações do Dia Mundial 
da Árvore com um conjunto de iniciativas que assinalam simbolica-
mente esta data. São exemplo a plantação de mais de quatro dezenas 
de árvores, entre 20 e 24 de março, em vários locais, a caminhada des-
portiva “Floresta através da Sabedoria Popular”, no dia 26 de março, 
e visitas às Hortas Comunitárias de Palmela e Pinhal Novo para um 
momento formativo de balanço e a apresentação do Projeto Hortas 
Comunitárias nos Centros de Recursos para a Juventude.

Grupo voluntário  
embeleza Ciclovia de Pinhal Novo
Um grupo voluntário da Rua S. Francisco Xavier, em Pinhal Novo, tem 
colaborado na reconversão, manutenção e embelezamento da zona 
ajardinada de acesso à Ciclovia. A plantação e tratamento de diversas 
plantas e arbustos teve início com o entusiasmo de moradoras e mo-
radores da rua que desemboca junto a este acesso e depressa ganhou 
nova dimensão, constituindo-se como mais um dos projetos de partici-
pação e cidadania “(A)Gente do Bairro”. Denominado “Natureza e Bem 
Estar”, este projeto é desenvolvido em parceria com a Junta de Fregue-
sia de Pinhal Novo e o Município de Palmela e promete «desabrochar» 
na primavera que se aproxima!

Emissão de plantas de localização disponíveis online
A Câmara Municipal de Palmela disponibiliza de forma gratuita e online, na página da internet da autarquia, a emissão de plantas de 
localização - documento de apresentação obrigatória para instrução de um grande número de pretensões na autarquia, relacionadas 
com o Urbanismo. Esta aplicação permite emitir plantas de localização ou um conjunto de plantas (ficheiros pdf), com possibilidade de 
delimitação informática da área da pretensão/operação: localização à escala 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 ou 1:25.000; extrato da carta 
militar e extrato dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) em vigor. A medida vai ao encontro do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação (RJUE) e do objetivo estratégico do Município, de prestação de um serviço público de valor acrescentado e 
das boas práticas de modernização administrativa, pelas quais tem sido reconhecido. A autarquia possui, desde 2014, o sítio SIG (Siste-
ma de Informação Geográfica), gerido internamente, para aumentar a eficiência e qualidade do serviço prestado na emissão de plantas, 
privilegiando a sua impressão informática, em detrimento do suporte em papel. Apesar de, nesta fase, a sua utilização estar reservada 
aos serviços municipais, o objetivo último foi sempre a sua disponibilização online.  Mais informações em www.cm-palmela.pt.

Largo José Maria dos Santos  
vai ser remodelado
O estudo prévio para a intervenção de remodelação da 
zona poente do Largo José Maria dos Santos foi apre-
sentado, no âmbito da Semana dedicada à freguesia 
de Pinhal Novo. O Município adjudicou, já, o desen-
volvimento do projeto integral, e vai fazer a obra 
faseadamente, começando pela zona poente. 
Será mantida a identidade do jardim, valorizando 
elementos como o Coreto e o busto de José Maria 
dos Santos através de iluminação cenográfica, e a 
primeira fase vai incidir, sobretudo, na substituição 
do pavimento, na acessibilidade e no maior areja-
mento e visibilidade do espaço, com alterações ao 
nível da vegetação. O lago - adequado à estética 
dos anos 70 do século passado, encontra-se ultra-
passado e cria grandes dificuldades, relacionadas 
com avarias, manutenção e segurança – será subs-
tituído por dois espelhos de água geométricos, 
que mantêm o elemento água, mas duma for-
ma mais moderna e de fácil manutenção, tor-
nando, também, o espaço mais versátil para 
a realização dos grandes eventos culturais da 
freguesia. Está prevista a criação de 
uma nova bolsa de estacionamento 
na zona que medeia o bar esplanada 
“O Pinto” e o Centro Paroquial, e uma gare de autocarros entre a esplana-
da e o chafariz, com espaço para três autocarros. A obra deverá ter início 
no final do verão. 

Campanha  
Ambiental  
desliga luzes
Palmela vai associar-se, no dia 25 de março, à Hora do Planeta, ini-
ciativa da organização Global de Conservação da Natureza WWF 
- World Wildlife Foundation. Nesse sentido, o Município desliga-
rá, entre as 20h30 e as 21h30, a iluminação do edifício dos Paços 
do Concelho, Castelo, Cine-teatro S. João e Largo do Pelourinho, 
em Palmela, Coreto do Largo José Maria dos Santos e Biblioteca  
Municipal, em Pinhal Novo. Compromete-se, ainda, neste âmbito, 
a implementar em 2017, no novo troço da ecopista de Pinhal Novo 
a iluminação pública com tecnologia LED (85 unidades com potên-
cia 26W) e substituir 200 luminárias de vapor de sódio por tecnolo-
gia LED na iluminação pública do eixo estruturante que atravessa a 
vila de Pinhal Novo, que se traduzirá na redução de gases de efeito 
de estufa, uma iniciativa que pretende contribuir para a multiplica-
ção de boas práticas nesta área.

A Hora do Planeta é a maior campanha ambiental do mundo,  
mobilizando milhares de milhões de pessoas em mais 8.000 cida-
des e vilas, em 187 países e territórios, incluindo Portugal. Mais 
informações em http://www.wwf.pt/o que fazemos/hora do  
planeta/ ou http://www.earthhour.org.
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“Agentes Eu Participo!” 
Crianças aprendem valor  
da cidadania e participam na vida local
O Projeto “Eu Participo” continua a criar “Agentes Eu Participo!” 
e, neste ano letivo, envolve 280 agentes e cerca de três dezenas 
de docentes. Desde a elaboração de pequenos projetos, na sua 
escola, até à divulgação de artigos de opinião na comunicação 
social local, estas crianças vão descobrindo, através da experi-
ência e da produção de conhecimento, a importância de docu-
mentos de valor universal na vida de todas/os nós, como a Con-
venção sobre os Direitos da Criança e a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. 

O 1.º período letivo foi dedicado ao conhecimento destes direi-
tos e respetivas responsabilidades, através da invenção de jogos 
e histórias, da celebração de datas num calendário de direitos 
humanos que descobriram que existia (Foto 2); de dinâmicas 
provocadoras de reflexão (Foto 3); de mini projetos, desenvol-
vidos autonomamente pelas crianças ou com o apoio técnico da 
Câmara Municipal e docentes, de acordo com as necessidades de 
grupo em torno dos seus direitos e responsabilidades, promo-
vendo o trabalho em grupo e a avaliação do seu próprio trabalho 
(Foto 4); com a necessidade desperta de contar quinzenalmente 
o que fazem e o que pensam na parceria com o Jornal do Pinhal 
Novo (Foto 5). Neste caminho, as/os “agentes” escrevem as suas 
atas (Foto 6), indicando as decisões e as responsabilidades assu-
midas, escrevem cartas a alertar a Câmara Municipal ou Junta de 
Freguesia (Foto 7) para situações que vão tomando consciência 
que a sua voz é fundamental e descobrem locais na comunidade 
que são importantes para a concretização dos direitos de todas 
e de todos (foto 8). 

Este despertar de curiosidade contribuiu para que agora, no 2.º 
período, as crianças explorem a comunidade e as suas institui-
ções, nomeadamente o poder local, identificando-as com o de-
senvolvimento destes direitos e com as responsabilidades peran-
te essas instituições e a defesa dos direitos que são de todas e 
todos (foto 9). Com estas descobertas e vivências, as crianças vão 
assumindo responsabilidades de defesa, promoção e divulgação 
do que pertence a qualquer um/a de nós – os direitos internacio-
nais e constitucionais para que possamos viver felizes, em segu-
rança e com saúde.

Mas não só no 1.º ciclo despertam “Agentes Eu Participo!”… tam-
bém nas escolas do 2.º e 3.º ciclo do concelho de Palmela são de-
senvolvidos projetos nesta área, com dinâmicas diversificadas. Na 
EB 2, 3 José Maria dos Santos, em Pinhal Novo, são desenvolvidas 
oficinas “Agentes Eu Participo” com representantes das turmas 
do 5.º ano de escolaridade e crianças que transitaram para esse 
ano de escolaridade vindas das escolas EB Batudes e EB Palhota 
(escolas que desenvolvem o Projeto “Eu Participo” desde 2011/12 
e 2012/13, respetivamente). Nestas oficinas, as crianças e jovens 
refletem em torno dos direitos humanos e cidadania democráti-
ca, questionam as suas ações e as instituições com quem lidam 
e inspiram-se para agir, positivamente, na sua comunidade.

A primeira fase do processo de participação cidadã “Eu Participo!” 
2017 arranca em abril, com cinco reuniões descentralizadas com as 
populações das diferentes freguesias, entre os dias 6 e 12, sempre 
às 21 horas.

Este é o momento privilegiado para recolha de propostas de inter-
venção para o próximo ciclo de trabalho, bem como outras sugestões 
e preocupações. O Município procede, depois, à análise destas pro-
postas e promove uma nova ronda de encontros públicos para deba-
te e hierarquização - a decorrer após a tomada de posse dos novos 
órgãos autárquicos – que contribuirá para a definição das Grandes 
Opções do Plano 2018 - 2021.

CALENDÁRIO: 6 de abril  l  Pinhal Novo  |  7 de abril  l  Poceirão 
           10 de abril  l  Marateca  |  11 de abril  l Palmela
                         12 de abril  l  Quinta do Anjo

Regressa em abril
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O Município de Palmela vai celebrar Contratos Programa de Cooperação Técnica e Financeira com as Associações Humanitárias de Bombeiros 
de Palmela e de Pinhal Novo, relativos à ampliação e requalificação dos respetivos quartéis, onde se compromete a comparticipar 15% do valor 
das empreitadas, bem como a apreciar e aprovar os projetos de ampliação e requalificação.  Em dezembro, o Município tinha, já, avançado com 
o pagamento de 44.479,00€, correspondentes a 5% do valor das candidaturas apresentadas pelas Associações ao POSEUR – Programa Operacio-
nal Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos, para comparticipar despesas efetuadas com o desenvolvimento de projetos. O POSEUR já 
aprovou as candidaturas, no valor de 329.580,00€ (Palmela) e 560.000,00€ (Pinhal Novo), pelo que estão reunidas as condições para formalizar 
a comparticipação técnica e financeira do Município a estas obras, que virão melhorar, substancialmente, as condições de trabalho dos corpos 
de bombeiros, com impacto positivo no apoio e auxílio prestado às populações. Os 5% já pagos serão descontados do valor a atribuir. O Muni-
cípio de Palmela continua assim, a reforçar a forma próxima - e pioneira, a nível nacional – como se relaciona com as Associações de Bombeiros 
do concelho, atribuindo, anualmente, apoios para o funcionamento dos Grupos de Bombeiros Permanentes, bem como para investimento em 
equipamento, viaturas, instalações e formação, entre outros. 

Bombeiros de Palmela e de Pinhal Novo com candidaturas aprovadas (85%)
Município comparticipa  
restantes 15% da ampliação e requalificação dos quartéis

Avança valorização de sítios arqueológicos 
e espaços de lazer na Arrábida
Foram aprovadas, em janeiro, duas candidaturas relacionadas com o ter-
ritório Arrábida e com a sua valorização e fruição. Estas candidaturas ao 
PORlisboa2020, no âmbito do PDCT-AML (Pacto para o Desenvolvimento 
e Coesão Territorial da Área Metropolitana de Lisboa), com o apoio do 
FEDER, inserem-se na Prioridade de Investimento 6.3 Valorização do Pa-
trimónio Cultural e Natural. “PRARRÁBIDA – Valorização de sítios arque-
ológicos (Grutas da Quinta do Anjo e Alto da Queimada)” apresenta um 
valor global de 80 mil euros e tem, como principais objetivos, a conserva-
ção, restauro e musealização de dois dos sítios arqueológicos visitáveis do 
concelho, enquadrados na Arrábida, que muito contribuem para o conhe-
cimento que temos, hoje, da História e do povoamento da região ao longo 
dos séculos: as Grutas Artificiais de Quinta do Anjo – onde foi descober-
ta a cerâmica campaniforme, internacionalmente conhecida como “tipo 
Palmela” - e o povoado muçulmano do Alto da Queimada. A candidatura 
“PRARRÁBIDA – Espaços de lazer e bem-estar” prevê um montante global 
de 50 mil euros e consiste na criação de um circuito de descoberta e inter-
pretação do Parque Natural, a partir da Serra do Louro, contribuindo para 
uma maior atratividade e fruição, do ponto de vista turístico, desportivo 
e de lazer, sempre de forma sustentável. A criação e/ou ordenamento 
de percursos e espaços de visitação, a criação de postos de observação 
da vida selvagem, a instalação de sinalética e painéis interpretativos ou 
a criação e/ou requalificação de espaços de estadia na área são algu-
mas das ações previstas. Ambas as candidaturas estão inseridas num 
projeto mais amplo, designado “PRARRÁBIDA – Plano de Ação para a 
conservação, valorização e promoção do património histórico, cultural e 
natural da Arrábida”, que engloba um conjunto diversificado de ações e 

vários parceiros, nomeadamente, os municípios de Sesimbra e Setúbal, 
a ADREPES - Associação de Desenvolvimento Regional da Península de 
Setúbal, a Associação de Municípios da Região de Setúbal e a Entidade 
Regional de Turismo da Região de Lisboa. Recorde-se que a Arrábida é 
candidata a Reserva da Biosfera da UNESCO. 

Ampliação e requalificação 
de escolas com 1,8 milhões de euros
Em fevereiro, foram aprovadas três candidaturas submetidas pelo Muni-
cípio ao PORlisboa2020, no âmbito do PDCT-AML (Pacto para o Desen-
volvimento e Coesão Territorial da Área Metropolitana de Lisboa) com o 
apoio do FEDER a 50%, enquadradas na Prioridade de Investimento 10.5 
– Investimentos na Educação. Estas candidaturas, no valor global de 1,8 
milhões de euros, referem-se à ampliação e requalificação de três esco-
las, bem como à respetiva aquisição de material didático e informático 
e equipamento escolar:

- EB António Matos Fortuna, Quinta do Anjo - investimento global de 
689.500,00€

- EB Águas de Moura 1 - investimento global de 684.150,00€

- EB de Cabanas - investimento global de 430.421,00€

A candidatura relativa à ampliação e requalificação da EB Aires fora, já, 
aprovada em dezembro e estão a decorrer os concursos para as emprei-
tadas de Aires, Águas de Moura e Quinta do Anjo. 

Novo pacote de candidaturas aprovado
As candidaturas a fundos comunitários, apresentadas pelo Município de Palmela, no âmbito do Portugal 2020, têm sido apreciadas positivamente, 
confirmando o trabalho que tem vindo a ser desenvolvimento pelas equipas municipais, no sentido de identificar as oportunidades, preparar candi-
daturas fortes e bem instruídas e aproveitar, assim, da melhor maneira, os recursos disponíveis, ao serviço do território. 
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Pinhal Novo deu “pontapé de saída” positivo
Este ciclo de trabalho descentralizado anual teve início com um pro-
grama muito preenchido em Pinhal Novo, entre 16 e 20 de janeiro, 
naquela que é a freguesia mais jovem e urbana do concelho, mas que 
sabe manter, também, bem vivas as suas raízes rurais e ferroviárias 
e a sua forte identidade cultural. As dificuldades vividas pelas/os tra-
balhadoras/es e moradoras/es da Herdade de Rio Frio foram alvo de 
reuniões específicas, onde o Município reiterou o total apoio às/aos 
trabalhadoras/es (44, no total) e ao projeto, no sentido de serem as-
segurados os postos de trabalho, e a disponibilidade para ajudar a es-
clarecer o que pretendem potenciais investidores para aquele espaço, 
designadamente, no que se refere à produção vitivinícola e ao turismo 
equestre. Apesar das questões da dominialidade, ficaram decididas, 
também, intervenções urgentes. Rio Frio terá que continuar a ser um 
aglomerado urbano e é necessário assegurar os direitos de quem ali 
habita. Ainda em Rio Frio, o Município reuniu com a nova direção do 
Grupo Desportivo, que está empenhada em devolver o brilho e o dina-
mismo à coletividade.

O Executivo Municipal reuniu, ainda, com as Associações de Mora-
dores em funcionamento na freguesia de Pinhal Novo – Cascalheira, 
Entre Ruas, Pinheiro Grande e Terrim – para debater investimentos a 
realizar nos respetivos bairros. Foi, também, abordada a realização de 
um encontro de associações de moradores do concelho, a realizar na 
primeira quinzena de maio.

Rede social ganha novas valências  
em Pinhal Novo
Associações juvenis e de moradores, coletividades e instituições par-
ticulares de solidariedade social continuam a arregaçar as mangas e 
a pôr mãos à obra em múltiplos projetos que reforçam a rede social 
local e o espírito comunitário. O Município entende que estas iniciati-
vas enriquecem o nosso tecido social e são base essencial para o de-
senvolvimento sustentável do território e procura apoiá-las e ser um 
parceiro de primeira linha, sempre em busca das melhores soluções. 
Foram vários os projetos visitados:

O Centro Comunitário da Carregueira é um novo espaço ao serviço da 
comunidade, que nasce da refuncionalização do edifício da Escola Bá-
sica da Carregueira, entretanto desativada. O espaço acolhe, já, o Círio 
da Carregueira e a Associação Juvenil INdiferentes, que ficam dotados 
de uma sede condigna para a realização das suas atividades. Mantem-
se espaço disponível para utilização pela Câmara Municipal, pela Junta 
de Freguesia e por outras associações, para a realização de reuniões 
públicas e para a criação de novas respostas para a comunidade. 

Está a funcionar em Pinhal Novo o projeto CLDS-3G Palmela (Ganhar 
competências, Gerar oportunidades, Garantir emprego), Contrato Lo-
cal de Desenvolvimento Social aprovado para o concelho de Palmela, 
pelo período de três anos, em sequência de uma candidatura a fundos 
comunitários, e desenvolvido pela Fundação COI, pelo Centro Social 
de Quinta do Anjo e pela ADREPES, com a colaboração do Município. 
O plano de trabalho contempla, a realização de ações formativas com 
empresas e pessoas desempregadas, a intervenção junto de famílias, 
visando o desenvolvimento das suas competências, a realização de ati-
vidades junto de crianças e jovens e o desenvolvimento de um traba-
lho de capacitação com o movimento associativo local. 

O Lar dos Ferroviários deverá abrir portas ainda no primeiro trimestre 
deste ano. Com capacidade para 75 camas em regime de internamento 
e 40 em apoio domiciliário, este é um equipamento da responsabilidade 
da Associação dos Lares dos Ferroviários, que vem responder a um an-
seio antigo dos ferroviários, constituindo-se como mais uma resposta no 
concelho para a população de idade maior. 

Foi celebrado, com o Núcleo da Liga dos Combatentes do Pinhal Novo, 
o contrato relativo à cedência, em regime de comodato, de uma parcela 
de terreno situada no Monte do Francisquinho, Urbanização Vale Flores, 
que integra a antiga “Casa do Caseiro”. Além dos escritórios e espaços 
de atendimento, o Núcleo da Liga pretende instalar ali um Gabinete Mé-
dico, com médicas/os voluntárias/os que prestem apoio a associadas/os 
e suas famílias, e um pequeno espaço habitacional independente, com 
quarto, casa de banho e kitchenette, que permita responder a situações 
de emergência social. 

Semanas das Freguesias 2017
Projeto promove um olhar aprofundado sobre o território
Entre janeiro e maio deste ano, a Câmara Municipal de Palmela e as Juntas de Freguesia do concelho estão a dinamizar as 
Semanas das Freguesias 2017, projeto inovador do Município que, ao longo de mais de uma década, tem promovido um 
olhar mais aprofundado sobre o nosso território, sublinhando a sua diversidade, dando a conhecer empresas, instituições 
e ações que fazem a diferença e envolvendo as populações na reflexão e debate de temas de interesse para cada uma das 
freguesias. O Município aproveita para apresentar, também, obras e projetos da sua responsabilidade, com impacto local, 
e num momento de intensa atividade, com destaque para as várias candidaturas a fundos comunitários em preparação ou 
implementação. Depois de Pinhal Novo e Marateca, seguem-se as Semanas dedicadas a Quinta do Anjo (13 a 17 de março), 
Poceirão (17 a 21 de abril) e Palmela (15 a 19 de maio).
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Arco da Ponte  
continua a apaixonar pinhalnovenses
O Município, a Junta de Freguesia e a comunidade local estiveram 
reunidos  para debater o antigo Arco da Ponte - desmantelado 
em 2002, no decorrer das obras de modernização da linha férrea, 
da responsabilidade da REFER - e o destino a dar às pedras que o 
constituíam. Sabendo ser impossível a sua reconstrução integral, 
o Município deu a conhecer a sua pretensão de construir um me-
morial evocativo a partir da alvenaria de pedra original e lançou a 
ideia à discussão pública.

Nesta sessão, debateu-se quer o memorial, quer a sua localização, 
e procedeu-se à recolha de memórias sobre as diversas utilizações e 
formas de apropriação daquele local pelas várias gerações. No final 
de um debate bastante participado, as sugestões dividem-se entre a 
reconstrução fiel do arco ou, pelo menos, da sua fachada, e uma visão 
mais contemporânea e simbólica.  A discussão e a recolha de informa-
ção contribuíram para inspirar o memorial e, também, para enrique-
cer a historiografia local e o espólio do Museu Municipal. 

Desagregar freguesias rurais é urgente
A urgência da desagregação das freguesias de Marateca e Poceirão 
esteve, como não poderia deixar de ser, em destaque na Semana de-
dicada a Marateca, que decorreu entre 13 e 17 de fevereiro. Em res-
posta ao pedido da Direção-Geral das Autarquias Locais, o Município 
de Palmela emitiu uma avaliação negativa sobre a agregação das duas 
freguesias, que não teve qualquer vantagem para as entidades e para 
as populações e tem sido, pelo contrário, contraproducente em vários 
aspetos, sendo urgente a tomada de medidas que exigem coragem po-
lítica. Foi, também, reiterada a necessidade de se classificarem as duas 
freguesias como territórios rurais de baixa densidade, matéria que foi 
objeto de novo pedido de audiência ao Ministro da tutela.

Centro Comunitário de Águas de Moura  
vai alojar Biblioteca e CRJ
Com grande dinâmica associativa e uma programação cultural, social 
e desportiva rica, o Centro Comunitário de Águas de Moura deverá ser 
um espaço cada vez mais polivalente e fruído pela população. O Muni-
cípio continuará a disponibilizar instalações às instituições locais para o 
desenvolvimento das suas atividades e pretende fortalecer e diversifi-
car ainda mais a oferta e trazer outras propostas e atividades para esta 
população, que está no limite do concelho e não dispõe, para já, de 
uma rede de transportes públicos que responda às suas necessidades. 
O programa preliminar da obra a efetuar para concluir a implementa-
ção do Centro Comunitário foi definido durante a semana, com o es-
paço das traseiras a manter-se multifuncional, acolhendo espetáculos, 
ensaios, loja social e outras atividades, e a parte da frente reservada 
para acolher dois equipamentos municipais – o polo da Biblioteca e 
um Centro de Recursos para a Juventude.

Projeto da Cáritas faz a diferença na comunidade
No âmbito da Semana de Marateca, os Executivos Municipal e de Fregue-
sia, acompanhados pelas/os várias/os técnicas/os e pela comunicação 
social, visitaram o Centro Comunitário de S. Pedro, estrutura da Cáritas 
Diocesana de Setúbal com a qual o Município celebrou um contrato de 
comodato em 2015, relativo à cedência da antiga escola do 1.º ciclo do 
Ensino Básico de Cajados. Aí são desenvolvidas ações para vários públi-
cos, desde atendimento social e formação para as famílias das freguesias 
de Marateca e Poceirão em situação de vulnerabilidade psicossocial e 
económica, ao apoio escolar e acompanhamento para crianças e jovens. 
O projeto nasceu em 1995 e tem vindo a crescer. Nos atendimentos so-
ciais (que decorrem ali ou, uma vez por semana, de forma descentrali-
zada, em Poceirão e Águas de Moura), a equipa analisa as necessidades 
apresentadas e encaminha para as diversas respostas sociais da rede. 
No local, são promovidas ações de formação para aumento de compe-
tências sociais, familiares e educativas, existe acompanhamento social 
e psicológico, é prestado apoio escolar todo o ano para jovens dos 2.º e 
3.º ciclos e para as/os alunas/os do 1.º ciclo, durante as férias letivas, e 
dinamizadas colónias de férias em julho. Um grupo de mulheres da fre-
guesia reúne-se, também, semanalmente, no espaço, para a realização 
de trabalhos manuais, para conversarem e conviverem. 

Sede da Associação de Fernando Pó  
vai ser requalificada
A Semana de Marateca acolheu a divulgação do projeto de requali-
ficação da sede da Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó 
que, nesta primeira fase, consiste na reabilitação de equipamentos 
de apoio (sanitários, etc…), mas, principalmente, na construção do 
Pavilhão Multiusos no logradouro, que permitirá o desenvolvimen-
to das atividades da coletividade e, sobretudo, dotar a Mostra de 
Vinhos e o projeto Centro Rural Vinum das melhores condições 
logísticas e operacionais. Trata-se de um empreendimento impor-
tantíssimo, cuja candidatura será submetida em breve. A requa-
lificação dos espaços públicos e exteriores de Fernando Pó, com 
estacionamento, mobiliário urbano e arborização, já tem estudo 
prévio para o projeto e avançará depois do verão. 
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A Câmara Municipal de Palmela e a Universidade de Évora promove-
ram, nos dias 11 e 12 de março, na Biblioteca Municipal de Palmela, 
o 15.º Curso sobre Ordens Militares. Com o tema “Judeus e Muçul-
manos em Terras das Ordens Militares, inspirado numa contempo-
raneidade profundamente conturbada, este curso contou, entre 
outros contributos, com Luis Filipe Oliveira, da Universidade do Al-
garve, Manuel Sílvio Alves Conde, da Universidade dos Açores, Luída 
Trindade, da Universidade de Coimbra e de Maria Filomena Barros, 
da Universidade de Évora, consultora científica desta iniciativa.

“Vivência de muçulmanos sobre as Ordens Militares: alguns exem-
plos”, “Judeus sob a Ordem de Cristo: a comunidade de Tomar”, 
“O espaço das minorias: judeus e mouros na cidade tardo-medie-
val portuguesa” e “Mouriscos de Setúbal”, Um grupo na mira da 
inquisição (1555-1557)” foram algumas das comunicações integra-
das no programa do curso, que contou com uma visita de estudo 
a Évora, no dia 12, com passagem pela judiaria, mouraria, freiria, 
exterior da Sé-Catedral, Museu de Évora e Convento de S. Francisco. 

15.º Curso abordou temática  
dos Judeus e Muçulmanos em Terras das Ordens Militares

“Álbum de Família” encerra 
com partilha de memórias  
sobre movimento associativo

As sessões temáticas em curso, no âmbito do projeto “Álbum 
de Família”, terminam em abril, com um encontro dedica-
do ao Movimento Associativo. Este encontro decorre no dia 7,  
às 21h30, na Biblioteca Municipal de Pinhal Novo, e contará 
com a projeção de algumas imagens que fazem parte do espólio  
municipal. “Ofícios”, “Origens” ou “ Caminho de Ferro” foram 
os outros temas abordados, com o objetivo de promover a  
partilha de informação e memórias que contribuam para ampliar o  
conhecimento que temos sobre a vila de Pinhal Novo.

Visita Almenara  
assinala Dia Internacional  
dos Monumentos e Sítios
Para assinalar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios,  
a Câmara Municipal de Palmela, em parceria com a EGEAC – Serviço 
Educativo do Castelo de S. Jorge, em Lisboa, promove, no dia 18 
de abril, a iniciativa “Em Família no Museu”, com a realização da  
visita encenada Almenara. Esta visita inicia-se no Castelo de Palmela 
e termina no Castelo de S. Jorge, evocando o 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 fogueiras no Castelo de Palmela para  
alertar o Mestre de Avis, em Lisboa, de que a ajuda estava próxi-
ma. Esta parceria pretende contribuir para uma maior notoriedade 
da relação entre os dois castelos, ambos monumentos nacionais.

“Património Cultural e Turismo Sustentável” é o tema definido pelo 
ICOMOS para este ano. A escolha deste tema prende-se com a  
definição pelas Nações Unidas do Ano Internacional do Turismo 
Sustentável para o Desenvolvimento e no contexto da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável.

Mais informações: 212 336 640 
patrimonio.cultural@cm-palmela.pt.

Na segunda-feira após o domingo da Pascoela, dia 24 de 
abril, o Parque Venâncio Ribeiro da Costa será o ponto de 
encontro para a população de Palmela, que se reúne, a 
partir das 12h00, na celebração da tradicional Segunda- 
-feira da Merendas.

A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Palmela 
convidam a população a participar nesta tarde de con-
vívio e partilha de merenda, à semelhança do que acon-
tecia por esta altura, em outros tempos, com os traba-
lhadoras/res rurais da vila. Esta data representava a 
passagem para o horário de verão e tornou-se costume 
os patrões darem a tarde de descanso, que se transforma-
va numa grande festa comunitária, com música e jogos, 
em que cada família trazia a sua merenda, para repartir.  

Palmela celebra segunda-feira das Merendas
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Município e Associação de Agricultores  
celebram Protocolo de cooperação 
O Município de Palmela e a Associação de Agricultores do Distrito de Setúbal vão celebrar o Protocolo de Cooperação, aprovado pela autarquia em 
fevereiro, no âmbito do qual se pretende criar condições para a prestação de apoio técnico e jurídico às explorações agrícolas e aos agricultores.

Desde a sua fundação, em 1987, a Associação de Agricultores tem desenvolvido um trabalho impar no apoio aos pequenos agricultores do con-
celho, tem representado este sector económico em diversas organizações regionais e nacionais e tem participado, igualmente, na implementa-
ção do PEDEPES – Plano Estratégico para o Desenvolvimento da Península de Setúbal. Esta associação assume, assim, um papel determinante 
no apoio e dinamização do sector, prestando um conjunto de serviços que contribuem, de forma efectiva, para a sustentabilidade do território. 

Fins de Semana 
Gastronómicos  
valorizam sabores 
da serra
O Município de Palmela e a Rota de 
Vinhos da Península de Setúbal/Costa 
Azul continuam a apostar no programa 
de promoção gastronómica “Palmela – 
Experiências com Sabor!” e procuram 
inovar, introduzindo novas propostas 
e sabores no calendário. Assim, nos 
dias 3, 4, 5, 10, 11 e 12 de março, re-
alizaram-se, pela primeira vez, os Fins 
de Semana Gastronómicos do Borrego, 
marcando um momento do ano em que 
o borrego se apresenta como uma pro-
posta gastronómica tradicional, numa 
região onde existem muitos rebanhos. 
É, também, a partir destes rebanhos, 
que pastam na Arrábida, que nasce o 
Queijo de Azeitão DOP, estrela da inicia-
tiva seguinte. Este e outros queijos de 
ovelha - em destaque, também, no Fes-
tival Queijo, Pão e Vinho - serão integra-
dos em entradas, pratos e sobremesas 
cheios de sabor, nos Fins de Semana 
Gastronómicos do Queijo de Ovelha, a 
decorrer nos dias 31 de março, 1, 2, 7, 
8 e 9 de abril. 

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

Palmela promoveu-se  
na BTL
Palmela esteve presente, uma vez mais, 
na Bolsa de Turismo de Lisboa 2017 
- a maior feira de turismo realizada 
em Portugal -  que decorreu na FIL/
Parque das Nações, entre 15 e 19 de 
março. Integrado na área de exposi-
ção da Entidade Regional de Turismo 
da Região de Lisboa (ERT-RL) e Asso-
ciação de Turismo de Lisboa (ATL), o 
Município apostou no contacto dire-
to com o público e agentes turísticos, 
através da promoção dos eventos 2017 
e da sua oferta, com particular atenção 
para o turismo cultural, de natureza e enotu-
rismo. Também o artesanato esteve representa-
do, com produção ao vivo pelo Espaço Fortuna Artes 
& Ofícios. No balcão do Município, decorreram provas de Moscatel de Setúbal e Fogaças de Pal-
mela e passatempos Palmela Tourist Card, com ofertas surpresa. No âmbito do programa Hosted 
Buyers, o Município promoveu, junto de empresas nacionais e internacionais, as visitas enoturísti-
cas “Rotas do Sado”, com viagem de comboio até Fernando Pó e experiências em diversas adegas.

Freguesia de Quinta do Anjo  
celebra os melhores produtos da Arrábida 
É já entre os dias 31 de março e 2 de abril que S. Gonçalo, freguesia de Quinta do Anjo, 
recebe a 23.ª edição do Festival Queijo, Pão e Vinho, numa grande celebração dos me-
lhores produtos da região da Arrábida. O Queijo de Azeitão DOP continua a ser o rei do 
certame, promovido pela ARCOLSA - Associação Regional de Criadores de Ovinos Lei-
teiros da Serra da Arrábida, com o apoio financeiro, técnico e logístico do Município de 
Palmela. Os vinhos regionais, o pão tradicional, mas também a doçaria, a fruta, o mel, 
o artesanato e a gastronomia têm lugar de destaque no Festival, que apresenta um pro-
grama de animação diversificado, para os diferentes públicos. 

Demonstração de tosquia e ordenha, espetáculos e expe-
riências equestres, passeios pedestres e BTT, animação 
musical, atividades para crianças no Museu do Ovelheiro 
e as originais corridas de ovelhas no “Ovinódromo” são 
algumas das principais propostas. O programa contem-
pla, também, provas de vinho orientadas pelas adegas 
da região e “laboratórios do gosto”, onde se aprende a 
harmonizar o vinho com o Queijo de Azeitão. 

Para o Município, este é um momento chave de promo-
ção do mundo rural, bem como da vivência da Arrábida 
- candidata a Reserva da Biosfera da Unesco - no âmbito 
da política de desenvolvimento sustentável do território, 
assente nos produtos endógenos e nos saberes tradicionais. 
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Biblioteca de Palmela 
apresenta exposição 
colectiva de Arte 
Contemporânea 

A Galeria da Biblioteca Municipal de Palmela 
apresenta, entre 25 de março e 20 de maio, 
a exposição colectiva de Arte Contemporânea 
“Fogueira em noite de inverno”. Com inau-
guração a 25 de março, às 18h30, esta exposi-
ção é uma organização conjunta da Câmara  
Municipal com a o Ateliê Experimental da 
Sociedade Nacional de Belas Artes e inte-
gra trabalhos de 15 artistas: Ana Bonifácio,  
Antonieta Martinho, Ana Wever, Cecília  
Martins, Dália Vale Rego, Gilda Carmona,  
Helena Van Tache, Ilda Felizardo, Isabel  
Enriquéz, Luísa de Freitas, Manuela Ducla  
Soares, Rosa Areias, Sónia Corvo, Teresa  
Viriato e Ventura Bilau.

A mostra aborda temas diversos, nomeada-
mente, a relação entre o homem e a cidade, 
ecologia, o papel da mulher nas sociedades 
e os conflitos e dramas sociais e humanos.

Dia Mundial do Livro 
Município incentiva à leitura
O Município de Palmela assinala o Dia Mundial do Livro e o Dia Internacional do Livro Infantil, 
datas assinaladas no próximo mês de abril, com a iniciativa “Um Livro para um Novo Leitor”, 
encontros com escritoras e uma Feira do Livro. “Um Livro para um Novo Leitor” decorrerá nas 
Bibliotecas Municipais de Palmela, entre 18 e 29 de abril, em parceria com a Ronda das Letras. 
No âmbito desta iniciativa, a autarquia oferece um livro às duas primeiras pessoas que se ins-
crevam como leitoras/es, por biblioteca da rede, de acordo com os seguintes escalões etários: 
0-6; 7-12; 13-17 e mais de 17 anos.

No dia 3 de abril, entre as 10h30 e as 14h30, a Biblioteca Municipal de Pinhal Novo promove um 
encontro com a escritora Sheila Ward, autora das obras bilingues “Freda e Fernando” e “Darcy, 
a dinossaura”, destinado às escolas do 1.º ciclo. No dia 21, será a vez da escritora Luísa Ducla 
Soares participar num encontro na Biblioteca Municipal de Pinhal Novo. Entre os dias 18 e 26, o 
Mercado Municipal de Pinhal Novo acolhe uma Feira do Livro.

O Dia Mundial do Livro é comemorado desde 1996, por decisão da UNESCO, no dia 23 de abril, 
uma data simbólica que teve origem na Catalunha, onde se celebra o Dia de S. Jorge e se oferece 
uma rosa a quem comprar um livro. O Dia Internacional do Livro Infantil é assinalado no dia 2 de 
abril, data em que se comemora o nascimento do escritor Hans Christian Andersen, chamando 
a atenção para o papel fundamental dos livros para a infância.

A Câmara Municipal de Palmela assinala o Dia Mundial da Poesia, no dia 21 de 
março, entre as 10h00 e as 00h00, Na Biblioteca Municipal de Pinhal Novo, com 
a Maratona de Poesia. 

No período da manhã, entre as 10h00 e as 12h00, a festa da palavra poética 
conta as participações dos Bardoada, da poetisa Alexandrina Pereira, do rapper 
Edy Shine e das/os alunas/os da ESE - Escola Superior de Educação de Setúbal. 

A tarde juvenil decorre entre as 14h00 e as 18h00 e integra participações 
da Escola Secundária de Pinhal Novo, da Escola Básica José Maria dos  
Santos e de Io Appolloni, a realização do ateliê de escrita criativa “O Meu 
País é o Meu Corpo”, pelo professor José Gil, com alunos da ESE  e a atuação 
do rapper Edy Shine.

A Noite dos Poetas, com início às 21h00, será um encontro com as/os poetisas/
poetas Fernando Pinto, Maria do Rosário Pedreira, Gastão Cruz e Isabel Ruth.

Esta iniciativa, com entrada livre, é aberta à participação de quem quiser  
juntar-se à festa, dizendo um poema, e integra, ainda, a realização de uma Feira 
do Livro de Poesia, entre os dias 21 e 25 de março.

Dia Mundial da Poesia assinalado com Maratona da Palavra
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Celebrar Abril!
O 43.º aniversário da Revolução de Abril é vivido, no 
concelho de Palmela, em festa, com um vasto progra-
ma comemorativo desenvolvido, em parceria, pela  
Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e movimento as-

sociativo local. Além da reflexão sobre democracia e liberdade, a música  
ocupa lugar central nas celebrações, com de taque para dois artistas da nova 

música  nacional. No dia 24 de abril, às 22 horas, o Salão dos Bombeiros Volun- 
tários de Pinhal Novo acolhe Rogério Charraz & Os Irrevogáveis, com temas do  
terceiro álbum de originais, “Não tenhas medo do escuro”, revisitando, também, 
os antecessores “A Chave” e “Espelho”, bem como versões próprias de canções 
de Liberdade. No dia seguinte, também às 22 horas, o Cine-teatro São João, em 
Palmela, recebe Pedro Mestre, com vários convidados e o seu primeiro trabalho 
a solo, “Campaniça do Despique”, sem esquecer as modas do cancioneiro tradicio-
nal alentejano.  Consulte o programa próprio em www.cm-palmela.pt.

Festa de culturas  
no Dia Mundial da Dança
As comemorações do Dia Mundial da Dança no concelho de Palmela, promovidas 
pela DançArte/Passos e Compassos e pela Câmara Municipal, apresentam-se, este 
ano, sob a forma de uma grande festa de culturas do mundo, com espetáculos que 
celebram danças típicas de vários pontos do globo. A 23 de abril, às 16 horas, os 
bailes de danças tradicionais europeias, dinamizados por Leónia de Oliveira e re-

alizados mensalmente na Bi-
blioteca Municipal de Palmela, 
recebem a visita de Paulo Bas-
tos, que anima a iniciativa com 
um concerto acústico que cruza 
diversas influências musicais. A 
primeira residência artística de 
2017 para jovens criadoras/es 
apresenta-se ao público no dia 
28 de abril, às 21h30, no Cine-
-teatro S. João, em Palmela. No 
dia seguinte, a festa passa para 
o Largo de S. João, onde decor-
rerão diversas aulas de partici-
pação livre durante a tarde. De 
regresso à sala do Cine-teatro, 
a noite é de ritmos quentes, 

primeiro com o espetáculo Al-Andalus, às 21h30, que junta a Orquestra Nova de 
Guitarras e um grupo de flamenco. A encerrar o programa, às 23h30, tem início 
a Mambo Golden Party - Festa de Salsa com o DJ argentino Pablo Bat e a estreia 
das coreografias de salsa dos grupos Karel Flores Portugal (foto) e Mambo Dancers.

Município e Grupos de Teatro de 
Amadores assinalam Dia Mundial do Teatro
A Câmara Municipal de Palme- la e os Grupos de Teatro 
de Amadores do concelho es- tão a promover as co-
memorações do Dia Mundial do Teatro, assinalado a 
27 de março, com uma pro- gramação diversificada 
apresentada ao longo do mês e que abrange todas as 
freguesias. O trabalho desen- volvido pelos parceiros 
locais está em destaque nas co- memorações, com o re-
gresso aos palcos das produções mais recentes, propostas 
para os diversos públicos, a par das criações de companhias 
profissionais. Entre 24 e 26 de março, a Federação Portuguesa de Teatro, 
o Teatro Sem Dono e o Município organizam o 18.º Fórum de Teatro Permanente, que dá 
particular atenção à formação. Com entrada livre ou valores simbólicos, este programa 
comemorativo constitui uma oportunidade para usufruir de oferta cultural de qualidade.

Programa completo em www.cm-palmela.pt.

Queima do Judas  
anima Centro Histórico
Palmela volta a queimar o Judas nas ruas do Centro 
Histórico no dia 15 de abril, cumprindo o ritual que 
tem contribuído para a promoção do trabalho dos 
grupos de teatro de amadores do concelho. 

O percurso inicia-se às 21h30, no Largo dos Lou-
reiros, e, à luz dos archotes, conduz o público até 
cada um dos Judas – bonecos de palha com recheio  
pirotécnico – onde as associações e os grupos locais 
de teatro dramatizam textos satíricos, que passam 
em revista o último ano. 

O desfile culmina no Largo de S. João, onde será 
lido o testamento da Câmara Municipal, seguindo-
-se animação musical e um espetáculo de fogo de  
artifício.

Este ritual de origens pagãs, relacionado com a ce-
lebração do equinócio da Primavera, foi recuperado 
em 1995 pela autarquia e está, hoje, integrado no 
Programa Municipal de Teatro.
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Juventude constrói  
programa para a toda a comunidade
Está a decorrer a 22.ª edição do “Março a Partir” – mês da juventude no 
concelho de Palmela, promovido pela Câmara Municipal de Palmela e pelas 
associações juvenis, grupos informais de jovens e entidades que desenvol-
vem trabalho com a juventude, no concelho. Com cerca de meia centena de 
propostas, promovidas por 37 entidades, nas cinco freguesias, o programa 
aposta em áreas como a música, o cinema, a dança, o teatro, o desporto, 
o voluntariado e as artes plásticas. O público jovem é o principal alvo, mas 
não só, deste projeto, que tem evoluído no sentido da intergeracionalidade 
e da valorização da aprendizagem associativa, assumindo-se, cada vez mais, 
como «escola de participação». A Paz é um dos temas em destaque na edi-
ção deste ano, sublinhando-se a realização, no dia 23 de março, às 15 horas, 
na Biblioteca de Palmela, de um encontro/debate promovido pelo Conselho 
Português para a Paz e Cooperação.

Consulte o programa do “Março a Partir” em www.cm-palmela.pt.

No dia 24 de março, Dia Nacional do Estudante, entre as 16h00 e as 
18h00, a Biblioteca Municipal de Palmela acolhe o Fórum Juventude, 
evento que aborda os 40 anos da Constituição da República Portuguesa 
a partir da perspetiva das/os jovens, refletindo sobre os percursos dos 
seus deveres, direitos, liberdades e garantias. Pretende-se sensibilizar 
esta faixa etária para a importância da Constituição, enquanto ferra-
menta fundamental na construção e consolidação da democracia. O jor-
nalista José Goulão, o Presidente da Assembleia Municipal de Almada, 
José Maia, e o animador de rádio Paulo Fernandes são os convidados da 
iniciativa, que integra um flashmob literário e conta com a participação 
especial de alunas/os na Escola Secundária de Pinhal Novo. Mais infor-
mação através do e-mail juventude@cm-palmela.pt.

Coube aos setubalenses Esfera a vitória na final do Warm 
Up “Março a Partir” – concurso de bandas amadoras de 
Palmela, realizada no dia 4 de março, no Espaço Contra-
Facção, em Pinhal Novo. O jovem projeto de rock progres-
sivo conquistou o público e o júri e obteve o primeiro lugar 
do concurso, cujas eliminatórias decorreram em fevereiro, 
numa iniciativa do Município de Palmela com associações 
juvenis do concelho. A noite, que contou com a atuação 
dos Alcoolémia, viu os Skyard, do Barreiro, classificarem-se 
em segundo lugar e Alexandre Silva & Os Impróprios, de 
Pinhal Novo, em terceiro - enquanto projeto do concelho 
melhor classificado, representará Palmela no Festival Liber-
dade. O Prémio Especial Escolha do Público foi atribuído 
aos Mundo Escuro, de Pinhal Novo. 

A promoção da música e a divulgação dos projetos que 
desenvolvem a sua atividade na região, nos mais diversos 
géneros musicais, são os principais objetivos do concurso.

Esfera vencem concurso de bandas amadoras do concelho de Palmela

Propostas divertidas  
para ocupar as férias da Páscoa!
Na interrupção letiva da Páscoa, as crianças e jovens do concelho 
encontram várias propostas para a ocupação dos tempos livres. A 
11 e 12 de abril, «Encontra o Ritmo» é a sugestão do Município, 
com uma visita ao Museu de Música Mecânica e uma oficina de 
percussão, com construção do instrumento. Inscrições: patrimo-
nio.cultural@cm-palmela.pt.

Nos dias 5, 6, 7, 10, 11 e 12 de abril, a Passos e Compassos, apoia-
da pelo Município, promove mais uma edição das Férias Culturais, 
projeto de educação pela arte e património cultural. Dança, mú-
sica, teatro, expressão plástica, cinema, património são as áreas 
a explorar, através de aulas, ateliês e visitas. No dia 15, o grupo 
participa, também, na Queima do Judas. Mais informações e re-
servas em http://ferias.passosecompassos.pt/ ou através do tele-
fone 212 336 630.

Para quem prefere o desporto, a Palmela Desporto E.M. desen-
volve as Férias Desportivas nos dias 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17 
e 18 de abril, na Piscina Municipal de Pinhal Novo e no Pavilhão 
Desportivo Municipal. Andebol, atividades rítmicas e expressivas, 
atletismo, badminton, basquetebol, caminhada, futebol/futsal, 
ginástica, jogos, jogos tradicionais, natação, orientação, ténis de 
mesa e voleibol são as atividades a desenvolver. Inscrições e in-
formações nas secretarias das Piscinas Municipais de Palmela e 
de Pinhal Novo.

Entre 10 e 14 de abril, a rede de Centros de Recursos para a  
Juventude do concelho dinamiza uma semana  intitulada “CRJ  
na Páscoa”, com participação gratuita. Mais informação em  
www.juventudeinteractiva.org.



2017  MARÇO - BOLETIM MUNICIPAL - PALMELA  15

O Pinhal Novo foi distinguido, no âmbito da 
Rede de Cidades e Vila de Excelência, com a 
Bandeira “Cidades de Excelência – Nível II”, 
pelas práticas inovadoras nos eixos da mobili-
dade e da regeneração urbana, na sequência 
dos trabalhos de qualificação da vila que o 
Município tem vindo a promover. A cerimónia 
de entrega da Bandeira decorreu no dia 7 de 
março, em Pinhal Novo, e contou, entre outras 
presenças, com Pedro Silva, do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, Álvaro Balseiro 
Amaro, Presidente da Câmara Municipal de Palmela e Adília Candeias, Vereadora da Câmara 
Municipal de Palmela. Na ocasião, foi possível visitar a Ligação Intermodal – Pinhal Novo 
Sul, obra recentemente concluída, que contribui para a intermodalidade e a adoção de 
novas formas de mobilidade, através de modos suaves, por parte da comunidade local.

Envelhecimento  
Saudável em colóquio 
nos 20 anos da Rede
A Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis (RPMS)  
celebra, em 2017, o seu 20.º aniversário. O Municí-
pio de Palmela integra o Conselho de Administração 
desta rede, composta por 29 municípios associa-
dos, que desenvolvem princípios e estratégias para 
a promoção da saúde e de ambientes saudáveis, 
fortalecendo o seu compromisso com a qualida-
de de vida das populações e o seu bem-estar. Para 
assinalar duas décadas de atividade, os municípios 
criaram um programa conjunto, a decorrer um pou-
co por todo o país, durante o ano. O programa é di-
versificado e contempla iniciativas de promoção da 
saúde, seminários, palestras, encontros, workshops,  
caminhadas, atividades desportivas e de animação. 

No âmbito deste programa, o Auditório Municipal de 
Pinhal Novo acolhe, no dia 30 de março, às 14h00,  
o colóquio “Atividade física ao longo da vida: envelhe-
cimento saudável”, promovido pelo Município e IPSS 
com intervenção na área da pessoa idosa. O papel dos 
municípios na promoção de comunidades saudáveis 
e a relação entre atividade física e saúde são os prin-
cipais tópicos a debater. Informações e inscrições 
através do e-mail deis.geral@cm-palmela.pt ou do  
telefone 212 336 606.

A RPMS é uma Associação de Municípios que tem, 
como objetivo estratégico, promover localmente 
o projeto Cidades Saudáveis da Organização Mun-
dial de Saúde, tendo por base o conceito de Saúde 
para Todos, enquadrado nas novas abordagens à 
Saúde Pública. 

A Câmara Municipal de Palmela, através da sua Academia de Proteção Civil, con-
tinua a apostar na divulgação de informação relevante para o desenvolvimento 
da cultura de segurança junto da comunidade, nomeadamente, através da ado-
ção de comportamentos preventivos e da minimização de situações de risco. Ao 
longo do ano, têm continuidade as ações de formação e de sensibilização dirigi-
das, com particular atenção, à comunidade educativa, ao movimento associativo 
e às instituições particulares de solidariedade social, e entre janeiro e fevereiro, 
realizaram-se ações nas áreas das noções básicas de primeiros socorros e manu-
seamento de extintores, que abrangeram cerca de uma centena de participantes.

Município oferece formação à comunidade em todas as freguesias
Encontram-se abertas as inscrições para o primeiro semestre de 2017, no âmbito do Plano de Formação para a Comunidade, promovido 
pela Câmara Municipal 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). 

O calendário deste primeiro semestre integra, entre outras, formações de segurança no trabalho, gestão de stress e conflitos, língua 
inglesa (relações laborais), noções básicas e informática, segurança e saúde no trabalho agrícola, atendimento (técnicas de comunica-
ção), receção hoteleira (actividades técnico/administrativas, segurança e serviço de noite). Mais informações/inscrições: bibliotecas@
cm-palmela.pt ou tlf. 212 336 632.

Academia de Proteção Civil forma comunidade

Pinhal Novo  
distinguido por aposta na mobilidade

Palmela ganha Espaço Verde Aventura 
aberto à comunidade
Um novo espaço ao ar livre, com circuito 
e equipamentos para a realização de des-
portos radicais, vai nascer em Palmela, na 
zona da Quinta Tomé Dias, em Miraventos. 
A cedência do terreno pelo Município de 
Palmela à Associação de Educação e Inser-
ção de Jovens “Questão de Equilíbrio” foi 
formalizada no dia 8 de fevereiro, com a 
assinatura do Contrato de Comodato, e a 
primeira pedra será lançada a 22 de março.

Designado EVA Palmela – Espaço Verde 
Aventura, este projeto será implantado 
num terreno com uma área de 11.270 me-
tros quadrados, onde a associação preten-
de dar vida a «um sonho antigo», como 
confessou a Presidente da Direção, Paula 
Martinez, que se mostrou muito satisfei-
ta por esta oportunidade de crescimento 
da associação, «em prol da comunidade». 
Para o Presidente do Município, é «um pri-

vilégio ter, no concelho de Palmela, respos-
tas especializadas, de dimensão regional». 
Lembrando que o papel da autarquia não é 
apenas fazer mas, também, facilitar, Álvaro 
Balseiro Amaro considera que esta respos-
ta social «é muito inovadora e pode trazer 
resultados bastante positivos». 

O projeto vai dar prioridade às escolas 
do concelho e privilegiar a intervenção 
junto de alunas/os que apresentem com-
portamentos sociais problemáticos, atra-
vés de atividades culturais e recreativas 
de apoio à descoberta das suas aptidões 
e interesses vocacionais, bem como de 
pessoas portadoras de necessidades es-
peciais ou associações representantes, 
nomeadamente, a ASBIHP – Associação 
“Spina Bifida e Hidrocefalia” de Portugal. 
No entanto, o espaço estará, também, ao 
dispor da população.
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Agenda Desporto de março a abril
11 de março | 09h00
Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo
I Jornadas da Juventude da Associação  
Distrital de Judo de Setúbal e Grupovarius

11 de março | 15h30
Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo
Torneio de Judo do Concelho de Palmela  
“Open de Juvenis”

18 de março | 09h00
Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo
II PinhalNovoGym

25 e 26 de março | 10h00
Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo
2ª Edição da Copa Buffalo Jiu-Jitsu

29 de março a 4 de abril 
Escolas Básicas e Secundárias do Concelho  
de Palmela
Jogos Desportivos Escolares  
– 1º período da Fase Inter-escolas 

1 de abril | 15h00
Palmela
Taça de Portugal em Cadetes

1 de abril | 09h00 – 18h00
Jornada de Basquetebol com Desporto Escolar
Concentração de Minibasquetebol Sub-12

8 de abril | 14h00
Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo 
Concentração de Minibasquetebol Sub-10

22 de abril | 10h00
Palmela 
Atividade Aberta de Zumba

22 de abril | 14h00
Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo
VIII Encontro de Ginástica de Grupo

23 de abril | 10h00 
Pinhal Novo
Atividade Aberta de Zumba

25 de abril | 09h30
Pinhal Novo
Pinhal Novo Novo Correr a Liberdade 1974 m

30 de abril | 09h00
Pinhal Novo – Arrábida – Pinhal Novo
11.ª BTT Pinhal Novo/Arrábida

18 de março | 09h30
Parque Natural da Arrábida
Caminhada Desportiva e BTT  
com o Desporto Escolar

26 de março | 09h00
Parque Natural da Arrábida
Caminhada Desportiva “Dia Mundial da Floresta”

8 de abril | 17h30
Piscina Municipal de Pinhal Novo 
HIDROSAÚDE – Aula aberta de Hidroginástica

9 de abril | 09h00
Palmela
Caminhada Desportiva  
“De Palmela à Serra do Louro”

Palmela  
recebeu  
ciclismo  
de elite
O ciclismo voltou a estar 
em destaque em Palme-
la no fim de semana de 4 
e 5 de março, com a re-
alização de duas provas 
de grande qualidade: a 
3.ª edição da Granfondo 
da Arrábida e a estreia 
da Clássica da Arrábida. 
Prova do calendário da 
União Ciclista Interna-
cional, a Clássica contou 
com a participação de 

todas as equipas portuguesas continentais e de equipas, e de várias equipas internacionais, 
nomeadamente, de Espanha, Estados Unidos da América, Bolívia, Noruega e Rússia. 

A vitória coube a Amaro Antunes (W52 – FC Porto) e Sérgio Paulinho ficou em 2.º lugar, con-
tribuindo para a vitória coletiva da Efapel. Com grande impacto mediático, a prova partiu de 
Setúbal e percorreu a região da Arrábida, para terminar no Castelo de Palmela. Na véspera, a 
Granfondo reuniu mais de meio milhar de ciclistas amadoras/es de todo o país e de Espanha, 
Inglaterra, Irlanda e Brasil. 

A parceria entre os Municípios de Palmela, Sesimbra e Setúbal, a Federação Portuguesa de 
Ciclismo e a Lima&Limão Cycling Services aposta na promoção do potencial da Arrábida 
para a prática da modalidade, posicionando-a dentro dos grandes circuitos internacionais. 

Pinhal Novo  
Night Run com  
inscrições abertas
A 1.ª edição do Pinhal Novo Night Run, 
prova desportiva de  atletismo promovida 
pela Câmara Municipal de Palmela, Palmela  
Desporto E.M., Junta de Freguesia de  
Pinhal Novo e Associação Académica  
Pinhalnovense, decorre no dia 1 de julho, 
às 21h30, em Pinhal Novo. Esta iniciativa, 
que conta com o apoio da Associação de 
Atletismo de Setúbal, do Moto Clube do 
Pinhal Novo e da Xistarca, integra uma 
corrida de oito quilómetros e uma cami-
nhada de quatro quilómetros, num per-
curso com partida junto à Escola Básica 
Alberto Valente (Rua do Factor).

Inscrições online em http://xistarca.pt. 
Para a corrida, o primeiro prazo de inscri-
ção termina no dia 16 de junho (8 euros) e 
o segundo, no dia 28 (10 euros). A data li-
mite para inscrição na caminhada (4 euros) 
é dia 28 de junho. As/os participantes rece-
berão uma t-shirt, medalha, brindes vários 
e troféus para os três primeiros lugares.

Palmela  
Desporto 
tem novo 
Presidente

A cerimónia de to-
mada de posse do 

novo Presidente do Con-
selho de Gestão da Palmela 

Desporto E.M., José Barreto, decorreu 
no dia 15 de fevereiro, no Auditório  
Municipal de Pinhal Novo, com as pre-
senças do Presidente da Câmara Muni-
cipal de Palmela, Álvaro Balseiro Amaro, 
do Vereador do pelouro do desporto e 
Presidente da Mesa da Assembleia Ge-
ral, Luís Miguel Calha, trabalhadoras/es 
da empresa e representantes de entida-
des convidadas.

José Barreto agradeceu a confiança 
depositada pela administração munici-
pal e reafirmou a intenção de fazer da 
Palmela Desporto «uma empresa local 
exemplar, uma referência nacional de 
serviço público municipal de desporto 
pela qualidade dos serviços prestados 
à comunidade», contribuindo de for-
ma ativa para a prossecução da política  
desportiva do Município. 
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APOIOS FINANCEIROS ATRIBUÍDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA NO 2.º SEMESTRE DE 2016
(Art.º 4.º da Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto, com alteração prevista no art.º 4.º da Lei n.º 13/2014, de 14 de março)

Designação
 
A.T.A. - Ação Teatral Artimanha

AAJONG - Associação de Amigos Juntos pela 
Orquestra Nova de Guitarras

Agrupamento de Escolas de Palmela

Agrupamento de Escolas de Palmela

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos 

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos 

Agrupamento de Escolas José Saramago

Agrupamento de Escolas José Saramago

Agrupamento de Escolas José Saramago

AIRP - Associação dos Idosos e Reformados 
da Freguesia de Poceirão

APPACDM de Setúbal - Associação Portuguesa 
de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental

ARCOLSA - Associação Regional de Criadores 
de Ovinos Leiteiros da Serra da Arrábida

Associação Académica Pinhalnovense 

Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal

Associação da Rota de Vinhos da Península 
de Setúbal / Costa Azul

Associação das Festas de Palmela

Associação das Festas de Quinta do Anjo

Associação de Convívio para Idosos de Cabanas

Associação de Convívio para Idosos de Cabanas

Associação de Idosos de Palmela

Associação de Moradores da Quinta da Marquesa

Associação de Moradores e Proprietários do 
Bairro da Cascalheira

Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da Escola Básica Zeca Afonso

Montante  pago no 
2.º semestre 2016

 
625,00 €

600,00 €

24.700,00 €

10.288,00 €

30.875,00 €

12.368,00 €

11.700,00 €

2.776,00 €

6.000,00 €

775,20 €

500,00 €

2.500,00 €

750,00 €

2.100,00 €

16.000,00 €

25.100,00 €

3.300,00 €

1.500,00 €

775,20 €

775,20 €

220,00 €

500,00 €

19.969,57 €

Finalidade
 
No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - obras 
de conservação

No âmbito da formação musical

Ação social escolar - auxílios económicos

Funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino do concelho 
2016/2017

Ação social escolar - auxílios económicos

Funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino do concelho 
2016/2017

Ação social escolar - auxílios económicos

Funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino do concelho 
2016/2017(1)

Comparticipação das despesas de funcionamento do edifício do 1.º ciclo 
do ensino básico da EB José Saramago (1) 

Programa Municipal “Viver Melhor, Viver com Autonomia” 

Comparticipação nas despesas do Festival ExpressArte 

Proporcionar o contacto com um Património Cultural marcante na sua história 
(2) 

No âmbito do Programa de Desenvolvimento do Atletismo

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo

Promover o Moscatel de Setúbal, ex-líbris da região e associá-lo à oferta turística 
e enoturística de Palmela dinamizando a economia local, através da realização 
da 3.ª edição do Festival do Moscatel, dias 3 e 4 de dezembro de 2016

Realização das festas locais enquanto evento comunitário (2.ª tranche)

Realização da 260.ª edição da Festa de Todos os Santos

Comparticipar nas despesas com a atividade da Associação

Programa Municipal “Viver Melhor, Viver com Autonomia”

Programa Municipal “Viver Melhor, Viver com Autonomia”

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - apoio 
às obras de conservação

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - aquisição 
de equipamento

Atividades de animação socioeducativa da educação pré-escolar (3)



Designação

Associação de Pais e Encarregados de Educação 
e Amigos da Escola Básica Aires

Associação de Reformados, Pensionistas 
e Idosos do Bairro Alentejano - ARPIBA

Associação Humanitária de Bombeiros Mistos 
de Águas de Moura   

Associação Humanitária de Bombeiros Mistos 
de Águas de Moura   

Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Palmela  

Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Palmela  

Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Palmela  

Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Pinhal Novo   

Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Pinhal Novo   

Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Pinhal Novo   

Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Pinhal Novo   

Associação Juvenil do Centro de Ocupação 
Infantil (AJCOI)

Banco Alimentar contra a Fome da Península 
de Setúbal

Bardoada - O Grupo do Sarrafo

Casa do Povo de Palmela - Centro Social 
de Lagameças

Centro Jovem Tejo

Centro Social de Quinta do Anjo

Centro Social e Paroquial de Pinhal Novo

Conselho Português para a Paz e Cooperação

Cooperativa de Produção Artística Teatro 
Animação “O Bando”

Eduardo Machado de Sousa

FIAR - Associação Popular

Fundação COI

Grupo Coral Ausentes do Alentejo

Grupo Desportivo da Volta da Pedra

Grupo Desportivo de Rio Frio

Grupo Desportivo Estrelas de Algeruz

Grupo Desportivo Valdera

Palmela Desporto, Empresa Local de Promoção 
do Desporto e Saúde e Qualidade de Vida, E.M., 
Unipessoal, Lda.

Passos e Compassos – Associação para a 
Divulgação e Desenvolvimento das Artes

Montante  pago no 
2.º semestre 2016

13.996,44 €

2.850,00 €

56.433,98 €

1.500,00 €

16.479,00 €

56.433,98 €

1.500,00 €

56.433,98 €

1.500,00 €

2.500,00 €

28.000,00 €

476,50 €

2.500,00 €

1.500,00 €

775,20 €

1.500,00 €

775,20 €

775,20 €

1.000,00 €

6.250,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

2.500,00 €

1.500,00 €

1.137,50 €

3.000,00 €

3.500,00 €

3.000,00 €

300.000,00 €

5.750,00 €

Finalidade

Atividades de animação socioeducativa da educação pré-escolar (3)

Construção de equipamento social (4)

Funcionamento dos grupos de bombeiros permanentes 24h/dia

Formação

Comparticipação municipal na requalificação dos respetivos quartéis, 
no montante corresponde a 5% do valor das candidaturas apresentadas 
ao POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso 
dos Recursos

Funcionamento dos grupos de bombeiros permanentes 24h/dia

Formação

Funcionamento dos grupos de bombeiros permanentes 24h/dia

Formação

Comemorações do Dia Municipal do Bombeiro 2016

Comparticipação municipal na requalificação dos respetivos quartéis, no 
montante corresponde a 5% do valor das candidaturas apresentadas ao POSEUR 
– Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - obras 
de conservação

Comparticipar nas despesas com o funcionamento desta IPSS

Atividades teatrais

Programa Municipal “Viver Melhor, Viver com Autonomia”

Comparticipar nas despesas decorrentes da Comunidade Terapêutica 
desta Associação

Programa Municipal “Viver Melhor, Viver com Autonomia”

Programa Municipal “Viver Melhor, Viver com Autonomia”

Promoção de ações de “Educação para a Paz”

Desenvolvimento cultural no Concelho de Palmela

No âmbito do Regulamento do Programa de Financiamento Municipal 
de Obras de Conservação – FIMOC (5)

Organização do Festival Internacional de Artes de Rua em Palmela

Proporcionar o contacto com um Património Cultural marcante na sua história (2)

Atividades teatrais

Contrato Programa de desenvolvimento desportivo - realização de obras 
de conservação (6)

Obras de recuperação da sede 

No âmbito da promoção e desenvolvimento da Dança Desportiva

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo

Gestão dos equipamentos desportivos entre a Câmara Municipal de Palmela 
e a Palmela Desporto - ano 2016 (7)

Promoção da Dança no Concelho de Palmela



Designação

PIA - Projectos de Intervenção Artística CRL

Quintajense Futebol Clube

Quintajense Futebol Clube

Santa Casa da Misericórdia de Palmela

Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores 
do Município de Palmela

Sociedade Columbófila de Pinhal Novo

Sociedade Filarmónica Humanitária

Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”

Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”

Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”

Sociedade Filarmónica União Agrícola

Sociedade Filarmónica União Agrícola

Sociedade Instrução Musical

Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do 
Bairro Alentejano

União Desportiva da Palhota

União Desportiva da Palhota

União Social Sol Crescente da Marateca

Montante  pago no 
2.º semestre 2016

880,50 €

500,00 €

2.250,00 €

775,20 €

60.000,00 €

1.410,00 €

1.100,00 €

25.000,00 €

1.100,00 €

3.000,00 €

5.000,00 €

1.100,00 €

1.100,00 €

500,00 €

1.695,50 €

2.000,00 €

775,20 €

Fundamento legal:

Alínea u) do n.º1, do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

À exceção de

(1) Alínea ee) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

(2) Art.º 64.º, n.º 2, alínea m), da Lei 169/99, de 18 de setembro

(3) Alínea b), do n.º 4, do art.º 64.º e do art.º 67.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro

(4) Alíneas o) e u) do n.º 1, do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

(5) Artigos 53.º, n.º 1 alínea q), n.º 2 alínea a) e n.º 3 alínea b), 64.º n.º 2 alínea m), n.º 4 alínea b), n.º 6 alínea a) e n.º 7 alínea d) da Lei 
n.º 169/99 de 18 de Setembro

(6) Alínea f), do n.º 2, do artigo 23.º, da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, artigos 6.º, 46.º e 47.º, todos 
da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, bem como o DL n.º 273/2009, de 1 de outubro

(7) Artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto

(8) Alínea p), do n.º 1, do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

Finalidade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - obras 
de conservação

No âmbito do Programa de Desenvolvimento do Atletismo (6)

Contrato Programa de desenvolvimento desportivo - realização de obras 
de conservação (6)

Programa Municipal “Viver Melhor, Viver com Autonomia”

Desenvolvimento de atividades culturais e recreativas e concessão 
de benefícios sociais (8)

Comparticipação de projeto de construção da sede social

Funcionamento das escolas de música

Obra de cobertura do edifício sede

Funcionamento das escolas de música

Apoio à realização do Festival Internacional de Música “Palmela Terra 
de Cultura”

Protocolo de Cooperação no âmbito do Programa de Desenvolvimento 
da Ginástica

Funcionamento das escolas de música

Funcionamento das escolas de música

Contrato Programa de Desenvolvimento do Atletismo (6)

Contrato Programa de desenvolvimento desportivo - realização de obras 
de conservação (6)

No âmbito da promoção e desenvolvimento da Dança Desportiva (6)

Programa Municipal “Viver Melhor, Viver com Autonomia”




