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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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VIATURA DE ATENDIMENTO MUNICIPAL
com reconhecimento europeu  
A Viatura de Atendimento Municipal 
(Balcão Único/ 1.ª Loja Móvel do Cidadão) 
obteve o reconhecimento europeu de 
Boas Práticas, ao nível da governação e 
do desenvolvimento local, com Palmela 
a integrar o primeiro conjunto de 97 
cidades europeias distinguidas com esta 
marca. A distinção surge na sequência da 
candidatura do Município ao programa 
URBACT III aprovada no dia 5 de junho.
A primeira VAM/Loja Móvel do Cidadão 
do país circula por todas as freguesias do concelho, com especial atenção nas áreas rurais, 
o que permite às/aos munícipes com maiores dificuldades de deslocação, resolver os 
assuntos da competência do Município e de alguns organismos da administração central, 
junto dos seus locais de residência.
A viatura foi desenvolvida numa parceria entre a Câmara Municipal, a AutoVision (grupo 
AutoEuropa) e o CEIIA – Centro para a Excelência e Inovação para a Indústria Automóvel, 
com base na adaptação de uma carrinha Volkswagen Sharan, de forma a incluir um 
escritório móvel, com o equipamento necessário à realização de atendimento à população.

Palmela celebrou DIA DA TERRA PALESTINA

A plantação de uma oliveira e 
o descerramento de uma placa 
alusiva, junto à Rotunda do 
Ovelheiro, em Quinta do Anjo, 
no dia 30 de março, assinalaram, 
de forma simbólica, o Dia da 
Terra Palestina, que simboliza 
a luta do povo palestino pelo 
direito aos seus lares, às suas 
terras de cultivo e à sua Pátria. 
Esta iniciativa, que integrou, 
também, a pintura de um mural 
e uma visita à exposição “Gaza 

2014 – Testemunho de uma Agressão” no CRJ de Quinta do Anjo, contou com a presença do 
Conselheiro da Missão Diplomática Palestiniana, Fadi Alzaben, do Vice-Presidente do Movimento 
pelos Direitos do Povo Palestino, Adel Sidarus, e de João Barreiros, do Departamento Internacional 
da CGTP-IN, bem como de um grupo de alunas/os do Colégio Islâmico de Palmela.

Empresas que investem 
na comunidade 

A Imeguisa é uma empresa global, especializada em Intralogística, com fábricas e armazéns 
distribuídos por vários países, com o objetivo de estar mais perto dos clientes. Nascida em 
Espanha, em 1958, como Indústrias Metálicas de Guipúzcoa, S.A., foi pioneira na introdução 
de sistema de estantes sem parafusos. A implantação no nosso país aconteceu na década 
de 90, com a criação da Imeguisa Portugal – Indústrias Metálicas Reunidas, S.A., empre-
sa independente da sede central, que se tornou na unidade de maior crescimento dentro 
do grupo, especializando-se na oferta personalizada de equipamentos para Intralogística, 
com o desenvolvimento de soluções à medida das necessidades de cada cliente nas áreas 
dos sistemas de transporte, manipulação e acondicionamento, armazenagem e mobiliário 
industrial. A Imeguisa transferiu-se para o concelho de Palmela em 2000 e trabalha, em 
particular, com a indústria automóvel, potenciando o aumento de produtividade das/os 
clientes. Nos últimos anos, continua a apostar na investigação e desenvolvimento de novos 
produtos, sendo detentora de várias patentes mundiais e procurando antecipar tendências 
de mercado. A sua expansão para o continente americano e Norte da Europa, com clientes 
fortes em países como Suécia, Marrocos ou Argentina, levou, também, à criação da Ime-
guisa México, empresa com maioria de capital da Imeguisa (Portugal) e parte integrante do 
Grupo.
Empresa “Mecenas de Palmela”, colaborando com o Município na prossecução de vários 
projetos, a Imeguisa conta com 19 colaboradoras/es, tem uma faturação de 1,6 milhões de 
euros, com crescimento de 5% ao ano, e é PME Líder desde 2013.
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O Presidente da Câmara

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

Desde a chegada da. primavera, o concelho de Palmela 
encetou mais um ciclo de trabalho muito produtivo que 
nos oferece ricos e abundantes frutos. 

Em Abril tivemos muitos. e bons motivos para festejar. 
o desenvolvimento do território por via da ação do Poder 
Local Democrático, de grande proximidade e ligação às 
populações, que intervêm e ajudam a definir prioridades 
para a sua rua, a sua freguesia, o seu concelho. Realizámos 
mais um conjunto de reuniões públicas no âmbito do projeto 
“Eu Participo!”, que permitiu recensear necessidades e 
propostas de intervenção através de uma cidadania mais 
completa e responsável. Demos também continuidade 
e aprofundamento às Semanas das Freguesias, com 
trabalho de proximidade em todo o concelho. É a Marca 
da Participação num Território que discute e concretiza 
compromissos!

Este período ficou, também, inevitavelmente marcado pela 
contratualização de investimentos estruturantes, com a 
natural pressão para conseguirmos garantir a execução 
deste conjunto de intervenções estratégicas. O contrato de 
financiamento da Ribeira da Salgueirinha – um investimento 
que há muitos anos temos vindo a reivindicar – sucede-se 
ao Centro de Saúde Pinhal Novo Sul, ou à consolidação das 
encostas 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 empreitadas de 
requalificação e ampliação de estabelecimentos de ensino 
já com candidaturas aprovadas no valor de vários milhões 
de euros. A requalificação da rede viária é outra aposta 
forte, com novos asfaltamentos 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 Ciclovia 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 necessidades aí sentidas. 
No início do verão regressa a vontade de ocupar a rua e o 
nosso calendário encontra-se agora ainda mais recheado 
de realizações e de eventos de referência, em torno dos 
nossos produtos de excelência, das festividades e realizações 
identitárias de cada freguesia, fatores de atratividade de 
novos públicos e de divulgação do que de melhor temos para 
oferecer. 
O Concelho de Palmela é, de facto, um território rico em 
Desafios, Trabalho e Celebrações, que merece ser vivido com 
cidadania ativa. Participe!

“EU PARTICIPO!” recebeu 243 inquéritos

Ao longo do mês de abril, o Município de Palmela realizou um conjunto de reuniões 
com a população, em cada uma das freguesias, e com as equipas municipais, no 
âmbito do projeto de participação cidadã “Eu Participo!”. Além das intervenções 
presenciais, foi possível recolher um largo número de inquéritos, quer em papel, 
quer por via digital. Questões de gestão corrente, áreas prioritárias de investimento 
e propostas concretas de obras e projetos estão agora a ser recenseadas e serão 
analisadas numa nova ronda de encontros públicos, a decorrer após a tomada de 
posse dos novos órgãos autárquicos. Este contributo será determinante para a 
definição das Grandes Opções do Plano 2018-2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016
Aumento do investimento e reforço das Funções Sociais

A Prestação de Contas de 2016 da Câmara Municipal de Palmela dá conta de um 
ano de atividade intensa, que reforçou o posicionamento do concelho de Palmela 
como espaço de desenvolvimento cultural, económico e turístico, no contexto 
da Área Metropolitana de Lisboa e da Península de Setúbal, sem comprometer 
o rigor económico e financeiro da organização, que continua a demonstrar 
estabilidade e saúde financeira e grande capacidade de concretização. Neste 
período, o investimento cresceu 40,1%, as Grandes Opções do Plano situaram-
se nos 22,2 milhões de euros (mais de metade do valor da despesa global) e a 
despesa corrente foi a mais baixa dos últimos quatro anos. Por outro lado, as 
receitas arrecadadas (40,5 milhões de euros, execução de 96,8%.) correspondem 
ao segundo valor mais baixo do quadriénio 2013-2016. As receitas relacionadas 
com a atividade económica mantiveram a tendência negativa iniciada em 2008, 
refletindo as dificuldades económicas e financeiras que populações e empresas 
ainda continuam a sentir. O Município baixou a taxa de IMI e as taxas de ocupação 
do subsolo e manteve diversos incentivos fiscais para a atividade económica, 
medidas que, apesar de concorrerem para a diminuição da receita, são assumidas 
pelo Município como parte integrante da sua estratégia de desenvolvimento 
do território. No âmbito da despesa, a execução foi de 87,9% (41,3 milhões de 
euros – mais 2,8% do que em 2015) e tal como nos anos anteriores, o Município 
terminou 2016 sem qualquer valor de faturas em atraso, restando 2,2 milhões 
de euros relativos à dívida contratualizada com a Águas de Lisboa e Vale do Tejo. 
O trabalho municipal, durante o ano de 2016, foi marcado pelo reforço, 
renovação e requalificação das infraestruturas e equipamentos municipais e a 
projeção e início de grandes investimentos estruturantes para qualificação do 
espaço público, valorização ambiental e do parque escolar, através da captação 
de fundos comunitários para o território. É o caso de intervenções de grande 
envergadura, como a consolidação das encostas do Castelo de Palmela, a 
regularização da Ribeira da Salgueirinha, a construção da Unidade de Saúde de 
Pinhal Novo – Sul ou a requalificação e ampliação de várias escolas básicas – Águas 
de Moura, Cabanas, Aires, António Matos Fortuna (Quinta do Anjo) e Palmela 
2. Também a mobilidade e as acessibilidades têm ocupado especial atenção, 
com o desenvolvimento de projetos, como o HUB 10 – Plataforma Humanizada 
de Conexão Territorial ou o CICLOP7 – Rede Ciclável da Península de Setúbal, 
iniciativas intermunicipais que vão contribuir para mudanças significativas na 
rede viária e ciclável do concelho.
Saiba mais sobre a Prestação de Contas 2016 e a atividade municipal em:
boletimmunicipalpalmela.blogspot.com.
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                      A Rua da Escola, nos Olhos de Água, está a ser pavimentada 

                      Em conclusão a impermeabilização de terraços e tratamento e restauro das paredes da Casa Capelo, no castelo de Palmela, onde o Município pretende sediar o Museu Municipal 

                      A pavimentação da Rua Joaquim Gomes Romão, na Agualva, está a iniciar-se

                      Concluída a empreitada de execução da rede de drenagem pluvial e pavimentação na Rua António Pereira Amaro, junto ao Mercado Municipal de Cabanas

                      Arranjo de espaços exteriores na Urbanização da Cascalheira e da Quinta de Matos, em Pinhal Novo, em curso

                      Concluídas intervenções nas ruas Ary dos Santos, Luís de Camões e S. Francisco Xavier, em Pinhal Novo

                      A empreitada de arruamentos e arranjos exteriores da Terra do Pão, em Palmela, está a decorrer

                      A empreitada de execução de calçadas abrange vários pontos do concelho

                      Concluído, também, um conjunto de pavimentações na urbanização Nova Alcaide (na foto), e nas Pegarias, Palmela 

                     Pavimentação da Rua dos Leandros, em Lagoa do Calvo adjudicada

                      O Município tem em curso a pavimentação de mais um troço da EM 533, à entrada da aldeia do Poceirão

                      A EB1/JI de Aires já está a ser ampliada     
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OBRA EM CURSO em todas as freguesias!
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CANDIDATURAS A FUNDOS COMUNITÁRIOS 

Município canaliza fundos comunitários para o DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO
Num momento em que o Portugal 2020, atual quadro comunitário, está, ainda, longe do seu término, o Município de Palmela tem cerca de 
duas dezenas de candidaturas entregues, 14 aprovadas e várias com obra em curso. Até ao final do ano, serão submetidas outras 17 e contamos 
ampliar o leque de aprovações. No total, são muitos milhares de euros de fundos comunitários que, através de trabalho técnico competente 
e de capacidade de investimento e concretização, o Município tem conseguido captar para aplicar na requalificação e desenvolvimento do 
território, em áreas tão diversificadas como a educação, o património, a mobilidade, o espaço público ou eficiência energética.

Candidaturas submetidas e aprovadas entre janeiro de 2014 e junho de 2017

DESIGNAÇÃO DA OPERAÇÃO DATA DE APROVAÇÃO INVESTIMENTO 
GLOBAL

COFINANCIAMENTO 
(% /€)

Regularização da Ribeira da Salgueirinha – Troço do Pinhal Novo 22-11-2014 2.244.800,00 € 85% 1.908.080,00 €

Intervenção de natureza estrutural para evitar derrocadas nas Encostas do castelo de 
Palmela 29-06-2016 2.800.000,00 € 85% 2.380.000,00 € 

ALMENARA Palmela 11-11-2016    308.390,16 € 50%    154.195,08 € 

Ampliação e Requalificação da EB Aires 30-11-2016    500.000,00 € 47%    250.000,00 € 

Ampliação e Requalificação da EB Águas de Moura 1 07-02-2017    540.004,00 € 39%    270.002,00 € 

Ampliação e Requalificação da EB António Matos Fortuna 07-02-2017    677.354,40 € 49%    338.677,20 € 

Ampliação e Requalificação da EB de Cabanas 07-02-2017    379.850,00 € 44%    189.925,00 € 

PRARRÁBIDA - Espaços de lazer e bem-estar 10-01-2017      50.000,00 € 50%      25.000,00 € 

PRARRÁBIDA - Valorização de sítios arqueológicos (Grutas da Quinta do Anjo e Alto da 
Queimada) 10-01-2017      80.000,00 € 50%      40.000,00 € 

M3. Ligação intermodal Pinhal Novo Sul 29-11-2016    172.037,61 € 50%      86.018,81 € 

Unidade de Saúde Familiar (USF) do Pinhal Novo 10-01-2017 1.275.000,00 € 43%    550.975,00 € 

R7. Requalificação da Rua Serpa Pinto 03-03-2017    300.000,00 € 50%    150.000,00 € 

C7. Requalificação do edifício sede da ACR de Fernando Pó 05-06-2017 178.675,36 € 50% 89.337,68 €

R5. Requalificação do Salão Nobre dos Paços de Concelho (a aguardar) 457.443,67 €  31% 141.279,79 €  

M4. Soluções de transporte flexível em território periurbano 05-06-2017 141.536,00 €   50%  70.768,00 €  

M1. CICLOP7 - Rede clicável da Península de Setúbal - Concelho de Palmela (Pinhal 
Novo - 2.ª fase) (a aguardar) 350.000,00 €   50% 175.000,00 €  

M2. HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial - Concelho de Palmela (1ª 
fase – Troço Norte da Estrada dos 4 Castelos) (a aguardar) 613.559,91 € 50% 306.834,96 €

PRARRÁBIDA – Janela da Arrábida – Palmela  (a aguardar) 620.000,00 €  50% 310.000,00 €

R6. Requalificação do antigo edifício da GNR (Reservas Arqueológicas Municipais) (a aguardar) 220.000,00 €  50% 110.000,00 €   

DESIGNAÇÃO DA OPERAÇÃO APROVAÇÃO PREVISTA INVESTIMENTO 
GLOBAL

COFINANCIAMENTO 
(% /€)

Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar de Palmela Setembro de 2017 400.000,00 €  50% 200.000,00 €  

PRARRÁBIDA – CAFA – Castelo de Palmela Setembro de 2017 303.605,28 € 50% 151.802,64 €

C4. Requalificação da baixa e zona comercial de Águas de Moura e ligação EN5 Setembro de 2017 112.000,00 € 50% 56.000,00 €

C2. Requalificação do antigo Polidesportivo de Poceirão Setembro de 2017 329.944,00 €  50% 164.997,00 € 

M5. Ligação do largo adjacente à Rua Infante D. Henrique (antigo largo da Mitra) à 
zona central de Pinhal Novo Setembro de 2017 200.000,00 €  50% 100.000,00 € 

C3. Requalificação do Centro Comunitário de Águas de Moura Outubro de 2017 500.000,00 €  50% 250.000,00 € 

C7. Requalificação de espaços públicos e arranjos exteriores em Fernando Pó Outubro de 2017 151.792,00 € 50%   75.896,00 € 

C1.Requalificação do Monte Francisquinho em Pinhal Novo Outubro de 2017 700.000,00 € 50% 350.000,00 € 

R3. Requalificação do antigo edifício PAL Outubro de 2017 200.000,00 €  50%   100.000,00 €  

R2. Requalificação da Capela de S. João Baptista Novembro de 2017 220.000,00 €  50% 110.000,00 € 

Cineteatro de S. João - Apoio à eficiência energética Dezembro de 2017 220.000,00 € 50% 110.000,00 € 

Castelo de Palmela Acessível Dezembro de 2017 200.000,00 € 90% 180.000,00 € 

Wi-Fi no centro histórico de Palmela Dezembro de 2017 50.000,00 € 90% 45.000,00 € 

C6. Requalificação da antiga Escola Primária de Fernando Pó Fevereiro de 2018 200.000,00 €  50%   100.000,00  

M2. HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial - Concelho de Palmela 
(2.ª fase – Troços Nascente e Sul Estrada dos 4 Castelos) Fevereiro de 2018 744.811,99 € 50% 372.406,00 € 

Requalificação da Alameda 25 de abril e Largo do Chafariz D. Maria I Fevereiro de 2018 200.000,00 € 50% 100.000,00 € 

M1. CICLOP7 - Rede clicável da Península de Setúbal - Concelho de Palmela – Vários troços Fevereiro de 2018 1.050.000,00 € 50% 525.000,00 €

Candidaturas em elaboração a submeter até 31 de dezembro de 2017
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Comemorações encerram com HOMENAGENS E MAIS APOIOS

Confiança na dedicação e profissionalismo dos corpos de bombeiras/os do concelho, que 
estão entre os melhores do país, foi a chave da mensagem deixada pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Palmela na sessão solene de homenagem que, no dia 28 de maio, encerrou um 
mês de comemorações do Dia Municipal do Bombeiro. Além da atribuição das Medalhas de 
Comportamento Exemplar, a sessão, realizada no Cine-teatro S. João, em Palmela, integrou 
a assinatura da adenda ao Protocolo de Apoio ao Funcionamento dos Grupos de Bombeiros 
Permanentes (ver abaixo) e do Contrato Programa de cooperação técnica e financeira com 
a Associação de Bombeiros de Palmela. Ao longo do mês de maio, foram muitas as ações 
realizadas, sempre com o envolvimento da comunidade – ações de sensibilização e formação, 
simulacros de sismo e de incêndio em escolas e no Centro Histórico de Palmela – eventos 
desportivos e as Jornadas Técnicas “Planeamento de Emergência no Centro Histórico”. A 17.ª 
edição do Dia Municipal do Bombeiro decorreu sob o lema “Todos juntos para a redução de 
catástrofes”, com o objetivo de contribuir para a valorização da missão das/os bombeiras/os, 
favorecendo a aproximação à comunidade e reforçando os laços institucionais, de trabalho e 
de amizade entre as diversas instituições com responsabilidades nas áreas da proteção civil 
e da segurança.

Câmara reforça apoio às TRÊS CORPORAÇÕES do concelho

O Município continua a apostar na área da Proteção Civil, consciente da sua importância para 
comunidades mais seguras e resilientes, e aprovou, em maio, um conjunto de novos apoios 
às três Associações de Bombeiros. No âmbito dos Protocolos de Apoio ao Funcionamento 
dos Grupos de Bombeiros Permanentes (GBP), foi aprovada uma adenda que possibilitará a 
inclusão de mais um elemento em cada Grupo. No total, são atribuídos 128.992 euros a cada 
Associação. Como reforço da capacidade de investimento, no que respeita à aquisição de 
viaturas, o Município atribuiu 15 mil euros a cada uma das associações, já que as candidaturas 
que apresentaram ao POSEUR não tiveram provimento. Acresce a atribuição de 4.500 
euros, a distribuir equitativamente, para apoio à formação, indispensável para a aquisição e 
manutenção dos conhecimentos e competências inerentes à função. É de sublinhar, ainda, 
a comparticipação financeira municipal às obras de ampliação e requalificação dos quartéis 
de Palmela e de Pinhal Novo. 

A Semana do Ambiente e da Energia, entre 
28 de maio e 5 de junho, permitiu sensibilizar 
a comunidade para o tema e desfrutar do 
património natural da região. Destaque para 
uma ação de formação muito participada 
sobre hortas de varanda, em Pinhal Novo, 
e para a 4.ª Pedalada Noturna, percurso de 
BTT entre o Centro Histórico de Palmela e 
a Arrábida, candidata a Reserva da Biosfera 
da Unesco. 

A plantação de 40 árvores na Avenida dos 
Ferroviários, Urbanização Val´Flores, em Pinhal 
Novo, com o apoio da Visteon (Programa 
Mecenas de Palmela) e de macieiras de Maçã 
Riscadinha na EB José Saramago, em Poceirão, 
foram algumas das iniciativas que o Município 
promoveu para assinalar, em março, o Dia 
Mundial da Floresta e a Semana da Primavera 
Biológica.

COMUNIDADE SENSÍVEL às questões ambientais

Entregue, no Centro  de Transferência de 
Resíduos Valorizáveis de Pinhal Novo (Rua Luís 
de Camões), resíduos para reciclagem com um 
volume superior ao admitido nos ecopontos 
ou para os quais não existem contentores 
atribuídos: resíduos verdes, monos e velharias, 
terras e entulhos, até dois metros cúbicos.
Horário: terça a sexta-feira (9h00/12h00| 
14h00/17h00) e sábado (9h00/13h00)

Centro Transferência de Resíduos
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DIA DO CONCELHO CELEBRA «território de futuro»

O trabalho meritório desenvolvido por pessoas e entidades, que se destacam nas suas áreas e contribuem para a comunidade, é, anualmente, 
alvo de homenagem por parte do Município no Dia do Concelho de Palmela, 1 de junho. Este ano não foi exceção, com 46 homenageadas/
os, em áreas como o associativismo, a solidariedade, a cultura, o desporto, o turismo ou a economia. A condecoração mais alta do Município 
– a Medalha de Honra – foi atribuída, este ano, a Eugénio da Fonseca pelo trabalho de uma vida no combate à pobreza e à exclusão social. 
Destaque, também, para o Prémio Carreira entregue à atleta paralímpica Simone Fragoso. Nesta data, também as/os trabalhadoras/es da 
autarquia veem o seu desempenho reconhecido, através das Medalhas Municipais de Dedicação e de Serviço Prestado. Na cerimónia, o 
Presidente Álvaro Balseiro Amaro sublinhou que todas estas associações, trabalhadoras/es e cidadãs/ãos – muitas/os ainda bastante jovens 
- com talento, entrega e capacidade, garantem que Palmela é, sem dúvida, um «território de futuro».

Empresas partilharam experiências de CRIATIVIDADE NO TURISMO

A primeira sessão deste ano da iniciativa “Um Centro Histórico de Oportunidades” decorreu 
no dia 11 de maio, no Espaço Cidadão, em Palmela, e despertou o interesse de várias pessoas, 
que pretendem desenvolver as suas ideias de negócio e aprender mais sobre a área. Dedicada 
ao tema “Criatividade no Turismo”, a sessão contou com a participação dos projetos The 
Selector, Associação Casas Brancas, Cerdeiras Village e United Creative, que partilharam as 
suas experiências e casos de sucesso. 
O incentivo ao empreendedorismo e a dinamização turística e económica do Centro Histórico 
de Palmela são os principais objetivos destes encontros.

VOLUNTÁRIOS CUIDAM
da imagem de Palmela
A quarta edição do projeto participativo “2 (de)
Mãos por Palmela” foi um sucesso! Cerca de 
sete dezenas de voluntários/as dedicaram o dia 
27 de maio à qualificação da imagem do Centro 
Histórico de Palmela, nomeadamente, do Parque 
Venâncio Ribeiro da Costa (Esplanada do Castelo) 
e do Lavadouro de Sant´Ana. Sensibilizar para a 
importância de cuidar do património edificado, 
envolvendo a população na proteção do bem 
comum, são os objetivos deste projeto municipal, 
que continua a contar com o apoio da Junta de 
Freguesia de Palmela e do Centro de Reciclagem 
de Palmela (Programa Mecenas de Palmela) e 
com o patrocínio da Magjacol.

MERCADINHOS animam 
verão no Centro Histórico
Até 7 de outubro, os Mercadinhos de Palmela - Mostra 
de Artes e Produtos estão a animar as manhãs de sábado 
do Centro Histórico de Palmela. Quinzenalmente, 
entre as 9h00 e as 13h00, o terraço do Mercado 
Municipal acolhe produtos de agricultura biológica 
e hortofrutícolas, artesanato, decoração e moda, 
colecionismo e velharias, entre outras propostas. 
A promoção dos produtos locais, a captação de 
visitantes para o núcleo central do Centro Histórico 
e a consequente dinamização do comércio local 
são alguns dos principais objetivos desta iniciativa 
municipal, alternativa à lógica de promoção de 
produtos e saberes locais, privilegiando a relação 
direta com o público. Inscrição gratuita através do e-mail 
grch@cm-palmela.pt ou do telf. 212 336 647.

Roteiro convida a conhecer 
PATRIMÓNIO RELIGIOSO

Em maio, a Câmara Municipal lançou o Roteiro Religioso do 
Concelho de Palmela, publicação disponível em formato 
digital, em www.cm-palmela.pt, que reúne informação 
sobre o riquíssimo património religioso edificado do 
concelho. Este roteiro faz um levantamento exaustivo 
de igrejas, capelas, ermidas e outros locais de interesse 
religioso e identifica algumas das manifestações religiosas 
que pontuam o calendário litúrgico do concelho. Também, 
em maio, foi lançado o itinerário turístico das igrejas e 
capelas do Centro Histórico, que destaca um conjunto 
muito interessante de edifícios da vila que foi sede da 
Ordem de Santiago em Portugal e que tem muitos séculos 
de História para contar.  
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PRODUTOS LOCAIS são os reis da Festa!
O calendário de eventos do concelho de Palmela, promovido ou apoiado pelo Município, está bem recheado de certames e festividades 
que celebram a identidade cultural de um território onde é inequívoca a ligação à terra, aos seus ciclos de produção e aos frutos que 
dão origem a um largo número de produtos. Estes produtos, de grande qualidade, estão em destaque em muitos momentos de festa 
e convívio, onde as gentes do concelho e quem nos visita (re)descobre o gosto pela rua e desfruta do melhor que temos para oferecer. 
Milhares de visitantes contribuíram já, para o grande sucesso das edições deste ano do Festival Queijo, Pão e Vinho, da Mostra de Vinhos 
de Fernando Pó, do Mercado Caramelo, das Festas de S. Gonçalo e das Festas Populares de Pinhal Novo, e o verão, que está à porta, trará 
consigo muitos mais motivos para celebrar!

FESTAS E PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS

FESTIVAL QUEIJO, PÃO E VINHO
com afluência recorde

A 23.ª edição do Festival Queijo, Pão e Vinho, que decorreu 
entre 31 de março e 2 de abril, numa organização da ARCOLSA, 
foi um enorme sucesso, batendo recordes de afluência de 
público e proporcionando aos produtores oportunidades 
excecionais para a promoção e venda da sua oferta – além 
do pão, do Queijo de Azeitão e queijo de ovelha e dos vinhos, 
também a doçaria, as compotas, os licores, o mel ou a fruta. 
Aquela que é a principal montra dos produtos de qualidade 
da região da Arrábida registou cerca de 18 mil visitantes, 
que procuraram o prazer de um fim de semana de convívio e 
descontração, onde a qualidade dos produtos andou de mãos 
dadas com um programa diferente, com demonstrações e 
experiências equestres e atividades tradicionais como as 
demonstrações de tosquia, a oficina de produção de queijo 
ou a famosa corrida das ovelhas. A Queijaria Artesanal Vitor 
Fernandes venceu o Concurso de Queijo de Azeitão DOP.

FERNANDO PÓ,
capital vinhateira do concelho

Entre 12 e 14 de maio, os apreciadores de vinho rumaram à aldeia de 
Fernando Pó para provar e adquirir os melhores néctares produzidos no 
concelho de Palmela. O programa da 22.ª edição da Mostra de Vinhos 
proporcionou, também, um conjunto muito interessante de experiências 
enoturísticas, showcookings e propostas gastronómicas às/aos visitantes. A 
Casa Ermelinda Freitas ganhou o Concurso de Vinhos, disputado entre 28 
tintos do concelho, bem como o Prémio Escolha do Público. A organização 
foi da responsabilidade da Comissão da Mostra e da Associação Cultural e 
Recreativa de Fernando Pó, cuja sede está, neste momento, em obra, no 
âmbito do projeto Centro Rural Vinum, que dotará a Mostra de condições 
renovadas para continuar a crescer em 2018.

UMA SEMANA DE FESTA
em S. Gonçalo
A Associação de Festas de São Gonçalo promoveu, 
entre 25 de maio e 1 de junho, as tradicionais 
Festas em Honra de São Gonçalo, em São Gonçalo, 
Cabanas, na freguesia de Quinta do Anjo. O 
programa cultural diversificado, que conjugou o 
desporto e a participação de vários artistas musicais 
com a componente religiosa, de homenagem ao 
padroeiro, atraiu muita gente às festas, que vivem 
um momento de grande dinamismo.

MARCHAS DE S. PEDRO
da Marateca saem à rua
Em Águas de Moura, a festa é em honra de S. Pedro. Entre 29 de junho e 2 de julho, as Festas 
de S. Pedro da Marateca dão novo brilho à localidade, que se orgulha, particularmente, das 
suas marchas populares. Além das marchas adultas, também a marcha infantil do jardim 
de infância “Os Cenourinhas” volta a sair à rua. A par dos festejos religiosos, em honra 
do seu padroeiro, esta iniciativa, promovida pela Associação de Festas de S. Pedro da 
Marateca, possui uma componente de animação musical, com espetáculos e bailes, além 
das incontornáveis tasquinhas gastronómicas. 
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FESTAS E PROMOÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS

MUNDO RURAL
promove-se em Poceirão
O coração agrícola da península de Setúbal 
acolhe, entre 7 e 9 de julho, a 28.ª edição 
da Feira Comercial e Agrícola de Poceirão, 
numa organização da Associação da feira. 
O Parque Mário Bento é o centro nevrálgico 
deste evento, que valoriza o mundo rural e os 
produtos locais. A gastronomia, a animação 
musical, atividades equestres, o cortejo e 
a Mostra de Projetos das Associações da 
Freguesia são mais alguns dos atrativos do 
certame, que já escolheu a sua Rainha. 

MERCADO CARAMELO
celebrou raízes caramelas de Pinhal Novo
Entre 12 e 14 de maio, o Largo José Maria dos Santos, o coração da vila de Pinhal Novo 
viveu dias diferentes, com a 2.ª edição do Mercado Caramelo. Promovido pela Confraria 
da Sopa Caramela e pela Junta de Freguesia de Pinhal Novo, o Mercado Caramelo cresceu, 
com novas propostas, completando a recriação do antigo Mercado de Pinhal Novo, com 
origem no século XIX, e a tradicional Feira de Maio, aliando animação sociocultural e 
evocação histórica das raízes culturais da freguesia, bem como a dinamização do comércio 
e a promoção dos produtos locais, com destaque para a Sopa Caramela.

MÁRIO LAGINHA
foi cabeça de cartaz do Palmela Wine Jazz
Fins de tarde descontraídos no Castelo de Palmela, ao som do jazz e na 
companhia dos melhores vinhos da região foram as propostas do Palmela 
Wine Jazz, promovido pela Câmara Municipal de Palmela e pela Rota de 
Vinhos da Península de Setúbal. O programa decorreu entre 23 e 25 de 
junho, com música, wine bar, feira e provas de vinhos e exposição de 
fotografia.

Destaque para a atuação do Mário Laginha Trio, no dia 23 de junho. 

Município institui
DIA DA AGRICULTURA E DO MUNDO RURAL

A 4 de junho, foi assinalado, pela primeira vez, o Dia Municipal da Agricultura e do Mundo 
Rural, como forma de sensibilização para a importância da agricultura sustentável, defesa 
da identidade do mundo rural e valorização da economia de proximidade e dos produtos 
e produtoras/es locais. O programa, realizado em Poceirão, contou com um seminário 
sobre o Desenvolvimento Local de Base Comunitária Rural, promovido pela ADREPES 
para apresentação das principais medidas sobre financiamento do território e um almoço 
comunitário para agricultoras/es do concelho, bastante participado. A anteceder, no dia 3, 
foram realizadas atividades para crianças, jovens e famílias no Mercado Municipal de Pinhal 
Novo. As comemorações foram dinamizadas 
pelo Município com a União de Freguesias de 
Poceirão e Marateca, Associação de Agricultores 
do Distrito de Setúbal e Projecto 270.

UM VERÃO
mais doce em Palmela

O projeto “Doçaria em Palmela” arranca 
no dia 1 de julho, com um conjunto 
de iniciativas no Centro Histórico de 
Palmela, entre o Mercado Municipal, e o 
Espaço Cidadão e zona envolvente. Além 
dos mercadinhos quinzenais, no terraço 
do Mercado, existirá lugar para um ateliê 
de Fogaça de Palmela com a Associação 
Casa do Castelo. Destaque, também, 
para o Concurso de Doçaria de Palmela, 
às 11 horas, com três categorias: doce 
de colher (enquadram-se aqui, também, 
as compotas ou geleias), doce de fatia e 
doce seco ou biscoito.  A organização é 
da  Câmara Municipal de Palmela e da 
Confraria Gastronómica de Palmela, com 
o apoio da Rota de Vinhos da Península 
de Setúbal e da Junta de Freguesia de 
Palmela.
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PROJETO PARTICIPATIVO continua a dar provas e regressa no 
próximo ano
«O caminho para este projeto é o do aprofundamento». Foi desta forma que o 
Presidente do Município resumiu, em jeito de balanço, mais um ciclo de Semanas das 
Freguesias, que decorreu entre janeiro e maio deste ano, com o apoio das Juntas de 
Freguesia, e confirmou o regresso da iniciativa em 2018. O modelo deste projeto de 

participação cidadã, integrado no “Eu Participo!” – que, anualmente, promove um périplo pelas cinco freguesias do concelho, com a 
realização de reuniões internas e públicas, visitas a agentes locais, apresentação de obras e projetos e atendimentos descentralizados 
– continua a dar provas e as populações reconhecem que a sua participação conduz à assunção de novos compromissos. Os resultados 
confirmam a credibilidade deste processo, que o Município de Palmela lançou, de forma pioneira, há cerca de duas décadas, pelo 
que terá continuidade em 2018, com o aprofundamento de algumas áreas de trabalho e a introdução de novidades. O objetivo maior 
será, uma vez mais, o reforço da relação entre o Município e as pessoas – munícipes, comunidade educativa, movimento associativo, 
rede solidária, empresas – envolvendo-as na gestão da sua terra. Mais do que em qualquer outro projeto participativo desenvolvido 
no concelho, são as Semanas das Freguesias que nos abrem a novos olhares sobre cada uma das nossas aldeias e dos nossos lugares, 
que nos permitem conhecer realidades próximas que desconhecíamos e que nos levam a contactar com gente empreendedora e 
capaz, que leva o nome de Palmela aos mais diversos pontos do globo.

SEMANAS DAS FREGUESIAS

ASSOCIATIVISMO marca vida local em Quinta do Anjo

Durante a Semana dedicada a Quinta do Anjo, em março, o Município teve oportunidade de realizar um conjunto de reuniões com agentes 
associativos da freguesia, contactando com novos projetos e comprovando o dinamismo da vida associativa local. No mês em que se 
assinalou o Dia Nacional da Juventude, a organização do 22.º “Março a Partir” foi um dos pontos do encontro com o Agrupamento 504 
do Corpo Nacional de Escutas, de Quinta do Anjo, bem como com a recém-constituída CAFI, com a qual foi consensualizada a cedência de 
utilização de um espaço no Mercado Municipal de Quinta do Anjo. O Município reuniu, também, com a Associação de Festas de S. Gonçalo 
para abordar necessidades logísticas relativas à festividade; com o Grupo Popular e Recreativo Cabanense, que passa por uma fase de 
recuperação financeira, que implica algumas obras de beneficiação e apetrechamento, indispensáveis para acolher novas atividades; com o 
Botafogo Futebol Clube, que está com uma nova direção e pretende lançar propostas como o futebol de sete para crianças e jovens; e com 
o Quintajense Futebol Clube, que teve uma excelente época desportiva e com o qual foram discutidos investimentos de beneficiação dos 
espaços desportivos.
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SEMANAS DAS FREGUESIAS

O programa permitiu, ainda, conhecer com mais pormenor um conjunto muito diversificado de empresas – a Imeguisa, a Introsys, a adega 
Vinhos Costa Matos (na foto) e a Queijaria Artesanal Vitor Fernandes – que espelham bem a versatilidade de uma das freguesias que mais 
contribui para o PIB nacional, acolhendo um dos maiores e mais avançados parques industriais do país, ao mesmo tempo que mantém uma 
relação estreita com a Arrábida, candidata a Reserva da Biosfera da Unesco, e com as suas raízes rurais, preservando saberes e sabores que 
marcam a sua identidade.

CLASSIFICAÇÃO DE POCEIRÃO E MARATECA como territórios rurais é urgente
Poceirão é um território singular, com 151 
quilómetros quadrados, que a torna na maior 
freguesia de Palmela e numa das maiores 
do país. A sua singularidade foi abordada 
na Semana que lhe foi dedicada, em abril, 
recordando a urgência da classificação de 
Poceirão - a par da freguesia irmã de Marateca  
- serem classificadas como territórios rurais. O 
Município voltou a reunir, nessa altura, com 
responsáveis do Ministério da Agricultura, 
insistindo na classificação, no âmbito do 
Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 
2020, já que estas freguesias continuam 
impedidas de aceder a majorações sobre 
os fundos comunitários ou de aceder a 
várias linhas de financiamento, determinantes 
para a prossecução de vários projetos de 
desenvolvimento local. De igual modo, Poceirão 
e Marateca mantêm-se classificadas como 
zonas não desfavorecidas, situação agravada 
pela agregação destes territórios em União 
de Freguesias. O Município tem procurado, 
por diversos meios, sensibilizar o Governo 
para a urgência de corrigir estas injustiças – 
que revelam incumprimento dos próprios critérios definidos no PDR, já que qualquer uma das duas freguesias se enquadra dentro das 
tipologias reivindicadas – e vai continuar a lutar para ver a situação revertida, como aconteceu, já, por exemplo, na região do Algarve. 

A reunião com o Grupo Desportivo e Recreativo “Águias da Aroeira” e a visita ao Espaço de Jogo e Recreio Ferreira da Costa (na foto), 
requalificado pela Junta de Freguesia, ao Polidesportivo de Poceirão, que será alvo de uma grande intervenção, fruto de uma candidatura ao 
PAICD - Plano de Ação Integrado para as Comunidades Desfavorecidas e às empresas Quinta dos Burros Mirandeses e Vinhos Enoque foram 
mais algumas das ações desenvolvidas durante a semana.

Mais investimento para o CENTRO HISTÓRICO DE PALMELA
Em maio, Palmela encerrou o calendário de Semanas das Freguesias, que deu a 
conhecer um conjunto de investimentos concluídos, em curso ou programados 
para a freguesia, nomeadamente, os relacionados com candidaturas a fundos 
comunitários. São exemplo a ampliação da EB1/JI de Aires, a decorrer, no valor 
de 427.710,77 euros, a ampliação da EB Brejos do Assa, com requalificação 
dos espaços escolares, cuja obra começará no início do verão, a requalificação 
do pavimento e das acessibilidades da EB de Palmela 2, a decorrer nas férias 
escolares, a infraestruturação da Lagoinha, que vai continuar, estendendo-se 
até ao Bairro Sousa Cintra e a Vale de Touros ou a 2.ª fase da Azinhaga de Mata 
Mouros, já adjudicada. Destaque para as intervenções previstas para o Centro 
Histórico de Palmela, como a requalificação da Rua Serpa Pinto, com uma área de 
intervenção de dois mil metros quadrados, a requalificação do Salão Nobre dos 
Paços do Concelho (que abrange a reabilitação parcial do edifício), a intervenção 
no antigo quartel da GNR para o transformar num núcleo de reservas museológicas 
e o projeto para o chamado edifício PAL, que vai albergar serviços municipais e 
possibilitar a interação com agentes económicos ligados ao setor do enoturismo.

Uma reunião de trabalho para conhecer o projeto social das Irmãs Auxiliadoras da Caridade e visitas às empresas ArrábidaMel, AquaExpert 
(na foto), LabExpert, MavCenter e Adega Camolas, que demonstraram a pujança do tecido económico local, completaram o programa da 
Semana de Palmela.

Leia as reportagens completas em http://boletimmunicipalpalmela.blogspot.pt/
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Município apresentou
PACTO DE MILÃO aos parceiros

Várias entidades parceiras participaram na 
sessão de trabalho que o Município de Palmela 
promoveu, no dia 8 de junho, no Centro Cultural 
de Poceirão, a propósito do Pacto de Milão sobre 
políticas alimentares urbanas. Na ocasião, o 
Município formalizou a adesão ao Pacto, através 
da assinatura de uma parceria com a OIKOS – 
Cooperação e Desenvolvimento, e apresentou o 
Plano de Ação Municipal. A promoção de dietas 
sustentáveis nos refeitórios escolares, de circuitos 
curtos de comercialização agroalimentar e de 
iniciativas nas áreas da produção alimentar, 
dietas e nutrição sustentáveis, igualdade social 
e económica, são alguns dos eixos do Plano 
de ação onde se enquadram projetos como as 
Hortas Comunitárias, os mercados locais, o Dia 
da Agricultura e do Mundo Rural, o Regime de 
Fruta Escolar e as iniciativas da ADREPES “Cabaz 
Prove”, e “Da Quinta para o Prato”. Lançado pelo 
Município de Milão em 2015, o Pacto pretende 
o desenvolvimento de sistemas alimentares 
baseados nos princípios da sustentabilidade e 
justiça civil e conta com o apoio institucional de 
várias entidades e agências das Nações Unidas.

Visitas Almenara unem CASTELOS DE PALMELA E DE S. JORGE

No dia 18 de abril, o Município de Palmela, em parceria com a EGEAC – Serviço Educativo 
do Castelo de S. Jorge, promoveu a visita encenada Almenara. Esta visita, que assinalou o 
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, teve início no Castelo de Palmela, e terminou no 
Castelo de S. Jorge, em Lisboa, durante a tarde. Evoca-se, assim, o episódio em que D. Nuno 
Álvares Pereira acendeu grandes fogueiras – Almenaras - no Castelo de Palmela para alertar 
o Mestre de Avis, cercado em Lisboa pelos castelhanos, de que a ajuda estava próxima. 

A ligação histórica entre os dois monumentos dá o mote para este projeto de parceria, que 
contribui para o desenvolvimento turístico- cultural de Palmela

ESPECIALISTAS INTERNACIONAIS debateram período
da conquista

Palmela acolheu o primeiro dos três dias do 
Colóquio Internacional “Da conquista de Lisboa 
à conquista de Alcácer: definições e dinâmicas 
de um território de fronteira”. O programa, que 
passou, também, por Alcácer do Sal e Sesimbra, 
teve início a 19 de maio e reuniu várias/os 
investigadoras/es, que debateram a forma 
como os setenta anos que medeiam entre a 
conquista de uma cidade e outra configuraram 
e condicionaram o desenvolvimento de um 
território considerado “de fronteira”.  A iniciativa 
uniu os esforços dos Municípios de Palmela, Alcácer do Sal e Sesimbra, do Centro de História 
da  Universidade de Lisboa, do Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da 
Universidade de Évora e do Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 

MUSEUS em festa 
O Município de Palmela associou-se, uma vez 
mais, ao Dia Internacional dos Museus com a 
realização de iniciativas no Castelo de Palmela, 
nos dias 18, 20 e 21 de maio. Um baile 
medieval, jogos tradicionais, grafia antiga, 
construção de puzzles e visita encenada ao 
Castelo, constituiram parte do programa.

ARQUIVO MUNICIPAL expõe documentos históricos 

No âmbito das comemorações do Dia do Concelho de Palmela, 1 de junho, e do Dia 
Internacional dos Arquivos, 9 de junho, a Câmara Municipal tem patente, no Cine-teatro S. 
João, a Exposição “PRAIM - Programa de Recuperação de Arquivos de Interesse Municipal”, 
desenvolvida pelo Arquivo Municipal.

Identificar, inventariar, organizar e promover a preservação de fundos documentais com interesse 
histórico existentes no concelho, assim como estimular o uso de práticas arquivísticas na sua 
organização, são os principais objetivos deste programa, que permitiu a publicação de inventários da 
documentação de 26 instituições do concelho, tendo sido, posteriormente, inventariados outros 
fundos e estabelecidos relacionamentos de colaboração ou depósito de documentação no Arquivo 
Municipal.
Acompanhe o Arquivo Municipal em www.facebook.com/umaimagemmilmemorias/.
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GIGANTES À SOLTA
em Pinhal Novo!

O FIG - Festival Internacional de Gigantes 
está de regresso à vila de Pinhal Novo entre 
7 e 9 de julho, e promete dias diferentes e 
mágicos, em que gigantones, cabeçudos, zés 
pereiras, marionetas, máscaras tradicionais 
e máquinas gigantes povoam as ruas e fazem 
as delícias de crianças e adultos. 
Teatro de rua com “Toque de Caixa” pelos 
Boca de Cão ou “Histórias em Viagem” 
pelos Radar 360º, circo contemporâneo com 
“E-nxada” pela companhia Erva Daninha, 
ópera mecânica com marionetas no projeto 
“Gulliver’s Dream” do alemão Roland 
Olbeter, e música com Orlando Santos, Meru 
Trio ou os japoneses Kiwi & The Papaya 
Mangoes, são alguns dos destaques do 
programa, onde será apresentada a criação 
FIG “Kairos”, desenvolvida pelos parceiros FIG 
com a comunidade local. Muitas atividades 
para o público infantil, artesanato, arruadas 
com as figuras tradicionais e desfiles com 
centenas de participantes também integram 
o programa, onde os bombos e as gaitas de 
foles têm presença incontornável. 
Os indispensáveis espaços de gastronomia 
completam três dias de celebração e 
convívio para todos, num evento que se 
orgulha de ser acessível e de ostentar o selo 
de qualidade EFFE 2017/2018.
O FIG é um festival bienal promovido pela 
Câmara Municipal de Palmela com Bardoada 
– o Grupo do Sarrafo, ATA – Acção Teatral 
Artimanha, Associação Juvenil COI e PIA – 
Projectos de Intervenção Artística.

SINFONIA PALMELA concluída 

O Concelho de Palmela, reconhecidamente 
terra de música e de músicos, viu a sua Sinfonia 
completar-se em dia de aniversário. O projeto a 
três anos, criado pelo Maestro Jorge Salgueiro, 
por iniciativa da Câmara Municipal de Palmela, 
foi apresentado, na íntegra, no Cine-teatro S. 
João, com casa cheia, no dia 1 de junho (repetiu 
a 2). Inspirado pela história, pelo nome e pela 
identidade de cada uma das cinco freguesias, 
o compositor apresentou-nos a sua visão sobre 
o concelho que o viu nascer. A orquestra, 
com mais de 150 elementos, foi composta 
por músicos das bandas da Sociedade de 
Instrução Musical (SIM), da Sociedade Filarmónica 
Humanitária, da Sociedade Filarmónica União 
Agrícola (SFUA) e da Sociedade Filarmónica 
Palmelense “Loureiros”, da Orquestra de Cordas 
do Conservatório Regional de Palmela e da 
Orquestra Nova de Guitarras. Participaram, 
também, as sopranos Isabel Biu e Lucina 
Morais e os Coros da Sociedade Filarmónica 
Humanitária, da SFUA, Grupo Coral e Coro 
Infantil dos “Loureiros” e Coro Jovens Cantores 
e Coro Feminino do Conservatório Regional de 
Palmela.

ENCONTRO DE FOLCLORE
reuniu onze ranchos

No dia 27 de maio, o Parque Venâncio Ribeiro 
da Costa, em Palmela, recebeu mais um 
Encontro Concelhio de Folclore. Com entrada 
livre, esta grande festa das tradições locais e da 
cultura popular contou com a participação dos 
onze ranchos do concelho, com cerca de quatro 
centenas de dançarinos/as e músicos/as.

PALMELA QUEIMOU O JUDAS 

No dia 15 de abril, as ruas do Centro Histórico 
de Palmela voltaram a viver a tradicional 
Queima do Judas, numa iniciativa da Câmara 
Municipal com o movimento associativo do 
concelho. Esta edição contou com um número 
recorde de grupos, nestes 22 anos de Queima, 
e encheu a vila com muitas/os visitantes, 
que vibraram com as dramatizações teatrais 
e com a atuação da Orquestra e os Diabos 
do Bardoada – Grupo do Sarrafo. A noite 
terminou com fogo de artifício.

POPULAÇÃO NA RUA
para celebrar Abril

O concelho de Palmela mobilizou-se para fazer 
do 43.º aniversário da Revolução de Abril uma 
grande celebração. Câmara Municipal, Juntas de 
Freguesia e Movimento Associativo prepararam 
um extenso programa com propostas nas 
áreas da cultura, desporto e animação, bem 
como momentos de reflexão e homenagem 
às mulheres e homens que fizeram o 25 de 
Abril. A inauguração da instalação da viatura 
militar “Chaimite” V200, em Pinhal Novo, os 
espetáculos musicais com Conceição Silva, 
Rogério Charraz & os Irrevogáveis e Pedro Mestre 
com os Ausentes do Alentejo, a corrida Pinhal 
Novo Correr a Liberdade 1974m e a sessão 
solene da Assembleia Municipal foram algumas 
das iniciativas que levaram a população à rua.
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PAVILHÃO DESPORTIVO
DA SECUNDÁRIA DE PALMELA

Município exige resposta às 
propostas de cooperação 

O Município de Palmela continua sem resposta 
do Governo às propostas de partilha de 
responsabilidades, para viabilizar a construção 
do Pavilhão Desportivo da Escola Secundária de 
Palmela.  Apresentadas em 2015, estas propostas 
de trabalho admitiam a comparticipação 
municipal na construção do equipamento ou, 
em alternativa, uma comparticipação menor e 
a assunção dos custos de gestão, manutenção 
e recursos humanos necessários ao seu 
funcionamento, desde que fosse possível o 
usufruto por parte da comunidade. No entanto, 
este processo tem sido pautado pela grande 
dificuldade no contacto com a tutela, cuja 
última informação, datada de fevereiro deste 
ano, revela que a obra é considerada prioritária 
e já teria parecer da DGEstE – Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares, comprometendo-
se a analisar a questão financeira com o 
Ministério das Finanças no prazo de uma 
semana. Quatro meses depois, o Município 
continua sem receber uma resposta nem tem 
conseguido restabelecer contacto, situação 
considerada inadmissível e que foi alvo de uma 
moção, aprovada por unanimidade na reunião 
pública realizada a 17 de maio.

POCEIRÃO VAI TER 10.º ANO no próximo ano letivo

Foi homologado o curso profissional de Programador/a 
de Informática, que conduz ao alargamento da rede 
escolar ao ensino secundário na EB José Saramago, 
em Poceirão. Está, assim, confirmada a possibilidade 
tão aguardada de as/os alunas/os das zonas rurais 
que frequentam o 3.º ciclo em Poceirão poderem 
continuar os seus estudos perto de casa. Em fevereiro, 
o Município havia aprovado uma moção, solicitando 
ao Governo o alargamento ao ensino secundário do 
Agrupamento de Escolas José Saramago, lembrando 
que frequentaram o 9.º ano em Poceirão, no ano 

letivo 2016/17, 84 alunas/os, que teriam que deslocar-se para Palmela, Pinhal Novo ou Setúbal para 
concluírem o ensino obrigatório. A abertura deste curso profissional - que se espera seja o primeiro de 
vários, enquadrados nas atividades socioeconómicas da região – vem contribuir para o sucesso escolar e 
para a fixação de famílias mais jovens.

FANTASIARTE encerra em festa

Entre 18 e 25 de maio, passaram pela sala do Cine-teatro S. João, em Palmela, cerca 
de três mil alunas/os do concelho, de todos os níveis de ensino, para apresentarem 
os seus projetos ou assistirem aos 68 programas desenvolvidos em áreas como o 
movimento e dança, expressões dramática e musical e multidisciplinar. As Festas 
de Encerramento da 23.ª edição do FantasiArte - projeto de educação pela arte, 
do Município com a Comunidade Educativa – foram o momento mais visível de um 
processo anual, que contribui para o reforço do sentido crítico, iniciativa, imaginação, 
autonomia e liberdade de pensamento e ação.

Cultura e desporto animaram
DIA DA CRIANÇA

No concelho de Palmela, o Dia Mundial da Criança é sinónimo de um vasto 
conjunto de atividades especialmente dedicadas ao público mais jovem, sempre 
conjugando a componente lúdica com a cultura e o desporto. Assim, entre 1 e 4 
de junho, a Câmara Municipal, a Palmela Desporto E. M., as Juntas de Freguesia, 
Movimento Associativo e instituições do concelho promoveram peddy papers, 
bibliopapers, concertos musicais, animação, um arraial cultural com feira do livro, 
ateliês, visitas encenadas ao Castelo e um encontro com a escritora Ana Lázaro, 
entre outras. No campo de jogos municipal de Palmela, a iniciativa Família ativa, 
criança saudável” proporcionou uma manhã de jogos e brincadeira.

“APRENDER A JOGAR”
envolveu 358 crianças
 
O campo de jogos municipal de Palmela 
acolheu, no dia 30 de maio, mais uma 
edição do “Aprender a Jogar 2017 – 
Festival de Escolas do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico”, que contou com a participação 
de 358 crianças. Este evento desportivo 
escolar, coorganizado pela Coordenação 
Local do Desporto Escolar da Península de 
Setúbal (CLDEPS) e pelo Município, em parceria com o movimento associativo desportivo do 
concelho, é vocacionado para as/os alunas/alunos dos 1.º e 2.º anos do 1.º ciclo e pretende 
sensibilizar para a importância do Programa de Expressão e Educação Físico-Motora enquanto 
parte do currículo do 1.º ciclo. 
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NOVA RESPOSTA SOCIAL PARA A PESSOA IDOSA  no Bairro Alentejano
 
A Câmara Municipal de Palmela e a Associação de Reformados Pensionistas e Idosos do Bairro Alentejano (ARPIBA) assinaram, no dia 11 
de junho, um Protocolo de Cooperação Financeira, relativo à construção de um Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário no Bairro 
Alentejano, freguesia de Quinta do Anjo. Este protocolo vem formalizar a parceria para a concretização deste sonho antigo, que contará 
com uma comparticipação municipal no valor de cerca de 115 mil euros. A ARPIBA vai construir a sua sede num terreno de 1.392 metros 
quadrados, cedido, em 2008, pela Câmara Municipal, que isentou, também, a instituição do pagamento de taxas.

PROJETO “SAÚDE PALMELA” aposta na 
prevenção 

O Projeto “Saúde Palmela”, uma parceria do Município 
de Palmela com o Agrupamento dos Centros de Saúde 

da Arrábida - Unidade de Saúde Familiar Santiago, continua a apostar na sensibilização da 
população para temas de saúde e na prevenção. Para assinalar o Dia Mundial do Melanoma, 
no dia 11 de maio, o Auditório Municipal de Pinhal Novo foi palco do encontro “Como estão as 
suas pintas?”, onde profissionais de saúde fizeram uma breve abordagem sobre sinais da pele, 
cuidados e alertas para esta doença, que inicia de forma silenciosa. Também o Dia Mundial da 
Saúde, 7 de abril, foi assinalado com o colóquio “Felicidade e bem-estar, para a doença evitar!” 

DIA DA ESPIGA
reúne população idosa 

No dia 25 de maio, o Parque de Campismo 
e Caravanismo Vasco da Gama, em Pinhal 
Novo, acolheu a iniciativa municipal “Com 
Tradições”, numa parceria com as Instituições 
Particulares de solidariedade Social na área 
do envelhecimento. Cerca de duas centenas 
e meia de idosas/os de dez instituições 
assinalaram, em festa, o Dia da Espiga, com 
uma visita ao parque para apanha da espiga 
e elaboração dos ramos, a realização de jogos 
lúdicos e tradicionais, um almoço convívio, 
o concurso Ramo da Espiga 2017, animação 
musical e baile.

SEGUNDA-FEIRA DAS MERENDAS 
animou Parque do Castelo

Na Segunda-feira das Merendas, dia 24 de abril, 
o Parque Venâncio Ribeiro da Costa voltou a ser 
ponto de encontro para a população de Palmela, 
que se reuniu para partilhar uma refeição. A 
Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Palmela 
convidaram a população a participar nesta tarde de 
convívio e a reviver a tradição, recordando o que 
acontecia por esta altura, em outros tempos, com 
as/os trabalhadoras/es rurais da vila. 

ASSOCIAÇÕES DE MORADORES 

unem esforços

No dia 18 de junho, a Associação de Moradores da 
Quinta da Torre, Marquesas II - 1.ª fase foi palco do 
primeiro Encontro de Associações de Moradores 
do Concelho de Palmela. Estas associações são de 
grande importância na gestão do território e na 
aproximação das populações ao poder local, e o 
Município de Palmela tem procurado estimular a 
sua participação na vida local e o seu crescimento. 
O exemplo de associativismo prestado por 
estas entidades, o panorama atual e futuro do 
associativismo, a caracterização das associações 
de moradores do concelho e o projeto “(A)Gente 
do Bairro” foram alguns temas abordados no 
encontro. 



PALMELA - BOLETIM MUNICIPAL - julho 201716

AGENDA DESPORTIVA
JULHO E AGOSTO

30 junho a 2 julho
1ª FESTA DO DESPORTO E DA SAÚDE
Praça da Independência |Pinhal Novo
Org.: Câmara Municipal de Palmela, Palmela 
Desporto E.M. e agentes desportivos locais

1 julho | Sociedade Filarmónica 

SARAU DE ENCERRAMENTO PROGRAMA 
DE DESENVOLVIMENTO
DA GINÁSTICA 
Palmelense “Loureiros” | Palmela
Org.: S.F.P. “Loureiros”, com o apoio da Câmara 
Municipal de Palmela

1 julho | Largo de S. João | Palmela

NGPS – PALMELA ROTA DOS SABORES
Org.: Montes de Adrenalina Associação Desportiva, 
com o apoio da Câmara Municipal de Palmela

22 julho | 21h00

CAMINHADA DESPORTIVA
“ENTRE PALMELA E A SERRA”
Org.: Câmara Municipal de Palmela

5 agosto | 16h40 | Meta volante Palmela

VOLTA A PORTUGAL EM BICICLETA
Apoio: Câmara Municipal de Palmela

5 agosto | 21h00

CAMINHADA DESPORTIVA

“DE CABANAS À SERRA”
Org.: Câmara Municipal de Palmela

MUNICÍPIO APOIA REABILITAÇÃO
do Campo de Futebol de 7 do 
Palmelense 

No dia 5 de abril, o Secretário de Estado das Autarquias 
Locais, Carlos Miguel, o Presidente da Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo, João Pereira Teixeira, a Diretora 
Geral das Autarquias Locais, Sónia Ramalhinho, e o 
Presidente da Direção do Palmelense Futebol Clube, 
João Paulo dos Santos, celebraram um contrato 
de financiamento para Reabilitação do Recinto de 
Futebol de 7 do Campo Cornélio Palma. O Município 
de Palmela comprometeu-se a comparticipar a obra 
– que inclui a reabilitação do campo e a construção 
de balneários, num momento em que o clube está 
a apostar nos escalões de formação e pretende 
avançar com futebol feminino – em 10 mil euros e a 
Junta de Freguesia de Palmela contribuirá com 5 mil 
euros. Em 2015, o Município apoiou com 130 mil 
euros a colocação de relvado sintético no Campo 
Cornélio Palmela.

A GRANDE FESTA DO DESPORTO DA REGIÃO

Mais de três mil jovens nos Jogos do Futuro
Vinte e quatro modalidades disputadas por 
mais de três mil jovens dos nove municípios 
da Península são alguns dos números que 
marcam a 5.ª edição dos Jogos do Futuro da 
Região de Setúbal (JFRS), que decorreu entre 
2 e 4 de junho. As provas realizaram-se em 
todos os concelhos, com Palmela a acolher as 
competições de Judo e Orientação e os clubes 
e escolas do concelho participaram em dezoito 
modalidades, com um total de 373 jovens.
O envolvimento do Desporto Escolar e das 
associações tem sido fundamental para o 
crescimento desta iniciativa, que sublinha a identidade desta região, quer pelo trabalho em parceria 
– prática comum entre os municípios da península – quer pela visão partilhada da prática desportiva 
enquanto vetor determinante para o desenvolvimento sustentado. 
Rita Patrício, atleta de Boccia, José Augusto, antiga glória do futebol nacional, a judoca 
olímpica Telma Monteiro e o treinador de futebol Paulo Fonseca foram as/os patronas/os 
desta edição dos JFRS, iniciativa promovida pelos nove municípios da região, pela Associação 
de Municípios da Região de Setúbal, movimento associativo popular, escolas e associações 
distritais de modalidades aderentes. Mais informação em www.jogosdofuturo.net.

Corremos a PINHAL NOVO NIGHT RUN no dia 1…

No dia 1 de julho, a partir das 21h30, a “Pinhal Novo Night Run” vai reunir atletas e 
caminhantes num grande evento desportivo. . A corrida tem um percurso de oito quilómetros 
e a caminhada será de quatro quilómetros, com partida junto à Escola Básica Alberto Valente 
(Rua do Factor). Os atletas Samuel Barata (Sport Lisboa e Benfica) e Luís Macau (Clube 
Juventude Vidigalense) são os embaixadores do evento, promovido pela Câmara Municipal de 
Palmela, Palmela Desporto E. M., Junta de Freguesia de Pinhal Novo e Associação Académica 
Pinhalnovense, com o apoio da Associação de Atletismo de Setúbal, do Moto Clube do Pinhal 
Novo e da Xistarca. Mais informações em http://xistarca.pt/eventos/pinhal-novo-night-run.

… e a PALMELA RUN no dia 8 de julho

Uma semana depois, a 8 de julho, a partir das 
20 horas, decorre mais uma edição da Palmela 
Run, prova de trail running com 12,5 quilómetros 
de extensão, disputados em circuito urbano 
e de montanha, percorrendo, em particular, 
as ruas do Centro Histórico de Palmela e as 
paisagens i da Arrábida, candidata a Reserva da 
Biosfera da Unesco. O evento é coorganizado 
pela Experimenta Natura e pela Associação de 
Moradores do Casal das Figueiras - Arrábida Trail 
Team, com o apoio da Câmara Municipal de 

Palmela. A cronometragem é da responsabilidade da Trilho Perdido. A prova terá partida e meta no Largo de S. 
João, no coração da vila de Palmela. Para os amantes da caminhada, será dinamizado um percurso em paralelo.
Inscrições em https://www.trilhoperdido.com/evento/Palmela-Run-2017.


