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Paços do Concelho .................................... Tel. 212 336 600
Dias úteis: 08h30 às 16h30

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; Projetos e Obras Públicas;  
Informação e Comunicação  |  Tel. 212 336 650

Vereador Adilo Oliveira Costa  (Vice-Presidente) 
Educação; Ação Social e Saúde; Habitação Social;  
Recursos Humanos, Gestão e Qualificação; Saúde  
Ocupacional; Sistemas de Informação e Modernização 
Administrativa; Logística, Transportes e Conservação;  
Rede Viária  |  Tel. 212 336 606   sexta-feira (manhã)  

Vereadora Fernanda Manuela Almeida Pésinho  
Gestão e Planeamento Urbanístico; Ambiente; Autoridade  
Veterinária e Bem-estar Animal; Habitação – Reabilitação 
Urbana; Águas e Resíduos Sólidos Urbanos; Centro Histórico;  
Gestão do Espaço Público | Tel. 212 336 600   sexta-feira (manhã)

Vereador Luís Miguel Reisinho de Oliveira Calha  
Administração, Finanças e Serviços Jurídicos; Desenvolvimento 
Económico; Turismo; Cultura; Desporto; Juventude; Bibliotecas; 
Atendimento; Mercados e Feiras; Defesa do Consumidor; 
Metrologia  |  Tel. 212 336 600   sexta-feira (manhã)

Vereador Pedro Gonçalo da Ponte Marques Taleço  
Iluminação Pública e Eficiência Energética; Cemitérios; 
Toponímia; Limpeza Urbana e Manutenção de Parques  
e Jardins; Fiscalização Municipal   
Tel. 212 330 135   sexta-feira (todo o dia)

Vereador Raul Cristóvão  (sem pelouros)
Tel. 212 330 135   quinta-feira (15h00 às 17h00)

Vereadora Mara Rebelo   (sem pelouros)
Tel. 212 330 135   segunda-feira (18h00 às 19h00)

Vereador Paulo Ribeiro (sem pelouros) 
Tel. 212 330252   quarta-feira (10h00 às 12h00) 

Vereador José Calado (sem pelouros) 
Tel. 964 234 845    terça-feira (manhã)  

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
Serviços on-line 
atendimento@cm-palmela.pt | www.cm-palmela.pt

Para receber o Boletim Municipal e outras publicações  
municipais, contacte-nos: comunicacao@cm-palmela.pt
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* O Boletim Municipal adotou o Acordo Ortográfico  
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O Centro de Reciclagem de Palmela está em funcionamento desde 1998 e é uma 
empresa de referência, na área da gestão de resíduos. Especializado na recolha,  
triagem e tratamento de resíduos metálicos, o Centro integra o grupo João  
Machado Frade, que iniciou atividade na reciclagem de resíduos em 1984.

Depois de triados, os resíduos metálicos passam por um processo de corte,  
limpeza e despoluição, sendo, depois, encaminhados para as fundições e  
siderurgias da especialidade. Além de metais, o Centro recebe e trata outros 
materiais, no âmbito de diversas parcerias: é ponto autorizado da Valorcar para 
recolha e tratamento de veículos em fim de vida, da Valorpneu para recolha  
e armazenamento de pneus e da Amb3E para recolha de eletrodomésticos e 
equipamentos eletrónicos.

Empenhada no desenvolvimento sustentável do território, a empresa aposta  
na responsabilidade ambiental e trabalha na melhoria da gestão energética,  
de resíduos e de recursos, informando e motivando trabalhadoras/es, clientes 
e entidades parceiras para a proteção do ambiente. Aliando esta visão com o 
sentido de responsabilidade pela comunidade em que se insere, o Centro de 
Reciclagem de Palmela participa no programa “Mecenas de Palmela” e tem 
apoiado projetos como as comemorações do Dia da Árvore e o “2 (de)mãos por 
Palmela”. Em 2018, o apoio da empresa será dirigido a projetos na área social.

Empresas que investem na comunidade 

  
 

 

 
 

permite resolução de litígios
O Julgado de Paz de Palmela - uma parceria entre o Ministério da Justiça e o Município,  
com financiamento partilhado entre as duas entidades, já com uma década de existência - 
é um tribunal cuja atuação é vocacionada para a resolução de litígios, numa perspetiva de 
proximidade entre a Justiça e as/os cidadãs/ãos. O serviço está localizado na Urbanização 
do Outeiro, junto ao Centro de Saúde de Palmela, e funciona de 2.ª a 6.ª feira, entre as 
09h00 e as 12h00 e entre as 13h30 e as 16h00.

Os procedimentos dos Julgados de Paz estão concebidos e orientados por princípios  
de simplicidade, adequação, informalidade, oralidade e absoluta economia processual, 
constituindo uma forma mais rápida e económica de resolver conflitos. As matérias abran-
gidas pelos Julgados de Paz podem ser consultadas no site do Município. Mais informações 
através do telf. 211 547 184 e/ou do e-mail:correio.palmela@julgadosdepaz.mj.pt .

Palmela doa bens a Cabo Verde
No âmbito da Cooperação Internacional, a  
Câmara Municipal de Palmela procedeu à do-
ação de um conjunto de bens diversificados ao 
Município da Praia, em Cabo Verde, com quem 
mantém, desde 2002, um Acordo de Coopera-
ção, com o objetivo de fomentar parcerias nas 
áreas da formação, assessoria técnica e desen-
volvimento de projetos setoriais. O transporte 
dos bens foi viabilizado  pela RICD – Rede Inter-
municipal de Cooperação para o Desenvolvimen-
to, de que Palmela é membro, e efetuado pela 
Marinha Portuguesa, no âmbito da iniciativa Mar 
Aberto. Os bens – vestuário e brinquedos, cadei-
ras, ladrilhos, material de canalização, acessórios 
para rolos PEAD, kits contadores, tomadas de 
carga, válvulas esfera e cunha, tês e sanitários -  
foram transportados na Fragata Álvares Cabral e 
chegaram à cidade da Praia no início de março.



Festa e luta  
no Dia Internacional da Mulher  

A Câmara Municipal de Palmela e entidades parceiras assinalaram o Dia Internacional 
da Mulher, 8 de março, com um programa comemorativo diversificado, que apelou 
à luta e reflexão pelos direitos e integrou iniciativas nas áreas da saúde, prevenção, 
desporto, literatura e arte. Destacaram-se as iniciativas “Prevenção da doença e pro-
moção da saúde na mulher”, na Biblioteca de Palmela, “Histórias de Vida”, trabalho 
desenvolvido pelo Museu Municipal de Palmela, no âmbito do Arquivo de Fontes 
Orais, constituído por pequenos filmes que resultam de entrevistas realizadas a mu-
lheres da comunidade e que podem ser vistos na página de facebook do Museu; a 
ação de sensibilização “Prevenção de comportamentos de violência no namoro”, que 
decorreu no dia 8, no Auditório Municipal de Pinhal Novo, pela “Questão de Igualda-
de – Associação para a Inovação Social” e o espetáculo “As Mulheres Cá de Casa”, no 
dia 9, no Auditório Municipal de Pinhal Novo, pela Associação Juvenil Odisseia e Tea-
tro Sem Dono. A efeméride foi, também, assinalada na organização com um convívio 
que contou com a participação do grupo de dança soul Atitude e da atriz Io Apolloni.

Executivo unido na defesa 
da igualdade de direitos e oportunidades
O Município aprovou, por unanimidade, duas moções relativas ao Dia Internacional 
da Mulher, apresentadas pela CDU e pelo PS. Em pleno século XXI, desigualdades no 
mundo do trabalho, na família e na sociedade e casos de violência, discriminação e 
assédio continuam a proliferar. A comemoração desta data passa pela reflexão, pelo 
debate e pela ação, com medidas concretas que contribuam para uma verdadeira 
igualdade de direitos e de oportunidades para todas e todos. Mais informação em 
http://boletimmunicipalpalmela.blogspot.pt/.

A notícia gratificante 
da escolha do nosso 
sobreiro “assobiador” 
como Árvore Euro-
peia do Ano trouxe, 
ainda, mais signifi-
cado às celebrações 
do Dia Mundial da 
Árvore e da Flores-
ta. Aceitámos, desde 
logo, o desafio que 
nos foi lançado pela 
UNAC - União da Flo-
resta Mediterrânica, 
por acreditarmos que 
se trata de um exemplar único e bem representativo da 
nossa floresta autóctone, mas, também, porque se en-
quadra na estratégia de valorização do nosso patrimó-
nio natural que temos vindo a implementar. São exem-
plo candidaturas a fundos comunitários como o projeto 
PRARRÁBIDA, que potencia, também, o turismo de natu-
reza, ou a intervenção que concluímos, há cerca de ano 
e meio, em Águas de Moura, com importantes melhora-
mentos na envolvente do sobreiro, para melhor fruição 
e proteção, e criando, no coração da aldeia, um local 
icónico, que, além de atrair visitantes, servisse, também, 
de local de reunião, convívio e autoestima para as/os 
residentes. Está, pois, de parabéns a população da fre-
guesia de Marateca e da aldeia de Águas de Moura, que 
se envolveu, de forma entusiasta, no processo, e estão 
muito orgulhosos deste feito o concelho de Palmela, mas 
também a região e o país. Vamos continuar a proteger e 
a promover os valores naturais deste território, bens de 
inestimável valor que se estendem da Arrábida a zonas 
da Reserva Natural do Estuário do Sado, passando pelo 
maior montado de sobro do mundo, como é o caso de Rio 
Frio e outros.

Neste primeiro trimestre de 2018, realizámos, já, três Se-
manas das Freguesias. Esta é uma forma de governação 
descentralizada, focada na realidade quotidiana e nas 
potencialidades específicas, em que trabalhamos com 
as nossas autarquias de freguesia, na discussão e imple-
mentação de projetos e obras e em assuntos de gestão 
corrente. É um processo muito enriquecedor, por um 
lado, porque aposta na proximidade com as/os agentes 
locais, as associações, as/os munícipes - obrigando-nos 
a ter trabalho programado para, nessa altura, debater, 
visitar obras em curso e apresentar projetos - mas, tam-
bém, porque assumimos um novo conjunto de compro-
missos com quem aparece nas reuniões, com quem nos 
interpela, que procuramos honrar. Vale a pena participar.

Estamos numa fase de lançamento de grandes emprei-
tadas e as mais recentes revestem-se de especial impor-
tância para a afirmação do concelho. São projetos que 
acrescentam valor em cada uma das freguesias e damos 
nota de muitos deles nestas páginas, desde a “Interven-
ção de natureza estrutural para evitar derrocadas nas 
encostas do Castelo” à 2.ª fase da Ecopista de Pinhal 
Novo ou ao projeto para a Ciclovia de Quinta do Anjo, 
passando pelas acessibilidades da baixa comercial de 
Águas de Moura.

É este, pois, o caminho de cumprimento dos compromis-
sos com as/os cidadãs/ãos e com o território, fruto de 
uma gestão partilhada, pelo que apelo, também, à sua 
participação no novo ciclo “Eu Participo!”, a decorrer  
entre 16 e 20 de abril.

O Presidente da Câmara

Álvaro Manuel Balseiro Amaro



PALMELA - BOLETIM MUNICIPAL - MARÇO 20184

A decorrer a empreitada de infraestruturação da Rua da Holanda, 

em Vale de Touros, Lagoinha, com instalação de redes de esgotos 

domésticos e pluviais e remodelação da rede de abastecimento de 

água e respetivos ramais. 

A instalação de sinalização luminosa automática nos cruzamentos  do Aceiro dos Arraiados com a EM 575 (Rua do Trabalhador  Rural) e da Rua Infante D. Henrique com a Rua António Sérgio,  na freguesia de Pinhal Novo, está em curso. Esta empreitada abrange, ainda, a colocação de semáforos limitadores  de velocidade em Brejos do Poço - Poceirão.

O projeto para ampliação do refeitório e logradouro coberto  do pré-escolar da Escola Básica Zeca Afonso, em Pinhal Novo,  foi adjudicado. O projeto prevê, também, intervenções no exterior, para melhorar a drenagem das águas pluviais.

O projeto de elevação e drenagem de águas residuais domésticas 

em diversos arruamentos da Lagoa da Palha, junto da Avenida  

da Herdade, foi adjudicado. 

Vai avançar a empreitada de “Intervenção de natureza estrutural 

para evitar derrocadas nas encostas do Castelo de Palmela”,  

já adjudicada à empresa Alberto Couto Alves, S.A.,  

pelo valor de 2.181.162 euros.

A obra de requalificação da Rua Serpa Pinto, no Centro Histórico  

de Palmela, avança a bom ritmo. Os trabalhos da última fase já  

tiveram início.

Está a decorrer a obra de melhoria das acessibilidades  

na Rua  Fundação Gulbenkian, em Águas de Moura, no âmbito  

de uma candidatura a fundos comunitários, que visa, também,  

a dinamização da Baixa Comercial.

INTERVENÇÕES AVANÇAM!
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Em virtude da alteração legislativa em  
vigor desde 1 de janeiro de 2018, foi  
implementado novo procedimento para 
a divulgação dos dados relativos ao  
Plano de Controlo da Qualidade da Água 
(PCQA), a qual deixará de ser obrigató-
ria por meio de editais. Esta informação 
permanecerá disponível para consulta 

no sítio da internet do Município pelo 
período de um ano e será publicada pela 
entidade gestora dos sistemas públicos,  
em alta, no prazo de 45 dias úteis,  
após o termo do trimestre a que dizem 
respeito e pela entidade gestora dos 
sistemas públicos de abastecimento 
de água, em baixa, no prazo de 60 dias  

úteis após o termo do trimestre a que  
dizem respeito.

Os Quadros Resumo com os resultados 
analíticos relativos à qualidade da água 
distribuída e outras informações comple-
mentares encontram-se disponíveis em 
http://www.cm-palmela.pt/pages/2200.

Dados sobre a qualidade da água disponíveis no site do Município

Ciclovia de Quinta do Anjo 
com candidatura aprovada
A ciclovia de Quinta do Anjo viu aprovada a candidatu-
ra apresentada pelo Município de Palmela ao PAMUS –  
Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável. 
O projeto da Ciclovia de Quinta do Anjo, em fase de  
conclusão, integra um traçado que percorre a zona  
urbana, entre o limite norte da Rua 5 de outubro  
(Urbanização Colinas da Arrábida) e a Urbanização Portais  
da Arrábida e desenvolve-se, em grande parte do seu  
percurso, ao longo da Ribeira da Salgueirinha, contribuin-
do para a sua valorização, bem como para a beneficiação 
de urbanizações mais antigas.

Obra da 2.ª fase  
da Ecopista de Pinhal 
Novo adjudicada
Foi adjudicada a empreitada para a realização da obra da 
2.ª fase da Ecopista de Pinhal Novo, intervenção que liga o 
final do troço atual, com o entroncamento com a Estrada 
dos Quatro Marcos / Caminho Municipal 1024, no limite 
da freguesia e do concelho. Este segundo troço da Ecopis-
ta de Pinhal Novo, ciclável e pedonal, inclui o tratamen-
to paisagístico da envolvente, iluminação e arborização, 
numa extensão de 1.932 metros. 

Hub 10 - beneficiação  
da Estrada de Vila Amélia 
O Município adjudicou a empreitada Hub10 – Plataforma Humanizada de Conexão 
Territorial, que inclui a construção de uma rotunda e a beneficiação do troço norte 
da Estrada dos Quatro Castelos, em Vila Amélia, freguesia de Quinta do Anjo. Adju-
dicada por cerca de 480 mil euros, a empreitada inclui obras de infraestruturação, 
construção de passeios e de ciclovia e instalação de mobiliário urbano. Trata-se da 
primeira fase de um projeto que terá continuidade, num segundo momento, com a 
beneficiação da estrada dos 4 Castelos, até S. Gonçalo.

Plano de Pormenor dos Bacelos em 
vigor. Informe-se!
O Plano de Pormenor dos Bacelos, em Quinta do Anjo, encontra-se em vigor, após 
publicação em Diário da República, desde agosto de 2017. Este Plano tem como 
objetivo central a qualificação urbana e ambiental, tanto para a habitação como 
para novas atividades comerciais e turísticas ligadas às atividades e produtos tradi-
cionais, bem como a criação de espaços públicos de forma integrada, com interven-
ções qualificadoras da área envolvente às grutas da Quinta do Anjo. 

As operações urbanísticas na sua área de intervenção regem-se pelas regras es-
tabelecidas pelo Plano, que se encontram disponíveis em www.cm-palmela.pt, 
(separador Viver » Planeamento e Gestão Urbanística » Planos Municipais de  
Ordenamento do Território » Planos em vigor). Para mais informações, contacte o 
Município (Divisão de Administração Urbanística - marcação prévia através do tele-
fone 212 336 600 ou do e-mail geral@cm-palmela.pt).

Iluminação em espaço público remodelada
O Município continua a remodelar a iluminação em diversos espaços públicos do concelho recorrendo a tecnologia LED, com vista, não só,  
à qualificação urbana, mas, também, à redução de custos energéticos e de manutenção. Nos últimos meses, foram abrangidas a iluminação 
exterior do Mercado Municipal de Quinta do Anjo e do Jardim do Centro Social de Quinta do Anjo e os projetores de chão do Largo de S. João, 
em Palmela. Os trabalhos foram realizados por administração direta e o investimento em equipamento totalizou 9.114 euros.
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Sobreiro de Águas de Moura  
é a árvore europeia do ano!
O Sobreiro Assobiador de Águas de Moura, freguesia de Marateca,  
é o grande vencedor da 8.ª edição do concurso europeu Tree  
of the Year! A grande mobilização da comunidade local, mas tam-
bém da região e do país permitiram este resultado, que contribui 
para valorizar esta árvore, tão importante para gerações e gera-
ções de famílias da região, com muitas histórias para contar, e  
sublinha a importância do montado de sobro português e da  
nossa floresta autóctone. O Município de Palmela encara esta  
notícia com alegria e sentido de responsabilidade, assumindo o 
compromisso de continuar o seu trabalho em prol da defesa da 
floresta e preservação do ambiente. Foi com estes objetivos em 
mente que concluiu, no início de 2017, uma obra de valorização do 
Sobreiro, para proteção da árvore e criação de melhores condições 
para a sua contemplação e fruição por moradores e visitantes.

O Assobiador – a primeira árvore portuguesa a participar neste 
concurso - recolheu 26.606 votos, seguido dos Ulmeiros ances-
trais de Cabeza Buey, Espanha (22.323) e do Carvalho chamado “O Ancião das Florestas de Belgorod”, Federação Russa (21.884).

Com idade estimada de 234 anos, o Sobreiro monumental de Águas de Moura, também conhecido como “casamenteiro”, tem mais de 16 metros de 
altura, um perímetro superior a 5 metros na base e uma copa impressionante, que alberga muitas espécies de aves. Desde 1820, foi descortiçada mais 
de vinte vezes e o descortiçamento de 1991 resultou em 1.200 Kg de cortiça (produção de 100.000 rolhas), o que lhe trouxe o epíteto de “sobreiro mais 
produtivo do mundo”. Hoje, está classificada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas como Árvore de Interesse Público.

Inscrições para o Eco
Famílias até 15 de abril!
O segundo ciclo do Projeto Eco Famílias do Con-
celho de Palmela - programa de educação am-
biental e tutoria que apoia as famílias no uso 
eficiente da energia e dos recursos, decorre até 
março de 2019. 

As inscrições para esta fase encerram a 15 de  
abril, são gratuitas e podem ser realizadas em  
https://www.cm-palmela.pt/pages/1701, onde se  
encontra a Ficha de Inscrição e o Regulamento  
de Participação. 

Os interessados deverão candidatar-se, preen-
chendo a ficha e entregando-a num dos balcões de 
atendimento da Câmara Municipal, remetendo-a 
por correio eletrónico para o endereço ecofami-
lias@cm-palmela.pt ou por correio postal para Di-
visão de Atendimento da Câmara Municipal de Pal-
mela, Largo do Município, 2954-001 Palmela.

Mais informações em www.cm-palmela.pt.

Município esclarece sobre limpeza de terrenos
O Município de Palmela promoveu, em fevereiro e março, sessões públicas de esclarecimento, em todas as freguesias, sobre as 
recentes medidas legislativas que responsabilizam as/os proprietárias/os de terrenos pela sua limpeza e execução ou manutenção 
das faixas de proteção das edificações/faixas de gestão de combustíveis.

Informação mais detalhada sobre as medidas corretas a tomar na gestão na floresta, nos manuais disponibilizados pelo Instituto 
da Conservação da Natureza e das Florestas em http://www2.icnf.pt/portal/agir/boapratic/dfci.

O Município de Palmela comemorou o Dia Mundial da Floresta com iniciativas que  
valorizaram o papel das árvores e da floresta, quer nas comunidades, quer, em senti-
do mais abrangente, na manutenção da vida. 

Do programa, destacou-se a plantação de um importante conjunto de ár-
vores em vários locais do concelho, com o envolvimento de empresas e da  
comunidade educativa. Em Águas de Moura foi plantado um sobreiro junto do sobreiro 
monumental e foram plantados três áceres na Praceta Firmino Camolas, em Palmela. 
Várias zonas de Pinhal Novo e do Vale da Vila receberam 38 novas árvores, numa ini-
ciativa em colaboração com a Visteon, no âmbito do programa “Mecenas de Palmela”. 

Palmela assinalou Dia Mundial da Floresta 
com a comunidade
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Propostas e debate em abril
Arranca em abril o processo “Eu Participo!”, que, anualmente, consulta a população 
e agentes do concelho de Palmela sobre obras, projetos e intervenções considerados 
prioritários para o território, promovendo o debate e a partilha de preocupações e 
sugestões e contribuindo para um maior conhecimento sobre a gestão municipal e 
crescente literacia cidadã. A primeira fase, para apresentação e debate de propos-
tas, conta com reuniões nos dias 16 (Marateca), 17 (Quinta do Anjo), 18 (Palmela),  
19 (Pinhal Novo) e  
20 de abril (Poceirão), 
bem como reuniões in-
ternas com as equipas 
municipais. Avaliadas e 
trabalhadas pelo Municí-
pio ao longo dos meses 
seguintes, para aferir a 
sua exequibilidade, as 
propostas serão levadas 
a um novo conjunto de 
reuniões, entre 10 e 14 
de Setembro, para vo-
tação e priorização. Os 
resultados finais serão  
divulgados em dezembro.

Participação bateu recordes em 2017 

Duas dezenas de obras, identificadas e consideradas prioritárias pela população no 
processo realizado no ano passado, foram assumidas pelo Município para o Mandato 
atual e integradas nas Grandes Opções do Plano. As pavimentações e o saneamento 
básico estão em destaque neste conjunto de intervenções, apresentado publicamen-
te, a 15 de janeiro, na Biblioteca Municipal de Palmela, com sala cheia. 

O processo bateu recordes de participação em 2017 e, além do interesse demonstra-
do nas reuniões descentralizadas, contou com a entrega de 284 inquéritos em abril  
e 718 em novembro. 

O Município de Palmela tem sido pioneiro, em Portugal, na implementação de vários 
processos de democracia participativa, levando até às cinco freguesias, anualmente, 
a gestão pública do território, em processos como o “Eu Participo!” ou as Semanas 
das Freguesias. Internamente, é dinamizado o “Eu Participo! Trabalhadoras/es Muni-
cipais” e, junto da comunidade educativa, o Município desenvolve, ainda, um projeto 
de participação e educação cidadã, premiado internacionalmente.

Candidaturas  
ao Portugal 2020
Municípios da Arrábida  
aprofundam visão comum

A Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das 
Dores Meira, e os Presidentes das Câmaras Municipais 
de Palmela e de Sesimbra, Álvaro Amaro e Francisco  
Jesus, estiveram reunidos no dia 9 de março, em Sesimbra, 
para fazer o ponto de situação dos projetos conjuntos 
que estão a ser desenvolvidos, no âmbito da sua estraté-
gia territorial integrada, centrada na Arrábida. 

Este encontro, que passará a ter maior regularidade, 
sublinha o compromisso assumido pelos três municípios  
na valorização do território e na melhoria da quali-
dade de vida das populações da região, através da  
implementação de projetos nas áreas da mobilidade,  
acessibilidades, património e intervenção social, no 
âmbito do Portugal 2020, num investimento global  
superior a 9 milhões de euros. 

Esta visão comum consubstancia-se em quatro proje-
tos estruturantes, incorporados no Pacto de Desenvol-
vimento e Coesão Territorial da Área Metropolitana de 
Lisboa e nos Planos Estratégicos de Desenvolvimento 
Urbano de cada um dos municípios:

1) PRARRÁBIDA – Conservação, Valorização e Promo-
ção do Património Histórico, Cultural e Natural da 
Arrábida - que inclui a requalificação do património, 
a criação de percursos turísticos, a criação e consoli-
dação de estruturas de apoio aos visitantes e a pro-
moção turística; 

2) HUB 10 – Plataforma Humanizada de Conexão Ter-
ritorial - que engloba uma intervenção em torno da 
EN10 e da sua conetividade intermodal; 

3) CICLOP 7 – Rede Ciclável e Pedonal da Península de 
Setúbal - que prevê a construção de troços de ciclo-
vias e de percursos pedonais de ligação entre áreas 
urbanas e periurbanas, valorizando a conetividade 
interconcelhos;

4) PRIA – Percurso em Rede para a Inclusão Ativa - que 
assenta no desenvolvimento de abordagens comu-
nitárias partilhadas e de respostas sociais mais in-
clusivas, face aos desafios que se colocam às comu-
nidades locais.

Algumas das intervenções já foram candidatadas e en-
contram-se em execução, enquanto outras estão em 
fase de submissão de candidaturas ou a aguardar a 
abertura dos respetivos avisos. Estes projetos são cofi-
nanciados em 50 por cento pelo POR Lisboa 2020, atra-
vés do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE). 

Palmela
Rede de esgotos nas Ruas Luís de  
Camões, Lusíadas e Flores - Lagoinha

Espaço de jogo e Recreio da Urbanização 
Quinta do Outeiro

Asfaltamento das Ruas Luís de Camões, 
Lusíadas e Flores - Lagoinha

Pinhal Novo
Asfaltamento da Rua 25 de Abril e Rua 
1.º de Maio - Bairro do Pinheiro Grande

Rede de esgotos - Bairro Pinheiro Grande

Asfaltamento da Rua do Montinhoso - 
Montinhoso

Marateca
Rede de Esgotos - Cajados

Asfaltamento da Rua 1.º de Maio  
(prolongamento) - Cajados

Conclusão da Rua 5 de Outubro - Cajados

Poceirão
Asfaltamento da Rua Joaquim Gomes 
Romão (2.ª fase)

Asfaltamento da Rua António Roldão  
- Lagameças

Prolongamento do abastecimento  
de água - Aldeia Nova da Aroeira

Quinta do Anjo
Asfaltamento da Rua da Escola/Brejos 
Carreteiros (2.ª fase) - Olhos de Água

Ligação da Rua da Beira Litoral à Rua  
da Constituição - Quinta das Flores

Remodelação do Jardim de Cabanas

Propostas mais votadas em cada freguesia
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No primeiro semestre de cada ano, o Município de Palmela dinamiza, em parceria com as juntas de freguesia, programas de tra-
balho descentralizado, que promovem a participação e um maior conhecimento sobre as diferentes realidades de cada freguesia. 

Este ano não é exceção e as Semanas das Freguesias já estão no terreno, para um périplo que se prolongará até junho, com reu-
niões entre Executivos, sessões públicas, visitas a empresas, IPSS e escolas, atendimento descentralizado e encontros de trabalho 
com o movimento associativo – uma das áreas em destaque este ano. Em cada freguesia, o Município expõe, também, obras e 
projetos em curso, decorrentes, em grande parte, de candidaturas a fundos comunitários.

Quinta do Anjo (maio) e Poceirão (junho) são as freguesias que se seguem.

Semanas das Freguesias 2018
Trabalho descentralizado promove participação cidadã

Marateca e Pinhal Novo abriram o ciclo 
Às freguesias de Marateca (em janeiro) e de Pinhal Novo (em fevereiro) 
coube, este ano, a abertura do ciclo de Semanas das Freguesias, com  
programas de intenso trabalho e um olhar aprofundado sobre as  
potencialidades, as necessidades e as soluções previstas ou em imple-
mentação, para um desenvolvimento sustentável. 

Visitas a instituições como a associação protetora dos animais  
“O Cantinho da Milu” ou o Projeto 270 e a empresas como a FIT,  
Fomento da Indústria do Tomate ou a Casa Agrícola das Passarinhas, 
deram a conhecer projetos empreendedores que fazem a diferença 
junto da comunidade e levam mais longe o nome do concelho. 

O Município intervém, continuamente, no parque escolar, para manu-
tenção geral e requalificação dos equipamentos e, durante as semanas 
das freguesias, reúne com as direções de escolas e agrupamentos para 
apresentar projetos a implementar. 

Escolas com espaços qualificados
Durante a Semana da Freguesia de Marateca, o Município deu a  
conhecer à direção da Escola Básica de Cajados o projeto desenvolvido 
para o logradouro, que responde a um pedido das famílias. A inter-
venção inclui substituição de pavimentos, plantação e árvores e mais 
oferta lúdica, com novos brinquedos e jogos tradicionais embutidos no 
pavê. A obra deve decorrer durante o verão.

No Pinhal Novo, foi visitada a EB Salgueiro Maia, cuja intervenção no 
logradouro está a decorrer e consiste, também, na substituição do 
piso, com revisão do sistema de drenagem e da iluminação, nova rede 
de impacto no campo de jogos e substituição de caixilharias e estores  
exteriores . As visitas incidiram, também, na EB Águas de Moura, que 
está a ser alvo de requalificação e ampliação, num investimento supe-
rior a 600 mil euros (comparticipado pelo FEDER, no âmbito do PORLis-
boa 2020 - PDCT-AML), e na EB da Palhota, onde o Município concluiu,  
no ano passado, obras de beneficiação do logradouro e instalação  
de um novo bloco, onde funciona o refeitório, numa intervenção de 
cerca de 70 mil euros.

Obras na área das infraestruturas, em particular, na rede viária, e da 
requalificação urbana marcam, também, estas semanas, com visitas a 
obras em curso ou recentemente concluídas. 

É o caso da pavimentação do troço norte da Rua 5 de Outubro, em Ca-
jados, da requalificação da baixa e zona comercial de Águas de Moura 
e ligação à Estrada Nacional 5, da pavimentação da Rua 5 de Outubro, 
no Bairro do Pinheiro Grande (já concluída) e das ruas 25 de Abril e  
1.º de Maio, na mesma localidade, a tratar este ano, e das interven-
ções já realizadas na Urbanização Quinta de Matos ou a realizar na 
Praceta João Coelho Possante, em Pinhal Novo. 
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Centro Comunitário de Águas de Moura com
candidatura de 500 mil euros
Depois de uma primeira fase de intervenções, que permitiram a dispo-
nibilização de instalações às instituições locais, o Município pretende 
avançar com uma remodelação mais profunda do Centro Comunitário 
de Águas de Moura, que lhe permita acolher outro tipo de respostas,  
e está a ser finalizada uma candidatura a fundos comunitários, no  
valor de cerca de meio milhão de euros. 

Além dos gabinetes de trabalho já existentes, serão qualificados os 
espaços multiusos, para a realização de espetáculos, ensaios, aulas, 
reuniões ou formação, e a Loja Social será transferida para outra sala.
As acessibilidades são uma das preocupações da obra e serão instala-
dos, ainda, no edifício o pólo da Biblioteca e um Centro de Recursos 
para a Juventude. 

Apresentados projetos de milhões  
para a freguesia de Palmela 
Num período de intensa atividade, com a preparação de candidatu-
ras, procedimentos concursais e obras, em diversos eixos de financia-
mento, no âmbito do Portugal 2020, a apresentação pública de um 
conjunto de projetos esteve em destaque na Semana da Freguesia de 
Palmela, que se realizou entre 19 e 23 de março. 

O programa contemplou, também, além da habitual reunião com o 
Executivo da Junta, visitas às empresas Palmeiro Foods, Adega Coope-
rativa de Palmela e Quinta do Piloto, às obras de ampliação da EB de 
Aires e de requalificação da Rua Serpa Pinto, bem como aos recém-
concluídos espaços exteriores da Terra do Pão. A área social foi, tam-
bém, alvo de especial atenção, com reuniões de trabalho com o Centro 
Social de Palmela (no Centro Distrital da Segurança Social de Setúbal) 
e com a Fundação Robert Kalley.  

Cada candidatura submetida tem sido divulgada junto do público, mas 
o Município entendeu promover um momento de partilha de um con-
junto de projetos, em diferentes fases de desenvolvimento. 

Assim, a Biblioteca Municipal de Palmela acolheu, no dia 23 de mar-
ço, uma sessão pública de apresentação de projetos (candidatados ou 
não) para a Freguesia de Palmela, no valor de vários milhões de euros, 
onde o Centro Histórico tem lugar de relevo:

Recuperação do Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho
Candidatura ao Portugal 2020 | PEDU - PARU (Plano de Ação de Rege-
neração Urbana).
Pretende-se a recuperação do Salão Nobre, eliminando patologias e 
assegurando a conservação e restauro das pinturas, bem como, de 
modo geral, a acessibilidade, reabilitação, conservação e restauro do 
edifício. Está aprovado o projeto de execução.

Requalificação do antigo edifício da Rádio PAL
Candidatura ao Portugal 2020 | PEDU - PARU (Plano de Ação de Rege-
neração Urbana).

Através da requalificação e refuncionalização do edifício, mantendo a 
traça original, pretende-se criar um novo equipamento municipal, es-
paço de encontro, partilha de conhecimento e criação/implementação 
de ideias entre os diversos agentes dos setores do turismo e economia 
criativa. Projeto de execução em fase final.

Centro de Investigação de Património Cultural de Palmela
Candidatura ao Portugal 2020 | PEDU - PARU (Plano de Ação de Rege-
neração Urbana).
A partir da reabilitação do antigo edifício da GNR, o Município pre-
tende instalar um laboratório de trabalho com visitação, onde irá fun-
cionar a nova reserva arqueológica municipal - salas de investigação, 
tratamento e reserva de material arqueológico, receção de investiga-
dores e comunidade educativa, áreas técnicas e de apoio. Projeto de 
execução revisto em análise.

CAFA – Castelo Acessível
Candidatura ao Portugal 2020 | Pacto de Desenvolvimento e Coesão 
Territorial da Área Metropolitana de Lisboa (PDCT-AML).
Integrada no programa “PRARRÁBIDA – CAFA – Castelos e Fortalezas 
da Arrábida”, a intervenção consiste na criação de percursos acessíveis 
a todas as pessoas, mesmo com mobilidade condicionada. Projeto de 
execução em adjudicação

Ampliação da Escola Básica de Brejos do Assa com requalificação 
dos espaços exteriores
Mais um investimento no parque escolar – este, sem comparticipação 
de fundos comunitários – para dotar esta escola de melhores condi-
ções de trabalho. A intervenção integra a criação de um espaço mul-
tiusos, adaptado a diversas valências, tal como a biblioteca escolar e 
área de expressões, bem como a qualificação do espaço exterior. O 
processo encontra-se em fase de lançamento da empreitada, com a 
expetativa de iniciar a execução da obra em junho deste ano.

Saneamento da Lagoinha – 2.ª fase
O Município comprometeu-se a infraestruturar a zona de Lagoinha/
Vale de Touros, em dez fases distintas, de grande complexidade téc-
nica. Nesta segunda fase, será instalada a rede de esgotos domésticos 
em zonas já servidas pela rede pública de distribuição de água e com 
condições para a ligação dos efluentes domésticos às infraestruturas 
públicas existentes. O projeto global está aprovado e a infraestrutura-
ção da Rua da Holanda já está em execução. Este ano, serão efetuadas, 
pelo menos, três fases.

Construção de passeio entre o Centro de Saúde e o Cemitério de 
Palmela
Esta obra vem responder à necessidade de reforçar as condições de 
segurança para quem circula a pé na chamada Estrada do Cemitério, 
em particular, entre o Centro de Saúde e Urbanização da Quinta do 
Outeiro e o Cemitério de Palmela, numa extensão de 360 metros. Con-
curso para obra a decorrer.

Requalificação da Rua Serpa Pinto
Candidatura ao Portugal 2020 | PEDU - PARU (Plano de Ação de Rege-
neração Urbana).
Está em curso a última das quatro fases da requalificação desta extensa 
via, que atravessa o Centro Histórico. Os trabalhos integram execução 
de rede de abastecimento de água, canais de drenagem pluvial, cons-
trução/reabilitação de caixas de ramal de drenagem de águas residu-
ais, execução de pavimento em calçada grossa e sinalização vertical. 

Intervenção de natureza estrutural para evitar derrocadas nas en-
costas do Castelo de Palmela
Candidatura ao Portugal 2020 | POSEUR - Programa Operacional Sus-
tentabilidade e Eficiência do Uso dos Recursos.
A intervenção, para combater os efeitos da erosão e garantir a susten-
tação do morro de Palmela, contempla três componentes distintas: 
consolidação da encosta, conservação e restauro da muralha, e com-
ponente de paisagismo. Obra adjudicada.
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Palmela associou-se, no dia 24 de março,  
à Hora do Planeta, iniciativa da organização Glo-
bal de Conservação da Natureza WWF - World 
Wildlife Foundation. O Município desligou, sim-

bolicamente, entre as 20h30 e as 21h30, a ilumi-
nação dos seguintes locais: iluminação cenográfica 

do Castelo, em Palmela; iluminação decorativa da Pra-
ça Duque de Palmela, em Palmela; iluminação decorativa 

na Alameda D. Nuno Álvares Pereira, em Palmela; iluminação exterior do 
Cine-teatro S. João, em Palmela; iluminação decorativa do Monumento ao 
Ferroviário, em Pinhal Novo; iluminação do coreto do Jardim José Maria dos 
Santos, em Pinhal Novo; iluminação exterior do Centro Cultural de Poceirão, 
em Poceirão.

Durante a iniciativa “ManifestArte”, realizada nesse horário, junto aos Paços 
do Concelho, no âmbito do “Março a Partir” – Mês da Juventude,  houve lu-
gar, também, a um “apagão” simbólico, com referência à “Hora do Planeta”.

Palmela associa-se  à “Hora do Planeta”  
com “apagão” simbólico

Venha Merendar no parque!
Na segunda-feira após o domingo da Pascoela, dia 9 de abril, o Parque Venâncio Ribeiro da 
Costa volta a ser ponto de encontro para a população de Palmela, que revive a tradicional 
Segunda-feira das Merendas. Noutros tempos, esta data representava a passagem para o 
horário de verão e tornou-se costume os patrões darem a tarde de descanso, que se trans-
formava numa grande festa comunitária. O convívio mantém-se… a partir das 12 horas, 
traga a sua merenda e desfrute de um dos mais belos espaços verdes do concelho.

“Álbum de Família” 
chega a Quinta do Anjo 
em abril
Depois de Palmela e Pinhal Novo, o Projeto “Ál-
bum de Família”, desenvolvido pela Câmara de 
Palmela, através do Museu Municipal, chega à 
Quinta do Anjo. 

Entre abril e junho, decorrerão quatro sessões te-
máticas, na Sociedade de Instrução Musical, que 
pretendem, à semelhança das anteriores, sensibi-
lizar a população para a importância da partilha 
dos seus álbuns particulares e, simultaneamente, 
recolher informação que contextualize cada uma 
das fotografias, como forma de registar a história 
económica e social do concelho, no século XX.

Esta iniciativa contará com a colaboração de Ce-
cília Matos, que desenvolve um projeto sobre a 
genealogia de Quinta do Anjo, cujo resultado tem 
estado patente nas Festas de Todos os Santos.

Participe na construção do “Álbum de Família” de 
Quinta do Anjo, através da cedência de fotografias 
do seu próprio álbum! 

Mais informações através do e-mail arquivo.muni-
cipal@cm-palmela.pt. e/ou 212336313.

Sessões Temáticas de Projeção de Fotografias:
Sociedade de Instrução Musical  - 15h30

Quinta do Anjo de outros Tempos | 15 abril

Ofícios | 29 abril

Festas e Movimento Associativo | 20 maio

Música | 10 Junho 

TELA recorda piqueniques  
em Águas de Moura
O TELA – Teatro Estranhamente Louco e Absurdo promove, dia 8 de abril, 
às 12h00, a 2.ª edição da iniciativa “ Recordar os Piqueniques”, junto ao  
Sobreiro monumental de Águas de Moura. A iniciativa, que conta com o 
apoio da Câmara Municipal de Palmela, recorda a segunda-feira de Pascoela  
de outros tempos, dia de festa e confraternização para a população de  
Marateca, que aproveitava para descansar, divertir-se, bailar e namorar.

O TELA convida, assim, a população a participar na iniciativa, vestida a rigor, 
acompanhada da cesta com o almoço e da toalha para estender à sombra 
do “Assobiador”, para uma tarde com algumas surpresas e muita animação.
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A maior celebração dos produtos da região da Arrábida volta a ter lugar, uma vez 
mais, no concelho de Palmela, na localidade de S. Gonçalo, freguesia de Quinta do 
Anjo, entre os dias 6 a 8 de abril. 

Promovida pela ARCOLSA – Associação Regional de Criadores de Ovinos Leiteiros da 
Serra da Arrábida, com o apoio do Município de Palmela, a 24.ª edição da Festival  
Queijo, Pão e Vinho será uma montra privilegiada do melhor que a região tem para 
oferecer, com destaque para o Queijo de Azeitão DOP, um dos mais afamados e  
requintados do país. 

Outros queijos de ovelha e manteiga de ovelha, os vinhos regionais, o pão tradicional, 
a doçaria, a fruta, o mel, a gastronomia - e, pela primeira vez, as Ostras do Sado - com-
pletam o leque de iguarias a (re)descobrir ao longo destes três dias. 

O certame merece uma visita mais demorada e oferece um vasto programa de  
animação, para toda a família, com atividades no Museu do Ovelheiro, corridas de 
ovelhas no “Ovinódromo”, provas de produtos comentadas, passeios, espetáculos 
equestres e animação musical.  

O Município atribuiu um apoio financeiro à ARCOLSA no valor de 4 mil euros, a que  
se somam apoio técnicos e logísticos estimados em 9.300 euros.

Fins de Semana Gastronómicos continuam
A par do Festival, os restaurantes do concelho de Palmela dedicam  
especial atenção ao Queijo de Ovelha, que é rei em diversas propostas,  
do prato principal à sobremesa. Os Fins de Semana Gastronómicos 
do Queijo de Ovelha decorrem nos dias 30 e 31 de março, 1, 6, 7 e  
8 de abril, no âmbito do programa “Palmela, Experiências com  
Sabor!”, que irá prolongar-se até dezembro, destacando produtos  
locais  de  grande  qualidade.

Festival Queijo, Pão e Vinho está a chegar
Venha desfrutar dos melhores sabores da Arrábida

Gastronomia de Palmela  
candidata às “7 Maravilhas à Mesa”
Palmela é candidata, através da sua gastronomia rica, à edição 2018 das “7 Maravilhas”, uma 
iniciativa desenvolvida em parceria com a AMPV – Associação de Municípios Portugueses do 
Vinho e AHRESP – Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, que, este 
ano, constitui uma homenagem e oportunidade de (re)descoberta do património gastronómi-
co nacional único, vinhos e  azeites e roteiros turísticos de cada região. A proposta do Muni-
cípio sublinha o património humano por detrás de produtos de  exceção, onde se enquadram 
o Queijo de Azeitão e o Moscatel. As galas onde vão ser eleitas as “7 Maravilhas à Mesa” 
decorrem entre 22 de julho e 9 de setembro, com transmissão em direto, na RTP1 e a grande 
final é transmitida a 16 de setembro.   Mais informações em www.7maravilhas.pt.

O Município de Palmela esteve na BTL – Bolsa de Turismo de Lis-
boa 2018, a convite da Entidade Regional de Turismo da Região 
de Lisboa, e conquistou os visitantes que passaram pela Feira 
Internacional de Lisboa, entre 28 de fevereiro e 4 de março.

A apresentação do mapa do Parque Natural da Serra da Arrábida, 
criado pela editora Adventure Maps, reuniões com agentes e 
operadores turísticos nacionais e internacionais, a distribuição 
de materiais de promoção turística, demonstrações da iniciativa 
“Mercado Caramelo”, a degustação de Sopa Caramela,  momen-
tos de artesanato “ao vivo”,  danças medievais que promoveram 
a Feira Medieval de Palmela e provas de vinhos pela  Associação 
da Rota de Vinhos da Península de Setúbal foram algumas das 
atividades que integraram a representação de Palmela no mais 
importante certame da área do Turismo, a nível nacional.

Palmela Conquistou na Bolsa de Turismo de Lisboa 2018
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Município e parceiros  
promovem atividades  
nas férias escolares da Páscoa 
O Município de Palmela e os parceiros promovem, como ha-
bitualmente, um conjunto diversificado de atividades para 
ocupação de tempos livres de crianças e jovens durante a 
interrupção letiva da Páscoa, onde a cultura, o desporto  
e o convívio têm lugar de destaque. “Páscoa no Museu”, 
“CRJ’s na Páscoa”, “Férias Desportivas – Páscoa 2018” ou as 
“Férias Culturais” são as iniciativas que integram o progra-
ma proposto para esta época do ano. Mais informações em 
http://boletimmunicipalpalmela.blogspot.pt/.

Centro Cultural de Poceirão  
acolhe exposição de Ana Nogueira 
e jovens da Escola José Saramago
O Centro Cultural de Poceirão acolheu, em março, a instalação 
artística “Inquietações de um guarda-chuva”. Trata-se de um 
trabalho desenvolvido em conjunto por Ana Nogueira, artista 
plástica e docente e pelas/os jovens da Escola José Saramago, 
do Poceirão. 

Esta intervenção foi explorada por Sandra Santos, psicóloga 
daquela escola, no âmbito dos projetos de educação artísti-
ca “Um Museu para o Futuro” e “Blimunda Sete Luas”, para 
incentivar o desenvolvimento de competências socioemocio-
nais de alunas/os que revelam dificuldades de aprendizagem, 
associadas a transtornos emocionais relevantes.

Palmela solidária com a Palestina
No âmbito do “Março a Partir”, o Município promoveu, no dia 15 de 
março, a iniciativa “Solidariedade com a Palestina”, com o Alto Patro-
cínio do Embaixador da Palestina e o apoio do Movimento pelos Direi-
tos do Povo Palestino e Pela Paz no Médio Oriente. A inauguração da 
exposição “Herança Cultural Palestiniana – História e Luta”, que ficará 
patente na Biblioteca de Palmela até 26 de abril, abriu o programa, 
que incluiu a exibição de um documentário sobre o processo de co-
lonização da Palestina, seguido de debate com alunas/os do ensino 
secundário do concelho e a intervenção de convidadas/os como o Em-
baixador Nabil Abuznaid ou a artista plástica Joana Villaverde. Durante 
a tarde, um grupo de jovens dinamizou a assinatura da petição pela 
libertação da jovem palestina Ahed Tamimi, enquanto, em simultâneo, 
nascia uma intervenção artística no mural do Largo de S. João.

Claraboia vence concurso  
de bandas amadoras
A vitória do Warm Up “Março a Partir”, concurso de bandas ama-
doras de Palmela, coube ao projeto Claraboia. Nascida em 2015, 
a banda aposta num estilo Dream Pop com ambientes etéreos e 
levou para casa o prémio de 400 euros, representando o concelho 
de Palmela no Festival Liberdade, a decorrer a 15 e 16 de junho, em 
Alcochete. A final decorreu a 3 de março, no Espaço ContraFacção, 
em Pinhal Novo, numa organização do Município de Palmela com 
associações juvenis, e deu o 2.º lugar aos 4º 4, seguidos dos Pa-
per Hearts e dos Persona 77. O espetáculo contou, também, com a  
atuação da banda convidada Anarchicks. Na sua 3.ª edição, o Warm 
Up “Março a Partir” reforçou o seu papel, no âmbito da promo-
ção da música moderna portuguesa, proporcionando visibilidade  
e oportunidades de palco a projetos da região e, em particular,  
do concelho de Palmela.

“Março a Partir” – Juventude em festa
O programa “Março a Partir” – mês da juventude no concelho de Palmela está a viver, 
este ano, a sua 23.ª edição, numa organização da Câmara Municipal de Palmela e das 
associações juvenis, grupos informais de jovens e entidades que desenvolvem tra-
balho com a juventude, no concelho. No total, são 55 atividades, promovidas por 36 
entidades, nas cinco freguesias do concelho, em áreas como a música, o teatro, o des-
porto, o ambiente, as artes plásticas, a solidariedade e o voluntariado. O mau tempo 
levou ao adiamento de algumas atividades para abril, caso da V Caça ao Tesouro da 
Ordem de Santiago, no Castelo (manhã de dia 8), da 2.ª Corrida de Carrinhos de Rola-

mentos, em Quinta do Anjo (tarde de dia 14), da Bagageira Aberta no Largo de 
S. João, Palmela (dia 21) e do Festival PN, nas arcadas do Pátio Caramelo, em 

Pinhal Novo, nos dias 20 e 21. Verdadeira “Escola de Participação e de Ci-
dadania”, este projeto tem contribuído para o desenvolvimento de novas 

dinâmicas associativas no concelho, através de um processo participati-
vo que estimula a aprendizagem, o debate e a concretização de ideias.
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Coro “Setúbal Voz”  
apresenta Concerto  
da Liberdade na Igreja  
de Santiago
A Igreja de Santiago, no Castelo de Palmela recebe, dia 28 de 
abril, às 22h02, o Coro “Setúbal Voz”, com direção do Maestro 
Jorge Salgueiro. 

A associação apresenta o Concerto da Liberdade, “Cânticos 
da Vanguarda nas Naves do Gótico”, na sequência do trabalho 
que tem vindo a desenvolver e que promove a música erudita  
contemporânea, através de um repertório composto por peças 
dos séculos XX e XXI, a obra Génesis, de Jorge Salgueiro ou a 
obra de Fernando Luís Carvalho.

Mais informação em https://setubalvoz.com/ e https://www.
facebook.com/Setubalvoz/.

As comemorações do Dia Mundial da Dança 2018 no concelho de Palmela, 
celebrado a 29 de abril, são promovidas pela DançArte e pela Câmara Muni-
cipal e integram  um baile de danças tradicionais do mundo, aulas diversas de 
participação livre e um espetáculo de flamenco, atividades que acontecerão 
em Palmela, Pinhal Novo e Poceirão.

O programa abre dia 22, com o Baile de Danças Tradicionais do Mundo  
conduzido por Leónia de Oliveira, com a participação do grupo convidado 
Ahkorda, na Biblioteca Municipal de Palmela, prossegue, dia 28, com o espe-
táculo de flamenco pela professora Maria José Navarro, no Centro Cultural 
de Poceirão e encerra dia 29, com a iniciativa “Dança ao Largo”, com aulas  
diversas de participação livre no Largo José Maria dos Santos, em Pinhal Novo.

Afirmar a dança e os benefícios da sua prática e motivar públicos junto da 
comunidade local são os objetivos centrais da comemoração deste dia.

Mais informações em www.passosecompassos.pt ou 212 336 630.

Estreias e formação marcaram  
comemorações do Dia Mundial  
do Teatro
A estreia de vários espetáculos marcaram o programa que, ao longo de 
todo o mês de março, assinalou o Dia Mundial do Teatro no concelho de 
Palmela. Promovido pela Câmara Municipal e pelos Grupos de Teatro de 
Amadores do concelho, o programa assentou no trabalho desenvolvido 
pelas várias companhias que dinamizam atividade teatral e mantêm esta 
forma de arte bem viva, atual e acessível aos mais diversos públicos.

Também o Teatro O Bando, sediado no Vale dos Barris, em Palmela, e 
parceiro do Município para o desenvolvimento cultural, marcaram pre-
sença nas comemorações, com o regresso do “Senhor Imaginário”. Des-
taque, ainda, para a formação, com um workshop de uma semana com 
o ator e encenador Nuno Gil sobre o Método Suzuki e View Points.

As comemorações terminaram com a Queima do Judas, um ritual tra-
dicional que, anualmente, reúne os grupos de teatro e o movimento 
associativo numa grande celebração do início da primavera.

A Queima do Judas regressou às ruas do Centro His-
tórico de Palmela, a 31 de março, numa iniciativa da 
Câmara Municipal com o movimento associativo. 
Com animação assegurada pelos Bardoada – Gru-
po do Sarrafo, o percurso integrou várias “esta-
ções” para a queima do boneco e a leitura 
do seu testamento, e terminou em festa 
no Largo de S. João. Este ano, a 
Queima contou com um nú-
mero recorde de 17 grupos: 
Sociedade Filarmónica 
Palmelense “Loureiros”, 
Sociedade Filarmónica  
Humanitária, 

Passos e Compassos/ Grupo das Férias Culturais, Grupo de Teatro  
da Associação dos Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores  
do Município de Palmela, ATA – Acção Teatral Artimanha,  
Associação Teatro Sem Dono, Sociedade Columbófila de Palmela,  
Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 40 de Palmela,  
INdiferentes, Associação de Idosos de Palmela, Moto Clube  
de Palmela,  TELA – Teatro Extremamente Louco e Absurdo,  
Bardoada (Orquestra e Diabos), Grupo Coral Ausentes do  
Alentejo, Teatro da Vila e Avózinhas.

Recuperado em 1995, o Ritual da Queima do Judas é parte 
integrante do Programa Municipal de Teatro e continua a  
inspirar as associações locais e os grupos de teatro de amadores  
do concelho, contribuindo para a preservação do nosso  
património cultural.

Queima do Judas com número recorde de grupos

Dia Mundial da Dança comemorado com baile, aulas abertas e flamenco
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Onze empresas do concelho  
entre as PME Excelência 2017
Foram onze as empresas do concelho de Palmela distinguidas pelo IAPMEI 
– Agência para a Competitividade e Inovação, I.P., como PME Excelência 
2017: Besul, Lda., Casa Ermelinda Freitas – Vinhos, Lda., Centro Farmacêu-
tico, Lda., Concremat – Préfabricação de Obras Gerais, S.A., Construções 
Costa Nicolau, Lda., E.A.D. – Empresa de Arquivo e Documentação, S.A.,  
Injeção e Serigrafia de Plásticos Técnicos, Lda., Irrimac, Importação  
Distribuição e Montagem de Equipamentos, Lda., Ozec – Equipamentos 
Industriais, Lda., Transportes João Marques Carreira & Filhos, Lda. e Vítor 
Fernandes – Queijaria Artesanal, Lda. A Câmara Municipal aprovou uma 
saudação a estas empresas, sublinhando o seu contributo para a promo-
ção e desenvolvimento do território e para o posicionamento económico 
do concelho.

Solidariedade 
na reconstrução de Cuba
No dia 19 de abril, a Biblioteca Municipal de Palmela é palco de uma inicia-
tiva de solidariedade com Cuba e o povo cubano, na sequência dos danos 
causados pela passagem do furacão Irma, em 2017. 

A iniciativa, promovida pelo Município de Palmela, com o Alto Patrocínio da 
Embaixada de Cuba e o apoio da Associação de Amizade Portugal – Cuba, 
conta com a presença da Embaixadora Mercedes Martinéz Valdés, que 
apresentará ao tecido empresarial do concelho a carteira de oportunidades 
para o investimento estrangeiro em Cuba.Será, também, exibido um docu-
mentário sobre a situação dramática no país, devido aos danos causados 
pelo furacão. Além desta iniciativa, o Município está a organizar uma reco-
lha de doações materiais que contribuam para a reconstrução de infraes-
truturas e habitações e ajudem a suprir necessidades das populações mais 
afectadas, nomeadamente, materiais médicos, escolares e de construção. 

Município  
reconhece interesse público  
dos Bombeiros de Pinhal 
Novo e da Fábrica da Igreja 
da Marateca
A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o re-
levante interesse público da Associação Humanitária 
de Bombeiros de Pinhal Novo. Este reconhecimento 
é condição essencial para isentar do pagamento de 
taxas as associações que prossigam fins de interesse 
público em áreas como a cultura, o desporto, a inter-
venção social ou o socorro. 

O pedido da Associação Humanitária de Bombeiros de 
Pinhal Novo prende-se com a empreitada de amplia-
ção e remodelação do quartel e isenção das respetivas 
taxas urbanísticas e compensações, que ascendem a 
cerca de 186 mil euros. 

Também a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 
S. Pedro da Marateca viu reconhecido o seu relevante 
interesse público, que permite a isenção do pagamen-
to de taxas urbanísticas relativas às obras de amplia-
ção da Igreja de Poceirão. 

Esta intervenção permiti-
rá criar espaço de sala de 
velório e instalações sani-
tárias públicas e construir 
um telheiro. 

Com a aprovação, em fevereiro, de uma adenda aos protocolos de apoio ao funcionamento dos  
Grupos de Bombeiros Permanentes (GBP) em vigor, que assegura o pagamento de oito elementos 

por associação de bombeiros, o Município de Palmela contribuiu para o aumento da capaci-
dade de intervenção das corporações do concelho. Serão atribuídos 128.992 euros a cada  

associação, no âmbito dos GBP, o que totaliza uma comparticipação financeira de 
386.976 euros. 

No conjunto das três associações de Bombeiros do concelho – Palmela, Pinhal 
Novo e Águas de Moura – serão 24 os bombeiros permanentes, agindo sobre um 
território com 465 quilómetros quadrados, atravessado por várias vias nacionais  
estruturantes. 

O Município atualizou, também, os apoios a atribuir às três associações como 
comparticipação nas despesas com os seguros das viaturas de emergência, 
num total de 17.873 euros. 

Câmara paga 24 bombeiros permanentes no concelho

Palmela exige supressão de portagens 
A abolição imediata da portagem para quem circula entre Palmela e  
Setúbal e vice-versa, ou a sua suspensão até à construção de vias variantes 
à Estrada Nacional 379 e à Estrada Nacional 252, foi exigida pelo Municí-
pio numa Moção aprovada, por unanimidade. Apesar dos investimentos 
na promoção de uma mobilidade mais sustentável, considerando que o 
território municipal é atravessado e ladeado por três autoestradas e cinco 
estradas nacionais, há medidas essenciais que são da responsabilidade da 
Administração Central, cabendo-lhe resolver o problema do trânsito nas  
estradas nacionais. Os movimentos pendulares têm aumentado, com 
grande acréscimo de tráfego na EN 252, entre Pinhal Novo e Setúbal, e 
na EN379, entre Palmela e a Volta da Pedra, onde as duas vias confluem,  
sujeitando-as, bem como às vias adjacentes, a cargas de utilização para as 
quais não foram concebidas. 
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No dia 4 de abril, entre as 9h30 e as 10h45, o Centro de 
Recursos para a Juventude de Pinhal Novo (CRJ) acolhe a 
Oficina “Cartão Municipal Idade Maior + Perto”. A iniciativa 
recordará os principais descontos e vantagens deste cartão 
gratuito e possibilitará aos munícipes presentes o preenchi-
mento online do formulário de inscrição, desde que tenham 
a documentação necessária.

Apresentado pelo Município em 2015, no âmbito das 
comemorações do Dia Internacional das Pessoas Idosas, 
este projeto enquadra-se nas políticas locais promotoras  
do envelhecimento ativo.

Atualmente, o Cartão Municipal Idade Maior conta com  228 
beneficiários e 60 entidades parceiras.

“Clique Sem Idade” assinala uma década de existência
O projeto “Clique Sem Idade”, que comemora, este ano, uma 
década de existência, continua a apostar na inclusão digital da 
população de mais idade, com a valorização do acesso às Tecno-
logias de Informação e Comunicação (TIC), no direito à educação 
ao longo da vida e na relação entre gerações.

Com uma programação anual e a participação de diferentes  
parceiros locais, todas as ações promovidas no âmbito deste pro-
jeto são gratuitas e inserem-se nas três principais áreas de atua-
ção: “Ligue-se às TIC”, “Pesquise para conhecer, debater e expe-
rimentar” e “Viaje online, tradições, cultura e gastronomia local”.

Para o primeiro semestre deste ano, estão programadas diversas 
oficinas que abrangem, entre outros temas, o Cartão Municipal 
Idade Maior, a Cidadania Digital e as visitas online e orientadas a 
equipamentos culturais municipais. As oficinas de Noções Básicas 
de Informática (Word e Internet) decorrem, este ano, em três mo-
mentos: no Centro de Recursos para a Juventude, em Pinhal Novo 
(já realizada); no dia 9 de abril, na Biblioteca Municipal de Palmela, e em outubro, em Poceirão (data e local a definir).

As TIC são o mote para reforçar as ligações da população de mais idade à vida da comunidade, convidando ao conhecimento ou redescoberta do 
património e história local, à promoção de tertúlias e debates sobre diversas temáticas e à partilha de saberes.

Trabalho com a população idosa origina ciclo de colóquios 
No dia 22 de março, a Biblioteca Municipal de Palmela acolheu o V Colóquio “Respostas Sociais para Idosos – Desafios da Saúde Mental”. Promovidos 
anualmente pela Câmara Municipal de Palmela e pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social com intervenção na área do envelhecimento, 
no âmbito do GIQE (Grupo Interinstitucional para as Questões do Envelhecimento), estes colóquios constituem um momento de reflexão e troca de 
experiências sobre temas pertinentes para quem intervém profissionalmente junto da população idosa, bem como para famílias e cuidadoras/es. 
Em 2018, o tema escolhido foi a Saúde Mental, fundamental para a qualidade de vida. Na iniciativa, debateu-se a saúde mental no contexto concreto 
da população idosa e divulgou-se os recursos de que a comunidade dispõe para definir estratégias para lidar com o problema.

“Palavras na Nossa Terra”  
evoca obra de Herberto Helder 

A tertúlia poética “Palavras na Nossa Terra” vai evocar a obra de Herberto Hel-
der no dia 27 de abril, às 21h00, na Biblioteca Municipal de Pinhal Novo. Nas-
cido no Funchal, em 1930, Herberto Helder colaborou com vários periódicos 
como A Briosa, Re-nhau-nhau, Búzio, Folhas de Poesia, Graal, Cadernos do 
Meio-dia, Pirâmide, Távola Redonda e Jornal de Letras e Artes. Em 1969, tra-
balhou como diretor literário da editorial Estampa e, em 1971, partiu para 
África onde fez uma série de reportagens para a revista Notícias. Em 1994  
foi-lhe atribuído o Prémio Pessoa. Faleceu em Cascais, em 2015, com 84 anos. 

Promovidos, desde 2015, pela Câmara Municipal de Palmela, estes encontros 
convidam o público a conhecer a vida e obra dos autores com maior projeção 
nacional, constituindo momentos de partilha de conhecimento e entusiasmo 
pela poesia.

Câmara de Palmela  
oferece livros aos novos  
utentes das Bibliotecas 
A Câmara Municipal de Palmela assinala o Dia Internacional 
do Livro Infantil e o Dia Mundial do Livro com a iniciativa “Um 
livro para um novo leitor”, que incentiva à adesão de novos 
leitores para a Rede Municipal de Bibliotecas Públicas, através 
da oferta de livros.

Assim, entre os dias 17 a 28 de abril, a autarquia vai oferecer 
um livro aos primeiros dois utentes que se inscrevam como lei-
tores da Rede, em cada um dos quatro escalões: 0 aos 6, 7 aos 
12, 13 aos 17 e mais de 17 anos de idade. “Um livro para  um 
novo leitor” conta com o apoio da livraria Ronda das Letras.

Oficina promove Cartão Municipal Idade Maior em Pinhal Novo



PALMELA - BOLETIM MUNICIPAL - MARÇO 201816

Mais de mil jovens  
nos Jogos Desportivos Escolares   

A primeira fase inter-escolas dos Jogos Desportivos Escolares 2017/2018 (JDE) decorreu 
entre 19 e 23 de março, envolvendo 1.268 jovens das escolas públicas de 2.º e 3.º ciclos 
e secundárias do concelho, numa organização conjunta da Câmara Municipal de Palmela 
com as escolas. Voleibol, basquetebol, ténis de mesa, andebol, orientação, atletismo,  
badminton e futsal foram as modalidades abrangidas nesta fase. O Município aprovou a 
atribuição de um apoio financeiro global de 3 mil euros aos estabelecimentos de ensino, 
como comparticipação nos custos de organização, acrescendo cerca de 3.500 euros em 
apoio logístico à iniciativa. 

Na sua 29.ª edição, os JDE 
continuam a afirmar-se na co-
munidade pelo seu contributo 
para o desenvolvimento des-
portivo e social de milhares de 
jovens, dando a conhecer e a 
experimentar diversas modali-
dades desportivas e educando 
para a criação de hábitos de 
vida saudáveis. A segunda fase 
inter-escolas decorre entre 11 
e 13 de junho.

Dmitrii Strakhov venceu  
2.ª Clássica da Arrábida           

A região da Arrábida continua a atrair provas de  
ciclismo de qualidade mundial e a 2.ª edição da 
Clássica da Arrábida – Cyclin’Portugal, que decor-
reu no dia 11 de março, não foi exceção. O percur-
so de 145,4 quilómetros, com partida em Sesim-
bra, passagem por Palmela e chegada a Setúbal, 
foi difícil, num domingo de forte chuva e vento, 
mas não atemorizou os 135 ciclistas profissionais  
participantes, em representação de 20 equipas  
nacionais e internacionais. 

O russo Dmitrii Strakhov (Lokosphinx), que se  
destacou do pelotão na subida de Palmela con-
quistou, nesta prova, a primeira vitória profis-
sional da sua carreira. O segundo lugar geral –  
e primeiro dos sub-23 - coube ao neozelandês  
James Fouche (Team Wiggins) e o espanhol Óscar  
Hernández classificou-se em terceiro. A Lokosphinx 
foi a melhor equipa em prova. O ciclista palmelen-
se da Caja Rural-Seguros RGA, Rafael Reis, ficou  
em 22.º lugar na geral. 

A Clássica da Arrábida foi a segunda de três provas  
pontuáveis para o Troféu Liberty Seguros e a  
Federação Portuguesa de Ciclismo acredita que 
tem espaço para crescer e consolidar-se como 
uma das mais importantes, no âmbito do projeto  
“Cyclin’ Portugal”, que pretende atrair equipas 
internacionais, através da criação de um circuito 
nacional de provas. No âmbito da parceria esta-
belecida em 2017 entre a Federação Portuguesa 
de Ciclismo, os Municípios de Palmela, Sesimbra e  
Setúbal e a Lima&Limão Cycling Services, a Clássica 
estará de volta em 2019, com partida na vila de 
Palmela. 

Amantes do BTT correm Maratona 
Pinhal Novo/Arrábida 
A 12.ª Maratona BTT Pinhal Novo/Arrábida realiza-se a 15 de abril e já tem 
várias centenas de inscrições. A iniciativa da Associação BTTascaduXico, 
apoiada pelo Município de Palmela, tem partida e chegada na Praça da  
Independência, junto à Biblioteca de Pinhal Novo, e secretariado no Mer-
cado Municipal de Pinhal Novo. Os percursos – passeio guiado de 20 km, 
meia-maratona de 40km e maratona de 70km - desenrolam-se por cami-
nhos rurais do concelho de Palmela e pelos trilhos do Parque Natural da  
Arrábida. O evento é aberto e atribui troféus simbólicos para os três primeiros  
classificados femininos e masculinos da Maratona e Meia-Maratona. 

Inscrições em http://bttascaduxico.lojaslocais.pt/NewInscription.aspx

Palmela recebeu Taças de Portugal  
de Femininas e de Cadetes  

A festa do ciclismo conti-
nuou, em Palmela, no dia 25 
de março, com a realização 
de duas provas de âmbito 
nacional, dando continuida-
de ao trabalho de promoção  
da modalidade no concelho.  
Durante a manhã, cerca de  
seis dezenas de ciclistas 
disputaram a 2.ª Prova  
da Taça de Portugal de 
Femininas, e à tarde, re-
alizou-se a 1.ª Prova da 
Taça de Portugal de Cade-
tes, com participação de 
cerca de oito dezenas ciclistas. Ambas tiveram partida e chegada no Largo  
de São João, no coração da vila de Palmela: a primeira, com um percurso de 
77,35 quilómetros, composto por quatro voltas entre Palmela e Pinhal Novo; a  
segunda, com 79,2 quilómetros de extensão, percorrendo as cinco freguesias do concelho.

Organizadas pela Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal (ACDS), com o apoio da 
Câmara Municipal de Palmela, através de um Contrato Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, estas provas integram o calendário competitivo da ACDS e da Federação  
Portuguesa de Ciclismo.



Suplemento do Boletim Municipal n.º 153  •  março 2018

APOIOS FINANCEIROS ATRIBUÍDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA NO 2.º SEMESTRE DE 2017

Designação
 
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 
do Poceirão

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

Associação Amigos Bairro da Confidente

Associação das Festas de Palmela

Associação das Festas de Palmela

Associação das Festas de Palmela

Associação das Festas de Quinta do Anjo

Associação de Convívio para Idosos de Cabanas

Associação de Idosos de Palmela

Associação de Moradores da Quinta da Torre – Marquesa II

Associação de Moradores da Quinta da Torre – Marquesa II

Associação de Moradores e Proprietários do Bairro da Cascalheira

Associação de Moradores e Proprietários do Bairro da Cascalheira

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
Básica n.º 1 de Aires

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

Associação dos Agricultores do Distrito de Setúbal

Associação dos Lares Ferroviários

Associação dos Serviços Sociais e Culturais dos Trabalhadores 
do Município de Palmela

Associação Humanitária de Bombeiros de Pinhal Novo

Associação Humanitária de Bombeiros de Pinhal Novo

Associação Humanitária de Bombeiros de Pinhal Novo

Associação Humanitária de Bombeiros de Pinhal Novo

Montante  pago no 
2.º semestre 2017

 
750,00

24.050,00

10.120,00

30.550,00

12.280,00

10.400,00

2.712,00

6.000,00

775,20

2.500,00

500,00

50.200,00

8.300,00

2.050,00

3.500,00

775,20

775,20

2.000,00

200,00

10.000,00

2.000,00

3.375,00

5.700,00

1.500,00

2.800,00

60.000,00

67.183,34

5.374,68

1.500,00

15.000,00

Finalidade
 
No âmbito da formação musical

Ação social escolar - auxílios económicos

No âmbito do funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino - ano letivo 2017/2018

Ação social escolar - auxílios económicos

No âmbito do funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino - ano letivo 2017/2018

Ação social escolar - auxílios económicos

No âmbito do funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino - ano letivo 2017/2018

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”

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

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

Realização das Festas das Vindimas 2017 – apoio financeiro

Realização das Festas das Vindimas 2017 – apoio logístico

Realização das Festas das Vindimas 2017 – cedência do Cine-teatro S. João

Realização da 261.ª edição da Festa de Todos os Santos

Programa Municipal “Viver Melhor, Viver com Autonomia”

Programa Municipal “Viver Melhor, Viver com Autonomia”

Acordo de cooperação para manutenção e conservação de Polidesportivo e EJR (3)

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

Comparticipação de obra do edifício sede

Acordo de cooperação para manutenção e conservação de Polidesportivo e EJR (3)

Atividades de animação socioeducativa da educação pré-escolar

Atividades de animação socioeducativa da educação pré-escolar

Protocolo de Cooperação no âmbito do apoio e dinamização da agricultura familiar

Para minimizar as despesas decorrentes com a ligação das águas residuais, pluviais e domésticas

Desenvolvimento de atividades culturais e recreativas e concessão de benefícios sociais (4)

Funcionamento dos grupos de bombeiros permanentes 24h/dia

Seguros das viaturas de emergência

Formação

Comparticipação na aquisição de equipamentos de proteção individual e equipamento 
de cuidados pré-hospitalares para ambulância de socorro



Designação

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela

Associação “O Cantinho da Milu”

ATA – Acção Teatral Artimanha

Banco Alimentar Contra a Fome da Península de Setúbal

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela

Bardoada – O Grupo do Sarrafo

Botafogo Futebol Clube

Casa do Benfica em Palmela

Casa do povo de Palmela – Centro Social de Lagameças

Centro Jovem Tejo – I.P.S.S.

Centro Social de Palmela

Centro Social de Quinta do Anjo

Centro Social Paroquial de Pinhal Novo – I.P.S.S.

Clube Desportivo Pinhalnovense

Conselho Português para a Paz e Cooperação

Cooperativa de Produção Artística Teatro Animação “O Bando”, 
CRL.

ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida

Escola Secundária com 3.º ciclo de Pinhal Novo

Fundação COI

Grupo Carnavalesco “Amigos de Baco” de Pinhal Novo

Grupo Coral “Ausentes do Alentejo”

Grupo Desportivo e Recreativo “Águias da Aroeira”

Grupo Desportivo e Recreativo Airense

Grupo Desportivo “Estrelas de Algeruz”

Grupo Desportivo de Lagameças

Grupo Desportivo Lagoa da Palha

Judo Clube do Pinhal Novo

Judo Clube do Pinhal Novo

Moto Clube de Palmela

PAL’ARTES – Associação Cultural para o Desenvolvimento 
do Concelho de Palmela 

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

Palmelense Futebol Clube

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

PIA – Projectos de Intervenção Artística, CRL.

Quintajense Futebol Clube

Montante  pago no 
2.º semestre 2017

1.500,00

15.000,00

2.000,00

1.000,00

2.500,00

67.183,34

5.374,68

1.500,00

15.000,00

67.183,34

5.374,68

1.500,00

1.377,50

437,50

775,20

2.000,00

10.000,00

775,20

775,20

5.900,00

1.000,00

6.250,00

16.277,75

1.250,00

2.500,00

500,00

1.500,00

799,00

500,00

4.000,00

18.450,00

840,00

1.000,00

112,50

1.000,00

500,00

250.000,00

5.000,00

5.750,00

2.000,00

10.000,00

Finalidade

Formação

Comparticipação na aquisição de ambulância de socorro (ABSC)

Funcionamento das instalações e apoio à atividade (5)

Atividades teatrais

Comparticipar nas despesas com o funcionamento desta IPSS

Funcionamento dos grupos de bombeiros permanentes 24h/dia

Seguros das viaturas de emergência

Formação

Comparticipação na aquisição de ambulância de socorro (ABSC)

Funcionamento dos grupos de bombeiros permanentes 24h/dia

Seguros das viaturas de emergência

Atividades teatrais

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

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

Programa Municipal “Viver Melhor, Viver com Autonomia”

Comparticipação com as despesas decorrentes da atividade da Comunidade Terapêutica 
“Luís Barros”

Comparticipação das despesas decorrentes de coberturas na zona sul do edifício

Programa Municipal “Viver Melhor, Viver com Autonomia”

Programa Municipal “Viver Melhor, Viver com Autonomia”

Aquisição e montagem de um contentor vestiário/balneário

Promoção de ações de “Educação para a Paz”

Desenvolvimento cultural no Concelho de Palmela

Produção e consumo de energia, utilização de recursos e melhoria do desempenho 
ambiental e energético do concelho (6)

Desenvolvimento Desportivo no Concelho de Palmela (6)

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

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

Atividades teatrais

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

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

Promoção e desenvolvimento da Dança Desportiva 

Realização de obras de colocação de relvado sintético no Campo Adelino Esteves

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

Programa de Desenvolvimento do Judo

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

Promoção e desenvolvimento social e cultural 

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

Gestão dos equipamentos desportivos entre a Câmara Municipal de Palmela e a Palmela 
Desporto - ano 2017 (subsídio à exploração) (7)

Realização das obras de construção de um campo de futebol de 7 e respetivas estruturas 
de apoio

Promoção da Dança no Concelho de Palmela

Desenvolvimento cultural no Concelho de Palmela

Realização de obras de remodelação dos sistemas de iluminação e aquecimento de águas, 
e substituição do telhado dos balneários e edifícios adjacentes no Campo Leonel Martins (8)



Designação

Rancho Folclórico “Os Rurais” da Lagoa da Palha e Arredores

Rancho Folclórico “Os Rurais” da Lagoa da Palha e Arredores

Rancho Folclórico “Os Rurais” da Lagoa da Palha e Arredores

Rancho Folclórico Regional da Palhota e Venda do Alcaide

Rancho Folclórico Regional da Palhota e Venda do Alcaide

Santa Casa da Misericórdia de Palmela

SFUA – Sociedade Filarmónica União Agrícola

SFUA – Sociedade Filarmónica União Agrícola

Sociedade de Recreio e Instrução 1.º de Maio

Sociedade Filarmónica Humanitária

Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”

Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”

Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”

Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”

Sociedade de Instrução Musical 

Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro Alentejano

Sociedade Recreativa e Instrutiva 1.º de Janeiro

União Desportiva da Palhota

União Social Sol Crescente da Marateca

União Social Sol Crescente da Marateca

Montante  pago no 
2.º semestre 2017

1.000,00

600,00

532,50

1.000,00

529,50

775,20

1.100,00

1.522,50

680,00

1.100,00

1.500,00

1.535,00

600,00

1.100,00

1.100,00

539,00

473,50

2.000,00

775,20

2.500,00

Finalidade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

Contributo para a manutenção das tradições locais e do património cultural e etnográfico 
de Palmela

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

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

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

Programa Municipal “Viver Melhor, Viver com Autonomia”

No âmbito da formação musical 

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

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

No âmbito da formação musical

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - Atividade

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

Comparticipação nas despesas referentes ao acolhimento do Grupo Coral das Lages 
do Pico - Açores

No âmbito da formação musical

No âmbito da formação musical

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

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

Promoção e desenvolvimento da Dança Desportiva 

Programa Municipal “Viver Melhor, Viver com Autonomia”

Comparticipação nas despesas decorrentes da aquisição/remodelação de EJR

Fundamento legal

Alínea u) do n.º1, do art.º 33.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, exceto:
(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 ccc), do art.º 33.º e alínea K), da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro
(4) Alínea p) do n.º 1 do art.º 33.º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro
(5) Alíneas o) e u) do n.º 1, do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro
(6) Alínea b) do n.º 4 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro


