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

ATENDIMENTOS (mediante marcação prévia)

Presidente Álvaro Manuel Balseiro Amaro  
Coordenação Geral; Cooperação Internacional;  
Desenvolvimento Estratégico; Planeamento Urbanístico;  
Proteção Civil e Segurança; Participação e Ação Local   
Tel. 212 336 650

Vereadora Adília Candeias (Vice-Presidente) 
Recursos Humanos e Organização; Modernização  
Administrativa; Saúde Ocupacional; Formação; Projetos  
e Obras Públicas; Logística e Conservação; Transportes  
e Comunicações; Gestão e Limpeza de Espaços  
Exteriores Urbanos  |  Tel. 212 336 690

Vereador Adilo Costa 
Educação; Ação Social e Saúde; Juventude; Desporto; 
Administração e Finanças; Fiscalização Municipal;  
Atendimento; Metrologia; Mercados não Sedentários  
e Feiras; Habitação Social; Defesa do Consumidor   
Tel. 212 336 606  sexta-feira (manhã)  

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

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

Vereadora Maria da Natividade Coelho (sem pelouros)

Vereadora Cristina Baptista Rodrigues  (sem pelouros)

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

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

Divisão de Administração Urbanística 
(atendimento pelos técnicos mediante marcação prévia)  
terça-feira (das 09h00 às 15h00) | Tel. 212 336 660
Piquete das Águas ................................ Tel. 212 336 679
Iluminação Pública ............... Tel. 800 506 506 (nº grátis)
Atendimento Municipal
Palmela e Quinta do Anjo - Dias úteis: 08h30-15h30
Pinhal Novo - Dias úteis: 09h00-16h00
Até às 19h00: Pinhal Novo  3ª feira |  Palmela  4ª feira
Centro de Contacto – 212 336 666 
Dias úteis: 08h30 às 15h30 | atendimento@cm-palmela.pt
Loja Móvel do Cidadão 
Horários e serviços disponíveis em www.cm-palmela.pt
Atendimento Geral – 212 336 600 
Dias úteis: 08h30 às 16h30
Serviços on-line 
atendimento@cm-palmela.pt | www.cm-palmela.pt

Para receber o boletim municipal e outras publicações  
municipais, contacte-nos: comunicacao@cm-palmela.pt
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Docentes e corpos de bombeiros  
sensibilizados para a igualdade de género
Decorreram, em janeiro e fevereiro, ações de formação sobre igualdade de género, para 
diversos públicos, promovidas pelo Município de Palmela com entidades parceiras. Em con-
junto com o Centro de Formação Ordem de Santiago e com a CIG - Comissão para a Cidada-
nia e Igualdade de Género, a ação de formação “Educação, Género e Cidadania: discursos e 
práticas” apoiou profissionais de educação do pré-escolar e dos ensinos básico e secundário 
na implementação de práticas educativas integradoras da dimensão de género, visando a 
eliminação dos estereótipos sociais. No âmbito do projeto “EQUO – Igualdade de Género na 
Economia Social e Solidária”, foram abrangidas as corporações de bombeiros do concelho 
– Palmela, Pinhal Novo e Águas de Moura, numa iniciativa do Município com a Questão de 
Igualdade – Associação para a Inovação Social, a Associação de Estudos de Economia Solidá-
ria do Atlântico – ACEESA e as Associações de Bombeiros.  A implementação do Plano Muni-
cipal para a Igualdade de Género, de acordo com o proposto na adesão à Carta Europeia para 
a Igualdade de Homens e Mulheres na Vida Local, é um objetivo prioritário do Município, 
que pretende promover uma cidadania ativa e paritária.

Plataforma informática melhora  
prestação de serviços educativos

Está disponível, desde 1 de março, a nova Plataforma SIGA – Sistema Integrado de Gestão da 
Aprendizagem, da Câmara Municipal de Palmela. Esta plataforma informática de gestão de con-
teúdos educativos vem permitir estreitar o relacionamento com a comunidade educativa e me-
lhorar a prestação de serviços nesta área. Basta, para isso, o registo em www.cm-palmela.pt,  
com uma palavra-passe de acesso. O sistema permite, por exemplo, que os encarregados de 
educação façam a gestão, com maior autonomia, dos serviços de refeições escolares ou de 
atividades de animação e apoio à família, bem como os respetivos pagamentos, que passam a 
ser efetuados no mês seguinte, via multibanco, home banking ou diretamente nos postos de 
atendimento municipais. A plataforma permite, também, a partilha de informação – comuni-
cados, ementas de refeições, registos de assiduidade, convites, projetos - com as famílias, de 
forma mais rápida e dirigida. Adaptado à realidade concreta do Município de Palmela, como 
instrumento de modernização administrativa, o sistema colabora na partilha de informação 
entre serviços municipais e na agilização de diversos procedimentos, relacionados com áreas 
como os transportes escolares, inventário ou manutenção do parque escolar. 

Situada junto à estação de Palmela, a 
SLEM - Sociedade Luso Espanhola de Me-
tais, lda., é uma empresa portuguesa que 
pertence à espanhola BAMESA, um dos líderes internacionais na indústria do aço, com 
presença em sete países. Criada em 1988, a SLEM constituiu o início da internacionali-
zação da BAMESA, e é, hoje, a principal produtora de aço em Portugal. Na vanguarda da 
inovação dentro do setor, a empresa faz a ligação entre as siderurgias e os utilizadores 
de chapa de aço, numa ótica de serviço “just in time”, e é um parceiro privilegiado para 
a competitividade, em particular, junto do cluster automóvel. Com 52 colaboradores 
diretos e cerca de três dezenas de indiretos – na sua maioria, residentes no concelho – 
a SLEM estabeleceu-se em Palmela pelas excelentes infraestruturas rodo e ferroviárias, 
pela proximidade ao Porto de Setúbal e à Lusosider (ex-Siderurgia Nacional) e pela dis-
ponibilidade de mão de obra e quadros técnicos qualificados. Apostada numa política 
de responsabilidade social, a empresa reinveste na sua comunidade a varios níveis, 
sendo um dos parceiros do programa Mecenas de Palmela. 

Na última edição do Boletim Municipal, na notícia sobre o XVI Festival Expressarte,  
onde se lê “Grupo Desportivo da Lagoa da Palha” deve ler-se  

“Rancho Folclórico da Lagoa da Palha”. Pelo lapso, as nossas desculpas.

Empresas que investem na comunidade
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de Palmela vão ser reforçadas
A Pousada do Castelo de Palmela foi palco, a 28 de janeiro, da cerimónia de 
assinatura de um Protocolo de Cooperação entre o Município de Palmela, a 
Direção-Geral do Tesouro e Finanças, a Direção-Geral do Património Cultu-
ral, a ENATUR e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), relativo 
à intervenção de natureza estrutural para evitar derrocadas nas encostas do 
Castelo de Palmela. A formalização desta parceria foi motivo de satisfação 
para todos os intervenientes, pelo trabalho que representa, indispensável 
para a prevenção dos riscos e preservação deste riquíssimo património co-
mum. O Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Balseiro Amaro, realçou a 
importância do Castelo de Palmela, «verdadeira joia do concelho, da região 
e do país», que o Município tem procurado que seja um espaço vivido pela 
população e pelos milhares de visitantes, e lembrou o longo percurso desde 
a análise e diagnóstico às propostas e à conjugação de esforços entre os 
vários intervenientes, que se confirma com este protocolo. 

Candidatura entregue,  
no valor de dois milhões e oitocentos mil euros
Ao longo dos últimos meses, o Município construiu uma candidatura, já 
entregue, ao programa POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade 
e Eficiência do Uso dos Recursos. A candidatura tem o valor de dois mi-
lhões e oitocentos mil euros, sendo executada pela autarquia com fundos 
comunitários (85%) e nacionais (restantes 15% assumidos pela Direção-Ge-
ral do Tesouro e Finanças). Há vários anos e, sobretudo, a partir de 2012, 
a Câmara Municipal impulsionou a criação de um grupo de trabalho, que 
integra várias entidades da Administração Central, para acompanhar a evo-
lução das patologias identificadas nas encostas do Castelo. No final de 2013, 
estas reuniões passaram a ser periódicas, para monitorizar a situação das 
encostas e procurar soluções técnicas e financeiras para uma intervenção 
de consolidação. Após diversos contactos institucionais, sensibilizando para 
a urgência e gravidade da situação, a Administração Central abriu, a 2 de 
outubro do ano passado, um concurso destinado exclusivamente aos Mu-
nicípios de Palmela, Setúbal e Vila Nova de Gaia, com vista à apresenta-
ção de candidaturas relativas à mesma tipologia. A intervenção, de grande 
complexidade técnica, deve começar a ser preparada no terreno, através de 
trabalhos topográficos, arqueológicos, de sondagem e outros, no segundo 
semestre deste ano, com a obra a realizar-se em 2017. 

Mais  
e melhor,  
Lado a Lado

A edição do Boletim Municipal que agora lhe chega às mãos 
reflete a intensidade do trabalho que todos os dias desenvol-
vemos na Câmara Municipal, nos mais diversos domínios. 
Múltiplas obras, da rede viária ao saneamento, do espaço 
público às escolas e espaços de jogo e recreio, fazem do nos-
so concelho um espaço em permanente transformação, com 
novas etapas cumpridas do programa de mandato e a satis-
fação de mais necessidades no quotidiano de todas e todos.

Março, mês da Juventude, é particularmente rico no que se 
refere às atividades culturais, desportivas e recreativas, com 
destaque para as que integram a programação “Março a 
Partir”, com meia centena de iniciativas pensadas e dinami-
zadas por 36 associações juvenis e de estudantes, com des-
taque para a final  do “Warm up Março a Partir – concurso 
de bandas amadoras do concelho de Palmela.   

Mas assinalamos também a 8 Março o Dia Internacional da 
Mulher, cuja comemoração vai para além da data, com ati-
vidades que convidam ao usufruto de momentos culturais 
mas também à reflexão e à afirmação de direitos, princípios 
e valores que, apesar de consagrados na lei, estão ainda 
longe de se tornarem efetivos. 

A implementação do Plano Municipal para a Igualdade de 
Género, no âmbito do qual publicaremos, brevemente, um 
Guia Prático para a Utilização da Comunicação Inclusiva no 
Município de Palmela, é um contributo para a implementa-
ção de práticas e linguagens inclusivas que possam contri-
buir para vencermos a mais importante das batalhas neste 
domínio – a mudança de mentalidades!   

Lado a lado é, por isso, o lema que escolhemos para estas 
comemorações. Porque queremos que seja um caminho a 
percorrer por mulheres e homens, numa lógica de igualda-
de, de justiça e parceria. 

Lado a Lado é, também, o lema para o nosso quotidiano de 
participação, de partilha de objetivos comuns, de constru-
ção. Vem aí um novo ciclo do Orçamento Participativo e das 
Semanas Descentralizadas das Freguesias, momentos de 
trabalho e de validação de propostas com os munícipes e 
associações. Para continuarmos a fazer mais e melhor!

O Presidente da Câmara

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

O Município recebeu, a 25 e 26 de janeiro, a visita de uma delegação do 
Ministério de Obras Públicas de Timor, com o objetivo de conhecer as boas 
práticas de modernização administrativa, no campo das novas tecnologias, 
desmaterialização de processos, gestão documental, SIG e serviços on-line, 
bem como a organização na área do urbanismo. 
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A empreitada de pavimentação do Aceiro dos Arraiados, em Pinhal 
Novo, está concluída.

Em conclusão a construção de  88 ossários, no Cemitério de Palmela, 

e terminadas as obras de beneficiação na zona de apoio às exu-

mações, bem como a substituição da estrutura de armazenagem 

provisória de pedras e outros materiais.

O Sobral de Quinta do Anjo conta com um equipamento de 
jogo e recreio renovado.

Ampliação, em curso, do saneamento nas ruas 

da Liberdade e 1.º de Maio e na Travessa de São 

Domingos, na zona da Carregueira, freguesia de 

Pinhal Novo. A obra inclui a ligação ao emissá-

rio da empresa Águas de Lisboa e Vale do Tejo e 

a construção de ramais domiciliários.

A Câmara Municipal está a combater as ervas no es-

paço público, em vários pontos do concelho, através 

da aplicação de herbicida, corte mecânico e manual. 

O herbicida tem certificado de compatibilidade am-

biental e não é tóxico para pessoas ou animais.

Requalificação paisagística da Rotunda do Monumento ao Bombeiro, 
em Pinhal Novo, realizada por administração direta.

Concluída a intervenção no equipamento de 

jogo e recreio da escola básica de Olhos de Água 

2 – Lagoinha, com nova superfície de impacto  

e brinquedos.
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Palmela apresentou  
Sistema de Gestão Patrimonial  
de Infraestruturas no LNEC
Durante o ano de 2015, o Município de Palmela desenvolveu um trabalho 
para constituição do “Sistema de Gestão Patrimonial de Infraestruturas (GPI)” 
para os sistemas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais   
domésticas. Este sistema traduz-se num conjunto de ferramentas estratégicas 
de gestão, que contribuem para a eliminação do desperdício e a orientação de 
investimentos. 

O resultado deste trabalho foi apresentado pelo município no dia 22 de janeiro, no 
auditório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa, com a 
presença de todas as entidades gestoras participantes.

Os resultados obtidos pelo município foram avaliados como muito positivos 
pelo LNEC, a entidade organizadora desta iniciativa, em conjunto com o Insti-
tuto Superior Técnico e a Addiction. Participaram no projeto várias entidades 
gestoras de todo o país, entre as quais, apenas, duas câmaras municipais.

Eficiência Energética
Instalação de novos  
dispositivos em edifícios 
municipais 
Está em curso o processo para instalação de novos dispo-
sitivos de eficiência energética em edifícios municipais. 
Desta vez, vão ser instaladas baterias de condensadores 
na ETAR da AutoEuropa, nas oficinas dos Armazéns Gerais, 
em Palmela nas Biblioteca de Palmela e Pinhal Novo e nas 
Escolas Básicas Zeca Afonso e Alberto Valente, em Pinhal 
Novo, com o objetivo imediato de anular o consumo de 
energia reativa.

Com a implementação deste projeto, o município vai pou-
par na fatura de eletricidade cerca de  20 mil euros ao ano e 
continuar a contribuir para a redução das emissões de gases 
com efeitos de estufa.

A Câmara Municipal de Palmela lançou o concurso público para a empreitada “Ligação 
Intermodal Pinhal Novo Sul”, com um preço base de 158.955,58 euros e um prazo de 
execução de 90 dias. 

Trata-se de uma obra que vai contribuir, por um lado, para o ordenamento e qualifica-
ção do espaço público e da entrada sul da estação e, por outro, para a implementação 
de uma nova dinâmica e centralidade à zona sul de Pinhal Novo.

A empreitada compreende a implantação de 74 lugares de estacionamento auto-
móvel comum, 4 lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade condicio-
nada e 2 lugares para estacionamento de táxis. Será criada uma “avenida pedonal” 
com árvores que irá fazer a ligação da Rua Infante D. Henrique à entrada da estação 
ferroviária, bem como ao estacionamento, a poente, com rampas e escadas e uma 
via para ciclistas e peões, que ligará a entrada sul da estação da REFER ao caminho 
pedonal a nascente do estacionamento, entre os limites do caminho férreo e a es-
cola de 2.º e 3.º ciclos.

Equipamento  
em reabilitação até abril
Polidesportivo  
da Lagoinha devolvido 
à comunidade 
Temporariamente encerrado, o Polidesporti-
vo Descoberto da Lagoinha vai ser devolvido à  
comunidade local, após intervenção conjunta 
da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de 
Palmela, a decorrer até ao próximo mês de abril. 

Pretende-se dotar aquele espaço de melho-
res condições, que permitam a prática da  
atividade desportiva pelos munícipes, am-
pliando, também, o seu uso aos alunos da  
Escola Básica de Olhos de Água 2.

A intervenção integra a recuperação de muros 
e redes, recolocação de balizas e tabelas, trata-
mento e marcação do piso do recinto de jogo e 
tratamento da envolvente do espaço desportivo.

Na zona de Lagameças
Município vai repavimentar troços            
da Estrada Municipal 533-1
A Câmara Municipal de Palmela vai repavimentar troços da Estrada Municipal 533-1. 
Trata-se de uma intervenção faseada, estando em audiência prévia a adjudicação de 
um troço de cerca de 300 metros, na zona de Lagameças, freguesia de Poceirão. Com 
um prazo de execução de 50 dias, esta obra representa um investimento da autarquia 
de cerca de 40.500 euros.

Recorde-se que foi concluída, a repavimentação alargada do cruzamento da estrada 
municipal 533-1 com a estrada municipal 575, também conhecido pelo cruzamento da 
Palhota.

Concurso para a empreitada  
“Ligação Intermodal Pinhal Novo Sul” a decorrer
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Selecionadas  
dez Ecofamílias!
O projeto Ecofamílias, lançado pelo Municí-
pio em novembro de 2015, já está a decorrer 
e conta com a participação de dez famílias do 
concelho, que aceitaram o desafio de alterar os 
seus hábitos de consumo menos sustentáveis 
para um uso mais eficiente da energia e res-
peito pelo ambiente, contribuindo para a re-
dução dos consumos de energia e emissão de 
partículas poluentes para a atmosfera. Neste 
momento, estão a ser agendadas as primeiras 
visitas às residências, uma vez que o projeto 
consiste num conjunto de ações de diagnósti-
co, formação e sensibilização, com tutoria em 
casa das famílias selecionadas, conferências e 
visitas, bem como na apresentação de medi-
das concretas de instalação de equipamento. 
Em abril, irá decorrer um Fórum de Discussão 
no âmbito do Projeto, onde além da questão 
da energia, será abordado o uso eficiente da 
água, a mobilidade sustentável e a redução, 
reutilização e reciclagem de resíduos.

O projeto Ecofamílias é uma das várias me-
didas previstas no âmbito da implementa-
ção do PAESP - Plano de Ação para a Energia 
Sustentável do Concelho de Palmela, que 
visa reduzir as emissões de CO2 em, pelo 
menos, 20% até 2020.

Venha aprender  
a fazer uma horta  
de varanda
No âmbito das comemorações do Dia 
Mundial da Floresta, a Câmara Municipal 
de Palmela promove uma ação de forma-
ção sobre Hortas de Varanda, dirigida à 
população em geral. A ação decorre a 19 
de março, às 9h30, no Centro de Recur-
sos para a Juventude de Quinta do Anjo. 
Ter um pequeno jardim ou horta numa 
varanda ou terraço é possível e compen-
sador, e esta oficina gratuita apresenta os 
passos, simples e práticos, para concre-
tizar o projeto. Inscrições até 17 de mar-
ço através dos contactos 212336692 ou  
drodrigues@cm-palmela.pt.

Inscrições para Horta Comunitária  
de Quinta do Anjo abrem a 21 de março 
A Câmara Municipal de Palmela abre, a 21 de março, as inscrições para a terceira fase do Projeto 
de Hortas Comunitárias do concelho de Palmela, que irá decorrer até 17 de abril. Esta fase inci-
de em Quinta do Anjo, na Urbanização Portais da Arrábida, e prevê a instalação de dez talhões 
de terreno para cultivo, a disponibilizar para hortas em modo biológico (hortícolas, aromáticas,   
medicinais), com formação para o efeito oferecida pela autarquia.

Além da Horta Comunitária de Quinta do Anjo, o Município disponibiliza, também, durante este pe-
ríodo, um número limitado de talhões na Horta Comunitária de Palmela (Urbanização Serra Grande).

Reciclagem de Óleos Alimentares Usados 
produziu 3500 litros de biodiesel 

Em 2015, a Câmara Municipal de Palmela, em parceria com a ENA – Agência de Energia e Am-
biente da Arrábida e a empresa especializada Biocanter, e com o patrocínio do Projeto Europeu 
RecOil, recolheu 4485 litros de óleo alimentar usado, que foi enviado para reciclagem e valori-
zação. A rede municipal de recolha seletiva dos Óleos Alimentares Usados conta, atualmente, 
com 30 pontos de deposição em espaço público, além dos 26 pontos interiores localizados em 
escolas, juntas de freguesia e outras instituições.

A reciclagem de óleos alimentares no concelho permitiu a produção, em 2015, perto de 3.500 litros 
de biodiesel. Simultaneamente, foi evitada a emissão de 5.304 quilogramas de gases de efeito de 
estufa. O sucesso da reciclagem de óleos alimentares usados depositados na rede do concelho só 
não é superior devido ao número de furtos verificados nos oleões. Uma vez que a recolha só pode 
ser efetuada pela empresa Biocanter, apelamos aos munícipes para que alertem os serviços muni-
cipais através do telefone 212 336 692 se verificarem ações suspeitas nos equipamentos.

Campanha de esterilização de animais  
promove adoção
O Município de Palmela tem a decorrer uma campanha de esterilização gratuita que está  
a contribuir para promover e facilitar a adoção dos animais. Adotada em janeiro de 2016,  
a Lady (na imagem) foi o primeiro animal adotado no canil municipal a ser esterilizado, ao abrigo  
da parceria entre a autarquia e seis centros de atendimento médico-veterinário do concelho, que aderiram  
ao projeto. 

A par de outras medidas de promoção do bem-estar e estímulo à adoção, esta campanha tem, como objetivo,  
o controlo populacional de animais errantes. Os centros veterinários participantes oferecem os seus serviços  
e o Município assegura o equipamento e material médico-cirúrgico.
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No dia 17 de fevereiro, foi celebrada a escri-
tura de doação de uma parcela de terreno ao 
Município de Palmela, para integração em do-
mínio público municipal, que vem permitir a 
regularização fundiária do Cemitério da Mara-
teca. Na cerimónia de celebração da escritura, 
realizada na Biblioteca de Palmela, o Presiden-
te da Câmara Municipal de Palmela sublinhou 
a excelente cooperação desenvolvida, desde 
o primeiro momento, entre o Município e os 
proprietários, que permitiu ultrapassar um 
processo de grande complexidade e encontrar 
uma solução para um problema antigo. 

Construído há cerca de um século, sobre par-
te do prédio rústico na Herdade da Marateca 
- formalmente da propriedade dos herdeiros 
de Paulino da Cunha e Silva e de Maria de 
Avelar e Silva Lobo da Silveira - o Cemitério da 
Marateca necessita de ampliação urgente, da 
responsabilidade da Junta de Freguesia, para 
continuar a servir esta freguesia rural. Além 
da parcela com 7.360 metros quadrados, que 
inclui a envolvente do cemitério e as ruínas 
da antiga Igreja de São Pedro da Marateca, foi 
doado um outro terreno, com 6.507 metros 
quadrados, relativo à Estação de Tratamento 
de Águas Residuais.

Mais limpeza urbana no concelho
A Câmara Municipal de Palmela reforçou a limpeza urbana em vários pontos do concelho com re-
curso à contratação do serviço de varredura mecânica, acompanhada por cantoneiro de limpeza 
equipado com soprador. Estão abrangidos a vila do Pinhal Novo, os Parques Industriais do Vale 
Alecrim e das Carrascas, Pegarias, Urbanização Casas da Quinta, urbanização da Quinta de Aires, 
Brejos do Assa e Vale de Touros. 

Este serviço vem reforçar o já existente, relativo a varredura mecânica em diversas localidades na 
freguesia da Quinta do Anjo, em Aires, no bairro Padre Nabeto e na urbanização Serra Grande.

Este investimento mensal, de cerca de doze mil euros, vem complementar a ação de varredura 
manual efetuada pelos cantoneiros municipais e a ação da varredura mecânica municipal, contri-
buindo para manter a limpeza de vias, passeios e bermas nas zonas urbanas.

Regularização da Ribeira 
da Salgueirinha
Estudo de impacte 
ambiental em  
consulta pública 
Encontra-se em consulta pública o estudo 
de impacte ambiental relativo à regulari-
zação da Ribeira da Salgueirinha, já decla-
rado em conformidade pela Agência Por-
tuguesa do Ambiente (APA). Entretanto, 
a APA e a Comissão de Acompanhamento 
do Estudo, constituída por diversas entida-
des, efetuaram uma visita de trabalho ao 
local, no dia 19 de fevereiro, com os técni-
cos municipais. Foram percorridos os cin-
co quilómetros do troço a intervencionar, 
entre a zona de confluência da Ribeira do 
Alecrim e a Barragem da Brejoeira.

A regularização do troço de Pinhal Novo 
da Ribeira da Salgueirinha avança na 
sequência de uma candidatura do Mu-
nicípio a Fundos Ambientais do Estado 
Português, geridos pela APA, no âmbito 
do Fundo de Proteção de Recursos Hídri-
cos - tipologia “projetos que contribuam 
para o controlo de cheias e outras inter-
venções de sistematização fluvial”. O in-
vestimento representa 2.244.800 euros, 
comparticipados em 85% pelo Fundo, no 
valor de 1.908.080 euros, cabendo o re-
manescente ao Município, que tem, tam-
bém, a responsabilidade do desenvolvi-
mento de todo o processo.

Sistema  
de drenagem  
de Brejos do Assa 
e Montado  
em conclusão
É concluída, em março, a empreitada de 
construção do sistema de drenagem de 
águas residuais em alta, na zona de Bre-
jos do Assa e Montado, da responsabili-
dade da Águas de Lisboa e Vale do Tejo 
(ADLVT), que integrou e substituiu a an-
tiga Simarsul. A obra em curso vem per-
mitir que, finalmente, entre em funciona-
mento a rede em baixa, construída pelo 
Município ainda em 2010, num investi-
mento de cerca de 700 mil euros. Assim 
que esteja concluída a obra, os munícipes 
devem solicitar a ligação sistema. 

Entretanto, o Município solicitou, já, à 
ADLVT, o início imediato da segunda fase 
da obra, relativa ao prolongamento até à 
zona da Biscaia, servindo a população e a 
zona industrial. 

Regularizada cedência  
de terreno para Cemitério da Marateca
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Produtos locais  
de qualidade em destaque na BTL
Entre 2 e 6 de março, Palmela marca presença na 28.ª Bolsa de Turismo 
de Lisboa - BTL 2016, o maior certame turístico nacional. Instalado na 
área de exposição da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa 
(ERTRL), o Município aposta no contacto direto com o público, em par-
ticular, com os profissionais do setor, através da promoção de uma ofer-
ta diversificada, com particular atenção para o turismo cultural e de na-
tureza, e dos produtos de qualidade. Além dos vinhos multipremiados 
e do Queijo de Azeitão, a Fogaça de Palmela tem lugar de destaque. A 
BTL conta, este ano, com a presença de mais de um milhar de exposito-
res e confia ultrapassar os 72 mil visitantes registados no ano passado.

A primavera está por perto e, com ela, o con-
celho de Palmela dá início a um vasto progra-
ma de certames e festividades, com formatos 
e objetivos diversificados. Dentro do calendá-
rio, que abrange cada freguesia, um denomi-

nador comum: a valorização dos produtos de 
qualidade e do leque de ofertas para todos os 
públicos, da cultura ao património, da natu-
reza ao enoturismo e à gastronomia. O nome 
do concelho continua a crescer fora de portas 

e o Município volta a estar representado em 
feiras de turismo como a FITUR, em Madrid, 
ou a Bolsa de Turismo de Lisboa, para mostrar 
ao mundo o melhor que temos para oferecer. 

Um ano de produtos e ofertas para descobrir

Palmela conquistou na FITUR
O concelho de Palmela esteve representado na FITUR, Feira Interna-
cional de Turismo que decorreu em Madrid, entre 20 e 24 de janei-
ro, com uma ação de promoção do território e dos produtos locais. 
A Rota de Vinhos da Península de Setúbal/Costa Azul e a ADREPES 
– Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal 
estiveram no pavilhão do Turismo de Portugal, onde as nossas paisa-
gens, os vinhos, a Fogaça de Palmela e o Queijo de Azeitão voltaram a 
fazer furor junto dos visitantes. A equipa realizou vários contatos com 
operadores e agentes turísticos internacionais, de grande importân-
cia para a crescente dinamização turística do concelho e  da região. 
A FITUR concluiu a sua 36.ª edição com um recorde de participantes 
– 232 mil, com destaque para os 125 mil profissionais do setor, pro-
venientes de todo o mundo.

Concurso de Fogaça de Palmela  
continua a atrair novos concorrentes
Sandra Salgueiro venceu o Concurso de Fogaça de Palmela 2016, reali-
zado a 17 de janeiro, na Casa Mãe da Rota de Vinhos. Maria Isabel Lopes 
conquistou o segundo lugar e Maria da Luz Silva classificou-se em tercei-
ro. A Câmara Municipal e a Confraria Gastronómica de Palmela, apoiadas 
pela Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal e pela Junta 
de Freguesia de Palmela, continuam a promover este concurso anual, 
que tem contribuído para incutir, em público de todas as idades, o gosto 
pela confeção deste doce tradicional e a recuperação de receitas de fa-
mília. Dinamizado no âmbito do programa “Palmela – Experiências com 
Sabor!”, o Concurso de Fogaça de Palmela 2016 integrou o programa es-
pecial dedicado à Fogaça de Palmela, e que teve início com a Bênção das 
Fogaças no Dia de Santo Amaro, na Igreja de S. Pedro. 
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Ao longo de todo o ano, o programa “Palmela, 
Experiências com Sabor!” - desenvolvido pelo 
Município com a Rota de Vinhos da Penínsu-
la de Setúbal/Costa Azul e os estabelecimen-
tos de restauração do concelho – proporcio-
na experiências gastronómicas inovadoras e 
requintadas, com base nos produtos locais de 
qualidade. Depois da Fogaça de Palmela e dos 
Enamorados, descubra os Fins de Semana Gas-
tronómicos que ainda temos para lhe oferecer:

Queijo de Ovelha | 1, 2, 3, 8, 9 e 10 de abril
Sopa Caramela | 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de maio
Petisco | 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de junho
Fruta de Palmela | 15, 16, 17, 22, 23 e 24 de julho
Vinho de Palmela | 2, 3, 4, 9, 10 e 11 de setembro
Coelho à Moda de Palmela | 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de outubro
Moscatel de Setúbal | 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de novembro

Festival Queijo, Pão e Vinho  
sublinha sabores da Arrábida
A trilogia de sabores mais genuína de Portugal volta a ter luga-
res de honra em S. Gonçalo, Cabanas, na freguesia de Quinta 
do Anjo, entre 1 e 3 de abril, numa organização da Associação 
Regional dos Criadores de Ovinos da Serra da Arrábida, com o 
apoio do Município. O 22.º Festival Queijo, Pão e Vinho é montra 
dos melhores sabores da Arrábida e, além do Queijo de Azeitão 
DOP, do pão e de alguns dos melhores vinhos do mundo, tem 
lugar, também, para a doçaria regional, a fruta, o mel e um vasto 
programa de animação, com espetáculos equestres, provas co-
mentadas de vinho e de Queijo de Azeitão, passeios pedestres e 
de BTT, demonstrações de tosquia, atividades infantis no espaço 
do Museu do Ovelheiro e as sempre animadas corridas de ove-
lhas no “Ovinódromo”. 

Fernando Pó é a capital do vinho
A 21.ª Mostra de Vinhos em Fernando Pó decorre entre 6 e 8 de 
maio, numa organização da Comissão da Mostra e da Associação 
Cultural e Recreativa de Fernando Pó, com o patrocínio da Câmara 
Municipal de Palmela. Anualmente, esta é a capital dos vinhos 
produzidos no concelho de Palmela, de onde são selecionados os 
10 Melhores Vinhos do Ano. 

No coração das freguesias rurais, entre “jardins de vinhas” e  
“terras de areia”, este é o local ideal para provar os melhores 
néctares da região, contactar diretamente com os produtores e 
abastecer a sua adega aos melhores preços. Música, gastronomia, 
passeios e exposição de máquinas agrícolas integram, também,  
o leque de propostas.

AGENDA 2016

Festival Queijo, Pão e Vinho | 1 a 3 de abril
Mercado Caramelo | 6 a 8 de maio
Mostra de Vinhos em Fernando Pó | 6 a 8 de maio
Festas Populares de Pinhal Novo | 7 a 12 de junho
Festival do Moscatel | 24 a 26 de junho
Feira Comercial e Agrícola de Poceirão | 8 a 10 de julho
Palmela Wine Jazz | 30 e 31 de julho
Festa das Vindimas | 1 a 6 de setembro
Feira Medieval de Palmela | 23 a 25 de setembro
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Palmela celebra  
património histórico e cultural
No mês de abril, o município associa-se a um conjunto de efemé-
rides que evidenciam a importância do património histórico e cul-
tural do concelho. No dia 3, celebra-se o Dia Nacional dos Centros  
Históricos, com uma programação centrada no Espaço Cidadão, atu-
al sede da Junta de Freguesia de Palmela. O Dia dos Moinhos Aber-
tos de Portugal será assinalado a 10 de abril, com a  realização de 
visitas ao Centro Moinhos Vivos e uma burricada, na Serra do Lou-
ro. Por último, o município associa-se, também, às comemorações 
do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, a 17 de abril, este 
ano com o tema definido pelo ICOMOS, “Desporto, um Património  
Comum”. Mais informações e inscrições através do tel. 212 336 640  
e e-mail patrimonio.cultural@cm-palmela.pt.

No dia 4 de abril, a partir das 13h00, o Parque Venâncio Ribeiro da Costa, 
em Palmela, acolhe a tradicional Segunda-feira das Merendas. Trata-se de 
uma prática de convívio e partilha, retomada, recentemente, pelo município 
e pelas instituições locais, que faz parte da história e das memórias da vila. 

Celebrado na segunda-feira após o domingo da Pascoela, este dia re-
presentava, para os trabalhadores rurais, a passagem para o horário de 
verão. Na altura, os patrões davam essa tarde de descanso, que se trans-
formava numa festa comunitária, e cada família trazia a sua merenda 
para repartir com todos.  

Atualmente, o Dia das Merendas constitui um momento de convívio 
intergeracional e de dinamização daquele importante espaço verde do 
Centro Histórico.

Venha reviver a tradição e participe, trazendo uma merenda para partilhar!

Brinquedos tradicionais  
portugueses seguem  
para Pinhal Novo 

Está patente, até 9 de abril, na Galeria da Biblioteca Municipal de 
Palmela, a Mostra do Brinquedo Português, numa organização con-
junta do Município de Palmela com o colecionador Hélder Martins. 
A exposição, que já esteve, também, em Águas de Moura, seguirá, 
depois, para a Biblioteca Municipal de Pinhal Novo, onde permane-
cerá entre 19 de abril e 28 de maio. A iniciativa tem contribuído para 
a divulgação de um património muito rico e para sensibilizar para 
a recuperação e preservação do brinquedo tradicional português. 
Existe a possibilidade de marcação de visitas guiadas para grupos, 
em particular, escolares, através do contacto 212 336 630.

Espaço Cidadão acolhe exposição 
permanente sobre história do edifício
O Espaço Cidadão, situado no largo do Mercado, em Palmela, acolhe uma exposi-
ção permanente que aborda a importância histórica e arqueológica do edifício. As 
intervenções arqueológicas realizadas entre 2011 e 2015 revelaram um conjunto 
de informações relevantes para o conhecimento da evolução histórica e urbana 
da vila, medieval e moderna.

Recorde-se que o espaço acolhe, também a exposição temporária “Contar o Tem-
po”, uma mostra da coleção de Altino Bernardes, relojoeiro sedeado no Centro 
Histórico que, durante décadas, prestou serviço à população da vila e arredores.

Com entrada gratuita, as exposições podem ser visitadas às 2.ªs, 3.ªs, 5.ªs e 6.ªs 
feiras, das  08h30 às 17h30, e às 4.ªs feiras, das 08h30 às 18h30.

Dia das Merendas
Palmela evoca tradição no Parque Venâncio Ribeiro da Costa
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Orçamento Participativo 
regressa em abril
A primeira fase do processo Orçamento Participativo 2016 arranca em 
abril, com cinco reuniões, sempre às 21 horas - dias 11 (Pinhal Novo), 
12 (Quinta do Anjo), 13 (Marateca), 14 (Poceirão) e 15 (Palmela). Pre-
tende-se recolher propostas, registar preocupações e priorizar opções 
para a intervenção municipal. O debate e a hierarquização das ques-
tões serão efetuados em setembro, procurando integrar nas Grandes 
Opções do Plano 2016-2019 o maior número possível de propostas 
consensuais e dentro das possibilidades do Município. Momentos pri-
vilegiados de contacto entre a administração e os cidadãos, estas reu-
niões permitem dar a conhecer, de forma mais aprofundada, o trabalho 
de gestão pública.

Marateca abre Semanas das Freguesias 
Ao longo do primeiro semestre do ano, o ciclo de Semanas das Fregue-
sias 2016 vai percorrer todas as freguesias do concelho, numa parceria 
com as Juntas, o movimento associativo, a comunidade educativa e os 
diferentes agentes locais. A primeira “paragem” é na Marateca, com 
um extenso programa de trabalho a decorrer entre 14 e 18 de março, 
seguindo-se Quinta do Anjo, entre 18 e 22 de abril. Reuniões de tra-
balho e visitas a empresas, escolas e associações permitem sinalizar 
problemas, prestar contas e dar visibilidade a projetos e boas práticas 
que marcam a vida de cada freguesia.

Crianças trazem propostas                    
aos Paços do Concelho
Durante a manhã de 22 de abril, as crianças da E.B. Águas de Moura re-
alizam uma visita aos Paços do Concelho, seguida de um encontro com 
o Executivo. A iniciativa faz parte do projeto “Poder Local: Eu conheço! 
Eu participo!” e permite que estes cidadãos de tenra idade se familia-
rizem, desde cedo, com as instituições e com os direitos e deveres da 
vida em democracia. No encontro com os autarcas, serão apresentadas 
as propostas de melhoria para a escola e a localidade que estas crianças 
de Águas de Moura têm trabalhado na sala de aula.

Inscrições abertas para voluntariado  
no Projeto “2 (de)Mãos por Palmela” 
Está agendada para 28 de maio a terceira edição consecutiva do projeto 
participativo “2 (de)Mãos por Palmela” e as inscrições já estão abertas! 
A proposta de intervenção inclui, este ano, os muros da Alameda 25 
de Abril, da Rua da Portela e da Avenida dos Cavaleiros de Santiago, 
os lavadouros da Rua de Santana e da Fonte de Beber e os muretes do 
Largo D. Afonso Henriques e da Rua Elias Garcia. Qualificar a imagem 
do Centro Histórico de Palmela e sensibilizar para a importância de cui-
dar do património edificado, são os principais objetivos deste projeto 
municipal, que continua a contar com o apoio do mecenato. Inscrições 
através do telefone 21 233 66 47 ou do email grch@cm-palmela.pt. 

No concelho de Palmela, o espírito de Abril é 
vivido ao longo de todo o ano, com cidadania, 
com aprendizagem e com participação. A de-
mocracia renova-se e fortalece-se em projetos 
como o Orçamento Participativo, as Sema-
nas das Freguesias, o “(A)Gente do Bairro”, o 

Abril, participação mil! “2 (de)mãos por Palmela” ou o “Poder  
Local: Eu conheço! Eu participo!”, es-
pecialmente dedicado às crianças das 
nossas escolas. Em Abril, também as co-
memorações do Dia da Liberdade e dos 
quarenta anos de Poder Local Democrá-
tico convidam a sair à rua e a envolver-se 
na vida da sua comunidade. Participe!
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A Câmara Municipal de Palmela voltou a apoiar as ma-
nifestações populares ligadas ao Carnaval, um pouco 
por todo o concelho, promovidas pelas coletividades, 
comunidade educativa e movimento associativo. Cin-
co dias de folia e criatividade!

Dia Mundial da Dança assinalado em abril
Em 2016, a Câmara Municipal de Palmela e a DançArte alargam as comemorações do Dia Mundial da Dança, 29 de abril, a todo o mês, 
com um programa alargado que afirma os benefícios da dança – na expressão, na socialização, na saúde e bem-estar - junto de diversos 
públicos. A 16 e 17 de abril, no Cine-Teatro S. João, a Companhia Matridança apresenta “ARCHÉ | no princípio era eterno”, espetáculo 
que aborda o sagrado feminino, com direção, dramaturgia, criação e coreografia de Vera Eva Ham. Os bailes de danças tradicionais 
europeias voltam a contar, a 17 de abril, na Biblioteca de Palmela, com a animação das B’rbicacho, que trazem um repertório predo-
minantemente de raiz lusófona. No Centro Cultural de Poceirão, a 29 de abril, João Vitorino e Edite Van-Zeller sobem ao palco com 
“Acordes de Dança” e, no dia seguinte, a companhia Armazém 13 revela “Forgotten Fog”, em residência no Cine-Teatro S. João, numa 
encenação de Diana Niepce, inspirada na obra “Play” de Samuel Beckett. Programa completo em www.cm-palmela.pt.

Município representado  
no Concurso Kid´s Guernica 
O Município de Palmela está representado no Concurso Kid´s Guernica 2015/2016 
pela EB José Saramago, de Poceirão. Com o lema “A Paz e os Valores de Abril”, este 
concurso é um projeto adotado, desde 2005, pela AMRS – Associação de Municí-
pios da Região de Setúbal, dirigido aos alunos entre os 9 e os 19 anos que frequen-
tem as escolas da rede pública dos municípios associados da AMRS. A primeira fase 
do trabalho, que culmina com a apresentação de uma pintura coletiva, teve início 
a 27 de janeiro, na escola, com uma sessão de sensibilização, com a presença do 
Vereador Adílo Costa. Participam no concurso cinco turmas, num total de 100 alu-
nos dos 5.º e 6.º anos, sob orientação da professora de artes visuais, Eunice Boga. 
No final, um júri elege um dos trabalhos, que será pintado ao vivo, nas dimensões 
do Guernica de Picasso, e servirá de pano de fundo à festa final que envolve todos 
os participantes. Este projeto utiliza como tema de fundo a obra emblemática de 
Picasso, como forma de relembrar que a guerra é, ainda hoje, uma realidade que 
massacra a humanidade e que urge erradicar do mundo.

Judas volta a ser queimado no Centro Histórico
Manda a tradição que, no sábado de Páscoa, Palmela 
queime o Judas em praça pública, para gáudio do público. 
Este ano não é exceção, e a 26 de março, o Centro Histó-
rico da vila é palco de mais uma Queima do Judas, com a 
participação das associações e grupos locais de teatro. O 
percurso tem início às 21h30, no Largo dos Loureiros, e 
tem paragens nos diversos largos e praças, onde os Judas 
– bonecos de palha com recheio pirotécnico – aguardam 
a leitura do seu testamento, texto teatral e satírico que 
faz o balanço do ciclo que terminou. O Largo de S. João 
é, como habitualmente, a estação final, onde será lido o 
testamento da Câmara Municipal, seguindo-se animação 
e um espetáculo de fogo de artifício.

Recuperado em 1995 pela autarquia, este ritual de ori-
gens pagãs, ligado à celebração do equinócio da Primave-
ra, está, hoje, integrado no Programa Municipal de Teatro 
e tem contribuído para a divulgação do trabalho dos gru-
pos de teatro de amadores do concelho de Palmela. 

Carnaval saiu à rua!
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Nos meses de fevereiro e abril
Biblioteca Municipal de Pinhal Novo 
acolhe apresentações de livros
Depois de Palmela, em 2015, o livro “Memórias em Tempos de Abril - Estórias de  
Liberdade e Libertação” de Maria José Maurício, publicado pelas Edições Colibri, será 
apresentado na Biblioteca Municipal de Pinhal Novo, no dia 9 de abril, às 16h00, com 
a presença da autora. 

Maria José Maurício nasceu em Setúbal, em 1950, é licenciada em Filosofia pela Facul-
dade de Letras da Universidade de Lisboa e Mestre em Estudos sobre Mulheres pela 
Universidade Aberta de Lisboa. Desempenhou funções de direção e de formação na 
área de recursos humanos, foi professora e é, atualmente, formadora e consultora nas 
áreas da Educação para a Cidadania, Relações Humanas e Igualdade de Género. Tem 
diversos trabalhos e artigos publicados sobre Igualdade entre Mulheres e Homens e é 
coautora e autora de livros.

Recorde-se que no dia 21 de fevereiro, Ana Paula Sousa apresentou o seu livro “A Me-
nina de Cabelo Cor de Avelã” e no dia 6 Hélder Tadeu de Almeida, apresentou o livro 
“Na Fronteira de Timor”, na Biblioteca de Pinhal Novo (na imagem). 

Dia Internacional da Mulher 
Município assinala  
data com programa  
comemorativo
Para assinalar o Dia Internacional da Mulher, 
8 de março, o Município preparou um progra-
ma comemorativo bastante diversificado, ins-
pirado no conceito “Lado a lado”, numa lógica 
de igualdade e parceria entre os géneros. A 
5 de março, o Espaço Fortuna, em Quinta do 
Anjo, é palco da exposição de 72 mini pinturas 
de Fátima Madruga “Pequeno é bonito”, que 
termina com um momento de dança. No dia 
8, a Biblioteca Municipal de Palmela acolhe 
a exposição e debate “Mulheres refugiadas 
vítimas de violência”, uma iniciativa que con-
ta com a participação do Alto Comissariado 
para as Migrações, da Associação Portuguesa 
de Apoio à Vítima, da Plataforma de Apoio 
aos Refugiados e do Centro de Informação 
Europe Direct Península de Setúbal. Ao serão, 
o Cine-Teatro S. João é palco do espetáculo  
“A Queima”, pelo grupo “As Avózinhas”/FIAR. 
As comemorações encerram com o espetácu-
lo de Io Appolloni “Poemas na minha vida” 
(na imagem), no dia 11, às 21h30, no Audi-
tório Municipal de Pinhal Novo, e com a ca-
minhada “Lado a Lado”, na Serra do Louro, 
no dia 12, às 9 horas, com visita à Quinta do 
Piloto, Alto da Queimada e Castro de Chiba-
nes (concentração na Avenida da Liberdade).  
Entre os dias 8 e 13 de março, destaque, ainda, 
nas Bibliotecas Municipais do concelho, para 
a obra das poetisas Florbela Espanca, Maria 
Teresa Horta e Sophia de Mello Breyner.

“Palavras na nossa terra”
António Nobre é o poeta 
em destaque na tertúlia de março
A próxima tertúlia poética “Palavras na nossa terra” decorre no dia 18 de março, 
às 21 horas, na Biblioteca Municipal de Pinhal Novo e presta homenagem ao poeta 
portuense do século XIX, António Nobre.

Recorde-se que, no âmbito deste projeto da Câmara Municipal de Palmela, 
foram já evocados nos encontros mensais, poetas como Bocage, Sebastião da 
Gama, Camões e Calafate.

O projeto “Palavras na Nossa Terra” pretende valorizar e divulgar as capacidades 
poéticas dos escritores de poesia, fomentar o encontro cultural e o convívio, 
incentivar a escrita, divulgar a grande poesia e criar experiências inovadoras de 
escrita, pessoal e coletiva.



PALMELA - BOLETIM MUNICIPAL - MARÇO 201614

Clique Sem  
Idade promove 
visita ao Teatro 
O Bando
No dia 10 de março, a popula-
ção de idade maior do concelho  
visita o Teatro O Bando, no Vale de 
Barris, Palmela, no âmbito do Pro-
grama Municipal Clique Sem Idade.

Nesta iniciativa, com participa-
ção gratuita, mediante inscrição,    
haverá oportunidade para explo-
rar o site daquele grupo de teatro 
e visitar os seus palcos, conver-
sar e tomar um chá. Mais infor-
mações e inscrições através do  
telefone 212336606 ou do e-mail 
deis@cm-palmela.pt.

Palmela  
diz não à diabetes
A Escola Secundária de Palmela acolheu, a 22 de ja-
neiro, o 1.º Encontro sobre Diabetes Juvenil, organiza-
do pela Unidade Coordenadora Funcional da Diabetes 
de Setúbal e a Equipa de Saúde Escolar do Agrupa-
mento de Centros de Saúde da Arrábida, com o apoio 
do Município, no âmbito do Projeto Saúde Palmela. A 
lotação do Auditório da Escola esgotou, com grande 
interesse registado junto dos profissionais de educa-
ção e saúde. A Diabetes e a Diabetes Juvenil e os seus 
determinantes de saúde, bem como formas de atua-
ção em contexto escolar, foram os principais tópicos 
em debate, seguindo-se uma reflexão acerca de diver-
sos modelos de articulação interinstitucional, centra-
dos na criança com Diabetes e na sua família. 

Preocupado com o tema e a crescente incidência 
junto da população de todas as idades, o Município 
de Palmela aderiu, em dezembro, ao projeto Desafio 
Gulbenkian “Não à Diabetes”. Através de diversas ini-
ciativas, este projeto pretende desenvolver progra-
mas conjuntos, integrados nas áreas da promoção da 
saúde, estilos de vida saudáveis e prevenção da dia-
betes, envolvendo os municípios, unidades de saúde, 
instituições locais e população. A adesão de Palmela 
surge na sequência da assinatura de um protocolo en-
tre a Associação Nacional de Municípios Portugueses 
e a Fundação Calouste Gulbenkian, pela importância 
reconhecida deste desafio para o rastreio, prevenção, 
diagnóstico e educação. 

Idade Maior em destaque
Câmara reflete sobre Envelhecimento 
Ativo e papel do Cuidador
Nos meses de março e abril, o Envelhecimento Ativo e o papel do Cuidador estão 
em destaque no município, com a realização de um colóquio e de um encontro para 
reflexão das referidas temáticas com a comunidade.

No dia 22 de março, entre as 14h00 e as 17h00, a Biblioteca de Palmela acolhe o Coló-
quio “Ser Cuidador hoje: uma reflexão conjunta”, uma iniciativa da Câmara Municipal 
e das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) com valências destinadas 
às pessoas de idade maior. Trata-se de uma iniciativa que pretende promover a dis-
cussão sobre os papéis dos cuidadores, mediante os testemunhos de profissionais e 
famílias. O colóquio é destinado a técnicos e outros profissionais com intervenção 
junto da população com mais idade, cuidadores formais e não formais e comunidade 
em geral. 

No dia 29 de abril, é a 
vez do Espaço Fortuna 
– Artes e Ofícios, em 
Quinta do Anjo, rece-
ber o Encontro “En-
velhecimento Ativo, 
Relação entre Gera-
ções e Arte – Pontos 
de Interseção e Desa-
fios”.

Inserido no Dia Euro-
peu da Solidariedade e 
Cooperação entre Ge-
rações, este encontro 
revelará os resultados 
do Concurso Imagem 
Gráfica “No Município 
de Palmela (a) Idade é 
a Maior”, dirigido aos 
jovens do ensino se-
cundário.  A iniciativa – promovida pela autarquia com o apoio do Espaço Fortuna - tem, 
também, como objetivo, a reflexão e debate do papel da Arte para um envelhecimento 
ativo, facilitador de espaços de convivência e da relação entre gerações no concelho.

A participação nas iniciativas é gratuita, mediante inscrição, através do telefone 212 336 606 
ou do e-mail deis@cm-palmela.pt.

Museu de Arqueologia 
visita instituições  
do concelho
Em abril, o Museu de Arqueologia e Etnografia do Dis-
trito de Setúbal (MAEDS) visita três Instituições Parti-
culares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho. 

Agendadas para os dias 5, na Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Pinhal Novo, 14, na Associa-
ção de Convívio para Idosos de Cabanas e 27, no Centro  
Social de Quinta do Anjo, as visitas darão aos utentes das 
IPSS em causa a oportunidade de conhecer e conversar 
sobre o património e a identidade da região.
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21.ª edição do “Março a Partir” está aí
Já chegou o “Março a Partir”, mês especialmente dedicado à juventude no con-
celho de Palmela, numa organização que une a Câmara Municipal de Palmela, as 
associações juvenis e de estudantes, os grupos informais de jovens e as entidades 
com trabalho na área da juventude, num total de 36 entidades. O programa agrega 
cerca de meia centena de atividades, em áreas como o ambiente, a solidariedade, a 
sociabilização, a cultura, o desporto ou o empreendedorismo, com uma abrangên-
cia intergeracional, que tem vindo a afirmar-se nos últimos anos. Nos dois primei-
ros fins de semana, as atividades concentram-se, primeiro, no Largo de S. João, em 
Palmela, e depois, na Praça da Independência, em Pinhal Novo, contribuindo para 
um melhor aproveitamento de recursos e maior visibilidade das atividades. O Mu-
nicípio garante um circuito de transportes gratuitos, mediante inscrição prévia, a 
partir das sedes de cada freguesia. O programa abriu a 2, 3 e 4 de março, com ações 
de animação e divulgação do “Março a Partir” na E.B. José Saramago, em Poceirão, 
e nas secundárias de Pinhal Novo e de Palmela. 

Escola de comportamento, de participação e de cidadania, o “Março a Partir” é idealizado e construído pelos jovens, ao longo do ano, e tem a sua 
fase mais visível no mês de março, a propósito das comemorações do Dia Nacional do Estudante (24) e do Dia Nacional da Juventude (28). Mais 
informação em www.facebook.com/marcoapartir.

Terceiro curso “Aprender a Nadar”  
arranca a 4 de abril
O terceiro e último curso ”Aprender a Nadar” deste ano letivo tem início a 4 de 
abril, nas Piscinas Municipais de Palmela e de Pinhal Novo, com três turmas da EB 
António Matos Fortuna (63 alunos), na Piscina Municipal de Palmela, e quatro tur-
mas da EB Alberto Valente (91 alunos), na Piscina Municipal de Pinhal Novo. Simo-
ne Fragoso continua a desempenhar o papel de madrinha do projeto, que assume 
grande importância na igualdade de oportunidades para a aprendizagem desta prá-
tica desportiva, altamente benéfica para o desenvolvimento saudável da criança.

Vencedor do “Warm Up Março a Partir”  
decidido a 12 de março
É no palco do Auditório Municipal de Pinhal Novo que, a 12 de março, se decide 
a vitória no 1.º concurso de bandas amadoras do concelho de Palmela, “Warm 
Up Março a Partir”. Boombox e Escroto, vencedores, respetivamente, da primei-
ra e segunda eliminatórias, e Osvaldo Serra e The Tree Leaves, selecionados pelo  
público na votação on-line, lutam pelo primeiro prémio e por um lugar no Festival 
da Liberdade 2016, em representação do concelho. 

Promovido pelo Município de Palmela com associações juvenis, no âmbito do 
grupo de trabalho “Março a Partir”, este concurso pretende promover a música 
moderna e dar visibilidade aos projetos musicais amadores do concelho. Além do 
prémio monetário para aquisição de equipamento musical, os três finalistas terão 
direito a uma gravação gratuita de quatro horas, na Sala de Ensaios CAVE. 

Durante os períodos de paragem letiva, várias 
entidades do concelho apostam na ocupação 
dos tempos livres do público infanto-juvenil 
com atividades que aliam a componente lúdi-
ca à aquisição de novos conhecimentos. Estas 
férias da Páscoa não são exceção e o Museu 
Municipal aborda a evolução das formas de 
comunicação através dos tempos com a ofici-
na “Vamos Comunicar”, desenvolvida a partir 
do Espaço de Transmissões Militares do Cas-
telo. A atividade decorre nos dias 22 (crianças 
dos 6 aos 10 anos) e 23 de março (11 aos 14) 
e tem o valor de três euros para residentes no 

concelho e seis para participantes externos. 
Inscrições até 13 de março (patrimonio.cultu-
ral@cm-palmela.pt / 212 336 640).

Atletismo, basquetebol, caminhadas, nata-
ção, orientação, futebol e jogos tradicionais 
são algumas das propostas das Férias Des-
portivas, dinamizadas pela Palmela Desporto, 
de 21 a 24 de março e de 28 de março a 1 
de abril. Destinadas a crianças entre os 5 e os 
13 anos, as atividades decorrem na Piscina e 
no Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal 
Novo (inscrições e informação sobre preços 

nas Piscinas Municipais).

As Férias Culturais da Passos e Compassos 
são uma opção para quem pretende o desen-
volvimento de competências através da edu-
cação pela arte, com muitas oficinas e visitas 
em áreas como a dança, a música, o teatro 
ou a expressão plástica. Desenvolvidas entre 
21 e 23 de março e entre 28 de março e 1 
de abril, as atividades são dirigidas a crianças 
entre os 6 e os 12 anos (Inscrições e informa-
ções sobre preços no Cine-Teatro S. João ou 
em http://ferias.passosecompassos.pt/).

Férias da Páscoa com alegria e novos conhecimentos
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Campeonatos Nacionais 
de Orientação dispu-
tam-se em Palmela
O I Meeting de Orientação de Palmela - Cam-
peonatos Nacionais de Distância Longa e Sprint 
decorre a 14 e 15 de maio e promete ser mais 
um grande momento da modalidade no con-
celho, depois dos europeus de 2014. É espe-
rada a participação de mais de meio milhar de 
desportistas, dos 10 aos 80 anos, neste mee-
ting, que irá privilegiar o Centro Histórico. Está, 
também, prevista uma prova de Orientação de 
Precisão e provas abertas. A organização é da 
Associação de Deficientes das Forças Arma-
das, com o apoio da Federação Portuguesa de 
Orientação e da Câmara Municipal de Palmela. 

Nacional de Veteranos  
em Judo reúne  
os melhores do país
A 16 de abril, a partir das 9 horas, o Pavilhão 
Desportivo Municipal, em Pinhal Novo, dá as 
boas-vindas aos melhores judocas do país 
com mais de 30 anos. A par do Campeona-
to Nacional de Veteranos, prova maior deste 
escalão, decorre um Torneio de Judo Adapta-
do, demonstrativo da capacidade inclusiva e 
integradora da modalidade. As iniciativas são 
promovidas pela Câmara Municipal e pela  
Federação Portuguesa de Judo.

Pinhal Novo acolhe 
Copa Buffalo Jiu-Jitsu 
2016 
Nos dias 19 e 20 de março, o Pavilhão 
Desportivo Municipal, em Pinhal Novo, 
recebe a Copa Buffalo Jiu-Jitsu 2016. 
De âmbito nacional e promovido pela 
Buffalo Combat Wear, com o apoio da 
Câmara Municipal de Palmela e da Jun-
ta de Freguesia de Pinhal Novo, este 
evento aposta na promoção da moda-
lidade junto do grande público. É es-
perada a participação de mais de meio 
milhar de atletas.

12 de março | 09h00 
Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo
PinhalNovoGym

12 e 13 de março | 14h00
Centro de Lançamentos do Quintajense F. C. 
XX Meeting Internacional de Lançamentos 
de Quinta do Anjo

14 a 18 de março 
Escolas Básicas e Secundárias do Concelho
Jogos Desportivos Escolares  
– 1.º Período da Fase Inter-escolas

19 e 20 de março | 09h00  
Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo
Copa Buffalo Jiu-Jitsu 

28 a 30 de março 
Soc. Recr. e Cultural do Povo – Bairro Alentejano
Estágio de Ginástica de Grupo  
– Férias Desportivas

4 de abril 
Piscinas Municipais de Palmela e Pinhal Novo
Aprender a Nadar – Início do 3.º curso

9 de abril | 14h00 
Clube Portais da Arrábida
Maratona de Fitness

9 de abril | 09h00 
Tsukinami Shai 

16 de abril | 09h00 
Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo
Campeonato Nacional de Veteranos  
+ Torneio de Judo Adaptado

17 de abril| 09h00 
Praça da Independência, Pinhal Novo
10.ª Maratona BTT Pinhal Novo/Arrábida

24 de abril 
Largo São João, em Palmela
Atividade aberta de Zumba

25 de abril | 09h30 
Pinhal Novo (junto ao Monumento ao 25 de Abril)
Pinhal Novo Correr a Liberdade 1974m 

MEXA-SE EM PALMELA

6 de março | 09h00 
Largo do Chafariz, em Palmela  
Passeio Solidário | Passeio de BTT – 20kms   
e Pedestre – 6 kms (Março a Partir)

6 de março | 09h00 
Castelo de Palmela 
Caça ao Tesouro - Jogo de pistas  
no Castelo de Palmela (Março a Partir)

12 de março | 09h30 às 13h30 
Escola Secundária c/ 3.º CEB de Pinhal Novo
Dia da Família - Voleibol, basquetebol, 
orientação, jogo da malha, dança e passeio 
de BTT (Março a Partir)

12 de março | 08h50 às 13h30 
Junto à Farmácia Serpa, no Bairro Alentejano
Caminhada Desportiva Solidária  
entre Bairro Alentejano e a Mata Nacional 
da Machada (Março a Partir)

13 de março | 09h00
Caminhada Desportiva  
“Dia Mundial da Floresta”

20 de março | 14h00 
CRJ da Quinta do Anjo
Encontro Solidário (Março a Partir)

3 de abril | 09h00 
Soc. Recr. e Instrutiva 1.º Janeiro – Lagoa do Calvo
Rota do Cozido em BTT

9 de abril  | 16h00 
Piscina Municipal de Pinhal Novo
Hidrosaúde - Aula Aberta de Hidroginástica 

9 de abril | 09h30
Caminhada Desportiva  
“Palmela – Quinta do Anjo – Palmela”

17 de abril | 09h00
Caminhada Desportiva “Na Serra de São Luís”

Agenda desportiva do concelho

Meeting  
de Lançamentos  
celebra 20.ª edição
É em clima de festa que o Centro de Lan-
çamento do Quintajense Futebol Clube 
vive a vigésima edição do Meeting In-
ternacional de Lançamentos de Quinta 
do Anjo. Entre os dias 12 e 13 de março, 
a aldeia recebe várias dezenas de atle-
tas de renome nacional e internacional, 
num fim de semana desportivo de alto 
nível competitivo.  A organização é da 
responsabilidade do Quintajense Fute-
bol Clube, da Associação de Atletismo 
de Setúbal e da Federação Portuguesa 
de Atletismo, com o apoio da Câmara 
Municipal de Palmela.


