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Entregue o seu questionário até 31 de maio
A primeira fase de reuniões com a população, no âmbito do projeto de participação cidadã 
“Eu Participo!” foi concluída em abril e percorreu todas as freguesias do concelho. Este ciclo, 
que teve início em Pinhal Novo, no dia 11, registou a participação interessada dos munícipes, 
que acederam, deste modo, a informação sobre a intervenção municipal, no âmbito da pre-
paração do Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2017. 
A autarquia registou as sugestões e propostas concretas de obras e ações apresentadas pe-
los munícipes, que podem, ainda, entregar o questionário distribuído nas reuniões ou a ver-
são em formato digital, disponível em www.cm-palmela.pt até 31 
de maio, nas juntas de freguesia, bibliotecas municipais e postos 
de atendimento municipal.

  

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

ATENDIMENTOS (mediante marcação prévia)

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

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

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

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

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

Vereadora Maria da Natividade Coelho (sem pelouros)

Vereadora Cristina Baptista Rodrigues  (sem pelouros)

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

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

Divisão de Administração Urbanística 
(atendimento pelos técnicos mediante marcação prévia)  
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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Competências nos transportes públicos 
delegadas na AML
O Município de Palmela delegou na Área Metropolitana de Lisboa (AML) um conjunto de 
competências relativas ao transporte rodoviário de passageiros, no âmbito do novo Regime 
Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros (Lei 52/2015, de 9 de junho). Entre 
outras mudanças, os municípios passam a ser as autoridades de transportes competentes 
quanto aos serviços públicos de transporte de passageiros municipais. Autorizar a manuten-
ção de alvarás/licenças e verificar o cumprimento pelos operadores de serviço público são 
algumas das competências delegadas. Palmela manifestou-se contra esta lei desde o início, 
por considerar que revela falta de visão integrada e que, mais uma vez, as novas competên-
cias não surgem acompanhadas de um sistema de financiamento adequado. Com a dele-
gação destas competências na AML - efetuada por todos os municípios da Grande Lisboa, à 
exceção de Cascais – e considerando a importância do transporte público para a sustenta-
bilidade, o Município espera minimizar alguns dos problemas do diploma, através de uma 
gestão intermunicipal, com ganhos de escala e a criação de sinergias, para um verdadeiro 
serviço público de transportes, mais eficiente, sustentável e com maior qualidade. A Câmara 
de Palmela encara este momento como uma oportunidade de melhoria da rede de trans-
portes públicos, com os atuais ou novos operadores, de forma a garantir mais e melhores 
transportes internos e, em especial, a intermodalidade, com o reforço das ligações dos vários 
núcleos urbanos às estações ferroviárias. São, também, objetivos do Município o aumento 
das ligações internas em Marateca e Poceirão, dos Bairros dos Marinheiros, Alentejano e 
Assunção Piedade à Quinta do Anjo e à estação ferroviária e a criação de oferta em zonas de 
forte dinâmica económica, como Vila Amélia, seja através de transporte público rodoviário 
convencional, seja através de transporte flexível. 

O concelho de Palmela acolhe um 
dos cinco entrepostos que a mul-
tinacional alemã LIDL detém em 
Portugal. Situado na Marateca, 
este entreposto tem uma exten-
são de 33 mil metros quadrados 
de área coberta e opera desde 
o ano 2000, abastecendo toda 
a zona sul do país, do rio Tejo ao 
Algarve. O LIDL tem 400 mil traba-
lhadores no mundo e é, desde o ano passado, a maior empresa de distribuição da Eu-
ropa, encontrando-se em expansão para os Estados Unidos da América. Atualmente, 
está a desenvolver um programa inovador de formação internacional, de dois anos, 
com jovens recém-saídos das universidades. A responsabilidade social é uma preocu-
pação transversal na empresa, que apoia, regularmente, instituições particulares de 
solidariedade social e associações de defesa dos animais, e dá prioridade a produções 
sustentáveis e de comércio justo. O LIDL tem sido, também, parceiro do Município, no 
âmbito do “Mecenas de Palmela”, e já confirmou a sua participação no programa, este 
ano, contribuindo para a prossecução de vários projetos municipais, nomeadamente, 
nas áreas da proteção civil e da educação.

Empresas  
que investem  
na comunidade
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Alunos da EB1 Águas de Moura  
visitam Paços do Concelho…
No dia 22 de abril, alunos da EB1 de Águas de Moura, de todos os anos do 
1.º ciclo, visitaram o edifício dos Paços do Concelho, tendo reunido com o 
Presidente da Câmara, Álvaro Balseiro Amaro, no Salão Nobre, onde fizeram 
perguntas sobre o funcionamento da autarquia e a sua história. Estiveram, 
também, no Balcão de Atendimento, onde apresentaram alguns pedidos 
para a escola e a localidade e perceberam como se processa a informação. 
Já na Biblioteca de Palmela, realizaram uma assembleia participativa com 
o Vereador Adilo Costa e com o Presidente da União das Freguesias de Po-
ceirão e Marateca, José Silvério. Bastante interventivas e informadas, estas 
crianças integram o projeto “Eu participo!”, contribuindo, ativamente, para 
o desenvolvimento da sua escola e da freguesia.

… e convidam Executivo a experimentar  
o novo campo de jogos
O Município construiu, nas férias da Páscoa, um novo campo de jogos na es-
cola de Águas de Moura, na sequência do projeto já apresentado por estas 
crianças numa assembleia anterior. Durante a visita a Palmela, endereça-
ram um convite ao Executivo para um jogo de futebol, que veio a realizar-se 
durante a manhã de dia 28, com boa disposição e desportivismo!

Mais  
Participação, 
Melhor  
Governação 
Local!
A cultura de participação na 
vida local é uma das mar-
cas que tem distinguido o 
concelho de Palmela e con-
tribuído decisivamente para 
o seu desenvolvimento, nos 
mais diversos domínios, seja por via do associativismo cultu-
ral, desportivo ou social, seja pela organização em torno de 
objetivos económicos, profissionais ou locais.
Esta realidade, que naturalmente foi conhecendo, ao longo 
dos anos, novas formas de intervenção, é hoje um patrimó-
nio de que muito nos orgulhamos e que dá corpo à gestão 
pública participada do município. A criação do Gabinete de 
Participação e Cidadania revela a aposta forte do Município 
nesta forma de trabalhar com os cidadãos e as cidadãs e com 
as instituições.
O Orçamento para 2016 e as Grandes Opções do Plano (GOP) 
contemplam a quase totalidade das propostas apresentadas 
no âmbito dos vários projetos de participação cidadã, enri-
quecendo o trabalho autárquico, validando as propostas que 
apresentamos, acrescentando valor, ajudando a definir priori-
dades para a sua área, rua, freguesia ou concelho.
O OP/Eu Participo!, com sessões de trabalho para recolha de 
propostas e apresentação de resultados, o projeto (A)Gente 
do Bairro, que mobiliza munícipes para o trabalho voluntário 
com apoio municipal, os Fóruns, debates setoriais e consultas 
prévias de regulamentos e as Semanas das Freguesias, que 
permitem avaliar o trabalho desenvolvido e incluem reuniões 
de Câmara públicas descentralizadas, são peças-chave desta 
forma de governo local que nos torna mais próximos das pes-
soas e das suas necessidades.
Deixo propositadamente para o fim o Plano de Promoção e 
Participação Infantil “Eu Participo!”, desenvolvido pelo Muni-
cípio, desde 2011, com as escolas (atualmente nas EB de Ba-
tudes, Palhota, Águas de Moura e Joaquim José de Carvalho), 
que promove a participação infantil e juvenil, exercendo os 
seus direitos e valorizando as suas propostas de intervenção. 
Este projeto, através do qual foram já concretizadas propos-
tas das crianças, no âmbito da intervenção municipal, rece-
beu uma Menção Especial do Observatório Internacional de 
Democracia Participativa (OIDP), pela inovação, o «desenvol-
vimento de uma estratégia de participação desde a infância» 
e a valorização do papel das crianças e jovens enquanto cons-
trutores da cidade, «vias para gerar sociedades mais inclusi-
vas». Uma distinção entre sete das 36 candidaturas apresen-
tadas por governos locais de 14 países.
Só nos podemos orgulhar deste trabalho, das crianças e do-
centes envolvidos. E, permitam também, da equipa que to-
dos os dias contribui para o seu sucesso. Com estas sementes, 
com o exercício da democracia desde a infância, reforçare-
mos, certamente, a participação no concelho Palmela!

O Presidente da Câmara

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

“Eu Participo!”  
recebe prémio internacional 
O Projeto “Eu Participo” foi premiado com uma Menção Especial pelo 
Observatório Internacional de Democracia Participativa, na 10.ª edi-
ção da Distinção de Boas Práticas de Participação Cidadã. O prémio foi 
anunciado numa cerimónia realizada a 4 de maio em Matola, Moçam-
bique. Este é um projeto de educação em direitos e pela participação 
infantil e juvenil, desenvolvido e vivenciado a partir dos contextos das 
próprias crianças e jovens. O Município assumiu o compromisso de pro-
porcionar o direito de participar na vida da instituição e do território, e 
é a própria ação das crianças que as leva a conhecer e a relacionar-se 
com o território e com as entidades locais, tendo por base o pressupos-
to da construção coletiva, da corresponsabilização social e da partilha 
de recursos e saberes, numa perspetiva de diálogo e concertação, para 
um bem comum. As crianças são convidadas a assumir responsabilida-
des, que podem passar por pensar e propor uma ideia, construir uma 
maquete, escrever uma carta ou fazer uma reunião com o Executivo 
da Câmara Municipal e Junta de Freguesia ou pedir a colaboração das 
famílias e comunidade na construção conjunta da solução.
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Concluída a pavimentação de um troço de 540 metros da Estra-
da Municipal 533, em Lagameças, um investimento de 40.500 
euros. 

Foram adjudicadas as obras de pavimentação da Rua da Palmei-

ra, no Bairro Assunção Piedade, pelo valor de 12 mil euros e de 

infraestruturação da Rua José Afonso, no Bairro Alentejano, e da 

Rua dos Limoeiros, no Bairro dos Marinheiros, uma empreitada 

conjunta com valor estimado em 110 mil euros.

Reabriu ao público, a 25 de abril, o Polidesportivo Descoberto Muni-
cipal da Lagoinha, fruto de uma intervenção conjunta do Município e  
da Junta de Freguesia de Palmela, que dotou o espaço e a envolven-
te de novos equipamentos e de melhores condições de segurança.  

O prolongamento da iluminação pública na Rua 25 

de Abril, nos Bairros Alentejano e dos Marinheiros, 

teve início em abril, com a instalação de luminárias, 

adjudicadas pela Câmara Municipal à EDP. Também 

a pedido do Município, a iluminação pública na 

estrada de Vila Amélia e Quatro Marcos está a ser 

remodelada, numa intervenção de cerca de 8200 

euros.

A obra do CROA – Centro de Recolha Oficial de Animais de Pal-
mela está em fase de conclusão. Trata-se de um investimento da 
autarquia de 132 mil euros, que garantirá condições de bem-estar 
aos animais errantes recolhidos pelo Município.

Está em conclusão a pavimentação de uma via 

no limite poente do concelho, na zona indus-

trial de Vila Amélia. Realizada pelos municípios 

de Palmela e Setúbal, cabendo a cada um 50%, 

a empreitada foi adjudicada por cerca de 30 mil 

euros e será uma mais valia para as empresas 

que ali desenvolvem a sua atividade.
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Semanas das Freguesias 2016 
Município aposta  
no trabalho direto  
com os atores locais 
Está na rua o ciclo de trabalho descentralizado que o 
Município desenvolve em cada uma das freguesias 
do concelho, no primeiro semestre de cada ano. Este 
projeto assenta numa gestão participada e partilhada 
com todos os atores locais, desde os agentes económi-
cos, culturais e sociais à população em geral, além dos 
atendimentos descentralizados e dos canais que, diaria-
mente, estão abertos para receber contributos e ouvir 
problemas. As pioneiras “Semanas das Freguesias” do 
Município de Palmela trilham o seu caminho há mais de 
uma década e são uma peça indispensável nesta forma 
de entender e fazer política: no terreno, com as pesso-
as, com as instituições, recolhendo informação, perspe-
tivando soluções, prestando contas. 

Marateca e Quinta do Anjo  
iniciaram o ciclo 2016
As freguesias de Marateca, em março, e de Quinta do 
Anjo, em abril, deram início ao ciclo 2016, que, como 
habitualmente, tem nas Juntas de Freguesia, parceiros 
incontornáveis para recensear problemas e definir prio-
ridades de intervenção. 
Em Marateca, a semana contemplou visitas e reuniões 
de trabalho com a Associação Recreativa e Cultural de 
Fernando Pó, a EB Águas de Moura, ao Sobreiro Grande 
de Águas de Moura (para onde se perspetiva uma zona 
de valorização e contemplação), à Adega Casal Freitas, 
em Fernando Pó, e ao entreposto LIDL, em Marateca. A 
apresentação do projeto Centro Rural Vinum, que con-
substancia a estratégia do Município para Fernando Pó, 
enquanto “aldeia vinhateira”, constituiu um momento 
de trabalho com forte presença e participação de em-
presas vitivinícolas, agentes locais e população. 
Em Quinta do Anjo, o programa de trabalho incluiu um 
conjunto de visitas a obras e projetos em curso ou a 
lançar brevemente, com particular expressão na área 
da rede viária, que demonstram bem o dinamismo do 
Município e uma atenção especial à zona industrial de 
Vila Amélia. Além da celebração de acordos de parceria 
entre a Câmara e associações da freguesia para a dina-
mização do Mercado de Quinta do Anjo, realizaram-se, 
ainda, entre outras, reuniões com o Clube de Produ-
tores da Arrábida e com a Direção da Escola Básica de 
Cabanas e visitas ao Centro Social de Quinta do Anjo, 
ao Mercado Municipal de Cabanas, à empresa Texbag, 
à nova unidade hoteleira “Quinta do Louro” e à Casa 
Agrícola Horácio Simões.

Leia as reportagens em http://boletimmunicipalpalme-
la.blogspot.pt/.

Semanas das Freguesias - Agenda:
Semana Pinhal Novo | 16 a 20 de maio

Semana Poceirão | 13 a 17 de junho

Semana Palmela | 27 de junho a 1 de julho
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Parceria confiante na classificação 
da Arrábida como Reserva da Biosfera 
A Candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera foi apresentada à co-
munidade no dia 14 de abril, durante um encontro realizado na Escola 
de Hotelaria e Turismo de Setúbal. As intervenções de várias entidades 
- Comité Nacional do Programa Man & Biosphere, Comissão Nacional da 
UNESCO, Reserva da Biosfera do Paul do Boquilobo, Entidade Regional de 
Turismo da Região de Lisboa, Associação de Desenvolvimento Regional da 
Península de Setúbal, Instituto Politécnico de Setúbal - contribuíram para 
a reflexão sobre o processo de candidatura e o que representa ser uma 
Reserva da Biosfera, deixando boas perspetivas de sucesso na obtenção 
da chancela, marca de qualidade relativa a uma rede de mais de seiscen-
tas reservas (dez em Portugal), em 121 países. 

A candidatura surge no âmbito do programa “Homem e a Biosfera” e permite potenciar todo o trabalho realizado ao longo dos anos pela 
equipa técnica Arrábida, parceiros académicos e sociedade civil. Ao contrário de outras classificações, mais restritivas, as Reservas da 
Biosfera valorizam valores naturais e patrimoniais excecionais e o seu desenvolvimento sustentável, assente na relação com quem nelas 
vive e trabalha e com quem as visita, promovendo a proteção do património, o seu estudo e 
valorização. O envolvimento das comunidades locais é, por isso, determinante.

Na sessão de abertura, foram celebrados os Protocolos de Colaboração entre os Municípios de 
Palmela, Sesimbra e Setúbal e a Associação de Municípios da Região de Setúbal, para formalização 
da parceria que integra, também, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Leia a 
reportagem completa em http://boletimmunicipalpalmela.blogspot.pt/.

Plantação de árvores 
assinala Dia Mundial 
da Floresta 
No âmbito das comemorações do Dia Mun-
dial da Floresta, a Câmara Municipal de Pal-
mela promoveu, no dia 21 de março, duas ini-
ciativas de plantação de árvores no concelho. 

A primeira contou com o envolvimento da 
empresa Visteon, que apoiou a aquisição 
das árvores, através do projeto “Mecenas de 
Palmela”. As árvores – vinte olaias e amendo-
eiras – foram plantadas na mata do S. João, 
junto à Biblioteca Municipal de Palmela, por 
um grupo de colaboradores da empresa, com 
o apoio de uma equipa do Município e a par-
ticipação da Vereadora Fernanda Pésinho.

Os Vereadores Adilo Costa e Fernanda Pési-
nho participaram, também, numa plantação 
de olaias na Urbanização Portais da Arrábi-
da, em Quinta do Anjo, dinamizada com mo-
radores locais.

Vereadora Fernanda Pésinho preside à ENA 
A Vereadora da Câmara Municipal de Palmela,  
Fernanda Pésinho assumiu, em março, a Presidên-
cia do Conselho de Administração da ENA – Agên-
cia de Energia e Ambiente da Arrábida. A tomada 
de posse dos novos órgãos sociais decorreu no Es-
paço Fortuna, em Quinta do Anjo. Fernanda Pési-
nho realçou a importância da ENA, enquanto agen-
te dinamizador da alteração de comportamentos 
na utilização de recursos e produção e consumo de 
energia e através da concretização de projetos ino-
vadores nas áreas da eficiência energética. Manuel 
Pisco, do Município de Setúbal, é o novo vice-pre-
sidente, Augusto Pólvora, de Sesimbra, continua a 
assumir a presidência da Assembleia Geral e o Con-
selho Fiscal é presidido por Ana Bela Teixeira.

Conhece o dia de deposição e recolha de monos e  
resíduos de jardim? Preste atenção ao autocolante 
no contentor de resíduos e consulte: 
http://www.cm-palmela.pt/pages/1342.

 Sujeito a coima!

Lucro da AMARSUL  
deve ser investido na melhoria do serviço 
O Município de Palmela votou contra a distribuição de dividendos do exercício de 2015 da AMAR-
SUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., aos acionistas, num total de mais de um 
milhão de euros. Palmela defende que os dividendos devem ser reinvestidos na empresa, com 
a colocação de mais ilhas ecológicas/ecopontos e com a melhoria dos circuitos de recolha, no 
sentido da qualificação e modernização do serviço prestado às populações. 

Monos e Verdes
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Viatura Itinerante da Proteção Civil 
é exemplo de boas práticas
A Viatura Itinerante da Proteção Civil foi apresentada a 12 de abril, numa ce-
rimónia com a presença do Secretário de Estado da Administração Interna, 
Jorge Gomes, bem como de diversas entidades ligadas à segurança e pro-
teção civil e de empresas do concelho, envolvidas no programa “Mecenas 
de Palmela”. O Secretário de Estado - que visitou, também, os quartéis dos 
Bombeiros de Palmela e de Pinhal Novo e o terreno em Aires onde serão 
construídas novas instalações para o Comando Distrital de Operações de 
Socorro - referiu-se à viatura como «um veículo de excelência para a divul-
gação dos princípios e para uma cultura dos comportamentos» e como um 
«exemplo de boas práticas», que devia ser replicado em outros pontos do 
país, sublinhando a disponibilidade apresentada pelo Município para a ce-
lebração de um protocolo que permita a circulação pelo distrito de Setúbal. 

Uma turma de primeiro ciclo e duas classes do pré-escolar da EB Joaquim José de Carvalho participaram no evento e usufruíram, em primeira 
mão, das valências da Viatura, que é suporte de campanhas de informação sobre riscos como incêndios, intempéries ou sismos. Desenvolvido 
através de uma parceria estabelecida com a Volkswagen Autoeuropa e a Autovision, este é um veículo institucional, vocacionado para o apoio às 
atividades da Academia. A concretização deste projeto assentou na adaptação de uma Volkswagen Sharan para transporte de material e equipa-
mentos associados às áreas do socorro e da proteção civil, constituindo-se, também, como suporte das exposições ou ações de sensibilização. 
Leia a reportagem em http://boletimmunicipalpalmela.blogspot.pt/

Dia Municipal do Bombeiro 
Comemorações sublinham papel 
dos soldados da paz na comunidade
Ao longo do mês de maio, a Câmara Municipal de Palmela e as três associa-
ções de bombeiros do concelho assinalam o Dia Municipal do Bombeiro com 
um vasto programa comemorativo, centralizado, este ano, em Pinhal Novo, de 
acordo com a metodologia de rotatividade instituída na organização. Apoiado 
pelas Juntas de Freguesia de Pinhal Novo e de Palmela, o programa conjuga a 
experiência adquirida ao longo dos últimos anos com momentos inovadores, 
contribuindo, uma vez mais, para homenagear e afirmar o papel dos bombeiros 
na sociedade. 
“Comunidades resilientes, a importância do patamar local” é o tema desta 16.ª 
edição, que sublinha a importância de termos populações mais despertas e 
bem preparadas para agir, em caso de risco ou catástrofe. Quatro simulacros de 
sismo nas escolas, um simulacro de incêndio no Mercado Municipal de Pinhal 
Novo e um exercício conjunto noturno, na Estação Ferroviária, contribuem para 
este propósito. Destaque, também, para o Seminário “Centros Históricos – Se-
gurança, Resiliência e Sustentabilidade”, a 13 de maio, que lançará o debate 
relativo ao Plano de Emergência para o Centro Histórico de Palmela, e para a 
sessão solene de homenagem aos bombeiros do concelho, a 29 de maio, onde 
será atribuída a Medalha Municipal de Comportamento Exemplar. Consulte o 
programa completo em www.cm-palmela.pt.

Quartéis dos Bombeiros  
de Palmela e de Pinhal Novo 
vão ser requalificados
As Associações Humanitárias de Bombeiros de Palmela e de 
Pinhal Novo estão apostadas em requalificar as suas instala-
ções e as condições de trabalho dos seus corpos ativos. O Mu-
nicípio comprometeu-se, já, a comparticipar até ao máximo 
de 50% do valor total das empreitadas e espera, agora, que as 
candidaturas do concelho sejam aprovadas.

Os projetos de intervenção foram apresentados ao Secretá-
rio de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes que, em 
visita ao concelho, anunciou o lançamento, em maio, de um 
novo aviso para requalificação de quartéis e parque de viatu-
ras, no âmbito do POSEUR – Programa Operacional Susten-
tabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (Portugal 2020), 
com aumento de fundos e critérios mais abertos do que no 
processo anterior. 
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Projeto “2 (de)Mãos  
por Palmela”  
regressa a 28 de maio
É já a 28 de maio que o Município leva ao Cen-

tro Histórico a terceira edição consecutiva do projeto parti-
cipativo “2 (de)Mãos por Palmela”, com o apoio da Junta de 
Freguesia de Palmela, do Centro de Reciclagem de Palmela 
e da Visteon, ao abrigo do programa “Mecenas de Palme-
la”, e com o patrocínio da Magjacol. Este projeto municipal 
aposta na qualificação da imagem do núcleo mais antigo da 
vila, sensibilizando para a importância de cuidar do patrimó-
nio edificado. Este ano, serão intervencionados os muros da 
Alameda 25 de Abril, da Rua da Portela e da Avenida dos Ca-
valeiros 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. As inscrições para voluntariado estão 
abertas (telefone 21 233 66 47/ email grch@cm-palmela.pt). 
Há oferta de picnic/churrasco para participantes.

Condições  
socioeconómicas e de  
habitabilidade em análise
Está em curso um inquérito porta-a-porta aos residen-
tes no Centro Histórico de Palmela, com o objetivo de 
melhorar o conhecimento sobre as condições socioe-
conómicas e habitacionais da população residente e de 
promover o levantamento funcional das atividades eco-
nómicas instaladas neste núcleo urbano. O inquérito, de 
caráter anónimo e confidencial, é conduzido por uma 
equipa de técnicos municipais, devidamente identifica-
dos. Este trabalho insere-se no Plano de Recuperação e 
Dinamização do Centro Histórico de Palmela, permitindo 
aferir a realidade atual desta área, em constante mudan-
ça, e definir prioridades de intervenção.

Ao nível das taxas municipais
l Isenção das taxas aplicáveis às operações urbanísticas de edificação com 

propósito de reabilitação, desde que não impliquem a demolição do edifi-
cado existente, aumento de área de construção ou alteração das fachadas 
originais que confinem com a via pública e das quais resulte um estado de 
conservação dois níveis acima do atribuído antes da intervenção;

l Redução de 30% das taxas para a realização de obras de construção em es-
paços vagos contíguos com a via pública ou nos quais existam edificações 
irrecuperáveis, sem valor arquitetónico;

l Redução de 20% sobre as taxas aplicáveis às operações urbanísticas de 
edificação com propósito de reabilitação, desde que não implique a de-
molição ou a ampliação superior a 25% da área de construção existente e 
das quais resulte um estado de conservação dois níveis acima do atribuído 
antes da intervenção;

l Redução de 90% das taxas devidas pela ocupação do domínio público as-
sociado à realização de obras de edificação/conservação contempladas no 
Programa Municipal;

l As reduções supra referenciadas de 30% e 20%, são cumulativas com as 
previstas para os perímetros urbanos da união de freguesias de Marateca 
e Poceirão, associadas à realização, reforço e manutenção de infraestru-
turas urbanísticas.

Ao nível do incentivo à promoção do arrendamento
l Minoração da taxa de IMI em 20%, caso o valor da renda seja inferior a 250€ 

e de 10% caso a renda seja igual ou superior a 250€ e inferior a 300€, para 
os edifícios ou frações autónomas habitacionais, com contrato de arreda-
mento em vigor a jovens com idades compreendidas entre os 18-35 anos;

l Minoração da taxa de IMI em 30%, para os edifícios ou frações autónomas 
onde se tenham realizado obras de reabilitação e cujo uso se destine a 
comércio preferencialmente com venda de produtos locais;

l Minoração da taxa de IMI em 20%, aplicável a edifícios ou frações autóno-
mas onde hajam sido realizadas obras de reabilitação e cujo uso se destine 
a serviços;

l Está, ainda, em vigor em todo o território do concelho, a redução de 70% 
das taxas devidas pela ocupação do domínio público associada à realiza-
ção de obras de conservação;

Município incentiva  
reabilitação urbana do território
O Município de Palmela continua a impulsionar a reabilitação urbana do território 
e tem implementado medidas e projetos que contribuem para melhorar as condi-
ções de habitabilidade e a imagem do concelho, bem como para a revitalização de 
áreas urbanas específicas e para o desenvolvimento económico, social e cultural. 
Apesar de competir aos proprietários a reabilitação do edificado, o Município tem 
procurado criar condições para uma maior qualificação urbana. Para isso, tem 
procurado desburocratizar e agilizar procedimentos e criou, nos últimos anos, um 
pacote de reduções e isenções de taxas e minorações na taxa de IMI, que refor-
çam as medidas de incentivo previstas no Programa Municipal de Medidas de 
Incentivo para a Reabilitação de Prédios Urbanos no Concelho de Palmela, para 
os prédios localizados nas áreas de intervenção definidas em Águas de Moura, 
Pinhal Novo, Poceirão e Quinta do Anjo:

Palmela e Pinhal Novo  
com ARU – Áreas de Reabilitação Urbana
Na sequência do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), foram delimitadas, 
no concelho, duas Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) – Centro Histórico de Palme-
la e Pinhal Novo – que contarão, também, com medidas específicas de incentivo à 
reabilitação, assim que estejam aprovadas as respetivas Operações de Reabilitação 
Urbana. No Centro Histórico, a delimitação da ARU corresponde a uma zona conso-
lidada, de características sociais e urbanas coesas, que importa preservar, com uma 
área total de 38 hectares. Em Pinhal Novo, é delimitada a malha urbana mais antiga 
da vila, a sul e a norte da linha de caminho-de-ferro, com 42,54 hectares. 
Os proprietários do Centro Histórico contam, ainda, com o FIMOC – Programa 
de Financiamento Municipal de Obras de Conservação em Imóveis, que compar-
ticipa obras em edifícios com data anterior a 1951 ou que possuam manifesto 
interesse arquitetónico e patrimonial. Informe-se junto dos serviços da Câmara 
Municipal de Palmela e conheça as medidas de apoio que se aplicam ao seu caso.
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Equilíbrio financeiro e capacidade de concretização
A Prestação de Contas de 2015, apresentada em abril, reflete mais um ano de trabalho intenso e de consolidação do equilíbrio financeiro do 
Município, na sequência do ciclo ascendente registado nos últimos dois anos, com mais investimento, mais eficácia e maior capacidade de 
concretização. As receitas arrecadadas (40,9 milhões de euros) - o segundo valor mais baixo do quadriénio 2012-2015 - registam uma taxa de 
execução de 103,3%, a segunda mais elevada desde 2003, que sublinha o rigor das estimativas. As receitas relacionadas com a atividade eco-
nómica, com exceção para a Derrama, mantiveram a tendência negativa iniciada em 2008, refletindo as dificuldades económicas e financeiras 
que populações e empresas continuam a sentir. 

No campo da despesa, a taxa de execução situa-se nos 90,7% (40,2 milhões de euros). No final de 2015, o Município de Palmela não tinha qual-
quer valor de faturas em atraso, restando 3,7 milhões de euros referentes à dívida de longo prazo, contratualizada com a Amarsul, S.A. e com a 
Águas de Lisboa e Vale do Tejo (ex-Simarsul). À mesma data, encontravam-se por receber dívidas ao Município de cerca de 2,3 milhões de eu-
ros, valor que não inclui as receitas provenientes de impostos municipais, cujos dados não estão apurados. O Município aumentou, ainda, a sua 
disponibilidade para ir à banca procurar financiamento para assumir mais candidaturas a fundos comunitários, no âmbito do Portugal 2020.

Prestação de Contas 2015

Mais atividade e investimento  
na qualidade de vida das populações
Com recursos humanos e materiais muito abaixo do que seria necessá-
rio para um território com 465 quilómetros quadrados e de povoamento 
disperso, o Município registou uma taxa de execução das Grandes Op-
ções do Plano de 86,9% e concluiu 240 das 262 ações incluídas em Plano 
de Atividades (muitas por administração direta). Em 2015, foram, ainda, 
firmados com a Administração Central compromissos como a Unidade 
de Cuidados de Saúde Personalizados de Pinhal Novo – Sul, a Regulariza-
ção da Ribeira da Salgueirinha e a consolidação das Encostas do Castelo. 
Em 2015, o Município concluiu o Espaço 
Cidadão e instalou a iluminação ceno-
gráfica do Castelo, dois investimentos 
de vulto no Centro Histórico. Também 
em Palmela, foi concluída a Rotunda da 
EN 379, que veio facilitar e valorizar um 
dos principais acessos à vila.

A pavimentação dos Aceiros das Sa-
patarias e dos Arraiados, em Pinhal 
Novo, das ruas Miguel Cândido e de 
Goa, em Cabanas, de um troço da 
Rua Francisco Assunção Pinho, no 
Lau, da Rua Francisco José Bento, em 
Fernando Pó, e da Rua de S. Julião, 
em Palmela, e a beneficiação de um 
troço de estrada em Vila Amélia, são 
exemplos de intervenções realizadas 
na rede viária. Novas redes de sane-
amento foram construídas nas ruas 
de S. Julião, em Palmela, José Luís Ci-
priano, em Quinta do Anjo, Joaquim 
Ferreira Calote, em Cabanas, e 1.º de 
Maio e 25 de Abril, na Carregueira, em 
Pinhal Novo. No campo do abasteci-
mento de água, foram beneficiadas as 
ruas Miguel Cândido e Marcolino Júlio 
da Costa, em Cabanas, El-Rei D. Dinis, em Quinta do Anjo, e Travessa 
do Brazão, em Palmela. Continuou a preocupação com o aumento da 
eficiência energética nos equipamentos e edifícios públicos, no âmbito 
do Plano de Ação para a Energia Sustentável de Palmela. No que respeita 
à segurança, foi apresentada a Academia da Proteção Civil, que iniciou 
a sua atividade com um conjunto de ações de sensibilização e formação 
para diversos públicos, e foi reforçada a relação com as três associações 
de bombeiros do concelho, através de apoios ao funcionamento dos 
Grupos de Bombeiros Permanentes e ao investimento.

Palmela, território realizador
A educação é considerada área estratégica para o desenvolvimento 
harmonioso das comunidades. No ano transato, foram beneficiadas 
mais de duas dezenas de escolas e jardins de infância, e foram prepa-
rados os projetos para requalificação da EB Águas de Moura 1 e am-
pliação da EB de Aires. O Município atualizou os auxílios diretos para 
aquisição de livros e material escolar de 50 para 65 euros por aluno e 
forneceu três mil refeições diárias (sendo 1328 gratuitas). Continua a 
ser garantido transporte às crianças que residam a mais de dois quiló-
metros dos estabelecimentos de ensino, apesar da legislação indicar 
obrigatoriedade a partir dos quatro quilómetros, e projetos educativos 

como o Fantasiarte – que assinalou 
20 anos de trabalho – o “Aprender a 
Nadar” e os Jogos Desportivos Esco-
lares mantêm o seu lugar de destaque 
dentro do calendário escolar, contri-
buindo para novas aprendizagens e 
experiências. No campo cultural, o 
Município abriu as portas de um novo 
equipamento, o Centro Comunitário 
de Águas de Moura, e retomou o FIG 
– Festival internacional de Gigantes, 
em parceria com diversas associações 
locais. Foram, também, promovidas 
e/ou apoiadas iniciativas como a Fei-
ra Medieval, o FIAR Abrigo, o Festival 
Internacional de Música “Palmela, 

Terra de Cultura”, a Sinfonia Palmela, 
que assinalou o Dia do Concelho, a Ho-
menagem ao Cante Alentejano, entre 
muitas outras. O VII Encontro Interna-
cional sobre Ordens Militares voltou 
a afirmar Palmela como polo mundial 
da investigação sobre o tema, e o Mu-
nicípio integrou a equipa técnica que 
está a trabalhar na candidatura da Ar-
rábida a Reserva da Biosfera. O nosso 
território é, cada vez mais, procurado 

para a realização de desportos de natureza, tendo sido apoiadas inicia-
tivas como a Granfondo da Arrábida, o Palmela Run ou o 10.º Grande 
Prémio da Arrábida. A Mostra de Vinhos de Fernando Pó, o Festival 
Queijo, Pão e Vinho, a Feira Comercial e Agrícola de Poceirão, os Fins 
de Semana Gastronómicos e as representações em certames nacionais 
como a Bolsa de Turismo de Lisboa são apenas algumas das iniciativas 
a realçar, no que se refere ao desenvolvimento turístico e valorização 
da economia local, enquanto a campanha “Palmela Conquista conti-
nuou a dar frutos na promoção da nossa oferta turística.
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Com os “Mercadinhos de Palmela” 
Município continua a apostar  
na dinamização do Centro Histórico
Os “Mercadinhos de Palmela” estão de regresso 
ao Terraço do Mercado Municipal, entre maio e 
outubro, com a realização de um conjunto diver-
sificado de mostras quinzenais, aos sábados, en-
tre as 09h00 e as 13h00. A iniciativa, com início 
no próximo dia 14, pretende contribuir para a di-
namização comercial e turística do núcleo mais 
antigo da vila e assume-se como uma alternativa 
à lógica atual de promoção de produtos locais, 
privilegiando a relação direta com públicos. 

A promoção e venda de produtos biológicos 
e locais, colecionismo e velharias e produtos 
usados/ 2.ª mão são alguns dos objetivos dos 
“Mercadinhos de Palmela”. Pretende-se, ainda, 
associar à iniciativa as vertentes da animação, 
conhecimento e divulgação do património local e saberes e produtos apresentados.

Este projeto vem complementar outras medidas, desenvolvidas pelo Município,  
com o propósito de incentivar a reabilitação urbana por parte dos proprietários e a dinami-
zação social e económica. A participação nos “Mercadinhos de Palmela” é gratuita, mediante 
inscrição prévia através do Gabinete de Recuperação do Centro Histórico: 212 336 647 | grch@
cm-palmela.pt | http://centrohistorico.cm-palmela.pt.

Calendário: 14 maio  |  4 e 18 de junho  |  2 e 16 de julho 
6 e 20 agosto  |  3 e 17 de setembro  | 1 e 15 de outubro

Município desafia comunidade para  
a construção do “Álbum de Família”  
do Centro Histórico de Palmela
Na sequência do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, nos últimos anos, 
com a população do Centro Histórico de Palmela, o Município lança um novo 
desafio: a construção do “Álbum de Família” deste núcleo urbano da vila. Entre 
maio e julho, serão realizados quatro encontros temáticos no terraço do Mercado 
Municipal de Palmela, onde serão partilhadas fotos antigas – uma seleção do es-
pólio depositado no Arquivo Municipal – através da projeção em grande formato. 
Festas e comemorações, crianças, trabalho e anos 80/90 do século XX são os qua-
tro temas principais a abordar.

Pretende-se ampliar o conhecimento sobre a vida na vila, ao longo dos tempos, refletindo sobre tradições, acontecimentos e vivências, e recorrendo 
ao conhecimento da população para identificar pessoas e registar nomes, datas e factos. Da mesma forma, o Município solicita aos habitantes que par-
tilhem, também, os seus álbuns de família, enriquecendo o projeto (Arquivo Municipal - telf. 218161769/ e-mail arquivo.municipal@cm-palmela.pt).    
A memória coletiva é um elemento fundamental para o aprofundamento da identidade social e cultural de uma comunidade.

Calendário:  13 maio | 21h00 | Tema “Festas e comemorações”   l   28 maio | 21h30 | Tema “Trabalho” 
3 junho | 21h30 | Tema “Anos 80/90”   l  1  julho | 21h30 | Tema “Crianças” 

Câmara de Palmela e Universidade de Lisboa  
promovem 14.º Curso sobre Ordens Militares
Nos dias 28 e 29 de maio, o GEsOS – Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago da Câmara Municipal de Palmela e o Centro de 
História da Universidade de Lisboa promovem o 14.º Curso sobre Ordens Militares. 

Subordinada ao tema “A Monarquia Portuguesa e as Ordens Militares (I Dinastia)”, esta edição decorrerá no Auditório da Biblioteca 
Municipal de Palmela e dará seguimento ao relevante trabalho de investigação e divulgação desta temática.

As inscrições estão abertas e têm o valor de dez euros para o público em geral, com diversas reduções e descontos na tarifa. Mais in-
formações através do telefone 212336640 ou do email patrimonio.cultural@cm-palmela.pt

“Um Centro Histórico  
de Oportunidades”  
Empresários partilham 
experiências sobre
Restauração
No dia 3 de maio, o Espaço Cidadão, em Pal-
mela, recebeu a primeira sessão do proje-
to “Um Centro Histórico de Oportunidades” 
para 2016.  

Esta reunião, que teve como tema  “A Restau-
ração, anseios e expetativas para a sua evolu-
ção”, contou com as participações da AHRESP 
- Associação de Restauração e Similares de 
Portugal, do projeto Passaporte Gourmet e 
das empresas Culto Café e Mafraria. 

A iniciativa, de participação livre e inserida no 
plano de Formação para a Comunidade, per-
mitiu a partilha de experiências de sucesso, 
por forma a incentivar o empreendedorismo 
e a dinamização turística e económica do 
Centro Histórico de Palmela. 

A próxima sessão está agendada para o dia 3 
de novembro e terá como tema “Animação 
Turística nos Centros Históricos”.
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22.º Festival Queijo, Pão e Vinho  
recebe 15 mil visitantes
A localidade de S. Gonçalo, em Cabanas, na freguesia de Quinta do Anjo, foi palco, 
entre 1 e 3 de abril, da 22.ª edição do Festival Queijo, Pão e Vinho. O balanço deste 
certame revelou-se bastante positivo, com a participação de 15 mil visitantes e a 
qualidade dos incontornáveis produtos desta região, onde o queijo de ovelha, os 
vinhos da Península de Setúbal e o pão tradicional foram reis. A doçaria, a fruta, as 
compotas, o mel e os licores completaram o leque de tentações, a par de um extenso 
programa de animação pensado para toda a família. O Festival Queijo, Pão e Vinho 
foi promovido pela ARCOLSA – Associação Regional de Criadores de Ovinos Leiteiros 
da Serra da Arrábida, com o apoio da Câmara Municipal de Palmela. 

Os melhores vinhos  
do concelho fazem  
furor em Fernando Pó
Terminou, a 8 de maio, a 21.ª edição da Mostra 
de Vinhos em Fernando Pó, uma organização da 
Comissão da Mostra e da Associação Cultural e 
Recreativa de Fernando Pó, com o patrocínio do 
Município de Palmela. O tinto da adega Fernan-
do Santana Pereira venceu o concurso que, anu-
almente, revela os 10 Melhores Vinhos do Ano, 
selecionados a partir de um conjunto de 29 tin-
tos, em representação de 29 adegas do conce-
lho. Todos os tintos, a par de 18 brancos, estive-
ram disponíveis para prova pelos visitantes que 
passaram pelo certame e que tiveram oportuni-
dade de contactar diretamente com os produ-
tores e de conhecer os territórios de produção. 
O serviço prestado pelo Comboio Intercidades, 
que liga Lisboa e Évora, e que parou no apeadei-
ro de Fernando Pó, foi uma das novidades desta 
edição. O Município estabeleceu uma parceria 
com a CP, que dará origem, já a partir de julho, a 
uma ligação, de caráter turístico, entre Lisboa e 
Fernando Pó, parte integrante da estratégia deli-
neada no projeto “Centro Rural Vinum”.

Mercado Caramelo veio para ficar
Entre 6 e 8 de maio, o coração da vila de Pinhal Novo viveu a primeira edição do 
Mercado Caramelo. Promovido pela Confraria da Sopa Caramela e pela Junta de 
Freguesia de Pinhal Novo, com o apoio da Câmara Municipal, o Mercado Caramelo 
recria o antigo Mercado de Pinhal Novo, com origem no século XIX, e a tradicional 
Feira de Maio, e aliou as vertentes de animação sociocultural, evocação histórica das 
raízes culturais da freguesia, dinamização do comércio e promoção dos produtos 
locais, com destaque para a Sopa Caramela, rainha do certame. Música, animação 
de rua, recriação de profissões antigas, artesanato, teatro com “Robertos” e, como 
não podia deixar de ser, um grande espaço de gastronomia, fizeram deste Mercado 
uma grande festa popular, que veio para ficar e estará de regresso em maio de 2017.

Palmela no conselho  
de administração da RECEVIN
O Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Balseiro Amaro, foi eleito para o conselho 
de administração da RECEVIN, a Rede Europeia de Cidades do Vinho. A Associação de 
Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) apresentou uma candidatura vencedora e 
assume, agora, a liderança da Rede, sendo o seu Presidente José Calixto, autarca de 
Reguengos de Monsaraz. Integram, ainda, o conselho de administração, os municí-
pios de Cartaxo e Lamego. De acordo com a AMPV, a presença portuguesa destacada 
na RECEVIN é demonstrativa do reconhecimento internacional que o trabalho da 
associação e dos seus municípios tem vindo a conquistar. Recorde-se que Palmela foi 
a primeira Cidade Europeia do Vinho, em 2012.

Maio é mês da Sopa Caramela 
A tradicional Sopa Caramela está no centro das atenções do concelho de Palmela, ao 
longo da primeira quinzena de maio, numa organização do Município e da Associação 
da Rota de Vinhos da Península de Setúbal. Através do programa “Palmela – Experiên-
cias com Sabor!”, decorrem, até 15 de maio, os Fins de Semana Gastronómicos da Sopa 
Caramela em 23 restaurantes, que apresentam as suas versões deste prato típico. No 
dia 13, entre as 18h00 e as 20h00, a Casa Mãe da Rota de Vinhos, em Palmela, recebe 
um Showcooking de Sopa Caramela (workshop de cozinha com degustação de sopa), 
numa organização da Associação da Rota com a Confraria da Sopa Caramela. Final-
mente, a 14 maio, às 18 horas, a Adega ASL Tomé, em Pinhal Novo, volta a receber o 
Concurso de Sopa Caramela, iniciativa que inclui uma visita guiada à adega com prova 
de vinhos e degustação das sopas concorrentes com lanche regional. Em junho, o des-
taque vai para a tradição bem portuguesa de petiscar. 

A primeira edição dos Fins de Semana Gastronómicos do Petisco 
chegará nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de junho. 
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Pintura de Saulo Silveira na Biblioteca 
Municipal 
de Palmela
Inaugura a 14 de maio, 
na Galeria da Bibliote-
ca Municipal de Pal-
mela, a exposição de 
pintura “A arte é o que 
emociona, faz brilhar 
os olhos, toca o co-
ração”, da autoria de 
Saulo Silveira. Residen-
te em Quinta do Anjo, 
o pintor nasceu em 1950, no estado de Minas Gerais, no Brasil. Em 1990, muda-se 
para Portugal, onde trabalha em ilustração para as principais empresas publici-
tárias, e desde 1996 que se dedica, em exclusivo, à pintura. A exposição estará 
patente em Palmela até 2 de julho, numa organização da Câmara Municipal. 

A companhia de dança residente no Cine-teatro S. 
João, DançArte, e a Câmara Municipal de Palmela 
assinalaram o Dia Mundial da Dança, em abril, com 
um programa que afirmou a dança no concelho, 
motivou públicos e realçou os benefícios da prática 
desta forma de expressão artística.

Além da DançArte, a Companhia Matridança,  
Leónia de Oliveira, o trio “B´rbicacho”, João Vito-

rino, Edite Van-Zeller e a Compa-
nhia “Armazém 13” trouxeram 

aos equipamentos culturais 
do concelho os espe-

táculos que fize-
ram a festa da  

dança em  
Palmela.

No dia 29 de maio, o Cine-teatro S. João é palco das 
comemorações do Dia do Sapateado, com a reali-
zação de duas oficinas de entrada livre, afirmando 
e divulgando esta forma de expressão artística no 
concelho de Palmela e no país.

A iniciativa, a cargo da Associação do Sapateado 
em Portugal e da Câmara Municipal de Palmela, 
integra uma primeira oficina de nível iniciado, às 
10h00, e outra, de nível avançado, às 11h00, com a 
duração de uma hora (reservas: 212336630).

Há mais de uma década que Palmela assinala o Tap 
Dance Day e promove o sapateado, que nasceu do 
cruzamento dos ritmos africanos com os de Ingla-
terra, Escócia e Irlanda, afirmando-se, nas primei-
ras décadas do século XX, como uma arte maior, 
profusamente divulgada a nível mundial.

Música para todos os gostos
A música está em destaque nos meses de maio e junho, com um conjunto diversificado 
de espetáculos que prometem agradar a públicos de todas as idades. Depois da passa-
gem dos Capitão Fausto pelo Auditório Municipal de Pinhal Novo (AMPN), a 6 de maio, 
e da Orquestra Philarmónica de Lisboa, no Cine-teatro S. João (CTSJ), a 14 de maio, 

poderemos ver Celina da Piedade (na imagem) a 26 de maio, no CTSJ, 
com o seu novo trabalho “Sol”. A 4 de junho, regressa a “Sinfonia 
Palmela” (ver notícia p. 13), e a 17 de junho, temos duas propostas: 
o novo projeto musical de Rute Tapadas e Paulo Machado, intitula-
do “Desenfado”, apresenta-se no AMPN, enquanto Mico da Câmara 
Pereira sobe ao palco do CTSJ para dar a conhecer o mais recente 

álbum, “A tua voz é saudade”. Finalmente, a 19 de junho, o Avô 
Cantigas vai estar no CTSJ para animar o público infantil 

com o espetáculo “O popó do papá”.

Para quem prefere música para dançar, a Biblioteca 
de Palmela continua a ser palco de matinés com 
danças tradicionais europeias, dinamizadas por Le-
ónia de Oliveira e convidados: a 15 de maio, o duo 
Recanto, e a 19 de junho, o grupo Laefty Lo. 

Teatro marca presença  
nos equipamentos culturais do concelho
Nos meses de maio e junho, os equipamentos culturais do concelho são palco de 
um conjunto diversificado de espetáculos de teatro promovidos, quer por grupos 
de teatro de amadores, quer pelo teatro O Bando. No dia 7 de maio, o Centro Cul-
tural de Poceirão recebeu a peça “E Agora Nós”, complementada pela realização 
de uma oficina com o mesmo nome, numa iniciativa da Artemrede, Teatro Maria 
Matos e Câmara Municipal da Moita, com o apoio da Câmara de Palmela. No dia 
14 de maio, às 21h30, será a vez do Auditório Municipal de Pinhal Novo (AMPN) 
acolher a peça “Quatro Mulheres para uma Ifigénia” pelo Theatron – Associação 
Cultural de Montemor-o-Novo, a convite do ATA – Ação Teatral Artimanha. “Ratos 
e Homens” é a peça que o Grupo de Teatro Ensaiarte levará à cena no Cine-teatro 
S. João (CTSJ), em Palmela, no dia 21 de maio, às 21h30.

Neste período, o Teatro Sem Dono apresentará duas peças ao público: “Arlequim”, 
nos dias 20 e 21 de maio, no AMPN, e “Refúgio”, no dia 25 de junho, no CTSJ.

Por último, o Teatro O Bando promove, nos dias 4, 5 e 11 de junho, a iniciativa 
“Adegas no Teatro”, uma visita pedestre encenada pela Serra do Louro, com prova 
de vinhos comentada, jantar e o espetáculo “As Nuvens”, com a colaboração das 
Adegas Filipe Palhoça, Quinta do Piloto e Malo Tojo. Nos dias 25 e 26 de junho, o 
Bando levará o teatro às adegas, com o espetáculo “Senhor Imaginário”.

Dança  
celebrada no concelho
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42.º aniversário do 25 de abril
Comemorações sublinharam os 40 anos da Constituição da República
O concelho de Palmela viveu, de forma intensa, as comemorações da Revolução de Abril, a cargo da Câmara, Juntas de Freguesia e movimento 
associativo local. Do vasto programa que assinalou o seu 42.º aniversário, em todas as freguesias, destacam-se a sessão solene da Assembleia Mu-
nicipal; a peça do Teatro Sem Dono “A última noite”, que passou por algumas coletividades e equipamentos municipais; as exposições “Tocadores 
e Cantautores de Abril”, de António Mapão, e “Abril 40 anos” de Gamy Fernandes, no Auditório Municipal de Pinhal Novo e Cine-teatro S. João, em 
Palmela, e os espetáculos musicais com os Virgem Suta, nos Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo, “Buganvília”, com João Afonso e Rogério Reis, na 
Sociedade de Instrução Musical, em Quinta do Anjo, e “Canto a Canto” pela Orquestra Palmela Encore, no Cine-teatro S. João.

No âmbito do projeto “Palavras na nossa terra”, a tertúlia poética que se reúne, mensalmente, na Biblioteca Municipal de Pinhal Novo, dedicou a 
sessão de 29 de abril a Ary dos Santos, forte dinamizador da vida cultural do país no pós-25 de Abril. Na mesma noite, destaque, ainda, para a sessão 
comemorativa dos 40 anos da Constituição da República, que decorreu no Auditório Municipal de Pinhal Novo, com a participação do Capitão-Te-
nente Manuel Carvalho, Militar de Abril e membro da direção da Associação Conquistas da Revolução. 

“Sinfonia Palmela” celebra Dia do Concelho
Além da tradicional sessão solene do Dia do Concelho, a 1 de junho, na Biblioteca de 
Palmela, onde será prestada homenagem a personalidades e instituições com contri-
butos relevantes para a comunidade, a música tem, mais uma vez, lugar de destaque 
nas comemorações. No dia 4 de junho, às 22 horas, o Cine-teatro S. João volta a ser 
palco da “Sinfonia Palmela”, obra musical da autoria do maestro Jorge Salgueiro, que, 
além de procurar refletir a identidade do território, encontrou, também, inspiração 
na realidade musical do concelho, marcada pelo grande dinamismo das filarmónicas, 
e nas características únicas desta sala de espetáculos. Depois de, em 2015, terem sido 
apresentados os quatro primeiros andamentos – “Do mar até cá”, “os sinos de Santia-
go”, “O lugar dos anjos” e “A viagem da máquina de ferro” – este ano, junta-se-lhes 
o 5.º andamento, relacionado com a freguesia de Poceirão, bem como um conjunto 
de vozes líricas. O projeto fica concluído em 2017, com a inclusão de coros e a estreia 
do andamento final. A “Sinfonia Palmela” surge da união de esforços do Município 
com a Sociedade Filarmónica Humanitária, a Sociedade Filarmónica Palmelense “Lou-
reiros”, a Sociedade Filarmónica União Agrícola, a Sociedade de Instrução Musical, a 
Orquestra Nova de Guitarras e o Conservatório Regional de Palmela. Entrada gratuita 
mediante levantamento de bilhete. 

Agenda Cultural 
e Turística 2016

Festas Populares de Pinhal Novo
7 a 12 de junho

Festas de S. Pedro da Marateca
29 de junho a 3 de julho

Feira Comercial e Agrícola de Poceirão
8 a 10 de julho

Festival Internacional  
de Saxofones de Palmela

11 a 16 de julho

Palmela Wine Jazz
30 e 31 de julho

Festa das Vindimas
1 a 6 de setembro

Ritual Almenara
17 de setembro

Feira Medieval em Palmela
23 a 25 de setembro

Festival Internacional de Música 
Palmela “Terra de Cultura”                 

21 de outubro a 12 de novembro

Festas de Todos os Santos
29 de outubro a 1 de novembro 
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Federação celebra  
Dia Mundial do Dador 
de Sangue no Poceirão
O parque Mário Bento, em Poceirão, centraliza, este 
ano, a 19 de junho, as comemorações do Dia Mun-
dial do Dador de Sangue promovidas pela Federação 
Portuguesa dos Dadores Benévolos de Sangue.

O programa comemorativo integra, entre outras 
iniciativas, recolha de sangue com uma unidade 
móvel, distribuição de t´shirts junto à EB Poceirão 
1, desfile de charretes e uma tarde recreativa, com 
animação musical e folclore, prevendo-se a partici-
pação de cerca de mil pessoas.

A Câmara Municipal de Palmela  
e o Agrupamento de Centros de Saúde 
da Arrábida/Unidade de Saúde Familiar Santiago, Palmela, promoveram, em 
abril, um mini-colóquio dedicado à prevenção da diabetes. A iniciativa, apoia-
da pelo Rotary Club de Palmela e pelo Instituto Becel, assinalou o Dia Mundial 
da Saúde e decorreu na Biblioteca Municipal de Palmela, com a participação 
de vários profissionais de saúde. Na mesma data, esteve patente, também,  
na Biblioteca e na Unidade de Saúde Familiar, uma exposição alusiva ao tema.

Apresentação à comunidade no dia 24 de maio
Flores da Arrábida inspiram  
Painel Intergeracional de Azulejos

Parque Urbano  
de Albarquel acolhe 
Moda Praia Sénior
Pelo quinto ano consecutivo o Parque Urbano de 
Albarquel, em Setúbal, acolhe a “Moda Praia Sé-
nior”, uma iniciativa da Câmara de Palmela e das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social 
(IPSS) do concelho. No dia 17 de junho, a partir das 
11h00, os participantes desfilarão com trajes alu-
sivos à época balnear. Com a realização desta ati-
vidade, no âmbito do Projeto de Animação Social 
e Recreativa, pretende-se contribuir para a quebra 
do ciclo de isolamento e de solidão destes muníci-
pes, proporcionando um dia de saudável convívio 
aos utentes das IPSS participantes.

Sardinhada reúne três 
centenas de utentes  
de dez instituições 
do concelho
Dia 17 de maio, entre as 10h00 e as 16h00, o Par-
que de Campismo e Caravanismo  Vasco da Gama, 
em Pinhal Novo, volta a receber  a Sardinhada das 
IPSS, Instituições Particulares de Solidariedade So-
cial com valências para idosos, uma iniciativa que 
reunirá cerca de 272 utentes de nove instituições. 

Esta iniciativa, que assinala, também, o Dia da Espi-
ga, proporcionará aos participantes um dia de ale-
gria e convívio, em contacto com a natureza, com-
plementado com baile e animação musical pelo 
grupo “Gente Boa”.

Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal de Palmela, em parceria com os agen-
tes locais, promove a iniciativa “Flores…muitas flores da Arrábida – Entrecruzares de vi-
vências, saberes e afetos”, um projeto de construção de um Painel Intergeracional de Azu-
lejos. Enquadrado pelas comemorações do Dia Internacional da Família, este projeto tem 
como tema as flores da Arrábida e dá continuidade às intenções estratégicas do Município, 
de reforço da relação entre gerações, fator determinante das políticas sociais de envelhe-
cimento ativo.

Tendo como parceiros a EB António Matos Fortuna, de Quinta do Anjo, o projeto “Florir os 
Saberes” – Escola Secundária de Palmela, o ACES Arrábida – Saúde Escolar, a Associação de 
Idosos de Palmela, a Santa Casa da Misericórdia de Palmela, o Teatro O Bando e as Juntas 
de Freguesia, este projeto traduz-se em visitas ao Espaço Fortuna – Artes e Ofícios, na re-
alização de oficinas de conceção, desenvolvimento dos desenhos e pintura em azulejo, na 
abordagem medicinal das flores da Arrábida, em visitas ao Teatro O Bando e no momento 
convívio de inauguração e apresentação à comunidade, a realizar no dia 24 de maio, às 
14h30, no Centro de Recursos para a Juventude de Palmela.

Ainda no âmbito da intergeracionalidade, recorde-se que o Dia Europeu da Solidarieda-
de e Cooperação entre Gerações foi assinalado pela autarquia, no dia 29 de abril, com o 
Encontro “Envelhecimento Ativo, Relação entre Gerações e Arte – Pontos de interseção/
desafios”, no Espaço Fortuna – Artes e Ofícios. 

A mostra de trabalhos dos alunos do Ensino Secundário das escolas do concelho que 
participaram no concurso “No Município de Palmela (a) IDADE é (a) MAIOR!” está  
patente até 16 de maio, no Espaço Cidadão, em Palmela. O concurso teve como objetivo 
a criação de imagem gráfica e logótipo do Programa Municipal dirigido às gerações de 
mais idade.

Dia Mundial da Saúde  
sensibiliza para a diabetes
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Desporto e alegria 
no Dia Mundial  
da Criança
O Campo de Jogos Municipal de Palmela 
recebe, na manhã de 1 de junho, as co-
memorações do Dia Mundial da Criança, 
numa iniciativa da Câmara Municipal 
com diversas instituições do concelho. 
Com o lema “Família Ativa, Criança Sau-
dável”, as comemorações integram ativi-
dades lúdicas e desportivas, esperando-se a participação de centenas de crianças, 
entre os 2 e os 14 anos e respetivas famílias. Este ano, a iniciativa conta com a colabo-
ração de doze entidades na dinamização de atividades, designadamente, instituições par-
ticulares de solidariedade social, associações juvenis, culturais e desportivas, entre outras 
entidades que apoiam e patrocinam a iniciativa.

Fantasiarte reúne 2.500 participantes 
no Cine-teatro S. João
O Cine-teatro S. João acolheu, entre 2 e 6 de maio, as Festas de Encerramento do 
Fantasiarte, numa iniciativa da Câmara Municipal com a Comunidade Educativa. 
Este projeto, já na sua 22ª edição, sublinha a arte como um direito universal das 
crianças e jovens e celebra o acesso à educação, como oportunidade de desen-
volvimento pessoal, relacional e de participação na vida cultural e artística de 
Palmela. As Festas de Encerramento reuniram 55 programas artísticos nas áreas 
da música, teatro, dança, artes visuais, entre outras, e cerca de 2.500 participan-
tes de todos os níveis de ensino, utentes da APPACDM – Associação Portuguesa 
dos Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental e po pulação de idade maior.

O duo Boombox venceu a 1.ª edição do Warm Up 
“Março a Partir”, concurso de bandas amadoras 
do concelho. O projeto a solo de Osvaldo Serra 
conquistou o segundo lugar e The Tree Leaves e Es-
croto ficaram nos terceiro e quarto lugares, respe-
tivamente. Os Boombox conquistaram, também, 
um lugar no cartaz do Festival da Liberdade 2016, 
a decorrer a 10 e 11 de junho, no Barreiro.

“Março a Partir” - um mês construído 
pela juventude
A 21.ª edição do “Março a Partir”, mês espe-
cialmente dedicado à juventude, terminou 
com um balanço muito positivo e a convic-
ção de que o futuro deste território está em 
boas mãos. Meia centena de atividades, pro-
movidas por 36 entidades, entre associações 
juvenis e de estudantes, grupos informais de 
jovens e entidades que trabalham com esta 
faixa etária, fizeram a festa ao longo do mês, 
com propostas em áreas como a música, o des-
porto, o ambiente, o empreendedorismo ou a 
solidariedade. Concentradas em Palmela e no Pinhal Novo, as atividades atraíram mui-
tos participantes e tiveram na 1.ª edição do Warm Up, concurso de bandas amadoras, 
um dos seus pontos altos.
Leia as reportagens em http://boletimmunicipalpalmela.blogspot.pt/

Atividades desportivas e 
culturais para ocupação 
das férias de verão 
Nos meses de junho e julho, o Município de Palmela 
disponibiliza um conjunto de atividades desporti-
vas e culturais para ocupação dos tempos livres de 
crianças e jovens nas férias de verão.

O Museu Municipal propõe o programa “Uma aven-
tura no Castelo dos Ventos”, uma viagem de desco-
berta do castelo, a partir da obra de Isabel Alçada 
e Ana Maria Magalhães, que acontecerá entre 21 e 
24 de junho (6 aos 10 anos) e de 28 de junho a 1 
de julho (11 aos 14 anos). No último dia, propõe-se, 
ainda, uma visita ao Castelo de Sesimbra.

No Cine-teatro S. João, a Passos e Compassos pro-
move as férias culturais de verão, entre 20 de junho 
e 1 de julho (6 aos 12 anos). O programa integra a 
realização de ateliês para abordagem de expressões 
artísticas, nomeadamente, dança, música, teatro e 
cinema e visitas no âmbito do património cultural. 
Mais informações em ferias.passosecompassos.pt.

A Palmela Desporto E.M. propõe, entre 27 de ju-
nho e 29 de julho as férias desportivas de verão, 
na Piscina Municipal de Pinhal Novo e no Pavi-
lhão Desportivo de Pinhal Novo (5 aos 13 anos). 
Andebol, atletismo, badminton, basquetebol, 
caminhada, futebol/futsal, ginástica, hip-hop, 
jogos tradicionais, natação, orientação e zumba 
compõem o programa das férias. Mais informa-
ções e inscrições através do telf. 212 389 900 ou 
do e-mail geral@palmeladesporto.pt.
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Agenda desportiva do concelho
14 de maio | 15h00 
Colégio St. Peter’s School 
Tsukinami Shai
(Treino de Judo / seleção para os Jogos do Futuro)

Dias 14 e 15 de maio
Marateca e Centro Histórico de Palmela
I Meeting de Orientação de Palmela 

20 de maio | 21h00   –  21 de maio | 09h00 
Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros” 
PALMGINA

21 de maio | 10h00
Miradouro junto ao Castelo de Palmela
Challenge Volkswagen – Trail 15 km

22 de maio | 10h00
Volkswagen Autoeuropa
Challenge Volkswagen - Corrida 10 km

29 de maio | 10h00
Bairro Alentejano
19.ª Estafeta de Palmela 

4 de junho 
Castelo de Palmela  
(ponto de passagem e abastecimento aos participantes)
Marcha dos Três Castelos

4 de junho | 09h30 | Jogos do Futuro da Região de Setúbal 
Aires
Meeting de Orientação

4 de junho | 10h00 | Jogos do Futuro da Região de Setúbal 
Pavilhão Desportivo Municipal de Pinhal Novo
Torneio de Judo (Individual Infantis e Iniciados / 
Equipas Benjamins 9/10 anos)

6 a 9 de de junho
Escolas Básicas e Secundárias do Concelho de Palmela
JOGOS DESPORTIVOS ESCOLARES
(2.º Período da Fase Inter-escolas)

7 e 8 de junho | 09h00 
Campo de Jogos Municipal de Palmela
Aprender a jogar (Festival Concelhio de Escolas 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico)

10 de junho | 18h00 
Polidesportivo José Maria dos Santos, Pinhal Novo
Festa da Ginástica

11 de junho | 09h30
Praça da Independência, Pinhal Novo
Grande Festa do Atletismo  
e Caminhada de Pinhal Novo 

25 de junho | 14h00
Centro de Lançamentos do Quintajense Futebol Clube
Meeting Juvenil de Lançamentos

25 de junho | 20h00
Soc. Recreativa e Cultural do Povo – Bairro Alentejano
Festival de Encerramento  
da Época Desportiva da Ginástica

MEXA-SE EM PALMELA

7 de maio | 09h30
Cemitério da Quinta do Anjo
Caminhada Desportiva  
“Cabanas – Quinta do Anjo – Palmela”

8 de maio | 09h00
Caminhada Desportiva  
“Serras de Quinta do Anjo”

14 de maio | 16h00 
Piscina Municipal de Palmela 
Hidrofamília - Aula Aberta de Hidroginástica 

21 de maio | 10h00 
Vila de Palmela 
Peddy Paper na Vila de Palmela / Dia Mundial 
da Hipertensão Arterial

22 de maio | 09h30
Residência Villa Máryah, Palmela
Caminhada Villa Máryah

1 de junho | 10h00 
Campo de Jogos Municipal de Palmela (Relvado)
Dia Mundial da Criança 
“Família Ativa, Criança Saudável”

11 de junho | 09h30
Sociedade Recreativa e Instrutiva 1.º de Janeiro – 
Lagoa do Calvo
Passeio Noturno XXII Rota dos Gambuzinos

25 de junho | 21h00
Caminhada Desportiva  
“Dia Mundial do Ambiente”

Palmela  
acolhe 1.º Encontro  
de Geocaching
Entre 10 e 12 de junho, Palmela recebe o 1.º 
Encontro de Geocaching. Esta  é, ainda, para 
alguns, uma palavra estranha, mas em Por-
tugal são mais de 50 mil os praticantes desta 
atividade, que é um sucesso em todo o mun-
do. Trata-se de uma “caça ao tesouro” – as 
caches, com conteúdo “mistério” - adaptada 
aos tempos modernos e jogada ao ar livre, 
com recurso a recetores de GPS, numa ex-
periência que encerra um imenso potencial 
promocional, turístico e cultural. Organizado 
pelo grupo Máfia & Friends, com o apoio do 
Município, e intitulado Geoconquista 2016, o 
evento integra um vasto conjunto de iniciati-
vas onde, além da competição propriamente 
dita, podemos encontrar ações de formação, 
coasteering, arborismo, BTT, caminhadas e 
visitas a adegas, entre outras. As inscrições 
estão abertas e será, certamente, a primeira 
de muitas iniciativas do género, a decorrer no 
concelho. Mais informação em http://losca-
banerosgmafia.wix.com/evento.

Meeting de Orientação  
reúne os melhores  
atletas nacionais
Está à porta o 1.º Meeting de Orientação de Palme-
la – Campeonatos Nacionais de Distância Longa e 
Sprint, que promete ser mais um grande momento 
da modalidade no nosso concelho. Promovido pela 
Associação de Deficientes das Forças Armadas, com 
o apoio da Federação Portuguesa de Orientação e 
da Câmara Municipal, o evento tem início a 14 de 
maio, com a prova de distância longa na Marate-
ca durante a manhã e a prova de Pré”O” (prova de 
orientação de precisão) no Vale de Barris, no perío-
do da tarde. A 15 de maio, a competição decorre no 
Centro Histórico de Palmela, com a prova de Sprint 
a partir às 9h30. A cerimónia de encerramento e entrega de prémios será às 12h30, no Largo 
de S. João. Paralelamente à vertente competitiva, existem quatro percursos abertos para quem 
quiser experimentar, adaptados a todos os graus de experiência e preparação física. Mais infor-
mação em http://cnlspalmela2016.weebly.com/

Challenge Volkswagen combina trail e estrada
No 25.º aniversário da Autoeuropa, a empresa sediada no concelho decidiu dar uma nova rou-
pagem à tradicional corrida. O resultado é o Challenge Volkwagen, prova dividida em duas com-
ponentes, totalizando 25 quilómetros: trail e estrada, nos dias 21 e 22 de maio, respetivamente. 
Com partida às 10 horas, junto ao Castelo de Palmela, o trail convida a percorrer a serra e o 
Centro Histórico de Palmela, numa extensão de 15 quilómetros. No dia 22, a proposta vai para 
um percurso no perímetro do parque industrial. São esperados cerca de quatro milhares de par-
ticipantes neste evento, que inclui, ainda, uma caminhada dentro da fábrica, aulas de zumba, 
animação infantil e surpresas para toda a família. Mais informação em corridavolkswagen.pt.

Informações: 212 336 606
desporto@cm-palmela.pt


