
2016  JULHO - BOLETIM MUNICIPAL - PALMELA  1

 
BOLETIM
MUNICIPAL N.º146

JULHO  2016

di
st

rib
ui

çã
o 

gr
at

ui
ta

Palmela tem bom ambiente! | pág. 9
Verão é tempo de festa  
e cultura no concelho de Palmela | pág. 10 a 13

Ciclo de Semanas das Freguesias 2016  
termina com balanço positivo | pág. 7

Novo Centro de Recolha Oficial de Animais já está de portas abertas | pág. 8

Centro de Recolha O�cial de Animais de Palmela



PALMELA - BOLETIM MUNICIPAL - JULHO 20162

  

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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A comemorar 25 anos em Portugal, a Visteon Palmela é parte de uma multinacional 
norte-americana que produz componentes automóveis - em especial, audio & info-
tainment e clusters de instrumentos e display para cockpits - para algumas das maiores 
marcas mundiais, e tem investido fortemente no nosso concelho, onde emprega 1076 
trabalhadores. Desde 2015 que a empresa conta com um novo edifício, onde foi ins-
talado o Visteon Technical Center Portugal - um Centro de Engenharia muito avança-
do, onde é desenvolvida alguma da tecnologia mais moderna do mundo, neste setor. 
Aqui estão, também, serviços centrais do grupo, por exemplo, ao nível da logística. A 
qualificação profissional e a capacidade de resposta têm contribuído para a competiti-
vidade da unidade palmelense junto das mais de três dezenas de empresas do grupo, 
permitindo-lhe captar investimento e assumir um papel cada vez mais destacado nas 
operações, estando em curso um novo processo de ampliação. A Visteon reinveste na 
comunidade e tem sido parceira do Município no programa “Mecenas de Palmela”, 
estando particularmente interessada na área ambiental. 

Empresas que investem na comunidade

Comemorações do Dia do Concelho exaltaram 
identidade local
As comemorações do Dia do Concelho de Palmela, 
1 de junho, foram de grande simbolismo e sublinha-
ram características e traços da identidade local. O 
Museu Municipal e o Teatro O Bando deram início ao 
programa cultural com uma visita à Alcaria do Alto 
da Queimada, na Serra do Louro, sítio arqueológico 
que guarda testemunho do período de ocupação is-
lâmica desta zona da Arrábida (candidata a Reserva 
da Biosfera), seguindo-se a antestreia do espetáculo 
do Teatro O Bando, “Das Nuvens”. Durante a tarde, a 
cerimónia de atribuição de Condecorações Municipais 
lotou o Auditório da Biblioteca Municipal de Palmela, 
com a homenagem a entidades e personalidades que se destacaram pelo seu contributo para o 
desenvolvimento social, económico, cultural e desportivo do concelho, tendo recebido a Meda-
lha Municipal de Mérito. Foram, também, condecorados com a Medalha Municipal de Serviço 
Prestado, trabalhadores do Município que, tendo cumprido 15, 25 ou 35 anos de carreira, revela-
ram assiduidade e comportamento exemplar. A cerimónia contou com um apontamento musical 
pelo Quarteto de Cordas do Conservatório Regional de Palmela, da Sociedade Filarmónica Huma-
nitária. Leia a reportagem em http://boletimmunicipalpalmela.blogspot.pt/.

A 4 de junho, a “Sinfonia Palmela” voltou a subir ao palco do Cine-teatro S. João pela 
mão do maestro Jorge Salgueiro, que procurou refletir a identidade do território. Depois 
de, em 2015, terem sido apresentados os quatro primeiros andamentos, este ano, jun-
tou-se-lhes o 5.º andamento, dedicado à freguesia de Poceirão. Participaram as bandas 
da Soc. Fil. Humanitária, da Soc. Fil. Palmelense “Loureiros”, da Soc. Fil. União Agrícola e 
da Soc. de Instrução Musical, a Orquestra Nova de Guitarras, a Orquestra de Cordas do 
Conservatório Regional de Palmela e as sopranos Isabel Biu e Lucina Morais. O projeto 
fica concluído em 2017, com a inclusão de coros e a estreia do andamento final.
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Gestão privada 
dos resíduos 
põe em causa 
serviço público
A recolha e gestão dos resídu-
os sólidos urbanos sempre foi 
uma competência municipal, 
que o poder local democrático 
assumiu como uma prioridade 
para a qualificação do espaço 
público, a defesa do ambiente 
e a saúde pública e, nesse sen-
tido, foram realizados, ao longo dos anos, investimentos necessários 
ao cumprimento desse objetivo. Em 1997, os municípios da Penínsu-
la de Setúbal, entre os quais Palmela, foram forçados pelo governo a 
constituir a AMARSUL, empresa multimunicipal para a valorização e 
tratamento de resíduos, que detinha capital das autarquias (49%) e da 
EGF/Estado central (51%), sendo que grande parte dos investimentos, 
apesar de comparticipações de fundos europeus, continuaram a ser 
suportados pelas câmaras municipais e populações, através do pa-
gamento das tarifas, enquanto acionistas/clientes. Contra a vontade 
dos municípios, o governo PSD/CDS-PP decidiu, entretanto, privatizar 
a maioria do capital, passando o grupo SUMA/Mota Engil a deter os 
51% da AMARSUL. O acionista privado, sem ter investido ou contribu-
ído para os resultados positivos, ao fim de seis meses, começou logo 
por propor a distribuição aos acionistas do resultado positivo de 2015, 
que atingiu 1 milhão de euros. E, como se tal não bastasse, apesar do 
voto contra dos municípios na Assembleia Geral de 8 de julho, o sócio 
maioritário logrou aprovar a distribuição de mais de 5 milhões de eu-
ros, relativos a resultados acumulados até 2015. 

O Município de Palmela defende que os lucros devem ser reinvestidos 
na modernização e qualificação do serviço prestado às populações - 
que hoje reivindicam, muito justamente, mais ecopontos, ilhas eco-
lógicas e recolhas mais frequentes - e contribuir para o não agrava-
mento da tarifa cobrada aos municípios que, segundo a ERSAR poderá 
aumentar, ainda este ano de € 23,75 para €30,75 por tonelada, com 
natural repercussão na fatura dos munícipes. A gestão e o tratamento 
de resíduos não podem estar sujeitos à lógica do lucro de grupos pri-
vados, ainda mais quando se reportam a um período em que o inves-
timento foi público, e principalmente dos municípios. Nesse sentido, 
defendemos a reversão da privatização da AMARSUL, permitindo que 
esta seja novamente uma empresa pública, ao serviço das pessoas e 
dos territórios. Uma luta que travaremos e que, certamente, terá a 
população do nosso lado.

Estamos num período em que muitos dos nossos munícipes gozam 
merecidas férias, depois de mais um ano de trabalho. Também os 
trabalhadores do Município se revezam no usufruto desse direito ao 
descanso, mas continuamos a trabalhar para honrar os nossos com-
promissos do mandato – mais obras, mais atividade, preparação de 
novas empreitadas e ações que, em breve, ganharão visibilidade e 
continuarão a fazer a diferença na qualidade de vida das nos-
sas cinco freguesias. A todas e a todos, desejo uma boas e 
retemperadoras férias.

O Presidente da Câmara

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

Finalista  
nos Prémios Município do Ano 2016
O Município de Palmela foi finalista na categoria Área Metropolitana de Lis-
boa (AML), dos Prémios Município do Ano Portugal 2016, com o projeto 
Academia da Proteção Civil de Palmela. Os prémios são atribuídos pela Uni-
versidade do Minho, através da plataforma UM - Cidades. O Presidente da 
Câmara recebeu o Diploma durante uma cerimónia realizada a 3 de junho, 
em Sagres (Vila do Bispo). A organização registou, em 2016, um número re-
corde de 93 candidaturas que representam alguns dos melhores exemplos 
de boas práticas dos municípios portugueses, em todo o território continen-
tal e ilhas, em prol da qualidade de vida das suas populações. Reconhecer e 
dar visibilidade a estas boas práticas são alguns dos objetivos da iniciativa, 
que pretende, também, disseminar os projetos, com vista à promoção do 
crescimento, da inclusão e da sustentabilidade. Fundão foi o vencedor do 
grande prémio, com o projeto “Academia de Código”. Foram finalistas na 
AML os municípios de Palmela, Loures, Seixal e Lisboa, que venceu com o 
programa “Reabilita Primeiro Paga Depois”.

A Academia da Proteção Civil de Palmela é 
um projeto municipal, lançado em 2014 e 
desenvolvido em parceria com as três asso-
ciações de bombeiros do concelho e a Au-
toridade Nacional da Proteção Civil, com o 
intuito de contribuir para a prevenção dos 
riscos coletivos e para a formação nesta área, 
promovendo a cultura de segurança junto 
de diversos públicos. Agregada a este proje-
to, nasceu a Viatura Itinerante da Proteção 
Civil, que dá expressão prática aos objetivos 
da Academia e que tem mobilizado a socie-
dade civil, motivando o estabelecimento de 
parcerias com várias entidades e empresas.

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano
Palmela garante sete milhões para 
investimentos nas cinco freguesias
O Município de Palmela assinou, a 31 de maio, com a Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), os con-
tratos relativos ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) que 
permitirão financiar, em 50 por cento, investimentos num montante superior 
a sete milhões de euros no concelho, no âmbito do Portugal 2020. Com a 
assinatura do compromisso financeiro, foram submetidas a candidatura duas 
dezenas de intervenções (operações) que integram três eixos de interven-
ção, em áreas prioritárias de investimento, abrangendo as cinco freguesias do 
concelho - Mobilidade Urbana Sustentável, Regeneração Urbana e Comuni-
dades Desfavorecidas. Entre os investimentos, encontram-se obras significa-
tivas que constituem compromissos deste mandato e outras, que decorrem 
da própria dinâmica do desenvolvimento do território.  

PAMUS - Mobilidades suaves 

CICLOP7 - Rede ciclável da Península de Setúbal - Concelho de Palmela    1.400.000,00  

HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial - Concelho de Palmela  1.300.000,00  

Ligação intermodal Pinhal Novo Sul      250.000,00  

Soluções de transporte flexível em território periurbano    141.536,00  

Ligação largo adjacente à R. Infante D. Henrique (largo da Mitra) ao centro de Pinhal Novo                  200.000,00  

PARU – Regeneração Urbana (ARU Centro Histórico de Palmela) 

Requalificação da Alameda 25 de abril e Largo do Chafariz D. Maria I   200.000,00  

Requalificação da Capela de S. João Baptista      200.000,00  

Requalificação do antigo edifício PAL      100.000,00  

Requalificação do Salão Nobre dos Paços de Concelho    406.332,00  

Requalificação do antigo edifício da GNR (Reservas Arqueológicas Municipais)  220.000,00  

Requalificação da Rua Serpa Pinto      300.000,00  

PAICD – Comunidades Desfavorecidas 

Requalificação do Monte Francisquinho em Pinhal Novo    700.000,00  

Requalificação do antigo Polidesportivo de Poceirão    300.000,00  

Requalificação do Centro Comunitário de Águas de Moura    750.000,00  

Requalificação da baixa e zona comercial de Águas de Moura e ligação EN5   112.000,00  

Requalificação de espaços públicos e arranjos exteriores em Fernando Pó   151.792,00  

Requalificação da antiga escola primária de Fernando Pó     200.000,00  

Requalificação do edifício sede da Associação Cultural e Recreativa  de Fernando Pó  200.000,00  

Total        7.131.660,00  
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Em Pinhal Novo, na Avenida Alexandre Herculano, a autarquia 
recuperou os bebedouros, com a introdução de novos mode-
los, onde o fluxo e o controle da água foram tidos em conta.

Está concluída a impermeabilização do terraço do bar, no Castelo, 

no valor de 10.174,94 euros. Os trabalhos prosseguem em todos os 

terraços das galerias da Praça de Armas e da Casa Capelo (ver p. 5).

A empreitada de pavimentação da Rua Julien Bruand (Rua 

Padre Julião), em Lagameças, freguesia de Poceirão, teve iní-

cio em julho. Adjudicada pelo valor de 57 mil euros, a obra 

abrange cerca de 700 metros. 

Melhores condições de acesso aos transportes públicos e de confor-

to para quem utilizada a rede de caminhos rurais, com o reforço e 

qualificação dos abrigos de passageiros em Agualva, na Abrunheira 

e na Lagoa do Calvo. 

A empreitada de pavimentação de um arruamento 

em Vila Amélia, que faz fronteira entre os concelhos 

de Palmela e Setúbal, está concluída. Adjudicada 

pelo valor de 30 mil euros, a obra foi concretizada 

em parceria com o município vizinho e serve diver-

sas empresas do concelho, ali instaladas.

Na Carregueira, freguesia de Pinhal Novo, foram concluídas as 
obras de prolongamento da rede de esgotos nas Ruas 1.º de 
Maio, 25 de Abril e da Liberdade que, em conjunto com a inter-
venção na Travessa de S. Domingos, representam um investimen-
to de cerca de 37 mil euros. Foram executados, no total, 430 me-
tros de prolongamento de rede e 22 novos ramais.

Finalizada, também, a pavimentação da Rua das Pal-

meiras, nas Marquesas II, freguesia de Quinta do Anjo.
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Formalizado apoio comunitário 
para intervenção nas encostas  
do Castelo

No dia 30 de junho, decorreu, no 
Castelo de Palmela, a cerimónia de 
assinatura do termo de aceitação 
relativo à “Intervenção de natureza 
estrutural para evitar derrocadas 
nas encostas do Castelo de Palme-
la”, que estabelece as obrigações do 
Município relativamente às condi-
ções de concessão do financiamen-
to, no âmbito do POSEUR (Programa 
Operacional de Sustentabilidade 
e Eficiência no Uso dos Recursos). 
Para o Presidente da Câmara Mu-
nicipal, este foi «mais um passo no 
processo que nos levará à concre-
tização desta intervenção (…), um 

investimento só possível pela conjugação de esforços ao longo de 
várias décadas, das entidades envolvidas na partilha de responsa-
bilidades e na gestão deste espaço». A intervenção, no valor de 2,8 
milhões de euros, é financiada pelo Programa, sendo executada 
pela autarquia com fundos comunitários (85%) e nacionais (restan-
tes 15% assumidos pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças). De 
grande complexidade técnica, o projeto está, já, adjudicado e em 
execução, estando, também, adjudicada a prospeção geológica/ge-
otécnica e a instalação do equipamento de monitorização das en-
costas. Em janeiro deste ano, o Município celebrou um Protocolo de 
Cooperação com a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, a Direção-
Geral do Património Cultural, a ENATUR e o Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil, que formalizou a parceria entre estas entidades, 
determinante para a prevenção dos riscos e para preservação deste 
património comum. 

Investimentos no Castelo  
ascendem aos 3,2 milhões de euros
Adicionando à intervenção nas encostas um conjunto de obras, 
já em curso ou preparação, obtemos um investimento global na 
conservação do Castelo de Palmela que ascende aos três milhões 
e duzentos mil euros. Concluída que está a impermeabilização do 
terraço do bar (ver p.4), avança a impermeabilização de todos os 
terraços das galerias da Praça de Armas (129 mil euros) e da Casa 
Capelo (43 mil euros) – onde será instalado um novo Núcleo Mu-
seológico - de acordo com um calendário que procurará minimizar 
o impacto no acolhimento aos turistas e nas diversas atividades a 
decorrer durante o verão. O Município vai substituir-se, também, à 
tutela na recuperação de um pano de muralha com 100 metros qua-
drados, na chamada Torre 3. A obra tem o valor de 115 mil euros, 
tendo a Direção-Geral do Tesouro e Finanças assumido o compro-
misso de participar com 100 mil euros.

Avança 2.ª fase  
de infraestruturação da Lagoinha
O município vai lançar, em julho, o concurso para a execução do 
projeto da 2.ª fase de infraestruturação da Lagoinha, na fregue-
sia de Palmela. Nesta fase, vão ser infraestruturados, com a rede 
de esgotos domésticos, os arruamentos cuja ligação ao emissário 
da Simarsul é mais fácil, ou de forma gravítica, ou através de uma 
estação elevatória, a construir. Com esta empreitada, será exe-
cutada uma rede de coletores com cerca de três quilómetros e 
meio, para melhoria do serviço prestado à população.

Intervenções na EB1/JI de Aires 
ascendem a mais de 600 mil euros
A EB1/ JI de Aires vai ser objeto, nos próximos tempos, de um con-
junto de intervenções, com um valor superior a 600 mil euros. A 
primeira intervenção, no valor de 27 mil euros, já teve início, apro-
veitando as férias escolares, e pretende solucionar algumas patolo-
gias do edifício que têm vindo a ser identificadas, nomeadamente, 
a substituição dos vãos em tijolo por caixilharia em alumínio, be-
neficiações no refeitório e substituição de pavimentos em pontos 
específicos. A segunda intervenção, com concurso a decorrer, tem o 
valor estimado de 96 mil euros e é dirigida a outras patologias, mais 
complexas, nas paredes e coberturas exteriores, no refeitório, no 
balneário, no ginásio, nos pavimentos e na rampa que faz a ligação 
entre o r/c e o 1.º andar.  Está, ainda, em elaboração uma candida-
tura ao Portugal 2020, no valor de 478 mil euros (financiamento a 
50%), para ser entregue durante o verão, relativa à tão necessária 
ampliação da escola, que ganhará quatro novas salas de aula, duas 
salas de expressão plástica e recreio coberto, entre outras valências. 

Conclusão da Rua 9 de Março 
em concurso
A Câmara Municipal de Palmela lançou, no início de julho, o con-
curso público para a pavimentação do troço final da Rua 9 de 
Março, em Vale da Abrunheira, na freguesia de Marateca. Trata-
se da concretização de mais um compromisso de mandato, uma 
obra que visa melhorar as condições de circulação e segurança 
no troço compreendido entre a passagem superior à A2 e a liga-
ção com a estrada nacional 10. Com um preço base de 240 mil 
euros e um prazo de execução de 60 dias, a empreitada abrange 
uma extensão superior a dois quilómetros e meio e integra tra-
balhos de repavimentação, alargamento da via e a execução de 
valetas e de seis passagens hidráulicas.
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CDOS de Setúbal fica em Palmela
O Município de Palmela vai ceder um terreno em Aires, de forma gra-
tuita e em regime de direito de superfície, à Autoridade Nacional de 
Proteção Civil (ANPC), com vista à construção do novo Centro Distrital 
de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal. A parcela de terreno, com 
3.873 metros quadrados, localiza-se na Rua Fundadores do Airense e 
está avaliada em 125 mil euros. 

No dia 29 de maio, o Município de Palmela homenageou os bombei-
ros do concelho, na sessão solene evocativa do 16.º Dia Municipal do 
Bombeiro, que decorreu no Auditório de Pinhal Novo. Centralizado, 
este ano, em Pinhal Novo, o programa comemorativo teve como tema 
“Comunidades resilientes, a importância do patamar local” e decorreu 
ao longo do mês de maio, com destaque para a realização de simula-
cros de sismo e incêndio, desenvolvidos com a comunidade educativa, 
e para o Seminário “Centros Históricos – Segurança, Resiliência e Sus-
tentabilidade”. 

Na sessão, a Câmara Municipal celebrou protocolos de cooperação fi-
nanceira com os Bombeiros de Palmela e de Pinhal Novo, para com-
participação da requalificação dos quartéis das duas instituições. O 
momento foi, também, marcado pela atribuição de Medalhas de Com-
portamento Exemplar, com o Presidente da Câmara Municipal a dirigir 
palavras de reconhecimento do Município aos bombeiros do concelho 
e suas famílias, «exemplos de profissionalismo e cidadania». 

Álvaro Balseiro Amaro reconheceu, também, a «boa gestão dos meios 
de que dispõem», sublinhou o investimento em mecanismos de pre-
venção, nomeadamente, com planos de segurança e no apoio à forma-
ção já prestado pela Academia da Proteção Civil, e recordou o processo 
de cedência de um terreno para as novas instalações do CDOS em Aires. 

Partilha de experiências  
no Encontro Nacional da CAF 
O Município participou no II Encontro Nacional da CAF, sob o tema 
“Da autoavaliação aos resultados na organização” para partilhar a 
sua experiência de aplicação da CAF (Estrutura Comum de Avaliação)  
na Divisão de Educação e Intervenção Social, no âmbito do projeto 
“Intervir para Qualificar”. O encontro decorreu em Lisboa, a 29 e 30 
de junho, numa iniciativa da Direção-Geral da Administração e do  
Emprego Público, que teve, como objetivo, a partilha de experiên-
cias e boas práticas com impacto nos resultados das organizações e a  
reflexão sobre os efeitos da aplicação deste instrumento na adminis-
tração pública portuguesa.

Dia Municipal do Bombeiro
Celebrados protocolos para comparticipação de obras em quartéis

Mais de um milhão de euros 
para os transportes escolares 
O Plano Anual de Transportes Escolares para o ano letivo de 2016/17 
tem um custo total estimado em 1.085.258,85 euros, abrangendo 
2.589 alunos, dos quais 2.274 serão transportados em circuitos pú-
blicos e 315 em circuitos municipais. Contribuindo para assegurar 
o cumprimento da escolaridade obrigatória, o transporte escolar é 
gratuito para os alunos do ensino básico e comparticipado em 50% 
pelo Município, para os do secundário. De acordo com o estipula-
do pelo Município, o acesso ao transporte escolar é garantido aos 
alunos matriculados em estabelecimento de ensino da sua área de 
residência, desde que a distância casa/escola seja igual ou superior 
a dois quilómetros (regra mais vantajosa do que a norma legal, que 
define quatro quilómetros). Este ano, serão incluidos, nos circuitos 
municipais, os alunos que iniciaram o 2.º ciclo na EB Hermenegildo 
Capelo, em Palmela, residentes no Bairro Alentejano, na freguesia 
de Quinta do Anjo, uma medida que tem como objetivo reforçar a 
identidade local, bem como a relação destes alunos com o conce-
lho onde residem. 

Mais apoio às famílias
Crianças das zonas rurais com transporte  
para jardins de infância 
Já no próximo ano letivo, o Município pretende aumentar 
 o apoio às famílias das zonas rurais, garantindo transporte  
às crianças que frequentem o pré-escolar nas freguesias  
de Poceirão e Marateca, bem como no Lau, freguesia  
de Palmela. Apesar das excelentes condições dos  
estabelecimentos de ensino, tem-se verificado um  
decréscimo no número de matrículas na educação  
pré-escolar nos Jardins de Infância deste Agrupamento,  
agravado por uma taxa de assiduidade reduzida por parte  
das crianças que os frequentam.  
Com esta medida de  
discriminação positiva,  
que passa sempre pela  
frequência das atividades  
de apoio à família,  
o Município espera  
responder às necessidades  
das famílias das zonas  
rurais e inverter este  
ciclo, incentivando mais  
pais a inscreverem as suas  
crianças nos Jardins  
de Infância.
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A Câmara Municipal de Palmela irá fornecer refeições a 23 estabelecimentos de 
educação e ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-escolar da rede 
pública do concelho, num investimento estimado para o próximo ano letivo de 
676.870 euros. Prevê-se que sejam fornecidas 457.875 refeições, das quais 323.400 
são de confeção local e 134.475 são transportadas. A prestação de serviços prevê 
que sejam, também, garantidas refeições nos dias úteis durante as interrupções 
letivas, como apoio suplementar para alunos carenciados, indicados pelos agrupa-
mentos de escolas. 

O fornecimento de refeições decorre no âmbito do Programa de Alimentação Escolar, 
que assegura uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades da popula-
ção escolar e contempla a possibilidade de acesso a dietas específicas, devidamente 
fundamentadas, nomeadamente, dietas com restrições alimentares ou dieta vegeta-
riana. Este programa compreende a vertente de confeção no local e o fornecimento 
de refeições com confeção externa, e é desenvolvido em parceria com os Agrupa-
mentos de Escolas, Escolas de 1.º ciclo e Jardins de Infância da rede pública.

O ciclo de Semanas das Freguesias 2016 terminou com um programa de trabalho 
dedicado à freguesia sede do concelho, Palmela, entre 27 de junho e 1 de julho. 
Ao longo do primeiro semestre do ano, eleitos e técnicos das autarquias percorre-
ram as cinco freguesias, contactando com as diferentes realidades deste território, 
que tem na diversidade e na complementaridade duas características marcantes 
e que muito contribuem para a sua riqueza. Da natureza à história, dos produtos 
às empresas, das pessoas às instituições, o concelho de Palmela tem um pouco 
de tudo e sabe fazer bem. Em cada freguesia, foram visitadas empresas, obras e 
novos projetos em diferentes áreas de atividade e foram realizadas reuniões com 
IPSS, coletividades e escolas do concelho. O reforço do relacionamento entre as 
autarquias, as entidades que estão no terreno e as populações é um dos grandes 
objetivos deste projeto, que Palmela tem vindo a aprofundar, de forma pioneira, 
constituindo-se como um dos pilares da sua política de participação e cidadania. 
Leia a reportagem em http://boletimmunicipalpalmela.blogspot.pt/.

«Esta reflexão conjunta acrescenta  
riqueza ao nosso trabalho»

Na conferência de imprensa que fechou a Semana de Pal-
mela, o Presidente da Câmara Municipal de Palmela fez 
um breve balanço do trabalho desenvolvido neste ciclo, 
recordando que «há sempre algo por descobrir no conce-
lho, nomeadamente, nas visitas que fazemos, nas reuniões 
de trabalho com empresas, com instituições, com asso-
ciações, sejam aquelas que, entretanto, apareceram, mas 
mesmo aquelas com que havíamos reunido no passado… 
há novas dinâmicas, novos projetos, e isso significa que é 
necessário manter um contacto permanente, obriga-nos a 
monitorizar o cumprimento do programa de mandato e a 
assumir compromissos». Num processo que permite apre-
sentar compromissos cumpridos e assumir novas frentes 
de trabalho, Álvaro Balseiro Amaro está convencido de que 
«esta reflexão conjunta acrescenta riqueza ao nosso traba-
lho e permite discutir algumas prioridades», sublinhando 
que «este projeto, que promove alguma interação, algu-
mas visitas ao terreno, é fundamental para todos - para os 
eleitos, para as populações, para as instituições e é funda-
mental, até para os nossos técnicos e trabalhadores, que 
têm que ter algumas tarefas devidamente programadas e 
pontos de situação exatos e atualizados sobre as questões 
que nos são suscitadas».

Semanas das Freguesias 2016
Ciclo de trabalho descentralizado termina em Palmela com balanço positivo

Município garante 458 mil refeições em 23 estabelecimentos de ensino
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Horta Comunitária  
de Quinta do Anjo em conclusão
Está em conclusão a Horta Comunitária de Quinta do Anjo, na Urba-
nização Portais da Arrábida, que disponibiliza um total de mil metros 
quadrados para a implementação de um conjunto de 16 parcelas para 
cultivo. Entretanto, os hortelões estão já a participar na ação de forma-
ção, oferecida pela autarquia, sobre hortas em modo biológico, para 
produção de hortícolas, aromáticas e medicinais. Depois de Palmela e 
Pinhal Novo, o concelho conta com mais uma Horta Comunitária, pro-
jeto que tem vindo a suscitar muito interesse, pela sua importância em 
termos ambientais, mas também económicos e sociais. 

Município inaugura CROA
Novo edifício garante  
condições de bem-estar aos 
animais errantes recolhidos
O Município de Palmela inaugurou, no dia 1 de julho, o CROA – 
Centro de Recolha Oficial de Animais, um equipamento moder-
no e totalmente equipado para garantir todas as condições de 
bem-estar aos animais errantes recolhidos. O investimento da 
autarquia, no valor de 133 mil euros, vem preencher uma ne-
cessidade há muito sentida no concelho e representa mais um 
compromisso de mandato cumprido. Com uma área de cerca 
de 240 metros quadrados, o edifício tem capacidade para 12 
compartimentos para alojamento de cães, gatil, maternidade, 
enfermaria, zona de quarentena, sala de atos médicos, gabi-
nete veterinário, sala de higienização e outras instalações de 
serviço. Possui, ainda, instalações destinadas ao público, me-
lhorando as condições de acolhimento aos visitantes.

Em 2015, a Câmara estabeleceu parcerias com clínicas, para 
que os animais adotados no canil sejam previamente esterili-
zados, sem custos para os adotantes. Trata-se de uma medida 
de controlo populacional de animais errantes que a autarquia 
está empenhada em implementar, a par de outras medidas de 
promoção do bem-estar e adoção.

Na cerimónia de inauguração do CROA, o Presidente da Câ-
mara, Álvaro Balseiro Amaro, fez o reconhecimento público 
das «organizações formais e informais de defesa dos ani-
mais, cidadãos e cidadãs que contribuem, na medida 
das suas possibilidades, nas ações de recolha de ali-
mentos e outros bens necessários para as associações 
que os acolhem, parceiros indispensáveis». Com a en-
trada em vigor da nova legislação relativa a esta matéria, 
a autarquia reforçou, ainda, a colaboração entre os servi-
ços municipais e o SEPNA, Serviço de Proteção da Nature-
za, para maximizar a ação de defesa dos direitos dos animais.

Voluntários deram “2 (de)mãos  
por Palmela”
A terceira edição do Projeto “2 (de)mãos por Palmela” decorreu no dia 4 de 
junho, com a colaboração de um conjunto de voluntários empenhados em con-
tribuir para a qualificação da imagem do núcleo urbano mais antigo da vila de 
Palmela e preservação do património edificado. A iniciativa, promovida pelo 
Município, contou com o apoio da Junta de Freguesia de Palmela, do Centro 
de Reciclagem de Palmela e da Visteon, ao abrigo do programa “Mecenas de 
Palmela”, e com o patrocínio da Magjacol.

Centro de Recolha O�cial de Animais de Palmela

Adota-me!
Contigo, sou feliz...
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Palmela tem bom ambiente!
As preocupações ambientais estão, hoje, na or-
dem do dia e cada um de nós ambiciona comuni-
dades mais limpas, saudáveis e ambientalmente 
equilibradas e sustentáveis. Não é, pois, de es-
tranhar que, a cada edição do projeto “OP – Eu 
Participo!”, a limpeza urbana e o ambiente ob-
tenham sempre lugar de destaque nas priorida-
des definidas pelas populações para o trabalho 
do Município, prioridades que temos integrado, 
cada vez mais, nos nossos planos de ação, dedi-
cando especial atenção a esta área. Afinal, um 
concelho mais limpo é de importância transver-
sal para todo o nosso desempenho e o quotidia-
no das pessoas, desde a saúde e o ambiente à 
própria imagem do território, essencial para a 
sua atratividade económica e turística. Por isso, 
acreditamos que Palmela tem bom ambiente, 
mas poderá ter um ambiente ainda melhor... só 
depende da responsabilidade cívica de todos.

Os hábitos de reciclagem estão cada vez mais integrados nas nossas casas, mas todos os dias nos deparamos com situa-
ções de deposição descuidada junto dos contentores ou de despejos ilegais em terrenos vazios ou zonas rurais, pelo que 
é preciso continuar a fazer mais e melhor. Separe e acondicione bem os seus resíduos, depositando-os nos locais e horá-
rios apropriados. Consulte o Regulamento Municipal do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos e de Higiene e Limpeza 
do Concelho de Palmela para informação mais detalhada e passe a palavra!

Cada resíduo no lugar certo!
Resíduos sólidos urbanos: os resíduos que não possam ser reutiliza-
dos ou encaminhados para a reciclagem devem ser ensacados e coloca-
dos nos contentores de 800 litros existentes no espaço público, sempre 
a partir das 19 horas.

Resíduos recicláveis: papel/car-
tão, plástico, metal, vidro e 
pilhas usadas devem ser 
depositados nos res-
petivos Ecopontos, 
distribuídos por 
todo o con-
celho e da 
responsabi-
lidade da 
e m p r e s a 
A m a r s u l 
– Valoriza-
ção e Tra-
t a m e n t o 
de Resíduos 
Sólidos, S.A. 
Sempre que os 
ecopontos estive-
rem cheios, os muní-
cipes podem contatar a 
empresa através do número 
gratuito 800 205 674.

Monos ou resíduos verdes: a recolha 
passa por solicitação prévia à Câmara Municipal, através do 
telefone 212 336 624 (nas freguesias de Poceirão e Marateca, a respon-
sabilidade é da União das Freguesias, telefone 265 988 070), sendo a 
deposição efetuada nas seguintes condições:

a) Até 1 m3 - a deposição ocorre junto dos contentores para resíduos 
urbanos, na véspera do dia de recolha, de acordo com o calendário 
semanal. Resíduos de jardim devem estar bem ensacados

b) Entre 1 m3 a 3 m3 - a deposição ocorre em hora, data e local a acordar 
com os serviços      

c) Superior a 3 m3 – o utilizador recorre ao 
serviço de um operador de gestão 

de resíduos devidamente li-
cenciado.

Resíduos de 
construção  

e demo-
lição de  
pequenas 
o b r a s :  
a Câmara 
Municipal 
d i s p o n i - 

bi l i za um 
sacão de um 

metro cúbico 
mediante solicita-

ção nos balcões de 
atendimento, e o paga-

mento de uma tarifa. A re-
moção efetua-se em hora, data e 

local a acordar com o requerente.

Óleos alimentares usados: acondicionados numa garra-
fa de plástico, a depositar em qualquer um dos oleões da rede munici-
pal de recolha, disponíveis em espaço público ou nas escolas, Juntas de 
Freguesia ou associações.
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As “Noites de Verão” estão de regresso ao Jardim José Maria dos Santos, 
em Pinhal Novo, numa iniciativa da Câmara Municipal, da Junta de Fre-
guesia de Pinhal Novo e do Movimento Associativo, e, até 30 de julho, 
são várias as propostas, em áreas como a música, o teatro, a moda ou o 
desporto. Depois da Noite Branca, organizada pelo Motoclube de Pinhal 
Novo e pelo Primus Sport Bar, do concerto pela Academia da Sociedade 
Filarmónica União Agrícola e do IV Fim de Semana Caramelo, promovi-
do pelo Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo, com Corais 
Alentejanos, Festival de Folclore e Noite de Fados, é possível assistir, 
ainda, ao desfile de Moda Verão Fantástico, a 22 de julho, numa organi-
zação do Centro Social e Paroquial de Pinhal Novo, e ao espetáculo “Os 
Transportadores” pela Radar 360º Associação Cultural (imagem abaixo), 
a 23 de julho, numa iniciativa do Município com a Artemrede, e partici-
par na Semana da Moda e do Desporto.

Em Águas de Moura, o fim de semana de 15 e 16 de julho convidou 
a Noites na Fonte, um programa de animação e convívio, promovido 
pelo Município com o TELA – Teatro Estranhamente Louco e Absurdo, 
a Associação de Festas de S. Pedro da Marateca, o Grupo de Zumba 
de Águas de Moura, a União Social Sol Crescente da Marateca (Cenou-
rinhas) e o Centro Comunitário de S. Pedro (Cáritas), com o apoio da 
União das Freguesias. As tasquinhas tiveram presença permanente no 
programa, que contou, também, com dança oriental pelo grupo Flor 
de Lótus/ATA Dança, teatro com a peça “Pranto de Maria Parda” pelo 
ATA e o TELA e animação musical com o grupo Sem Trambelho e com 
João Vitorino e convidados.

Entre 7 e 12 de junho, a 20.ª edição das Festas Populares de Pinhal 
Novo celebrou a identidade e a cultura locais, intimamente ligadas às 
tradições caramelas e ferroviárias. Foram muitos os milhares de visi-
tantes que passaram pela vila ao longo destes dias, atraídos pelo forte 
cartaz musical e de animação, e pelos sabores incontornáveis da gas-
tronomia típica, em particular, a Sopa Caramela. 

Com um programa excecionalmente mais longo do que o costume, as 
Festas de S. Pedro da Marateca animaram a aldeia de Águas de Moura 
entre 29 de junho e 3 de julho. As marchas de S. Pedro da Marateca, com 
mais de duas décadas de existência, foram a estrela maior do cartaz e 
receberam, como convidadas, as marchas infantil e adulta da Sociedade 
Filarmónica Humanitária de Palmela. Também o folclore teve lugar de 
destaque, com a realização do Encontro Concelhio de Folclore 2016, que 
reuniu nove ranchos do concelho, num total de 375 elementos. 

A Feira Comercial e Agrícola de Poceirão viveu a sua 27.ª edição entre 
8 e 10 de julho, numa organização da Associação da Feira, com o apoio 
da Câmara Municipal de Palmela e da União das Freguesias de Pocei-
rão e Marateca. Verdadeira montra do mundo rural e dos produtos e 
atividades que nascem no «coração agrícola da Península de Setúbal», 
o certame reuniu cerca de quatro dezenas de pavilhões e atraiu muitas 
centenas de visitantes, com um programa de animação diversificado 
onde não faltaram música, cultura, atividades equestres, vinhos e gas-
tronomia. Destaque para o Festival que assinalou o 45.º aniversário do 
Rancho Folclórico de Poceirão, com a participação de seis ranchos de 
todo o país, e para as tardes de canto regional e de cante alentejano, e, 
no campo formativo, para o seminário “Apoio ao investimento e con-
cretização de produtos na agricultura na Península de Setúbal”. 

Com uma identidade cultural 
fortemente enraizada no mun-
do rural, uma tradição musical 
secular e mais de uma centena 
de associações de cultura, des-

porto e recreio, o concelho de 
Palmela conta com um calendá-
rio de eventos riquíssimo, que 
atinge o auge durante os meses 
de verão.

Em cada uma das cinco fregue-
sias, são muitas e diversificadas 
as manifestações culturais e fes-
tivas, que congregam as popula-
ções em momentos de convívio 

Concelho de Palmela em Festa no verão!
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A Festa das Vindimas estará de regresso para celebrar a cultura da 
vinha e do vinho entre 1 e 6 de setembro mas, até lá, aquele que é 
um dos maiores cartazes turísticos do concelho vai dando ares da sua 
graça. A 2 de julho, o Largo de S. João acolheu a “Sulfatada 2016”, en-
contro onde foram, já, apresentadas algumas das apostas do progra-
ma, que conta com várias surpresas e uma atenção especial à tradição 
vitivinícola. Tito Paris, Raquel Tavares e HMB são os principais nomes 
do cartaz musical. A apresentação das Candidatas a Rainha das Vin-
dimas terá lugar a 20 de agosto, às 22 horas, no Fontanário do Largo 
de S. João. A 27 de agosto, também no Largo, a Humanitária dinamiza 
a Palmela White Party, com DJs e os vinhos da Península de Setúbal, 
enquanto os “Loureiros” realizam mais uma Welcome Vindimas, com 
jantar buffet, animação musical e desfile das candidatas. A Rainha das 
Vindimas 2016 será eleita a 31 de agosto, num espetáculo cheio de 
emoções, a decorrer no Cine-teatro S. João, às 21 horas. 

A Feira Medieval em Palmela decorre entre 23 e 25 de setembro e o 
grande sucesso alcançado pelas edições anteriores contribui para a ex-
petativa criada à volta do evento. A presença entre nós, durante vários 
séculos, da Ordem militar de Santiago é um marco identitário muito 
forte que, este ano, será explorado através da recriação histórica, cen-
trada na vinda da sede da Ordem para Palmela, em 1482. Esta edição 
da Feira será antecedida pelo Ritual Almenara, espetáculo cultural de 
grande impacto cénico, a realizar a 17 de setembro, numa parceria 
entre o Município de Palmela e a EGEAC, numa ligação simbólica entre 
os Castelos de Palmela e de S. Jorge, em Lisboa.

e atraem milhares de visitantes, 
dando a conhecer as nossas tra-
dições, o património, as poten-
cialidades e os produtos que 
são a imagem de marca deste 
território.  

O Município está com estas 
iniciativas, promovendo ou 
apoiando o movimento associa-
tivo financeiramente, mas tam-
bém em termos técnicos, logís-
ticos e de infraestruturas, para 

que cada evento possa afirmar-
se, na região e no país.

Partilhe connosco estes dias de 
festa e aproveite o melhor do 
verão em Palmela!

O projeto Palmela Almenara é constituído por um conjunto de 
ações e aposta no envolvimento da comunidade local através da 
partilha de conhecimento sobre a História e o Património Cultural, 
potenciando a participação da comunidade na Feira Medieval, o 
rigor histórico e o interesse do próprio evento. Pretende-se, tam-
bém, contribuir para a dinamização do comércio e do movimento 
associativo local, abrindo espaço para novas propostas turísticas 
e económicas. Até setembro, estão previstas diversas ações de 
formação, de participação gratuita, nos seguintes temas:

TRAJES MEDIEVAIS
Identificação de tecidos, cores e acessórios de época; contextualização 
dos trajes para as diferentes classes sociais; produção de moldes. 
19 julho (das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00)

HISTÓRIA LOCAL
Esta formação relata parte da evolução do território, a partir da pers-
petiva da presença da Ordem Militar de Santiago no Castelo de Pal-
mela. Contempla uma visita encenada ao monumento. 
10 setembro (das 9h30 às 13h e das 14h às 16h)
Inscrições até 8 setembro, às 12h00.

ARTES PERFORMATIVAS
Pretende-se dotar os participantes na Feira Medieval de competência ao 
nível das expressões artísticas, com vista à construção de personagens 
que farão parte integrante de quadros performativos do programa da Fei-
ra. Esta ação é constituída por dois módulos distintos: 

 MOVIMENTO E DANÇA
 18 setembro  |  Inscrições até às 12h00 de 15 setembro

 ANIMAÇÃO E RECRIAÇÃO DE RUA
 21 e 22 setembro  |  Inscrições até dia 16  setembro

Informação e inscrições: 212 336 640 | www.cm-palmela.pt 
patrimonio.cultural@cm-palmela.pt 
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Fruta de Palmela  
aromatiza ementas de verão 
Depois de uma edição dedicada aos Petiscos – uma estreia que fez bas-
tante sucesso - o programa “Palmela, experiências com sabor!” está de 
regresso em julho com os Fins de Semana Gastronómicos da Fruta de Pal-
mela para proporcionar seis dias de receitas recheadas de sabor e frescu-
ra, em vinte restaurantes do concelho. 

A Maçã Riscadinha de Palmela é a estrela incontestada deste programa, 
que também tem lugar para os pêssegos, as ameixas ou os figos que nas-
cem no concelho. Estes fins de semana decorrem nos dias 15, 16, 17, 22, 
23 e 24 de julho, numa iniciativa da Câmara Municipal, em parceria com 
os estabelecimentos aderentes e a Associação da Rota de Vinhos da Pe-
nínsula de Setúbal. 

Consulte os menus em www.cm-palmela.pt e conheça as vantagens para 
utilizadores do Palmela Tourist Card em http://turismo.cm-palmela.pt/.

Mercadinhos de Palmela no 
Centro Histórico até outubro
Os “Mercadinhos de Palmela – mostra de artes e produtos” animam o 
terraço do Mercado Municipal de Palmela, no Centro Histórico, até 15 
de outubro, quinzenalmente, aos sábados, entre as 09h00 e as 13h00. 
A iniciativa contribui para a dinamização comercial e turística do nú-
cleo mais antigo da vila e assume-se como uma alternativa à lógica 
atual de promoção de produtos locais, privilegiando a relação direta 
com públicos. Artesanato, agricultura biológica e hortofrutícolas, cole-
cionismo e velharias são alguns dos produtos que podem ser encontra-
dos nos “Mercadinhos de Palmela”. A participação é gratuita, mediante 
inscrição prévia junto do Gabinete de Recuperação do Centro Histórico, 
através dos contactos 212 336 647 ou grch@cm-palmela.pt.

Município  
de Palmela  
subscreve 
Pacto de 
Milão sobre 
políticas  
alimentares 
urbanas
A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, na reunião públi-
ca de 6 de julho, a proposta de subscrição do Pacto de Milão sobre 
políticas alimentares urbanas, lançado pelo Município de Milão, 
por ocasião da Expo Milão de 2015 “Alimentando o Planeta, Ener-
gia para a Vida”. 

O Plano de Ação Municipal, igualmente aprovado, integra ini-
ciativas nas áreas da produção alimentar, dietas e nutrição 
sustentáveis, igualdade social e económica, circuitos curtos de 
comercialização agroalimentar e desperdício alimentar, entre 
outras, nomeadamente, as Hortas Comunitárias, mercados lo-
cais, o Dia da Agricultura e do Mundo Rural, o Regime de Fruta 
Escolar, as iniciativas da ADREPES - Cabaz Prove, Cabaz do Pei-
xe e Da Quinta para o Prato - ou a promoção de dietas susten-
táveis nos refeitórios escolares.

O Pacto pretende envolver o maior número possível de cidades 
e autarquias locais no desenvolvimento de sistemas alimenta-
res baseados nos princípios da sustentabilidade e justiça civil e 
conta com o apoio institucional de várias entidades e agências 
das Nações Unidas, incluindo a Organização da Nações Unidas 
para a Alimentação (FAO), a Fundação RAUF – Resourse Centers 
on Urban Agriculture e Food Security e o Comité das Regiões da 
União Europeia.

A OIKOS – Cooperação e Desenvolvimento, em parceria com a 
Direção-Geral de Saúde e com o Instituto Superior de Agrono-
mia, entre outros, são os promotores, em Portugal, da dinamiza-
ção e subscrição junto das autarquias locais do Pacto de Milão.

Mais informações em http://www.oikos.pt/.

Parceria entre Palmela  
e CP promove Enoturismo
A Câmara Municipal de Palmela e a CP – Comboios de Portugal 
vão celebrar um acordo de parceria que define a colaboração en-
tre as duas partes, na concretização de uma estratégia promocio-
nal e de atratividade de visitantes, para o desenvolvimento turís-
tico da União das Freguesias de Poceirão e Marateca. 

Pretende-se, deste modo, através da utilização do comboio - um 
modo sustentável de mobilidade - a captação de turistas com vis-
ta à realização de programas de enoturismo, com forte ligação ao 
mundo rural, à vitivinicultura, à gastronomia e à cultura locais. 

Esta cooperação prevê, também, a deslocação para a Mostra de 
Vinhos em Fernando Pó e para o futuro “Centro Rural Vinum Fer-
nando Pó”. No âmbito desta parceria, a CP transportou visitantes 
da Mostra de Vinhos, em maio, e estão já previstas, para os próxi-
mos meses, experiências de vindimas e visitas às vinhas.
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FIAR 16
Artes de rua à solta em Palmela

O Festival FIAR regressa à vila 
de Palmela entre 22 e 24 de ju-
lho para nos surpreender com 
os resultados da criação e ex-
perimentação artística que cru-
za profissionais e amadores em 
projetos que têm na rua o seu 
palco de eleição, procurando 
um contacto mais direto com 
os públicos. Organizada pela 
FIAR – Associação Cultural com 
o apoio do Município, esta edi-
ção aposta na componente for-
mativa e é precedida pela ação 
“O Actor e a Neutralidade”, com 
Nuno Pino Custódio, entre 18 e 
22 de julho. No programa, des-
taque para o espetáculo “Deixa 
Connosco o teu Nome do Fim”, 
uma coprodução teatro O Ban-

do, FIAR 16 e projeto europeu Platform Shift, uma rede internacional composta 
por onze grupos de teatro, que pretende pensar sobre as relações entre tec-
nologia digital e criação teatral; “Pangeia _Lab”, de Tiago Cadete - laboratórios 
para crianças e adolescentes, a partir de histórias universais como “O Rei Sapo”, 
“A Gata Borralheira” ou “Rapunzel”; “Baixos e Altos”, produção FIAR de Circo 
Contemporâneo com direção e formação de Branko Potocan (Eslovénia); “Ben-
dita Ausência”, espetáculo de dança de Ana Rita Teodoro com a colaboração dos 
“Ausentes do Alentejo”, “Voz a Dois”, estreia com Miguel Castro Caldas e Lígia 
Soares; e “Assentar sobre a Subida das Águas” de Sónia Batista. 

Festival VIVE traz muita música ao Pinhal Novo
O concelho de Palmela vai ter um novo festival de verão. Chama-se VIVE e vai decorrer entre 26 e 31 de agosto, no recinto do Mercado 
Mensal de Pinhal Novo, numa organização Nero Moments, com o apoio do Município.  A música é o principal motor deste festival, 
que já tem confirmadas as participações de Ana Moura, Dillaz, Bispo, Cosmo Klein, Beto e Boy Teddy. O programa completo vai ser 
anunciado em breve, em www.festivalvive.pt, e contará com muitos outros nomes da música nacional, além de animação de rua, 
aulas de dança e outros motivos de interesse.

6.º FISP 
Palmela acolheu Festival  
Internacional de Saxofone
A vila de Palmela acolheu a 6.ª edição do FISP – Festival Internacio-
nal de Saxofone de Palmela, entre 11 e 16 de julho, numa organiza-
ção da Sociedade Filarmónica Humanitária, Conservatório Regional 
de Palmela e  Quarteto Artemsax. 

O evento, que decorreu em diversos equipamentos culturais da vila, 
com um programa diversificado, integrou a realização de cerca de 
duas dezenas de concertos, masterclasses, workshops temáticos e 
conferências, além do Concurso Internacional de Saxofone “Vítor 
Santos”.

A iniciativa tem contribuído, entre outros aspetos, para o desenvol-
vimento cultural da região e a captação de novos públicos. 

Com direção artística de João Pedro Silva, o FISP contou com o apoio 
da Câmara Municipal de Palmela, aos níveis logístico, técnico e fi-
nanceiro, no valor de cinco mil euros, no âmbito do Protocolo de 
Cooperação celebrado em 2014.

Tardes de verão  
no Castelo com música  
e bons vinhos
No fim de semana de 30 e 31 de julho, o Castelo de 
Palmela é o local ideal para quem quer fugir do bulício 
das praias e desfrutar de tardes relaxantes num monu-
mento nacional, com vista privilegiada para a Arrábida. 
O Palmela Wine Jazz propõe um programa requintado 
onde espetáculos e workshops de jazz se combinam 
com feira e prova de vinhos da Península de Setúbal, 
provas comentadas pelos enólogos das nossas adegas e 
Wine Bar para desfrutar noite dentro. A organização é 
da Câmara Municipal de Palmela com a Rota de Vinhos 
da Península de Setúbal. 
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No lado sul de Pinhal Novo
Município celebrou contrato-programa para instalação de nova  
unidade de saúde

No dia 31 de maio, a Junta de Freguesia de Pinhal Novo foi pal-
co da assinatura do contrato-programa para a instalação da nova 
unidade de saúde da vila. A cerimónia contou com as interven-
ções do Presidente da Câmara Municipal de Palmela, Álvaro Bal-
seiro Amaro, do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernan-
do Araújo e da Presidente do Conselho Diretivo da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Rosa de Matos. Este 
documento define as condições de cooperação técnica e financei-
ra entre as partes, no âmbito da instalação da unidade.

O novo equipamento de saúde, que deverá estar concluído em 
2017, ficará instalado na Rua Manuel Veríssimo da Silva, num 
lote de terreno com 2.900 metros quadrados, cedido pela autar-
quia, e representa um investimento de 1.184 mil euros. 

Na sua intervenção, Álvaro Balseiro Amaro fez questão de su-
blinhar o dia da assinatura do contrato como «um dia feliz para 
os pinhalnovenses, um importante passo no compromisso de 
construção de uma obra há muito reivindicada», recordou al-
guns dos passos deste longo processo que remonta a 2001, face à in-
suficiência de instalações e ao aumento demográfico registado na fre-
guesia, e reafirmou a disponibilidade da autarquia no que diz respeito 
a futuras parcerias.

Além da cedência de terreno para a construção deste equipamento, a 
Câmara Municipal assume-se como dona da obra, com a elaboração 

de projetos, lançamento da empreitada e arranjos exteriores do futuro 
edifício a seu cargo.
No início de julho, a autarquia adjudicou o projeto de execução para 
esta nova unidade de saúde, no valor de 30.750 euros. O projeto, para 
uma unidade de tipo 4, dimensionada para cerca de 15.200 utentes, 
integra 11 gabinetes médicos e três de enfermagem, duas salas de tra-
tamentos e diversos espaços de atendimento e apoio.

O Exercício não tem idade!
Numa demonstração clara de que o exercício é para todas as ida-
des, realizou-se, no dia 4 de julho, a Festa de Encerramento do 50+  
- Programa de Exercício, com a realização de uma masterclass de  
ginástica e dança para os mais de cem participantes, provenientes de 
Águas de Moura, Aldeia Nova da Aroeira, Bairro Alentejano, Cabanas, 
Lagoa do Calvo, Palmela, Pinhal Novo, Poceirão e Quinta do Anjo, 
abrangendo todas as freguesias. Na presente época, foram mais de 
três centenas os participantes deste programa municipal. O 50+ pro-
move aulas regulares de atividades aquáticas e gímnicas e de dança para 
pessoas com 50 ou mais anos, residentes no concelho. O programa celebra, 
em outubro, 20 anos de existência, ao longo dos quais possibilitou a prática 
regular de exercício a milhares de pessoas. No âmbitro da estratégia de 
desenvolvimento desportivo e de envelhecimento ativo, o Município 
promove, através do 50+, um relevante conjunto de atividades, con-
tando com a colaboração de várias entidades, que disponibilizam as 
suas instalações para as aulas de ginástica e dança: Associação Huma-
nitária dos Bombeiros de Palmela, Clube Portais da Arrábida, União 
das Freguesias de Poceirão e Marateca, Sociedade Recreativa e Cultu-
ral do Povo do Bairro Alentejano e Sociedade Recreativa e Instrutiva 
1.º de Janeiro da Lagoa do Calvo.

Moda Praia Sénior animou 
utentes das nossas IPSS
O Parque Urbano de Albarquel, em Setúbal, acolheu a 5.ª edição da 
iniciativa Moda Praia Sénior, no dia 17 de junho, com convívio saudável 
e animação. A Câmara Municipal de Palmela, em parceria com as Insti-
tuições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho promo-
veram um desfile de moda em que os protagonistas foram os utentes 
das IPSS, com trajes e acessórios alusivos à época balnear.

Poceirão recebeu comemorações 
do Dia do Dador de Sangue
As comemorações do Dia Mundial do Dador de Sangue, promovidas 
pela Federação Portuguesa dos Dadores Benévolos de Sangue (FEPO-
DABES) decorreram no dia 19 de junho, em Poceirão, numa colabora-
ção com a Associação de Dadores de Sangue da União de Freguesias 
de Poceirão-Marateca e o apoio da Câmara Municipal de Palmela e da 
União de Freguesias de Poceirão e Marateca, entre outras entidades.
Sensibilizar a comunidade para a importância da dádiva de sangue e 
promover o convívio entre as diversas organizações congéneres fo-
ram alguns dos principais objetivos do programa, que contemplou 
uma forte componente de animação desportiva e musical.
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Poceirão inspira nova  
produção DançArte
Estreia a 27 de agosto, às 21h30, no Jardim 
Ferreira da Costa, em Poceirão, o espetácu-
lo “Vida de Largo” – o 7.º do ciclo mM que 
a companhia DançArte tem vindo a desenvol-
ver, inspirada nas diversas freguesias do con-
celho e nos seus espaços públicos, convidan-
do os espetadores para um novo olhar sobre 
o quotidiano. 

Entretanto, a exposição fotográfica que assinala 
os 20 anos da Passos e Compassos está patente 
no Centro Cultural de Poceirão até 31 de agos-
to, pelo que será uma oportunidade privilegiada 
para conhecer um pouco mais sobre o percur-
so desta associação e da companhia de dança, 
através da objetiva de diversos fotógrafos.

Exposição de 
pintura de 
Svetlana Nikolae  
na Biblioteca de 
Palmela
A Galeria da Biblioteca Municipal de 
Palmela acolhe, até 20 de agosto, a 
exposição de pintura “Flor do Mar”, 
de Svetlana Nikolae. De acordo com 
a autora, de nacionalidade russa, 
mas com fortes ligações ao nosso 
país, «esta exposição pretende dar 
cor e vida ao deslumbrante mar que 
rodeia Portugal... foi pelo mar que 
os portugueses foram à descober-
ta do mundo». A artista concluiu a 
Faculdade de Belas Artes em Mos-
covo, em 1997, e expôs na Rússia e em várias cidades portuguesas. Esta exposição poderá ser 
visitada no seguinte horário: 3.ª, 5.ª e 6.ª feira, das 10h00 às 19h00, 4.ª feira e sábado, das 14h00 
às 19h00. Encerra ao domingo, 2.ª feira e 4.ª feira, no período da manhã, e feriados.

Muitas propostas 
para enriquecer  
os tempos livres 
dos mais novos 
Com a chegada do verão e das férias 
escolares, o Município e entidades par-
ceiras promovem um novo conjunto de 
propostas para ocupação de tempos li-
vres e apoio às famílias, onde as ativida-
des desportivas e culturais têm lugar de 
destaque. Até setembro, os Centros de 
Recursos para a Juventude promovem o 
programa “CRJ’s no verão”, com um vas-
to conjunto de atividades, desde passeios 
temáticos a idas à praia, passando por jo-
gos de team building, desporto aventura ou 
ações de formação diversas. A participação 
é gratuita, mediante inscrição prévia, e des-
tina-se a jovens entre os 12 e os 17 anos   
(Informações/inscrições através dos telf. 
212 350 424 / 212 336 629 / 210 992 715).

Também a Rede Municipal de Bibliotecas 
Públicas preparou um programa especial 
para o verão, intitulado “Biblioteca Muni-
cipal… um lugar ideal para brincar!”, que 
ocupa as tardes em todas as bibliotecas 
e pólos do concelho, às terças, quartas e 
quintas-feiras, entre julho e o início de se-
tembro. A participação é, igualmente, gra-
tuita e vocacionada para crianças entre os 
4 e os 10 anos de idade, que podem usu-
fruir de jogos, ateliês, “Horas do Conto” 
e brincadeiras. (Informações/inscrições 
através dos telf. 212 336 632 / 212 336 638 
/ 212 336 642 / 265 938 317).

Destaque, ainda, para a proposta da Pal-
mela Desporto E.M., que decorre até 29 
de julho. As Férias Desportivas de verão, 
realizam-se na Piscina Municipal de Pi-
nhal Novo e no Pavilhão Desportivo Mu-
nicipal. Andebol, atletismo, badminton, 
basquetebol, caminhada, futebol/futsal, 
ginástica, hip-hop, jogos tradicionais, na-
tação, orientação e zumba compõem o le-
que de ofertas, destinadas a crianças e jo-
vens entre os 5 os 13 anos (Informações/
inscrições através do telf. 212 389 900).

O programa “Uma aventura no Castelo 
dos Ventos”, desenvolvido pelo Museu 
Municipal, propôs, em junho, uma via-
gem de descoberta do castelo, a partir 
da obra com o mesmo nome, de Isabel 
Alçada e Ana Maria Magalhães, e incluiu 
uma visita aos Moinhos da Serra do Louro 
e uma noite no grupo de teatro O Bando.   
A Passos e Compassos promoveu, tam-
bém, mais uma edição das Férias Cultu-
rais de verão. Entre outras atividades, 
destacaram-se os ateliês para abordagem 
de expressões artísticas - nomeadamen-
te, dança, música, teatro e cinema - e visitas 
ao património cultural local. 

Várias gerações deram vida a Painel de Azulejos 
O espaço exterior junto ao CRJ – Centro de Recursos para a Juventude de Palmela foi o local 
escolhido para a apresentação do Painel Intergeracional de Azulejos à comunidade, no dia 3 de 
junho. O projeto da Câmara Municipal, em parceria com os agentes locais, “Flores…muitas flores 

da Arrábida – Entrecruzares de vi-
vências, saberes e afetos”, dá con-
tinuidade às intenções estratégicas 
do Município, de reforço da relação 
entre gerações, fator determinante 
das políticas sociais de envelheci-
mento ativo. Na inauguração do 
painel, o Vereador Adilo Costa su-
blinhou a importância do trabalho 
intergeracional, recordou o PEL – 
Projeto Educativo Local e a riqueza 
do nosso património natural. Leia a 
reportagem em http://boletimmu-
nicipalpalmela.blogspot.pt/.
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Granfondo da Arrábida corre-se em outubro
A 2.ª Granfondo da Arrábida, apresentada ao público em junho, decorre no 
dia 2 de outubro, com partida e chegada no Castelo de Palmela. Esta prova 
aberta de ciclismo de estrada, de caráter internacional, é promovida pela Lima 
& Limão Cycling Services, com o apoio do Município de Palmela, da Associação 
de Ciclismo de Setúbal e da Federação Portuguesa de Ciclismo. Ana Antunes, 
vencedora da 1.ª edição da prova, Ruben Guerreiro e Rafael Reis são a embai-
xatriz e os embaixadores da prova, com um percurso de 134 quilómetros. A 
associação ao turismo desportivo e de natureza surge de forma incontornável, 
com o ciclismo de estrada a proporcionar, aos atletas e ao público, oportu-
nidades únicas para desfrutar do enquadramento cénico privilegiado. Mais 
informação e inscrições em www.arrabidagranfondo.com.

Homenagem a Guita Júnior
O Cine-teatro S. João acolhe, até outubro, a Exposição Fotográ-
fica “Guita Junior – Uma vida de ciclismo”, iniciativa da Câmara 
Municipal e da Lima & Limão Cycling Services, que presta ho-
menagem a um dos nossos maiores jornalistas desportivos. Esta 
exposição reúne fotos da sua coleção pessoal, que retratam a 
evolução da modalidade, em Portugal. Considerado como “o 
veterano do jornalismo da Volta a Portugal”, conta com mais de 
meia centena de coberturas jornalísticas da Volta a Portugal em 
Bicicleta. A exposição, patente até à realização da “Granfondo 
Arrábida 2016”, pode ser visitada de 2.ª a 6.ª feira, das 8h30 
às 20h00 (e aos fins de semana, quando há espetáculos).

Ciclismo de alto nível em Palmela
No dia 2 de julho, Palmela viveu as emoções do ciclismo, com a realização do Campeonato 
Nacional de Contra-Relógio – Elites Amadoras, Masters e Paraciclismo, no âmbito de uma 
parceria entre a Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal e a Câmara Municipal de Pal-
mela. A Alameda 25 de Abril e o Vale de Barris foram os palcos da competição. Marcaram 
presença 78 ciclistas,  no conjunto das três provas, que se desenrolaram em diversos esca-
lões (foto). A relação de longa data entre o concelho de Palmela e o ciclismo continuará em 
destaque ao longo do ano: a 6 de agosto, a 9.ª etapa da 78.ª Volta a Portugal em Bicicleta  
tem uma meta volante na vila de Palmela, no topo da Avenida Doutor Juiz José Celestino 
Ataz Godinho de Matos. Em outubro, além da Granfondo da Arrábida (ver notícia abaixo), 
teremos o Campeonato Nacional de Rampa e a 1.ª Rampa de Palmela. 

Três mil jovens nos Jogos do Futuro 
A 4.ª edição dos Jogos do Futuro da Região de Setúbal, que se realizou entre 3 e 
5 de junho, contou com a participação de três mil jovens. A competição, em 22 
modalidades desportivas, decorreu nos nove municípios organizadores, com um 
balanço muito positivo, afirmando, uma vez mais, o desporto enquanto fator estra-
tégico de dinamização e desenvolvimento regional. Coube a Palmela a organização 
das provas de judo e de orientação. O Pavilhão Desportivo Municipal acolheu 88 
judocas e a prova de Orientação realizou-se com o apoio do Clube Desportivo e 
Recreativo do Padre Nabeto, registando a presença de 168 atletas. No que respeita 
à participação de Palmela, foram 320 os jovens que nos representaram em catorze 
competições, além de uma classe de ginástica rítmica que abrilhantou a cerimónia 
de abertura. Leia a reportagem em http://boletimmunicipalpalmela.blogspot.pt/

Festival de escolas sublinha 
importância do desporto 

O Campo de Jogos Municipal de Palmela foi palco, a 7 e 8 de 
junho, do “Aprender a Jogar” - Festival de Escolas do 1.º Ci-
clo do Ensino Básico (CEB). O evento procurou sensibilizar os 
Agrupamentos de Escolas para a importância do Programa 
de Expressão e Educação Físico-Motora, como parte inte-
grante do currículo, promoveu a participação e experimen-
tação de atividades lúdico-motoras e desportivas e divulgou 
a oferta desportiva no concelho de Palmela.


