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

ATENDIMENTOS (mediante marcação prévia)

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

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

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

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

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

Vereadora Maria da Natividade Coelho (sem pelouros)

Vereadora Cristina Baptista Rodrigues  (sem pelouros)

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

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

Divisão de Administração Urbanística 
(atendimento pelos técnicos mediante marcação prévia)  
terça-feira (das 09h00 às 15h00)  |  Tel. 212 336 660
Piquete das Águas ................................ Tel. 212 336 679
Iluminação Pública ............... Tel. 800 506 506 (n.º grátis)
Atendimento Municipal
Palmela e Quinta do Anjo - Dias úteis: 08h30-15h30
Pinhal Novo - Dias úteis: 09h00-16h00
Até às 19h00: Pinhal Novo  3ª feira |  Palmela  4ª feira
Centro de Contacto – 212 336 666 
Dias úteis: 08h30 às 15h30 | atendimento@cm-palmela.pt
Loja Móvel do Cidadão 
Horários e serviços disponíveis em www.cm-palmela.pt
Atendimento Geral – 212 336 600 
Dias úteis: 08h30 às 16h30
Serviços on-line 
atendimento@cm-palmela.pt | www.cm-palmela.pt
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Secundária de Pinhal Novo  
acolheu mostra nacional de ciência na escola
A Escola Secundária de Pinhal 
Novo, apresentada como «es-
cola-modelo», recebeu, nos 
dias 20 e 21 de setembro, 
a mostra nacional do proje-
to “Ciência na Escola”, uma 
iniciativa da Fundação Ilídio 
Pinho, em parceria com o Es-
tado Português. Dezenas de 
expositores deram a conhecer 
o que de melhor se faz no âm-
bito das ciências, do pré-esco-
lar ao secundário. O Primeiro 
Ministro, António Costa, o 
Ministro da Educação, Tiago 
Brandão Rodrigues, e o Presidente da Câmara Municipal de Palmela, Álvaro Balseiro Amaro, 
participaram na cerimónia de entrega de prémios e tiveram oportunidade de apreciar os 
projetos concorrentes, sublinhando a importância da ciência, em conjunto com a cultura e a 
educação, para o desenvolvimento do país. O Presidente da Câmara aproveitou a presença 
dos elementos do Governo no concelho para recordar a necessidade premente de um pavi-
lhão desportivo para a Secundária de Palmela, tendo o Município apresentado, por diversas 
vezes, a disponibilidade para comparticipar a obra, desde que o equipamento possa estar, 
também, ao serviço da comunidade.

Prestes a assinalar um século de 
história, a adega, que hoje co-
nhecemos como Casa Ermelinda 
Freitas, tem sido construída no 
feminino, através das mãos hábeis 
e cuidadosas de cinco gerações de mulheres Freitas. No entanto, foi através da vi-
são aventureira e empreendedora de Leonor Freitas, há quase vinte anos, que a casa 
cresceu e tomou a dimensão atual, afirmando-se como um dos pilares da indústria 
vitivinícola na região e nome incontornável no país e no mundo, quando se fala de 
vinhos portugueses de qualidade. Detentora de um palmarés invejável que não para 
de crescer – mais dezoito medalhas conquistadas, recentemente, nos China Wine & 
Spirit Awards – a Casa Ermelinda Freitas está sediada em Fernando Pó e investe conti-
nuamente na qualidade e na diversificação dos recursos, tendo sido pioneira na intro-
dução de novas castas nas “areias de Palmela”, além do tradicional Castelão Francês. 
A consciência social está bem presente no modelo de gestão da empresa, que está 
sempre disponível para colaborar com a comunidade e é parceira do Município no 
programa “Mecenas de Palmela” desde a primeira hora.  

Empresas que investem na comunidade

Palmela veta variedades geneticamente 
modificadas 
O território do concelho de Palmela vai ser zona livre de cultivo de variedades geneticamen-
te modificadas. A proposta foi apresentada pela Câmara Municipal e, posteriormente, apro-
vada pela Assembleia Municipal. O cultivo de organismos geneticamente modificados vai 
contra as políticas municipais de defesa do ambiente e da agricultura sustentável e possui 
fortes impactes negativos na natureza, na economia local, na sociedade e na saúde. 

Palmela prima pela cultura de produtos endógenos de grande qualidade, que o Muni-
cípio tem  vindo a promover como fator diferenciador e promotor de uma economia 
sustentável de base local. O eventual cultivo de transgénicos colocaria em risco o nosso 
património genético e o prestígio dos produtos agrícolas e seus derivados.
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O mês de outubro é vivido, no concelho de Palmela, de for-
ma partilhada e intensa, fruto de um conjunto de projetos 
anuais que têm, neste período, o seu ponto mais alto. Ao 
iniciarmos um novo ciclo, damos destaque ao tema Edu-
cação e ao conjunto de intervenções, projetos e medidas 
que implementámos para que este ano letivo proporcione, 
a toda a comunidade educativa, as melhores condições de 
trabalho. No âmbito das nossas competências – e, muitas 
vezes, além delas – aumentámos os apoios socioeducativos 
às escolas e às famílias, ampliámos o nosso plano de trans-
portes escolares, reforçámos o pré-escolar e relançámos o 
investimento na ampliação e requalificação de escolas, com 
obra prevista acima dos 2 milhões de euros. O programa 
de Receção à Comunidade Educativa, que está em curso, 
dá conta, também, dos projetos, recursos e equipamentos 
disponíveis no território, que se pretende integrador e mo-
tivador de convivência e partilha entre pessoas de todas as 
idades e experiências. 

É por isso que, ao celebrarmos o início de mais um ano leti-
vo, fazemo-lo com a comunidade educativa mas, também, 
com a população em geral e, em particular, com as pessoas 
de Idade Maior, sublinhando a importância da educação 
formal e informal ao longo da vida e das relações intergera-
cionais, para comunidades mais coesas e saudáveis. O Ou-
tubro Maior - mês das pessoas idosas oferece-nos muitas 
oportunidades de convívio, animação e reflexão, para que 
este seja, cada vez mais, um Município de todas as idades. 
A primeira edição do Mercado da Cidadania nasce do cru-
zamento destes dois programas e promete ser uma oportu-
nidade privilegiada de troca de ideias entre os atores locais.

Ao folhear as páginas deste Boletim, fica, também, bem 
patente, o largo conjunto de obras contratadas, no terreno 
ou concluídas nos últimos meses. Obras que têm sido vali-
dadas como prioritárias pela cidadania, em cada freguesia, 
através dos mecanismos de participação, e que se revestem 
de grande importância, seja para criar melhores condições 
para quem cá vive, seja para atrair gente e valor, contri-
buindo para o desenvolvimento social e económico. Num 
concelho com estas dimensões, responder às necessidades 
é um trabalho contínuo mas muito gratificante. Os recursos 
financeiros que existem estão a ser aplicados naquilo que é, 
afinal, mais relevante… as pessoas.

Um excelente novo ciclo de trabalho para todas/os!

O Presidente da Câmara

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

Município cofinancia  
veículos para os Bombeiros
A Câmara Municipal de Palmela atribuirá uma comparticipação de 15% do valor total 
do custo dos veículos operacionais de proteção e socorro a adquirir pelos Bombeiros 
de Águas de Moura e Pinhal Novo, através do Programa de Apoio aos Equipamen-
tos (PAE), candidaturas que mereceram avaliação positiva por parte da Autoridade 
Nacional de Proteção Civil. O Município garantirá a mesma comparticipação à Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros de Palmela na aquisição de um veículo, median-
te apresentação de nova candidatura e respetiva aprovação. Este cofinanciamento 
municipal será atribuído caso as candidaturas apresentadas pelas associações, no 
âmbito do POSEUR – Portugal 2020, venham a ser aprovadas, resultando num cofi-
nanciamento de 85% dos custos dos veículos pretendidos.

Academia de Proteção Civil formou jovens no verão
A Academia da Proteção Civil de Palmela tem promovido diversas ações de 
sensibilização em noções básicas de primeiros socorros, medidas gerais de 
autoproteção e defesa da floresta contra incêndios, envolvendo mais de 
três centenas e meia de pessoas. Os jovens são um dos públicos-alvo destas 
ações, tendo sido realizadas, em agosto, seis ações para esta faixa etária, 
que sensibilizaram para a defesa da floresta contra Incêndios, registando 
cerca de uma centena de participantes.

 
                               
com participação recorde
A segunda fase do processo ”Eu participo!” 2016 terminou a 7 de outubro com mais de 
meio milhar de inquéritos entregues, numa participação recorde. Durante o mês de se-
tembro, o Município realizou reuniões com a população, em todas as freguesias, bem 
como com as equipas municipais, onde foram apresentados os resultados da partici-
pação cidadã em abril. Foram, também, prestadas contas sobre os assuntos colocados 
e disponibilizados inquéritos e fichas de investimento para cada uma das freguesias, 
que permitiram uma participação mais consciente e informada. O Município recebeu 
581 inquéritos, sendo 510 em papel e 71 por via digital. O conteúdo e hierarquização 
das propostas votadas estão a ser analisados, para avaliar as três propostas com maior 
votação por freguesia, a considerar para integração no próximo Orçamento e nas Gran-
des Opções do Plano 2017/2020. A reunião geral que encerra o ciclo de participação 
2016 decorre a 5 de dezembro, na Biblioteca Municipal de Palmela, com apresentação 
do relatório final.

Fruto da participação cidadã, foi possível incluir, em 2015 e com reflexos significati-
vos no presente ano, um conjunto de investimentos em diferentes domínios da ativi-
dade municipal, que ultrapassam os 500 mil euros e que não se encontravam, à data, 
previstos no Programa de Mandato sufragado pela população. Vale a pena participar 
e cada participação é importante para o resultado coletivo. Contamos consigo!
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Em Pinhal Novo, foi concluída, a pavimentação da Rua dos Farias,  

no valor de 22.147,56 euros.

Está concluída a obra de pavimentação da Rua Julien Bruand, em 

Lagameças, Poceirão, um arruamento comcerca de 700 metros.   

A empreitada, com o valor de 56.631,77 euros, incluiu trabalhos 

de terraplanagem, drenagem e pavimentação. 

A recuperação dos terraços da Casa Capelo, no valor de 43.285,71 euros 

está em conclusão. A obra faz parte de um pacote de intervenções no 

Castelo de Palmela que ultrapassa os três milhões de euros.  

Quando ainda falta um trimestre para o final de 2016, a lista de obras e projetos 
concluídos ou a decorrer cifra-se, já, nos dois mihões de euros, enquanto os que 
se encontram em contratação são superiores a 800 mil euros. No total, a Câmara 
Municipal de Palmela concluiu ou está a desenvolver, este ano, um pacote de oito 
dezenas de intervenções, que estão a alterar a face do território. 

A rede viária e as infraestruturas de abastecimento de água e saneamento estão 
no topo da lista, mas também a educação, que continua a ser uma das grandes 
prioridades do Município, vai entrar numa nova fase de investimento, com a am-
pliação e qualificação de diversos equipamentos, um pouco por todo o concelho.

Cerca de 3 milhões de euros de obras e projetos concluídos,  em curso ou contratados em 2016

Obras/projetos a decorrer                                                                                                          Valor adjudicação
Ligação dos furos de Fonte da Vaca ao reservatório da Cascalheira ............................................................................................................   98.473,43 €
Pavimentação da Rua Abel Ferreira, Poceirão .................................................................................................................................................... 119.746,02 €
Projeto de execução “Intervenção de natureza estrutural para evitar derrocadas  
nas encostas do Castelo de Palmela”..................................................................................................................................................................... 170.284,20 €
Ligação Intermodal do Pinhal Novo Sul ................................................................................................................................................................ 132.207,60 €
Recuperação dos terraços da Casa Capelo – Castelo de Palmela .................................................................................................................. 43.285,71 €
Conservação do edifício de serviços sito na Rua de Nenhures, Palmela .................................................................................................... 24.115,00 €
Projeto de execução para a remodelação e ampliação da EB Águas de Moura ....................................................................................... 30.135,01 €
Resolução de patologias na EB1/JI de Aires ........................................................................................................................................................ 27.030,63 €
Repavimentação do troço final da Rua 9 de Março, Vale da Abrunheira (a iniciar) ................................................................................ 167.981,05 €
Reabilitação da fonte visitável e controlo de acessos ao Largo de S. João ................................................................................................ 26.339,94 €
Pavimentações no Concelho de Palmela – estacionamentos na Av.ª Joaquim  
Lino dos Reis, Aires, repavimentação da Av.ª do Caminho de Ferro, em Palmela,  
troço da Rua dos Lusíadas em Quinta do Anjo e Rua António Sérgio, em Pinhal Novo ........................................................................ 100.575,02 €
Projeto de execução para instalação da Janela da Arrábida Palmela no Espaço Fortuna ..................................................................... 33.825,00 €
Elaboração de projetos de arquitetura e especialidade para a construção de Unidade de Saúde em Pinhal Novo ..................... 30.750,01 €
Encerramento do pátio nascente da EB Cajados ................................................................................................................................................ 23.749,21 €
Projeto de execução para a remodelação e ampliação da EB Cabanas ...................................................................................................... 22.545,90 €
Projeto para remodelação e ampliação da EB António Matos Fortuna, Quinta do Anjo ...................................................................... 40.245,60 €
2.ª Fase de resolução de patologias na EB1/JI Aires ......................................................................................................................................... 82.116,27 €
Pavimentação da Azinhaga Mata Mouros – Palmela ....................................................................................................................................... 83.980,32 €
Pavimentação da Rua 5 de Outubro, troço 1 – Pinhal Novo .......................................................................................................................... 74.281,22 €
Execução de trabalhos de manutenção/beneficiação na EM 533, Lagameças ......................................................................................... 50.665,25 €
Espaços exteriores da Urbanização Serra Grande – 1.ª fase .......................................................................................................................... 31.754,59 €
Empreitada de “Arruamentos e arranjos exteriores na Terra do Pão” (a começar) ................................................................................ 189.127,03 €
Substituição das superfícies de impacto em EJR municipais .......................................................................................................................... 25.090,20 €
Remodelação da zona envolvente ao sobreiro de Águas de Moura e Zona Fitness (a começar) ........................................................ 16.551,53 €
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A execução de estacionamentos e passeios em calçada na  Venda do   

Alcaide,  Pinhal Novo, está concluída, ligando o viaduto e a Extensão de Saú-

de, numa empreitada de cerca de 30 mil euros.
A Rua Abel Ferreira, em Poceirão, está em curso. Adjudicada por  cerca de 120 mil euros, a empreitada inclui pavimentação, realização de quatro passagens hidráulicas, drenagem e sinalização.

Concluída a ampliação do recreio coberto da EB de Cajados, em  

Marateca, no valor de 13.852,40 euros. 

Foi realizada uma caixa de estacionamento na Avenida dos Bom-beiros Voluntários de Palmela, que veio contribuir para ordenar o parqueamento nesta via estratégica para as viaturas de emergência. É intenção do Município alargar a caixa até ao limite dos lotes da Nova Palmela.

Cerca de 3 milhões de euros de obras e projetos concluídos,  em curso ou contratados em 2016

Terminada a pavimentação da Rua José Luís Cipriano, em 

Quinta do Anjo, adjudicada por 40.251,38 euros. 

Obras/projetos em contratação  Valor adjudicação
Construção de sanitários públicos no Parque Venâncio Ribeiro da Costa, Palmela ................................................................................  12.782,32 €
Projeto de execução para “Requalificação da Rua Serpa Pinto em Palmela” ........................................................................................... 22.742,70 €
Projeto de execução para remodelação do Jardim José Maria dos Santos, Pinhal Novo ......................................................................  17.527,50 €
Empreitada de “Recuperação da torre 3 da muralha norte – Castelo de Palmela” ................................................................................  56.400,01 €
Pavimentação da Rua José dos Santos Tereso, Bairro Margaça .................................................................................................................... 44.691,72 €
Pavimentação da Rua dos Sobreiros, Bairro Margaça ...................................................................................................................................... 33.720,93 €
Projeto de execução para a Infraestruturação da Lagoinha – 2.ª fase ........................................................................................................ 23.978,85 €

Alguns projetos/obras concluídos em 2016  Valor adjudicação
Projeto de execução para prolongamentos de coletores de águas residuais domésticas  
em Quinta do Anjo, Carregueira, Lagoa da Palha e Lagoinha ........................................................................................................................ 5.338,20 €
Pavimentação da Rua Julien Bruand, Lagameças .............................................................................................................................................. 56.631,77 €
Ampliação e remodelação da rede de abastecimento de água na Estrada do Lau ................................................................................. 10.638,17 €
Pavimentação da Rua dos Farias, Pinhal Novo ...................................................................................................................................................   22.147,56 €
Execução de estacionamento e passeios em calçada em Venda do Alcaide ............................................................................................. 30.104,00 €
Pavimentação da Rua José Luís Cipriano, Quinta do Anjo .............................................................................................................................. 40.251,38 €
Prospeção geológica-geotécnica e instalação de equipamento de monitorização nas encostas do Castelo de Palmela ............ 62.379,45 €
Reabilitação da cobertura da Biblioteca e Auditório Municipal de Pinhal Novo ..................................................................................... 158.642,73 €
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Decorreram, ao longo do verão, di-
versas ações de eliminação de ervas 
daninhas nos espaços públicos ur-
banos, quer através de meios mecâ-
nicos de corte, quer à aplicação de 
produtos químicos respeitadores 
do meio ambiente e sem toxicida-
de para pessoas e animais. O Mu-
nicípio reforçou os meios existentes 
através da contratação de serviços 
de limpeza e de corte de ervas da-
ninhas, para conseguir abranger o 
maior número possível de localida-
des e núcleos urbanos do concelho.

Município requalifica  
espaço público em Pinhal Novo
Ligação Intermodal em curso
Está a decorrer a empreitada “Ligação Intermodal Pinhal Novo Sul”, uma inter-
venção que vai contribuir para o ordenamento e qualificação do espaço públi-
co e da entrada sul da estação, bem como para imprimir uma nova dinâmica e 
centralidade à zona sul de Pinhal Novo. A obra, no valor de 132.207,60 euros, 
abrange uma área de 5.300 metros quadrados e prevê a criação de 74 luga-
res de estacionamento automóvel comum, quatro lugares de estacionamento 
para pessoas com mobilidade condicionada e dois lugares para estacionamen-
to de táxis. Será criada uma “avenida pedonal” com árvores, que irá fazer a 
ligação da Rua Infante D. Henrique à entrada da estação ferroviária, bem como 
ao estacionamento, a poente, com rampas e escadas, e uma via para ciclistas 
e peões, que ligará a entrada sul da estação da REFER ao caminho pedonal a 
nascente do estacionamento, entre os limites do caminho férreo e a escola de 
2.º e 3.º ciclos.

Investimento de 15 mil euros 
na limpeza de linhas de água
A Câmara Municipal de Palmela está a promover a limpe-
za  e desobstrução de linhas de água, uma empreitada com 
valor global superior a 15 mil euros. Os trabalhos, que inte-
gram o Plano Anual de Intervenção na Rede Hidrográfica do 
concelho, abrangem 24 troços de diferentes linhas de água, 
numa extensão de aproximadamente 9.866 metros, tendo 
já decorrido em Pinhal Novo, junto ao hipermercado Inter-
marché e na Rua 1.º de Janeiro, Venda do Alcaide, Lagoinha 
e Ribeira de Palmela. Neste momento, estão a decorrer tra-
balhos na Baixa de Palmela e seguir-se-ão intervenções, em 
Quinta do Anjo e Vale de Touros.

Semana Europeia  
da Mobilidade apelou  
a mobilidade inteligente 

O Município de Palmela voltou a associar-se às comemora-
ções da Semana Europeia da Mobilidade, que decorreram 
entre 16 e 22 de setembro, com um programa centrado no 
tema “Mobilidade inteligente. Economia forte”. A oferta de 
títulos de transporte para o Circuito Urbano de Pinhal Novo, 
em troca de Óleos Alimentares Usados, a utilização de bio-
diesel no autocarro do Centro Histórico, transportes escola-
res e viaturas do Executivo, uma exposição de veículos elé-
tricos e uma ação de formação sobre condução de bicicleta 
na cidade foram algumas das iniciativas realizadas.

Largo da Mitra vai ser requalificado
Também no âmbito da requalificação da zona sul de Pinhal Novo, a Câmara Mu-
nicipal já adquiriu um terreno privado, situado no antigo Largo da Mitra, para, 
em conjunto com as duas parcelas na sua posse, avançar com a requalificação 
urbana daquele espaço, com uma área de 1.574 metros quadrados. Pretende-se 
disciplinar a circulação rodoviária e pedonal nesta zona, criar um parque de es-
tacionamento e uma praça de remate à Rua Infante D. Henrique. A aquisição do 
terreno abriu a possibilidade de aprovação de uma candidatura a financiamento 
comunitário (50%) desta obra de requalificação, designadamente, da ligação do 
antigo Largo da Mitra à zona central de Pinhal Novo, operação enquadrada pelo 
Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) do Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Palmela.

Combate às ervas daninhas
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Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal em debate 
No dia 12 de outubro, o Cine-teatro S. João, em Palme-
la, acolheu o Seminário “AUGI – a prática e o futuro”, 
numa iniciativa  da Câmara Municipal de Palmela e do 
Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universida-
de de Coimbra. Com cerca de duas centenas de partici-
pantes inscritos, a iniciativa proporcionou a reflexão e o 
debate sobre um tema que, como lembrou o Presiden-
te da Câmara na sessão de abertura, «é uma realidade 
incontornável na gestão do território», sublinhando na 
necessidade urgente de alterações legislativas que per-
mitam agilizar os processos de reconversão em curso.

Concluída reabilitação da 
cobertura do Auditório
Está concluída a empreitada de reabilitação da cober-
tura do edifício da Biblioteca e do Auditório Municipal 
de Pinhal Novo, no valor de 158.642,73 euros. A inter-
venção integrou a substituição integral da cobertura 
original do edifício, com uma área total de 1505 me-
tros quadrados. O edifício celebrou 17 anos e é uma 
referência cultural da freguesia e do concelho, tendo 
sido a primeira biblioteca da rede pública municipal a 
ser construída de raiz para o efeito. 

Intervenções estruturantes avançam
O Município de Palmela está a trabalhar em várias intervenções estruturantes para o 
concelho, longamente reivindicadas pelas populações. Trata-se de obras da respon-
sabilidade da Administração Central para as quais o Município se comprometeu com 
o lançamento de estudos e projetos, acompanhamento de obras e, até, cedência de 
terrenos (caso da Unidade de Saúde de Pinhal Novo), procurando sempre fazer parte 
das soluções. 

No âmbito da “Intervenção de natureza estrutural para evitar derrocadas nas en-
costas do Castelo de Palmela”, terminaram, no início de outubro, as prospeções ge-
ológica e geotécnica, que permitirão fazer um diagnóstico mais exato da situação e 
concluir o projeto. Prevê-se que o concurso para a obra seja lançado no início do pró-
ximo ano. Entretanto, continua o investimento no Castelo, onde está em conclusão a 
impermeabilização dos terraços do Casa Capelo (ver p. 4) e vai avançar a recuperação 
de um pano de muralha com 100 metros quadrados, na Torre 3. 

No que respeita à construção da nova Unidade de Saúde de Pinhal Novo – sul, a 
empresa a quem foi adjudicado o projeto já entregou o estudo prévio, que está em 
análise pelo Ministério da Saúde e pela Câmara Municipal de Palmela. 

Sobre a Regularização da Ribeira da Salgueirinha, aguarda-se o parecer final das In-
fraestrutras de Portugal e alteração da Reserva Ecológica Nacional para se poder lan-
çar concurso para a obra, a decorrer em 2017.

Em curso, a ligação dos furos de Fonte da 
Vaca ao reservatório da Cascalheira, em 
Pinhal Novo, no valor de 98.473,43 euros. 

A AUGI das Marquesas I e III, freguesia 
de Quinta do Anjo, ganha novo aspeto, 
com o avanço das obras de urbanização.
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Transporte escolar para alunos matriculados em  
estabelecimentos de ensino da sua área de residência
A autarquia manteve a discriminação positiva da distância casa/esco-
la igual ou superior a 2 km (a legislação define a distância de 4 km), e 
criou um novo circuito para os alunos do Bairro Alentejano que con-
cluíram o 4.º ano, permitindo-lhes ingressar no 5.º ano na EB Herme-
negildo Capelo, em Palmela. Esta experiência piloto poderá ter con-
tinuidade para outros anos de escolaridade. A rede abrange 2.589 
alunos, sendo 2.274 integrados em circuitos públicos e 315 em cir-
cuitos municipais, e tem um custo estimado de 1.085.258,85 euros.

Apoios no âmbito da ação social escolar 
Apoio aos alunos do 1.º ciclo para aquisição de livros e material escolar 
e fornecimento de refeições escolares para as crianças da educação pré-
-escolar e 1.º ciclo. Aos alunos dos agregados familiares integrados no 
primeiro e segundo escalões do abono de família é aplicado um escalão 
único, indexado ao valor do escalão A, através de discriminação positiva, 
beneficiando dos seguintes apoios:

•  Pré-escolar – refeição gratuita

•  1.º Ciclo do ensino básico – refeição gratuita e apoio financeiro  
para livros e material escolar, no valor de 65 euros (muito acima dos 
valores de referência do ME, que oscilam entre os 13 e os 32,80 euros)

Prevê-se uma despesa global de 67.275 euros, correspondentes a 1.035 
alunos

Programa de alimentação escolar
Destinado aos alunos do 1.º ciclo e da educação pré-escolar. Serão forne-
cidas 2.800 refeições diárias (854.884,52 euros/ano).

Regime da fruta escolar
Disponibilização semanal de duas peças de fruta aos alunos do 1.º ciclo, 
numa iniciativa do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas. 
Este ano letivo, o Município alarga o programa, a expensas suas, a todas 
as crianças da educação pré-escolar.

Educação pré-escolar
Fruto da articulação entre o Município e os agrupamentos de escolas, é 
promovido, em todos os estabelecimentos de ensino em que não exis-
tem associações de pais, o alargamento dos horários na componente 
de apoio à família. Realizam-se atividades de animação e apoio à fa-
mília em todos os jardins-de-infância públicos do concelho, abrangen-
do cerca de 76% das crianças que frequentam a educação pré-escolar.

Neste ano letivo, todas as crianças inscritas nas atividades de animação 
e apoio à família e que frequentam a educação pré-escolar nos esta-
belecimentos de educação e ensino do Agrupamento de Escolas José 
Saramago, podem usufruir de transporte escolar. Esta medida de apoio 
direto às famílias justifica-se pelo significativo número de crianças que, 
por falta de transporte adequado, não frequenta a educação pré-escolar 
nas freguesias rurais.

O Município mantém a comparticipação familiar com o valor mínimo de 
2,75 euros e máximo de 55 euros. Estima-se que a despesa global direta 
com a educação pré-escolar seja de 631.450 euros.

No início do ano letivo
Município reforça apoio às famílias e defende escola pública de qualidade
O novo ano letivo, que se iniciou, no concelho de Palmela, a 15 de setembro, trouxe novidades – caso do alargamento da distribuição de fruta ao 
pré-escolar e do transporte para as crianças do pré-escolar das freguesias rurais inscritas nas atividades de animação e apoio à família - e o reforço 
do apoio às famílias, na continuidade do caminho que o Município tem trilhado, mesmo nos momentos de maiores constrangimentos financeiros, 
procurando sempre garantir o bom funcionamento dos estabelecimentos de ensino e a qualidade do serviço prestado à comunidade. À Câmara 
Municipal cabe a organização dos transportes escolares, da ação social escolar dos alunos do 1.º ciclo e educação pré-escolar (Programa de Alimen-
tação Escolar e auxílios económicos diretos), a construção e conservação do parque escolar do 1.º ciclo e pré-escolar e respetivo apetrechamento, 
a colocação de auxiliares de ação educativa na educação pré-escolar e a organização das atividades de animação e apoio à família, em articulação 
com os agrupamentos de escolas. Em 2016/2017, a rede escolar pública do concelho conta com 34 salas de educação pré-escolar (mais duas salas 
de pré-escolar em Pinhal Novo) e 110 turmas de 1.º ciclo do ensino básico.

Requalificação do parque  
escolar é sempre uma prioridade:
As intervenções de ampliação e requalificação das Escolas Básicas de 
Aires, Águas de Moura, António Matos Fortuna (Quinta do Anjo) e 
Cabanas vão avançar em breve e são objeto de candidaturas a fun-
dos comunitários, no âmbito do PORLisboa2020/Portugal 2020 (Pacto 
de Desenvolvimento e coesão territorial da AML - Prioridade de In-
vestimento 10.5 – apoio a equipamentos de educação) no valor de 
2.184.071,30 euros. Somando a requalificação da EB de Palmela 2, 
temos um investimento de 2.304.071,30.  

• Ampliação e Requalificação da EB Aires  |  500.000,00
• Ampliação e Requalificação da EB Águas de Moura 1  |  650.000,00
• Ampliação e Requalificação da EB António Matos Fortuna  |  642.000,00
• Ampliação e Requalificação da EB de Cabanas  |  392.071,30
• Requalificação da EB Palmela 2  |  120.000,00
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Mil crianças no “Aprender a Nadar”
O novo curso “Aprender a Nadar” – o primeiro do ano letivo 2016/2017 – ini-
ciou-se a 3 de outubro e prolonga-se até 15 de dezembro, com a participação 
de 370 crianças e 17 docentes de sete escolas (EB Alberto Valente, EB Lagoa da 
Palha, EB Águas de Moura 1, EB Salgueiro Maia, EB João Eduardo Xavier, EB Aires 
e EB António Matos Fortuna). Para este ano letivo, estão, já, inscritas 15 escolas, 
num total de mil crianças. Promovido pela Câmara Municipal de Palmela e a 
Palmela Desporto E.M., o “Aprender as Nadar” conta com o envolvimento dos 
três agrupamentos de escolas do concelho e contribui para o desenvolvimento 
global e harmonioso das crianças. 

Para assinalar o início do ano letivo e o retomar das atividades, a organi-
zação promoveu, a 7 de outubro, na Piscina Municipal de Palmela, uma 
ação informativa sobre o programa, com a participação de Simone Fragoso,  
Madrinha do programa.

Receção à Comunidade Educativa
Projeto Educativo Local 
aposta na convivência entre 
a escola e a comunidade
No ano em que se assinala, pela primeira vez, o Dia Interna-
cional das Cidades Educadoras (30 de novembro), Palmela re-
afirma o seu papel enquanto Município Educador, território de 
convivência e espaço educativo. Esta é a tónica dominante do 
programa de Receção à Comunidade Educativa 2016, a decor-
rer até novembro, com um programa vasto, que procura envol-
ver e corresponsabilizar os diferentes atores locais. O reforço 
da convivência entre a escola e a comunidade, da relação entre 
as gerações e do cruzamento entre aprendizagens formais e 
informais são alguns dos objetivos do Projeto Educativo Local, 
para uma educação qualificada e para todos, ao longo da vida. 

Destaque para o Momento Convívio, que se realizou no dia 
13 de outubro, na Casa Ermelinda Freitas, com animação pelo 
Grupo Coral 1.º de Maio do Bairro Alentejano, em parceria 
com as crianças da EB local num projeto de valorização do Can-
te Alentejano, música por alunas das Secundárias do concelho 
e uma ação de promoção do Museu de Música Mecânica. Lu-
gar, também, para a homenagem a profissionais aposentados 
no ano letivo anterior e degustação de Sopa Caramela, com o 
apoio da Confraria. 

Entre 20 e 22 de outubro, o Município e os parceiros dão vida à 
primeira edição do Mercado da Cidadania “Palmela, Território 
de Convivência”, que aposta na partilha de projetos e práticas 
socioeducativas com intervenção local. A iniciativa desenvolve-
se em Pinhal Novo, entre o Mercado Municipal, o Auditório 
Municipal e o Centro de Recursos para a Juventude. O 2.º Fó-
rum PEL, a 21 de outubro (ver ao lado) é outra das iniciativas 
centrais do programa.

A autarquia, além do exercício das suas competências, desen-
volve todo um conjunto de programas e projetos ao nível da 
ação socioeducativa e pedagógica, disponibilizando às escolas 
do concelho o Caderno de Recursos Educativos, com a oferta 
de atividades e projetos que podem ser usufruídos pelas esco-
las e integrados nos seus planos de atividades.

Sucesso educativo  
é tema do 2.º Fórum PEL
“Sucesso Educativo, Caminhos a Percorrer” é o tema escolhido para o 
2.º Fórum PEL – Projeto Educativo Local, a decorrer no dia 21 de outu-
bro, no Auditório Municipal de Pinhal Novo, a partir das 09h30.

Integrado no programa da Receção à Comunidade Educativa 2016, este 
encontro pretende a partilha, discussão e reflexão sobre conceitos, políti-
cas e práticas inerentes ao sucesso educativo, cruzando o conhecimento 
com a ação, identificando problemas e potencialidades a partir das es-
colas. Além da perspetiva global e académica sobre as questões, a arti-
culação com a comunidade é fundamental, reforçando a importância do 

Território Educador de Palmela, pelo que o programa privilegia a 
partilha de experiências de alunos e docentes 

     do concelho.
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O Palmela Wine Jazz viveu a sua terceira edição nos dias 30 e 31 de julho, no Castelo de Palmela, com um programa onde 
espetáculos e workshops de jazz se combinaram com feira e prova de vinhos da Península de Setúbal e provas comentadas 
pelos enólogos das adegas da região.

Coelho à Moda de Palmela  
esteve em destaque nos nossos  
restaurantes
Nos dias 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de outubro, o prato mais tradicional da gas-
tronomia local foi a estrela do programa “Palmela, Experiências com 
Sabor!”, com a realização dos Fins de Semana Gastronómicos do Coe-
lho à Moda de Palmela. A iniciativa contou com a participação de de-
zoito restaurantes do concelho, que apresentaram versões tradicionais 
do coelho com feijão ou arriscaram em propostas criativas, sempre 
com base nos produtos locais de qualidade. A acompanhar o coelho - 
presença importante na gastronomia de Palmela, ao longo dos séculos 
– estiveram os tintos encorpados da região e o Moscatel de Setúbal, 
bem como várias sobremesas reconfortantes para este início de ou-
tono. O programa “Palmela, Experiências com Sabor!” teve início em 
2010, numa iniciativa do Município, em parceria com a Rota de Vinhos 
da Península de Setúbal e com os estabelecimentos de restauração do 
concelho, e continua a contribuir para a valorização da gastronomia 
local e para o desenvolvimento turístico baseado no produto Gastro-
nomia e Vinhos. Este ano, o programa fecha com dois fins de semana 
dedicados ao Moscatel de Setúbal, nos dias 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de 
novembro.

Parceria entre Município  
de Palmela, adegas e CP  
promove Enoturismo

No âmbito do 
acordo de parceria 
celebrado entre o 
Município de Pal-
mela e a CP – Com-
boios de Portugal, 
à qual se juntaram 
as adegas da loca-
lidade de Fernan-
do Pó e a Rota de 
Vinhos da Penín-
sula de Setúbal, 
foram criados os 
programas “Rota 
Vindimas” e “À 
Descoberta das 
Vinhas”, com par-
tida da Estação do 
Oriente, no com-
boio Intercidades.

O Programa “Rota 
Vindimas” decorreu em setembro, na Casa Ermelinda Freitas, na Ade-
ga Fernão Pó e na Adega Filipe Palhoça, com experiências de apanha e 
pisa da uva, processo de vinificação do vinho, entre outras. A partir de 
outubro, o programa “À descoberta das Vinhas” decorre às 5.ªs feiras 
e sábados (exceto a 24 e 31 de dezembro) e inclui um passeio pelo jar-
dim de vinhas, com visita guiada às vinhas e à adega, prova de Mosca-
tel de Setúbal com degustação de Fogaça de Palmela, na Adega Filipe 
Palhoça; uma visita guiada à adega, prova de três vinhos e degustação 
de uma tiborna na Fernão Pó Adega, e, por último, na Casa Ermelinda 
Freitas, almoço no terraço, com Sopa Caramela, pão e queijo, visita 
guiada à adega e à Casa de Memórias e Afetos e uma prova de vinhos 
comentada. Mais informações na Rota de Vinhos da Península de Setúbal 
(212 334 398 info@rotavinhospsetubal.com) e reservas junto da CP – 
Comboios de Portugal (gruposlc-rg@cp.pt).

Vinhos e música no Castelo, com sabor a verão



2016  OUTUBRO - BOLETIM MUNICIPAL - PALMELA  11

Feira Medieval continua a crescer!
Foram mais de trinta mil os visitantes que embarcaram connosco numa viagem 
no tempo até 1482, data da transferência da Ordem de Santiago para o Castelo 
de Palmela. Ao longo de três dias, no último fim de semana de setembro, a ter-
ceira Feira Medieval de Palmela voltou a encantar e assume-se, já, como um dos 
momentos altos do calendário de eventos da região, bem como uma das Feiras 
Medievais mais expressivas do país. O alargamento do perímetro do evento e a 
criação de um espaço dedicado ao público infanto-juvenil no Parque Venâncio 
Ribeiro da Costa foram apostas ganhas desta iniciativa, que continua a dinamizar 
o Centro Histórico de Palmela e a valorizar o nosso Castelo. 

Ritual Almenara regressa em 2017
No dia 17 de setembro, o “Ritual Almenara” uniu os Castelos de Palme-
la e de S. Jorge, em Lisboa, com a realização, em simultâneo, de dois 
espetáculos, pelo Teatro O Bando e a Companhia da Esquina, tendo a 
comunicação e a memória coletiva como denominadores comuns. Este 
projeto nasce de uma parceria  entre os dois Municípios e a EGEAC – 
Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação cultural, E.M, com o 
apoio da Entidade Regional de Turismo de Região de Lisboa, e preten-
de valorizar os dois monumentos nacionais e diversificar a oferta turís-
tica da região, com experiências ligadas à história e 
à identidade cultural da região. Este primeiro mo-
mento público foi um êxito e terá continuidade em 
2017, prevendo-se a realização de outros eventos,  
no âmbito do projeto “Almenara” 
ao longo do ano. 

Fórum Turismo apresenta 
boas práticas e projetos  
nas áreas da Gastronomia  
e Vinhos
Estão abertas as inscrições para o “Palmela – Fórum Turis-
mo, Gastronomia e Vinhos | Qualificação, inovação, desen-
volvimento”, uma iniciativa da Câmara Municipal, com fre-
quência gratuita, que decorrerá no dia 10 de novembro, no 
Cine-teatro S. João, em Palmela. A Gastronomia e os Vinhos 
como fatores de atração turística e a promoção e valorização 
do Enoturismo em Portugal são os dois painéis orientadores 
das comunicações que integram este evento, com destaque 
para a apresentação do Projeto “Palmela – Experiências com 
Sabor!”, casos de sucesso de Enoturismo no concelho e os 
projetos desenvolvidos pela Rota de Vinhos da Península de 
Setúbal. A anteceder os trabalhos do Fórum, o Município de 
Palmela e a CP – Comboios de Portugal vão assinar um Acordo 
de Parceria, no âmbito desta temática.

turismo@cmpalmela.pt

212 336 668

Os 
interessados  

deverão  
inscrever-se  
até ao dia  

8 novembro

Vindimas  
com milhares de visitantes
Entre 1 e 6 de setembro, a vila de Palmela acolheu a  
54.ª edição da Festa das Vindimas, sob o lema “Pal-
mela és linda!”, numa organização da Associação 
de Festas de Palmela – Festa das Vindimas, com o 
apoio da Câmara Municipal de Palmela e da Junta 
de Freguesia de Palmela, entre outras entidades. O 
certame, visitado por milhares de pessoas, apresen-
tou um programa que conjugou novidades com os 
momentos mais simbólicos e tradicionais, que enal-
tecem a identidade deste território, profundamente 
ligado ao trabalho na terra e, em particular, à cultu-
ra da vinha e do vinho. 
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Capela de S. João 
Baptista vai ser  
reabilitada
A Câmara Municipal de Palmela vai celebrar um 
Protocolo de Cooperação e um Contrato de Co-
modato com a Diocese de Setúbal e a Fábrica 
da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Maria 
e S. Pedro de Palmela, relativos à reabilitação 
da Capela de S. João Baptista.

Localizada no Largo de S. João, a capela está 
classificada como Valor Concelhio e foi dessa-
cralizada em 1910, tendo vindo a degradar-se 
progressivamente e deixado de ser usada para 
a realização de eventos culturais, devido ao es-
tado de conservação.

O protocolo vai garantir a reabilitação e requa-
lificação da Capela, através de candidaturas a 
programas de financiamento comunitário, esta-
dual ou outros, em particular, do PEDU – Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Urbano e da 
sua inclusão no PARU – Plano de Ação de Rege-
neração Urbana do Centro Histórico de Palme-
la. Através do Contrato de Comodato, a Fábrica 
da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Maria e 
S. Pedro de Palmela cede o monumento ao Muni-
cípio de Palmela, por um período de 25 anos.

Dia Nacional dos Castelos  
assinalado em Palmela
Palmela comemorou o Dia Nacional dos Castelos, no dia 8  
de outubro, com uma visita encenada, gratuita, ao Castelo de 
Palmela, e a Conferência “Arte, Estratégia e Natureza – A Forti-
ficação da Barra do Tejo (Sécs. XVI e XVII), por Joaquim Boiça.  
O Dia Nacional dos Castelos é assinalado desde 1984, com o 
objetivo de promover, em todo o país, ações que visem a reflexão 
sobre o património fortificado. 

Drogarias antigas de Palmela recordadas 
nas Jornadas Europeias do Património
A Câmara de Palmela associou-se às Jornadas Europeias do Património com a inauguração 
da exposição “Drogarias do Centro Histórico de Palmela”, no dia 28 de setembro, no Espa-
ço Cidadão. Trata-se de um trabalho realizado pelo Museu Municipal, no âmbito do Pro-
jeto Arquivo de Fontes Orais, que recorda os ofícios do Centro Histórico, valorizando-os, 
com a apresentação de algumas peças e fotografias. É exemplo a antiga Drogaria Paula, da 
qual é possível ver uma máquina registadora e uma máquina dispensadora de petróleo, 
ou frascos com goma arábica e ácidos diversos. A exposição, com entrada gratuita, ficará 
patente até setembro de 2017 e poderá ser visitada às segundas, terças, quintas e sextas-
feiras, das 08h30 às 17h30, e às quartas-feiras, das 08h30 às 18h30. 

Mercadinhos  
despedem-se em outubro
A 15 de outubro, concluiu-se o calendário 2016 dos “Mercadi-
nhos de Palmela - mostra de artes e produtos”, que animaram 
o terraço do Mercado nas manhãs de sábado, quinzenalmente. 
Artesanato, produtos locais e de agricultura biológica, colecio-
nismo e velharias estiveram em destaque, acompanhados de 
workshops variados e animação.

O primeiro Museu da Música Mecânica em Portugal abriu portas a 4 de outubro, com a 
presença do Presidente da República e de outros convidados ilustres. Iniciativa do colecio-
nador Luís Cangueiro, o Museu está situado em Arraiados, Pinhal Novo, e reúne um acervo 
de cerca de 600 peças, entre instrumentos musicais, caixas de música e grafonolas, entre 
outros. Mais informação em museudamusicamecanica.com.

Museu da Música Mecânica abre portas
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No Dia Mundial da Música, celebrado a 1 de 
outubro, o Cine-teatro S. João, em Palme-
la, foi palco da Gala de Operetas “De Viena 
à Broadway”, iniciativa organizada pela So-
ciedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”, 
com o apoio da Câmara Municipal de Palme-
la. O espetáculo, dirigido pelo Maestro Pedro 
Ferreira, compilou cenas das mais conhecidas 
operetas, tendo contado com a participação 
da Banda de Música da Sociedade e a colabo-
ração das sopranos Isabel Biu e Leonor Biu, 
do tenor Bruno Almeida e do barítono Luís 
Mayer Godinho. Além de assinalar a efemé-
ride, esta gala teve objetivos de beneficência, 
contribuindo para as obras de melhoramento 
na sala de espetáculos da coletividade. 

Em novembro,  
há Festa  
da Marioneta!
São três os espetáculos que miúdos e 
graúdos poderão acompanhar, no con-
celho de Palmela, no âmbito da Festa 
da Marioneta, iniciativa dinamizada 
pela Artemrede, Teatros Associados. A 
4 de novembro, o Auditório Municipal 
de Pinhal Novo é palco de “Era uma 
vez… dois pés!”, pela companhia ita-
liana Teatro dei Piedi, que aposta em 
“marionetas” de carne e osso. No dia 
5, o Centro Cultural de Poceirão recebe 
a “Capucha Vermelha” (na imagem), 
pelo Teatro e Marionetas de Mandrá-
gora, a partir de uma adaptação livre 
do conto dos irmãos Grimm. A encer-
rar, no dia 6, o Cine-teatro S. João, em 
Palmela, exibe “O Nabo Gigante”, pelo 
Partículas Elementares – Teatro de Ma-
rionetas, com base no conto popular 
de Alexis Tolstoi. A 4 de dezembro, as 
marionetas regressam ao Cine-teatro 
com os Circolando e o espetáculo “Vi-
úva Papagaio”, criado a partir do conto 
infantil de Virginia Woolf “A viúva e o 
papagaio”. 

FIAR  
nas ruas de Palmela
Entre 22 e 24 de julho, Palmela rece-
beu o Festival FIAR 16, organizado pela 
FIAR – Associação Cultural com a Câmara  
Municipal de Palmela, um evento que cru-
zou profissionais e amadores, com projetos 
que tiveram na rua o seu palco de eleição, 
com um contato mais direto com o público. 

Pinhal Novo  
viveu Noites de Verão
A Câmara Municipal de Palmela, a Junta de 
Freguesia de Pinhal Novo e o Movimento As-
sociativo local promoveram, em julho, a ini-
ciativa “Noites de Verão”, em Pinhal Novo, 
com um programa centralizado no Jardim 
e no Polidesportivo José Maria dos Santos. 
Música, teatro, moda e desporto constituí-
ram as propostas para noites diferentes, de 
convívio, em pleno coração de Pinhal Novo.

Gala de Operetas assinalou Dia Mundial da Música

foto: S.F.P. “Loureiros”

Tempo de Largo
encerrou ciclo mM 

A DançArte/Passos e Compassos en-
cerrou, no fim de semana de 14 

a 16 de outubro, no Cine-teatro  
S. João, em Palmela, o ciclo mM (Micro  
e Macro) com a produção “Tempo de Largo”, 

uma criação inédita de dança e música, 
apoiada pela Câmara Municipal de Palmela. 

“Tempo de Largo” complementou o espetá-
culo “Vida de Largo”, apresentado em agos-
to, no Jardim Ferreira da Costa, em Poceirão, 

e inspirado na vivência deste espaço público. 

Foto: Alexandre Nobre/FIAR
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Venha falar de poesia  
na Biblioteca de Pinhal Novo
A sala de leitura da Biblioteca Municipal de Pinhal Novo continua a ser 
palco, mensalmente, da tertúlia poética que se reúne, no âmbito do 
projeto “Palavras na nossa terra”. Ao longo de todo o ano, têm 
sido muitos os poetas nacionais em destaque nestes encontros, 
onde se fica a conhecer um pouco mais sobre as suas vidas, 
se discute as suas obras e se partilha o gosto pela leitu-
ra. Depois de Almeida Garrett, em setembro, José Régio 
será o autor a abordar a 28 de outubro, às 21 horas.  
Em novembro, falamos de Ruy Belo e, em dezembro, 
partilhamos poemas de Natal de vários autores.

Cedido pela Visteon
Câmara e instituições  
recebem equipamento informático 
A Associação de Idosos de Pal-
mela acolheu, em setembro, a 
entrega de equipamento infor-
mático cedido pela Visteon, no 
âmbito do Programa Mecenas 
de Palmela, à Câmara Munici-
pal de Palmela e a um conjunto 
de instituições locais. A iniciati-
va contou com as presenças de 
Eduarda Gaspar, da Visteon, do 
Presidente da Câmara Municipal 
de Palmela, Álvaro Balseiro Amaro, e de representantes da Associação de Idosos 
de Palmela, Associação de Moradores do Terrim, Associação de Reformados, Pen-
sionistas e Idosos de Pinhal Novo, Associação de Convívio para Idosos de Cabanas, 
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Bairro Alentejano e Núcleo de 
Dadores de Sangue dos Bombeiros Voluntários de Palmela, entidades que recebe-
ram as três dezenas de computadores doados.

Câmara Municipal  
e IEFP promovem  
formação gratuita  
para a comunidade

Continuam abertas as inscrições para o Plano 
de Formação para a Comunidade (2.º semes-
tre), promovido pela Câmara Municipal de 
Palmela, em parceria com o IEFP – Instituto de 
Emprego e Formação Profissional, I. P. (Delega-
ção Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Centro 
de Formação Profissional de Setúbal), com 
os apoios das Juntas de Freguesia de Pinhal 
Novo e Quinta do Anjo. Esta oferta formativa, 
gratuita, destina-se, prioritariamente à popu-
lação ativa (empregados e desempregados), 
que resida ou trabalhe no concelho de Palme-
la, e pretende aumentar a competitividade no 
mercado de trabalho, incentivar a formação 
ao longo da vida e a melhoria na qualidade 
dos serviços prestados pelos agentes econó-
micos do concelho, reforçando as qualifica-
ções pessoais e profissionais da população.

Língua Inglesa – Relações Laborais (Iniciação); 
Língua Espanhola – Relações Laborais (Inicia-
ção); Serviço de Vinhos; Desenvolvimento Pes-
soal e Técnicas de Procura de Emprego, Higiene, 
Segurança e Saúde no Trabalho, Técnicas Co-
merciais e de Marketing; Apresentação de Pro-
dutos e Participação em Eventos; Comunicação 
Assertiva e Técnicas de Procura de Emprego; 
Organização e Gestão de Pequenos Negócios; 
Competências Empreendedoras e Técnicas de 
Procura de Emprego e Plano de Negócios – Cria-
ção de Micronegócios são as propostas para 
este segundo semestre.

Mais informações e inscrições 
em http://www.cm-palmela.pt/pages/1869.

“Dar de Volta” ajuda centenas de famílias
A edição 2016 do projeto intermunicipal “Dar de Volta” - que aposta na reutilização 
de livros escolares do ensino básico e secundário, disponibilizando-os, depois, gratui-
tamente, a quem deles necessite - continua a decorrer. A iniciativa da Câmara Muni-
cipal de Palmela, em parceria com a Associação de Municípios da Região de Setúbal 
e o Grupo de Bibliotecas Escolares do Concelho de Palmela, contou, até ao final de 
setembro, com a entrega de 9.410 manuais escolares, dos quais 1.625 correspondiam 
aos títulos adotados no concelho. Foram devolvidos 1.881 livros, abrangendo 390 
famílias, que beneficiaram de uma preciosa ajuda no início do ano letivo. Os manuais 
entregues, não adotados no concelho mas que se mantêm em vigor, estão disponí-
veis para entrega a utilizadores de outros concelhos ou a quem deles necessite. É 
de sublinhar que mais de cinco toneladas de manuais danificados ou desatualizados 
foram, já, entregues ao Banco Alimentar, no âmbito do projeto “Papel por Alimentos”, 
dinamizado pelas bibliotecas escolares e municipais do concelho. O “Dar de Volta” 
tem permitido, ao longo dos anos, a reutilização de centenas de milhares de livros na 
região de Setúbal, com ganhos sociais, ambientais e económicos para todos.



2016  OUTUBRO - BOLETIM MUNICIPAL - PALMELA  15

Visitas ao Centro de 
Recolha no Dia do 
Animal

A Câmara Municipal de Palmela comemorou 
o Dia do Animal a 1 de outubro, com uma ma-
nhã de atividades no novo CROA – Centro de 
Recolha Oficial de Animais. Visitas às instala-
ções e demonstrações de obediência e com-
portamento pela Toca do Thor – Academia de 
Treino Canino foram algumas das propostas 
para uma manhã diferente, cujo objetivo foi a 
promoção da adoção dos animais. 

No período de verão, foram adotados 10 
cães, reflexo do investimento que tem vindo 
a ser realizado em instalações e campanhas 
de vacinação, esterilização e adoção, em par-
ceria com as associações e outras entidades 
com responsabilidade na matéria.

“A psicologia e a memória”
COI encerra ciclo de conversas no Auditório de Pinhal Novo
A Fundação COI encerra o ciclo de conversas sobre “A psicologia e a memória”, no dia 28 de outubro, entre as 10h00 e as 17h00, 
no Auditório Municipal em Pinhal Novo, uma iniciativa que conta com o apoio da Câmara Municipal de Palmela. Nesta sessão, 
dedicada à promoção da autonomia do idoso, serão apresentadas ideias recentes sobre a reabilitação da memória e sobre o 
treino cognitivo de idosos.

Mais informações e inscrições através do telf. 212 362 302 ou em www.fundacao-coi.pt.

O Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida 
e a Unidade de Cuidados na Comunidade de Pal-
mela promovem, em outubro, a iniciativa “Literacia 
em Saúde”, nos mercados municipais do concelho. 
As sessões de informação e rastreios em diversas 
áreas da saúde contam com o apoio da Câmara 
Municipal de Palmela estão a decorrer,  no horá-
rio 10h00/12h00, no Mercado Municipal de Pinhal 
Novo (dia 7), no Mercado Municipal de Palmela 
(dia 14), e no Mercado Municipal de Cabanas (dia 
21). No âmbito da iniciativa “Conversas Informais, 
venha falar de saúde”, A Unidade de Saúde Familiar 
de Palmela promove uma sessão sobre prevenção 
de quedas, dia 28, entre as 14h30 e as 16h30, no 
Espaço Cidadão, em Palmela.

Pinhal Novo acolhe 
1.º Mercado  
da Cidadania 
Num mês marcado pela Receção à Comuni-
dade Educativa e pelas atividades dedicadas 
à pessoa idosa, a Câmara Municipal de Pal-
mela, em parceria com atores locais, realiza 
a primeira edição do Mercado da Cidadania, 
subordinado ao tema “Palmela, Território 
de Convivência”. A iniciativa decorre nos 
dias 20 e 21 (10h00/18h00) e 22 de outubro 
(09h00/13h00), em vários equipamentos 
da vila de Pinhal Novo (Mercado Municipal 
e tenda anexa, Centro de Recursos para a 
Juventude e Biblioteca Municipal), com en-
trada livre. Pretende-se, através da partilha 
de projetos e práticas socioeducativas, de 
ideias, experiências e de saberes e talentos, 
desafiar a comunidade a pensar e a viver 
este território com as pessoas. O Mercado 
conta, ainda, com espaço para troca e venda 
de bens e momentos de animação. Consulte 
o programa em www.cm-palmela.pt.

Outubro Maior  
valoriza papel  
das pessoas idosas
No concelho de Palmela, o mês de outubro 
é Maior, com uma programação inteiramen-
te dedicada às pessoas idosas. A valorização 
e inclusão das pessoas de mais idade na co-
munidade, sublinhando o envelhecimento 
como um processo natural, com oportunida-
des e desafios, são as principais linhas orien-
tadoras da iniciativa, que procura combater 
discriminações e estereótipos. Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, escolas, 
associações, comércio local e empresas asso-
ciam-se ao Município no Outubro Maior, para 
que este seja, cada vez mais, um território de 
todas as idades. Cinema, dança, música, po-
esia, teatro (com os grupos de amadores do 
concelho), atividade física, encontros, visitas 
e ações informativas são as componentes do 
programa, onde se destaca o Mercado da Ci-
dadania e a exposição sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.

Informação e rastreios nos mercados municipais
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Palmela sempre vibrou com o ciclismo e o calendário dos últimos me-
ses proporcionou momentos de grandes emoções para os amantes da 
modalidade.  A 78.ª Volta a Portugal em Bicicleta passou por Palmela a 
6 de agosto, num espetáculo desportivo de grande beleza e exemplo de 
dedicação e resistência por parte dos ciclistas, que percorreram mais de 
170 quilómetros sob temperaturas que ultrapassaram os 40 graus. Ra-
fael Reis, natural e residente na vila de Palmela, foi o primeiro camisola 
amarela da Volta e, no dia 6, entrou na sua terra à frente do pelotão. A 
sua equipa (W52 – F. C. Porto) foi a vencedora desta edição, sendo Rui 
Vinhas o primeiro vencedor português desde 2011.

No primeiro fim de semana de outubro, mais de quinhentos ciclistas 
nacionais e estrangeiros estiveram na vila. Durante a tarde de 1 de ou-
tubro, o Campeonato Nacional de Rampa (Juniores, Elites e Masters) e 
a 1.ª Rampa de Palmela reuniram, no conjunto, 77 ciclistas, que desafia-
ram as encostas de Palmela. A organização esteve a cargo da Federação 
Portuguesa de Ciclismo e da Associação de Ciclismo do Distrito de Setú-
bal, com o apoio do Município. Fátima Silva (ProRebordosa/ Garrafeira 
Gomes /Oforsep) e José Gonçalves (Caja Rural/ Seguros) são os novos 
campeões nacionais de rampa (Elites). 

Foto: João Calado

Na manhã de dia 2, o Castelo de Palmela foi ponto de partida e de che-
gada para a 2.ª Granfondo da Arrábida, que contou com um percurso 
de grande beleza pelas estradas da Arrábida, candidata a Reserva da 
Biosfera. Participaram na prova - promovida pela Lima&Limão Cycling 
Services, em parceria com o Município - 426 ciclistas de várias naciona-
lidades. Inês Trancoso ocupou o 1.º lugar da geral em femininos e Lutske 
Lodewijk venceu o Prémio de Montanha. Em masculinos, Valdemar Tei-
xeira conquistou os dois títulos.

 

Uma comitiva que integrou amigos, familiares e comunicação social, este-
ve no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a 20 de setembro, para 
receber Simone Fragoso, que concluiu a sua terceira participação conse-
cutiva nos Jogos Paralímpicos. A nadadora palmelense, que representa o 
Sporting Clube de Portugal, competiu em três provas no Rio de Janeiro, 
na classe S5, tendo obtido um novo recorde de Portugal nos 200 metros 
estilos (o anterior recorde também era seu, batido em junho, na Póvoa 
do Varzim). Este resultado deu-lhe o 11.º lugar nas eliminatórias, sendo 
6.ª na sua série. Nas restantes provas, Simone Fragoso classificou-se em 
12.º lugar (foi 6.ª da sua série) nos 50 metros mariposa e em 15.º lugar 
(8.ª da sua série) nos 50 metros livres. A Câmara Municipal de Palmela, 
que também esteve representada na receção pelo Presidente Álvaro Ama-
ro e pelo Vereador Luís Miguel Calha, aprovou, em reunião pública, uma 
saudação à Simone Fragoso, que «contagiou, com a alegria e o entusias-
mo que lhe conhecemos, todos os que consigo tiveram oportunidade de 
privar, honrando, com o seu exemplo e conduta, o desporto paralímpico».

O Município de Palmela e a Palmela Desporto, E.M. associaram-se ao Instituto Português 
do Desporto e Juventude para a 2.ª Semana Europeia do Desporto, que decorreu en-
tre 24 e 30 de setembro. Parte integrante da campanha #BEACTIVE, a Semana Europeia 
do Desporto promove os benefícios da prática regular do desporto e da atividade física 
junto de pessoas de todas as idades e níveis de atividade física. Celebrou-se, também, a 
29 de setembro, o Dia Mundial do Coração, por iniciativa da World Heart Federation e, 
em Portugal, através da Fundação Portuguesa de Cardiologia. Hidroginástica, caminha-
da desportiva, natação e hidroterapia foram as atividades desenvolvidas no concelho, 
a propósito destas efemérides, com participação gratuita e abertas a toda a população.

Palmela aderiu à campanha #BEACTIVE

Simone Fragoso bateu recorde nacional

Palmela apaixonada pelo ciclismo
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APOIOS FINANCEIROS ATRIBUÍDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA NO 1.º SEMESTRE DE 2016
(Art.º 4.º da Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto, com alteração prevista no art.º 4.º da Lei n.º 13/2014, de 14 de março)

Designação
 
A.T.A. - Ação Teatral Artimanha

A.T.A. - Ação Teatral Artimanha

A.T.A. - Ação Teatral Artimanha

AAJONG - Associação de Amigos Juntos pela 
Orquestra Nova de Guitarras

Adonia - Associação

Agrupamento 643 - Corpo Nacional de Escutas

Agrupamento 643 - Corpo Nacional de Escutas

Agrupamento de Escolas de Palmela

Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos

Agrupamento de Escolas José Saramago

Agrupamento de Escolas José Saramago

AIRP - Associação dos Idosos e Reformados da 
Freguesia de Poceirão

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

Associação Amigos da Festa Brava de Pinhal Novo

Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó

Associação Cultural e Recreativa de Fernando Pó

Associação da Feira Comercial e Agrícola de Poceirão

Associação de Festas de Palmela

Associação das Festas de S. Pedro da Marateca

Associação de Convívio para Idosos de Cabanas

Associação de Idosos de Palmela

Associação de Moradores da Quinta da Marquesa

Associação de Moradores da Quinta da Marquesa

Associação de Escoteiros de Portugal - Grupo 40

Montante  pago no 
1.º semestre 2016

 
1.000,00 €

479,00 €

625,00 €

2.000,00 €

250,00 €

500,00 €

860,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

7.500,00 €

775,20 €

4.000,00 €

500,00 €

3.200,00 €

1.500,00 €

4.000,00 €

25.100,00 €

3.300,00 €

775,20 €

775,20 €

1.500,00 €

201,00 €

432,00 €

Finalidade
 
Atividades teatrais

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

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

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

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

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

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

Realização dos Jogos Desportivos Escolares

Realização dos Jogos Desportivos Escolares

Realização dos Jogos Desportivos Escolares

Comparticipação das despesas de funcionamento do edifício do 1.º ciclo do 
ensino básico da EB José Saramago (1)

Programa Municipal “Viver Melhor, Viver com Autonomia”

Apoio à realização do 22.º Festival do Queijo, Pão e Vinho

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

Apoio à realização da 21.ª Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão em 
Fernando Pó e Feira de Vinhos do Concelho de Palmela

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

Apoio à realização da 27.ª Feira Comercial e Agrícola de Poceirão

Realização das Festas das Vindimas 2016

Realização das Festas de S. Pedro da Marateca

Programa Municipal “Viver Melhor, Viver com Autonomia”

Programa Municipal “Viver Melhor, Viver com Autonomia”

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

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

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



Designação
 

Associação de Escoteiros de Portugal - Grupo 40

Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Pinhal Novo   

Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Pinhal Novo   

Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Palmela  

Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Palmela  

Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Palmela  

Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de 
Águas de Moura   

Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de 
Águas de Moura   

Associação Juvenil “Os INdiferentes”

Associação Juvenil “Os INdiferentes”

Associação Juvenil do Centro de Ocupação 
Infantil (AJCOI)

Associação Juvenil do Centro de Ocupação 
Infantil (AJCOI)

Associação Juvenil do Centro de Ocupação 
Infantil (AJCOI)

Associação Juvenil Odisseia

Associação Juvenil Odisseia

Associação Projeto 270

Associação Teatro Sem Dono

Associação Teatro Sem Dono

Bardoada - O Grupo do Sarrafo

Bardoada - O Grupo do Sarrafo

BTTascaduxico - Associação Desportiva e Cultural

Casa do Povo de Palmela - Centro Social de 
Lagameças

Casa do Povo de Palmela - Centro Social de 
Lagameças

Centro Social de Quinta do Anjo

Centro Social e Paroquial de Pinhal Novo

Clube Desportivo Pinhalnovense

Clube Portais da Arrábida

Cooperativa de Produção Artística Teatro de 
Animação “O Bando”

Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 504 
de Quinta do Anjo

Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 504 
de Quinta do Anjo

Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1269 
de Poceirão

Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1269 
de Poceirão

Montante  pago no 
1.º semestre 2016

 
1.500,00 €

56.434,02 €

5.753,00 €

56.434,02 €

7.248,00 €

400,00 €

56.434,02 €

4.859,00 €

1.110,00 €

31,00 €

1.500,00 €

1.043,00 €

476,50 €

4.000,00 €

1.500,00 €

2.000,00 €

1.000,00 €

526,00 €

1.345,00 €

1.500,00 €

1.000,00 €

775,20 €

5.000,00 €

775,20 €

775,20 €

2.000,00 €

300,00 €

6.250,00 €

1.000,00 €

273,00 €

1.000,00 €

420,00 €

Finalidade
 
No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

Funcionamento dos Grupos de Bombeiros Permanentes 

Comparticipação com os seguros das viaturas de emergência

Funcionamento dos Grupos de Bombeiros Permanentes 

Comparticipação com os seguros das viaturas de emergência

Comparticipação às instituições parceiras do 50+ - Programa de exercício

Funcionamento dos Grupos de Bombeiros Permanentes 

Comparticipação com os seguros das viaturas de emergência

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

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

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

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

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

Desenvolvimento das atividades do projeto “Março a Partir”

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

Desenvolvimento da atividade do Programa Municipal do Teatro

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

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

Atividades teatrais

Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo (2)

Programa Municipal “Viver Melhor, Viver com Autonomia”

Aquisição de novos equipamentos para o Espaço de Jogo e Recreio

Programa Municipal “Viver Melhor, Viver com Autonomia”

Programa Municipal “Viver Melhor, Viver com Autonomia”

Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo (2)

Comparticipação às instituições parceiras do 50+ - Programa de exercício

Desenvolvimento cultural no Concelho de Palmela

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

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

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

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

 



Designação
 

ENA - Agência de Energia e Ambiente da 
Arrábida

Escola Secundária com 3.º ciclo de Pinhal Novo

Escola Secundária com 3.º ciclo de Pinhal Novo

Escola Secundária de Palmela

Federação Portuguesa Orientação

Associação das Festas Populares de Pinhal Novo 
– Desenvolvimento Cultural e Local

FIAR - Associação Popular

FIAR - Associação Popular

Grupo Coral Ausentes do Alentejo

Grupo de Teatro Amador Ensaiarte

Grupo Desportivo Académicos de Agualva de Cima

Grupo Desportivo da Volta da Pedra

Grupo Desportivo da Volta da Pedra

Grupo Desportivo da Volta da Pedra

Grupo Desportivo e Recreativo Águias de Aroeira

Grupo Desportivo Lagoa da Palha

Grupo Desportivo Valdera

Grupo Folclórico Danças e Cânticos dos Olhos 
de Água

Motoclube de Palmela

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

Palmelense Futebol Clube

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

PIA - Projectos de Intervenção Artística CRL

PIA - Projectos de Intervenção Artística CRL

PIA - Projectos de Intervenção Artística CRL

Quintajense Futebol Clube

Quintajense Futebol Clube

Rancho Folclórico Fazendeiros de Lagameças

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

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

Rancho Folclórico Cultural Danças e Cantares da 
Região do Forninho

Rancho Folclórico Cultural Danças e Cantares da 
Região do Forninho

Finalidade
 
Produção e consumo de energia, utilização de recursos e melhoria do 
desempenho ambiental e energético do concelho (3)

Realização dos Jogos Desportivos Escolares

Desenvolvimento Desportivo no Concelho de Palmela (3)

Realização dos Jogos Desportivos Escolares

Comparticipação das despesas realizadas com a cobertura televisiva do 1.º 
Meeting de Palmela 2016

Realização das Festas Populares do Pinhal Novo 2016

Desenvolvimento do trabalho realizado pelo Grupo de Teatro “Avózinhas”

Organização do Festival Internacional de Artes de Rua em Palmela

Atividades teatrais

Desenvolvimento da atividade do Programa Municipal do Teatro

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

Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo – atividade (2)

Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo - realização de obras de 
conservação (2)

Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo - realização de obras de 
conservação (2)

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo – atividade (2)

Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo – atividade (2)

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

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

Gestão dos equipamentos desportivos entre a Câmara Municipal de Palmela e 
a Palmela Desporto - ano 2016 (4)

Realização de obras de colocação de relvado sintético

Promoção da Dança no Concelho de Palmela

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

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

Desenvolvimento cultural no Concelho de Palmela

Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo – atividade (2)

Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo - realização de obras de 
conservação (2)

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

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

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

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

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

Montante  pago no 
1.º semestre 2016 

39.066,60 €

500,00 €

1.250,00 €

500,00 €

600,00 €

34.200,00 €

500,00 €

10.000,00 €

1.500,00 €

1.000,00 €

500,00 €

500,00 €

1.137,50 €

1.328,50 €

1.000,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

1.000,00 €

300.000,00 €

60.000,00 €

5.750,00 €

684,00 €

880,50 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.250,00 €

600,00 €

1.000,00 €

600,00 €

500,00 €

600,00 €

 



Designação
 
Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo

Rancho Folclórico da Casa do Povo de Pinhal Novo

Rancho Folclórico de Fernando Pó

Rancho Folclórico de Poceirão

Rancho Folclórico Regional da Palhota e Venda 
do Alcaide

Santa Casa da Misericórdia de Palmela

SFUA - Sociedade Filarmónica União Agrícola

SFUA - Sociedade Filarmónica União Agrícola

SFUA - Sociedade Filarmónica União Agrícola

Sociedade de Recreio e Instrução 1.º de Maio - 
Asseiceira

Sociedade de Recreio e Instrução 1.º de Maio - 
Asseiceira

Sociedade Filarmónica Humanitária

Sociedade Filarmónica Humanitária

Sociedade Filarmónica Humanitária

Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”

Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros”

Sociedade de Instrução Musical

Sociedade de Instrução Musical

Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do 
Bairro Alentejano

Sociedade Recreativa e Instrutiva 1.º de Janeiro, 
Lagoa do Calvo

Sociedade de Recreio e Desporto da Lagoinha

TELA - Teatro Estranhamente Louco e Absurdo

União Desportiva da Palhota

União Social Sol Crescente da Marateca

Montante  pago no 
1.º semestre 2016

 
1.500,00 €

600,00 €

500,00 €

600,00 €

500,00 €

775,20 €

2.000,00 €

138,00 €

750,00 €

350,00 €

680,00 €

1.500,00 €

576,00 €

5.000,00 €

1.500,00 €

295,00 €

1.000,00 €

751,00 €

300,00 €

300,00 €

600,00 €

1.000,00 €

1.695,50 €

775,20 €

Finalidade
 
No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

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

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

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

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

Programa Municipal “Viver Melhor, Viver com Autonomia”

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

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

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

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

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

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

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

Promoção do Festival Internacional de Saxofone de Palmela

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

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

No âmbito do Regulamento Municipal do Apoio ao Associativismo - atividade

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

Comparticipação às instituições parceiras do 50+ - Programa de exercício

Comparticipação às instituições parceiras do 50+ - Programa de exercício

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

Desenvolvimento da atividade do Programa Municipal do Teatro

Contrato-Programa de desenvolvimento desportivo - realização de obras de 
conservação (2)

Programa Municipal “Viver Melhor, Viver com Autonomia”

Fundamento legal:

Alínea u), do n.º 1, do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

À exceção de

(1) Alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

(2) Alínea f), do n.º 2, do artigo 23.º, da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, artigos 6.º, 46.º e 47.º, todos 
da Lei n.º 5/2007, 16 de janeiro, bem como o DL n.º 273/2009, de 1 de outubro

(3) Alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro

(4) N.º 5 do artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, e alínea ccc), do n.º 1 do art.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro


