
 

16
0

Palmela,
Território Educador!

distribuição gratuita
setembro'19

Unidade de Saúde Familiar de Pinhal Novo Sul concluída #pág. 7

Palmela é obra! Candidaturas a fundos comunitários #pág. 6 



FICHA TÉCNICA
Boletim Municipal nº 160
Propriedade e Edição: Câmara Municipal de Palmela
Periodicidade: Bimestral
Direção: Presidente da Câmara
Coordenação: Divisão de Comunicação, Turismo e Economia Local
Impressão: A Persistente  |  Tiragem: 15.000 exemplares
Código de Edição: 555/2019  |  Série: III
Depósito Legal: 36098/90  |  ISSN 0876-7363
Distribuição gratuita  |  www.cm-palmela.pt

* Este Boletim adotou o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa

O Presidente da Câmara

PAÇOS DO CONCELHO   |   212 336 600

editorial

Dias úteis: 08h30 às 16h30 | ATENDIMENTOS (mediante marcação prévia)

Presidente ÁLVARO MANUEL BALSEIRO AMARO  
Coordenação Geral | Cooperação Internacional | Planeamento e Desenvolvimento Estratégico 
Proteção Civil e Segurança | Participação e Ação Local | Igualdade de Género | Projetos e Obras 
Públicas | Informação e Comunicação
Tel. 212 336 650

Vice-Presidente ADILO OLIVEIRA COSTA 
Educação | Ação Social e Saúde | Habitação Social | Recursos Humanos | Gestão e Qualifica-
ção | Saúde Ocupacional | Sistemas de Informação e Modernização Administrativa | Logística, 
Transportes e Conservação | Rede Viária
Atendimento sexta-feira | manhã  | Tel. 212 336 606

Vereadora FERNANDA PÉSINHO 
Gestão e Planeamento Urbanístico | Ambiente | Autoridade Veterinária e Bem-estar Animal
Habitação – Reabilitação Urbana | Águas e Resíduos Sólidos Urbanos | Centro Histórico | 
Gestão do Espaço Público
Atendimento sexta-feira | manhã | Tel. 212 336 600

Vereador LUÍS MIGUEL CALHA 
Administração, Finanças e Serviços Jurídicos | Desenvolvimento Económico | Turismo | 
Cultura | Desporto | Juventude | Bibliotecas | Atendimento | Mercados e Feiras | Defesa do 
Consumidor | Metrologia
Atendimento sexta-feira | manhã  | Tel. 212 336 600  

Vereador PEDRO GONÇALO DA PONTE MARQUES TALEÇO  
Iluminação Pública e Eficiência Energética | Cemitérios | Toponímia | Limpeza Urbana e 
Manutenção de Parques e Jardins | Fiscalização Municipal   
Atendimento sexta-feira | todo o dia | Tel. 212 330 135 

Vereador RAUL CRISTÓVÃO  (sem pelouros)
Atendimento uinta-feira | 15h00 às 17h00 | Tel. 212 330 135 

Vereadora MARA REBELO   (sem pelouros)
Atendimento segunda-feira | 18h00 às 19h00 | Tel. 212 330 135 T

Vereador PAULO RIBEIRO (sem pelouros) 
Atendimento quarta-feira | 10h00 às 12h00 | Tel. 212 330 135 

Vereador JOSÉ CALADO (sem pelouros) 
Atendimento terça-feira | manhã | Tel. 964 234 845 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
atendimento pelos técnicos mediante marcação prévia 
terça-feira |  09h00 às 15h00 | Tel. 212 336 660 

ECOPONTOS CHEIOS | Tel. 800 205 674 (n.º grátis - Amarsul)

PIQUETE DAS ÁGUAS | Tel. 212 336 679  
08h30 às 22h30 |  Comunicação de anomalias 24 horas  

ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Tel. 800 506 506 (n.º grátis) www.edpdistribuicao.pt

ATENDIMENTO MUNICIPAL
Palmela | Dias úteis: 08h30-15h30
Quinta do Anjo | Dias úteis: 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h00
Pinhal Novo | Dias úteis: 09h00-16h00
Centro de Contacto | 212 336 666 
Dias úteis: 08h30 às 15h30 | atendimento@cm-palmela.pt

LOJA MÓVEL DO CIDADÃO 
Horários e serviços disponíveis em www.cm-palmela.pt

SERVIÇOS ON-LINE
atendimento@cm-palmela.pt | www.cm-palmela.pt
Para receber o boletim municipal e outras publicações municipais, contacte-nos:
comunicacao@cm-palmela.pt

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

A abertura de um novo ano letivo é um momento com forte impacto na vida 
das famílias e da comunidade e transporta consigo sonhos, expetativas e 
responsabilidades, ou não fosse a Educação pilar fundamental na constru-
ção do futuro. Um futuro que deve nascer pelas mãos de cidadãs e cidadãos 
com capacidade de intervenção cívica, imbuídos de uma visão holística, 
indispensável para a construção da Paz e o Desenvolvimento Sustentável. 

Palmela, Território Educador, tem em curso o Plano Inovador de Combate ao 
Insucesso Escolar “Eu Conquisto o Meu Sucesso” que está a proporcionar 
um conjunto de experiências e ferramentas determinantes para um novo 
olhar sobre a Escola e a sua relação com a comunidade e o mundo. 

No parque escolar, o investimento municipal traduz-se num trabalho contí-
nuo de conservação e resposta aos novos desafios, que tem resultado em 
equipamentos de qualidade acima da média nacional. A aposta em medidas 
de apoio às famílias continua a crescer, mantendo a tradição de ir além 
das competências, por exemplo, nos transportes escolares, na distribuição 
diária de fruta na educação pré-escolar ou na oferta das fichas de trabalho 
ao 1.º ciclo, em complemento aos manuais escolares gratuitos.

Com o período de candidaturas a Bolsas de Estudo a decorrer, o novo ano 
letivo fica marcado, ainda, pela panóplia de projetos educativos que cons-
tituem uma oferta riquíssima e que iremos apresentar na Receção à Comu-
nidade Educativa.

O verão terminou mas o ritmo não irá abrandar e, até ao final do ano, o nosso 
calendário está recheado com iniciativas que contribuem para projetar va-
lores e referências históricas e patrimoniais – caso da Feira Medieval, das 
comemorações do Dia Mundial da Música, do Fórum Turismo ou do Concurso 
de Doçaria, entre muitas outras.

Um pouco por todo o Concelho, o Município continua a concretizar um ele-
vado investimento em infraestruturas e equipamentos. São várias as ações 
de pavimentação e qualificação do espaço público concluídas ou em con-
clusão e um pacote de novas obras acaba de ser adjudicado, com destaque 
para a Recuperação do Salão Nobre e Paços do Concelho. Sempre com o 
objetivo de qualificar o território, agarrar os desafios da competitividade 
territorial, preparar o futuro com respostas ambientais sólidas e estrutura-
das e servir, cada vez melhor, as nossas populações. 
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Defesa da Floresta
Contra Incêndios
Revisão do Plano
Intermunicipal em consulta
Até 26 de setembro, está em consulta pública a 1.ª 
revisão do Plano Intermunicipal de Defesa da Flo-
resta Contra Incêndios de Palmela, Setúbal e Se-
simbra (2016-2020). A proposta de revisão deste 
plano, importante instrumento de trabalho para a 
identificação de riscos e cenários e a correta arti-
culação entre as diversas entidades, já recebeu o 
parecer prévio favorável das Comissões Municipais 
de Defesa da Floresta dos três municípios e o pare-
cer vinculativo positivo do Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas. Os documentos estão 
disponíveis para consulta no Balcão de Atendimento 
de Palmela ou em www.cm-palmela.pt.

Estão concluídas todas as ações aprovadas pela 
Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios, nomeadamente, a intervenção em 17 tro-
ços, num total de 68 quilómetros, com execução de 
limpeza de bermas e caminhos florestais na área do 
Parque Natural da Arrábida. 

No que respeita às faixas de gestão de combustível, 
entre janeiro e agosto deste ano, foram instaura-
dos 116 processos, elaborados 54 autos de notícia 

e expedidas 212 notificações relativas a áreas ou 
terrenos onde não se verificou a limpeza pelos/as 
proprietários/as, exigida por Lei. Em terrenos públi-
cos ou em privados (substituição dos/as proprietá-
rios/as), localizados em áreas rurais/florestais ou 
em perímetro urbano, o Município limpou e desma-
tou um total de 648.687 m2. Entre maio e agosto, 
a desmatação de bermas em estradas e caminhos 
municipais ultrapassou os 250 quilómetros.

Entretanto, o Município de Palmela continua a apoiar 
a rendição de bombeiros/as em combate noutras 
zonas do país, através da cedência de autocarro 
e motorista. No dia 24 de julho, foi prestado este 
apoio à rendição de operacionais dos/as bombeiros/
as do distrito de Setúbal, empenhados no combate 
ao incêndio florestal que lavrou nos concelhos de 
Vila de Rei e Mação. 

Valores recorde
na limpeza de terrenos e caminhos

Bombeiros com
apoio para
investimento
As três Associações de Bombeiros do Conce-
lho – Águas de Moura, Palmela e Pinhal Novo 
– foram apoiadas pelo Município com 30 mil 
euros cada, verba destinada a comparticipar 
investimento diverso, desde aquisição de equi-
pamento de proteção individual, aquisição e 
reparação de veículos, remodelação das áreas 
de suporte operacional, entre outros.

Este valor vem somar-se aos 130.284 euros 
já atribuídos a cada Associação, no valor glo-
bal de 390.852 euros, no âmbito do Protocolo 
de Colaboração em vigor para comparticipação 
financeira do funcionamento dos Grupos de 

Bombeiros Permanentes, bem como ao apoio 
de 2.000 euros que cada uma recebeu para 
formação.
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A mais jovem freguesia do Concelho de Palmela 
encerrou, entre 17 e 21 de junho, o ciclo das Se-
manas das Freguesias 2019. O programa con-
tou com um conjunto de reuniões com diversas 
entidades, do tecido económico ao movimento 
associativo, passando pela comunidade educa-
tiva e pela rede solidária, e foi desenvolvido em 
parceria com a Junta de Freguesia, com quem o 
Município teve oportunidade de abordar temas 
de gestão corrente e de fazer um ponto de si-
tuação sobre projetos e obras. As estradas e 
aceiros de Poceirão estiveram em destaque e 
foram alvo de uma visita, no terreno, para ver 
obras recentes, estudar soluções e definir prio-
ridades:

• Rua João Pedro Monteiro, Lagameças | 
compromisso de mandato que está previs-
to nas Grandes Opções do Plano para 2021. 
Trata-se de uma via com cerca de 1.100 
metros de extensão, que é muito utilizada 
como ligação entre a EM-533 e a Estrada 
dos Espanhóis; 

• Rua dos Leandros | depois de pavimentada 
recentemente, já foi reparada duas vezes, 
devido ao forte tráfego de camiões;

• Rua dos Baguiços | está nas GOP e prevê-
-se avançar em duas fases, sendo a primei-
ra até à Rua Joaquim da Silva;

• Rua do Henrique “Rica Ideia” | equaciona-se 
fazer o troço que servirá mais moradores;

• Rua João Loureiro | inicialmente prevista 
para 2021, será antecipada para o próximo 
ano;

• Rua da Minissaia | a repavimentar e com-
pletar até à entrada da EM-533, previsivel-
mente, em 2021;

• E.M. 533 | está prevista a repavimentação 
de um novo troço, ainda em 2019;

• Rua Constantino Loureiro | a mais votada 
no “Eu Participo!” 2018, já tem um troço 
pavimentado, aguardando a 2.ª fase, já ad-
judicada. Trata-se de um troço relativamen-
te curto, mas o facto de estar adjacente a 
uma linha de água primária cria complexi-
dade acrescida e obedeceu a licenciamen-
to pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

Dinâmica associativa
continua a crescer
O trabalho de proximidade com o associativismo 
da freguesia foi uma prioridade para o Município, 
que visitou instalações e reuniu com órgãos di-
rigentes para conhecer projetos e aspirações. 

O Grupo Desportivo das Lagameças tem feito 
um trabalho notável para fazer vingar a sua 
oferta desportiva e tem contado com o apoio 
do Município, primeiro na opção incontornável 
pela instalação de piso sintético. O Município 
vai, também, priorizar a pavimentação dos cer-
ca de 200 metros que constituem o caminho de 
acesso ao campo, bastante utilizado pelo públi-
co e pelas cinco equipas – benjamins, infantis, 
iniciados, juvenis e seniores. 

A AJOC, Associação de Jovens Os Caramelos 
é recente mas tem um trabalho muito interes-
sante de promoção desportiva, com crianças e 
jovens. O Município comunicou as diligências já 
efetuadas com a Escola José Saramago para 
que, quando se iniciarem as obras de requalifi-
cação do Polidesportivo, as atividades possam 
ser transferidas para a escola.

Em reunião com o Rancho Folclórico Cultural 
Danças e Cantares da Região do Forninho (cuja 
direção assume também a gestão do Forninho 
Futebol Clube), foi possível conhecer a situação 
atual. Esta direção está a reerguer a dinâmica e 
a investir na reabilitação das instalações. 

Houve tempo, ainda, para reunir com a Associa-
ção da Feira Comercial e Agrícola do Poceirão, 
no âmbito da preparação daquela que foi a 30.ª 
edição do maior certame agrícola da região.

Empresas
defendem produtos locais
Dar a conhecer novos projetos e pessoas em-
preendedoras, que acrescentam valor ao territó-
rio, é mais um dos objetivos das Semanas das 
Freguesias. Na Lagoa do Calvo, foi visitada a 
Mercearia Típica Caramela “Caramelos com Tra-
dição”. Já na Quinta da Invejosa, foi possível co-
nhecer o novo rosto da Adega Filipe Palhoça, que 
continua a apostar na qualificação da sua oferta 
e nas condições de acolhimento do público. 

Participar
vale mesmo a pena
Participar vale cada vez mais a pena e no final 
das Semanas das Freguesias 2019, o Municí-
pio confirmou que a estratégia de participação 
cidadã “Eu Participo!” já faz parte da forma de 
estar e de viver em comunidade de muitas e 
muitos munícipes em todo o concelho. Na ter-
ceira semana de setembro, o Município fará um 
novo périplo, com um dia para cada freguesia, 
naquela que será uma novidade num processo 
com muitos anos, que continua a reinventar-se 
para prestar um serviço público cada vez mais 
qualificado.

município

Poceirão encerrou Semanas das Freguesias 2019

Centro Social das Lagameças
O Centro Social das Lagameças garante 
um conjunto de respostas sociais muito 
importantes para a freguesia. A entrega de 
um computador à instituição, no âmbito do 
programa “Mecenas de Palmela”, foi pretex-
to para a visita, que permitiu verificar as 
recentes obras de requalificação do Espaço 
de Jogo e Recreio, apoiadas pelo Município, 
e conhecer a situação desta IPSS, que con-
firma, uma vez mais, a necessidade de um 
novo programa “PARES”, com soluções para 
a necessária reabilitação e ampliação de 
instalações da rede solidária.  
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Associações de Moradores
qualificam
o território
A Associação de Moradores e Proprietários do 
Bairro da Cascalheira, em Pinhal Novo, acolheu, 
a 6 de julho, o 2.º Encontro das Associações de 
Moradores do Concelho de Palmela, momento 
privilegiado de partilha de experiências. A inicia-
tiva contou com a participação de 12 associa-
ções e reuniu, também, técnicos e eleitos do 

Município e das Juntas de Freguesia. Parceiras 
imprescindíveis no esclarecimento e mobiliza-
ção das populações para a democracia direta e 
na interlocução com as entidades, as associa-
ções de moradores assumem, cada vez mais, 
ação concreta sobre o território, por via da 
partilha de responsabilidades em áreas como 
o espaço público e equipamentos. No encon-
tro, fez-se o balanço das parcerias em vigor e 
do projeto “(A)Gente do Bairro” e foram debati-
das expetativas e desafios, perspetivando-se o 
aprofundamento do relacionamento e do traba-
lho em rede.

Entre 16 e 20 de setembro, o Município de Palmela cumpriu a segunda 
fase do ciclo de trabalho “Eu Participo!” 2019, através da realização de 
um conjunto de reuniões com a população em cada uma das freguesias.   

Até 1 de outubro preencha o inquérito e escolha as obras prioritárias 
na sua freguesia.
As propostas para votação encontram-se em www.cm-palmela.pt

Energia “verde” 
cresce no Concelho
Palmela continua a reforçar o seu posiciona-
mento enquanto território produtor de “energia 
verde” e depois da Azimuthbenefit ter escolhido 
a freguesia de Quinta do Anjo para a instalação 
de uma central fotovoltaica, em junho, foi a vez 
das empresas Edgefrontier e Smartenergy re-
ceberem, por parte do Município, a Declaração 
de Reconhecimento de Interesse Económico e 

Social para instalação de três centrais fotovol-
taicas na freguesia de Poceirão. 

O aumento da produção de energia sustentável 
em Palmela – que continua a registar interesse 
por parte de outras empresas -  contribui para 
a redução das emissões de gases com efeitos 
de estufa previstas quer no Plano Nacional de 
Energia e Clima (PNEC 2030), quer no Plano de 
Ação para a Energia Sustentável de Palmela. No 
total, as seis centrais aprovadas ou já em fun-
cionamento no Concelho, terão um contributo 

global superior a 20% na redução de emissões 
de dióxido de carbono, face às emissões totais 
registadas em 2008. 

Estes investimentos permitem, também, o 
aproveitamento de terrenos sem aptidão agrí-
cola e constituem uma excelente oportunidade 
de desenvolvimento ambiental e económico do 
concelho, com criação de postos de trabalho di-
retos e indiretos.  

ESCOLHA AS PRIORIDADES PARA A SUA FREGUESIA
PREENCHA E ENTREGUE O SEU INQUÉRITO:
• Nos postos de atendimentos municipais
• Na sua Junta de Freguesia ou delegação
• Através do site www.cm-palmela.pt

PALMELA  
PROPOSTA DESCRIÇÃO  

A
Pavimentação da rua Fernando

                     Lopes Graça - Lagoinha

B Pavimentação do prolongamento da rua 
                     Joaquim Maria Afonso – Lau – até EN10

C Pavimentação da rua Jaime Lopes Baião
                     Venda do Alcaide

D
Pavimentação da rua/estrada
Humberto Delgado

E
Regularização da Ribeira da Salgueirinha

                     (troço da rua do Aviário)

F
Asfaltamento da rua José Luís

                     da Silva Camolas

PINHAL NOVO                           
PROPOSTA DESCRIÇÃO 

A Asfaltamento da rua 1º de Maio
                     Terrim/ Quinta do Sobral 

    
B

    Estação elevatória esgotos (ARD)
                     loteamento Falcão de Carvalho
                     rua dos Farias

C 
Substituição de pavimento no
Polidesportivo do Bairro da Cascalheira

    D          Asfaltamento do Aceiro do Miranda

    E     Pavimentação da rua 10 de Junho
                     Venda do Alcaide

F              Parque Infantil 
na rua Maria Eduarda Ferreira

A  

B

C

    D

    E

QUINTA DO ANJO                           
PROPOSTA DESCRIÇÃO 

Pavimentação da 2ª fase da rua 
de Brejos Carreteiros até CM 1029

Asfaltamento da rua António Henrique
                       de Matos - Cabanas

Estudo da rede de esgotos/ARD
                        no Bairro José Valente

Pavimentação da rua Manuel
                     Carvalho Domécio

Balneários e bancadas 
no Polidesportivo do Bairro Alentejano

MARATECA                           
PROPOSTA DESCRIÇÃO 

A Rede de Esgotos em Cajados

B Pavimentação da rua 1º de maio

C 
Pavimentação da rua Pedro Azenha

                     dos Santos (1ª fase) – Bairro Margaça

D
 Dinamização da Biblioteca 

de Águas de Moura

POCEIRÃO                           
PROPOSTA DESCRIÇÃO 

A Asfaltamento da rua João Pedro Monteiro
                     Lagameças

B Asfaltamento da rua Henrique Rica Ideia
                     troço 1 - Forninho

C Asfaltamento da rua do Campo da Bola
                     Lagameças

D Asfaltamento da rua Ezequiel Marques
                     Forninho

2.ª fase “Eu Participo!” Escolha a obra para a sua freguesia
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Palmela é obra

DESIGNAÇÃO DA OPERAÇÃO INVESTIMENTO GLOBAL 
COFINANCIAMENTO

(% /€)
OBSERVAÇÕES

Regularização da Ribeira da Salgueirinha
Troço do Pinhal Novo 

2. 916. 552, 80 85% 2. 479. 069,88 Obra em curso

Intervenção de natureza estrutural para evitar derrocadas
nas Encostas do castelo de Palmela

2. 901. 103, 80 85% 2. 465. 938, 23 Obra em curso

ALMENARA Palmela 317. 968, 05 50% 158. 984, 03 Concluída

Ampliação e Requalificação da EB Aires  427. 821, 47 50% 213. 910, 74 Concluída

Ampliação e Requalificação da EB Águas de Moura 1 646. 053, 99 42% 271. 342, 68 Concluída

Ampliação e Requalificação da  EB  António  Matos  Fortuna 880. 162, 31 50% 440. 081, 16 Concluída

Ampliação e Requalificação da EB de Cabanas 430. 421, 30 44% 189. 385, 37 A concluir até final de 2019

PRARRÁBIDA - Espaços de lazer e bem-estar 51. 012, 64 50% 25. 506, 32 Concluída

PRARRÁBIDA - Valorização de sítios arqueológicos
(Grutas da Quinta do Anjo e Alto da Queimada)

79. 962, 48 50% 39. 981, 24 Concluída

M3. Ligação intermodal Pinhal Novo Sul 170. 750, 71 50% 85. 375, 36 Concluída

Unidade de Saúde Familiar (USF) de Pinhal Novo 1. 284. 643, 32 50% 642. 321, 66 Concluída

R7. Requalificação da Rua Serpa Pinto 223. 567, 15 50% 111. 783, 58 Concluída

C7. Requalificação do edifício sede da ACR de Fernando Pó  178. 668, 38 50% 89. 334, 19 Concluída

R5. Requalificação do Salão Nobre dos Paços do Concelho  457. 443, 67 31% 141. 807, 54 Em fase de adjudicação de obra

M1. CICLOP7 - Rede Clicável da Península de Setúbal
 Concelho de Palmela (Pinhal Novo - 2.ª fase) 

305. 377, 26 50% 152. 688, 63 Concluída

M2. HUB10 - Plataforma Humanizada de Conexão Territorial
Concelho de Palmela (1ª fase – Troço Norte da Estrada dos 4 Castelos) 

533. 313, 57 50% 266. 656, 79 A concluir até final de 2019

PRARRÁBIDA – Janela da Arrábida  Palmela 620. 000, 00 50% 310. 000, 00 A concluir até final de 2020

R6. Requalificação do antigo  edifício da GNR
(Reservas Arqueológicas Municipais)

219. 987, 50 50% 109. 993, 75 A concluir até final de 2020

PRARRÁBIDA – CAFA – Castelo de Palmela 322. 055, 29 50% 161. 027, 65 A concluir até final de 2020

C4. Requalificação da Baixa e zona comercial
de Águas de Moura e ligação EN5

112. 000, 00 50% 56. 000, 00 Concluída

R3. Requalificação do antigo edifício PAL 289. 288, 30 50% 144. 644, 15 A concluir até final de 2020

M1. CICLOP7 - Rede ciclável da Península de Setúbal
Concelho de Palmela (Troço Quinta  do Anjo) 

374. 887, 22 50% 187. 443, 61 Concluída

Wi-Fi no Centro Histórico de Palmela - TP (Valorizar) 32. 041, 96 90% 28. 837, 76 Concluída

C2. Requalificação do antigo Polidesportivo de Poceirão 569. 306, 12 50% 284. 653, 06 Em fase de obra

Mercados de produtores locais do Concelho de Palmela 193. 823, 59 50% 96. 911, 80 Em curso

Eu Conquisto o Meu Sucesso
Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar de Palmela

799. 188, 99 50% 399. 594, 50 Em curso

Atualmente, o Município de Palmela tem 31 candidaturas submetidas vá-
rios programas do Portugal 2020, Ministério do Ambiente, Turismo de Por-
tugal e União europeia, perfazendo investimento global de 16.866.260,73 
e ao qual corresponde uma taxa de cofinanciamento de 62%. 

Com estes valores e só no quadro do PORlisboa2020 até final do segundo 
trimestre de 2019, Palmela é na AML, o terceiro município em termos de 
candidaturas apresentadas e aprovadas e o nono em termos de investi-
mento cofinanciado.

Candidaturas submetidas
entre janeiro de 2014 e agosto de 2019

Candidaturas a fundos comunitários
Palmela em 3º lugar em termos de candidaturas aprovadas na AML
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Iluminação pública (concelho de Palmela) 759. 691, 84 50% 379. 845, 92 Em curso.

PRIA - Percursos em Rede para a Inclusão Ativa 384. 011, 88 50% 192. 005, 94 Em curso

WIFI4EU 15. 000, 00 100% 15. 000, 00 Em curso

C3. Requalificação do Centro Comunitário de Águas de Moura 500. 000, 00 50% 250. 000, 00 Em fase de obra

Gestão e controlo de perdas de água no concelho de Palmela 623. 212, 67 40% 249. 285, 07 Aguarda aprovação

Unidade de Saúde 
Familiar de
Pinhal Novo Sul 
concluída
Está terminada a construção do edifício que 
irá albergar a tão aguardada Unidade de Saúde 
Familiar de Pinhal Novo Sul, localizada na Rua 
Manuel Veríssimo da Silva.

Com entrada em funcionamento prevista para 
outubro, esta unidade está dimensionada para 

cerca de 15.200 utentes e integra 12 gabine-
tes de consulta, três de enfermagem e duas 
salas de tratamento, entre outras valências. 
O equipamento é da responsabilidade da Ad-
ministração Central e o Município de Palmela 
promoveu a sua construção, no âmbito de um 
Contrato-Programa celebrado com o Ministério 
da Saúde/Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, em maio de 2016. O Mu-
nicípio cedeu o terreno, pagou o projeto e os 
espaços exteriores e apresentou a candidatu-
ra para cofinanciamento do projeto e obra de 
construção, no âmbito do Portugal 2020.

Até final do quadro comunitário (2020), o município está a elaborar 
um conjunto de candidaturas com um investimento global de cerca de 
7.000.000€, e uma taxa de cofinanciamento de 50%, onde se destacam, 
entre outras, a requalificação das Piscinas municipais de Palmela e do Pi-
nhal Novo, em termos de eficiência energética; a requalificação do Monte 

Francisquinho, em Pinhal Novo; a 2ª Fase do HUB 10 (Estrada dos 4 caste-
los); requalificação do espaço envolvente e Jardim José Maria dos Santos, 
junto à Estação do caminho-de-ferro do Pinhal Novo; arranjos exteriores e 
pavimentação de Fernando Pó, arranjos exteriores por detrás do fontanário 
e requalificação da capela de S.João, em Palmela.

Está em curso a empreitada de Regularização 
da Ribeira da Salgueirinha. Os trabalhos no ter-
reno tiveram início no dia 9 de setembro, com 
demolição de gabiões e colchões Reno, num 
troço compreendido entre a Rua de Barcarrota 
e Rua 1.º de Janeiro, em Pinhal Novo.
Prevenir inundações na Vila de Pinhal Novo e 
na respetiva bacia hidrográfica, repor as condi-
ções naturais de drenagem pluvial e potenciar 
a requalificação da paisagem são os três prin-
cipais objetivos desta empreitada, cuja inter-
venção abrange uma extensão de 5km, entre o 
Vale do Alecrim e a Barragem da Brejoeira.

Além da regularização do leito, limpeza e deso-
bstrução, a empreitada inclui a regularização 
de onze atravessamentos hidráulicos. Esta é 
uma grande obra de hidráulica e de melhoria 
ambiental, que inclui medidas mitigadoras dos 
efeitos das alterações climáticas.
A empreitada tem o valor de mais de 2,5 mi-
lhões de euros e os trabalhos são compartici-
pados em 85% pelo Fundo Ambiental (Agência 
Portuguesa do Ambiente). O remanescente é 
assumido pelo Município de Palmela, que assu-
miu também a responsabilidade do desenvolvi-
mento do processo.

Regularização da Ribeira da Salgueirinha já começou!

Concursos e adjudicações mais recentes

Lagoa da Palha: empreitada de drenagem e elevação de águas residuais 
e domésticas - Em concurso / Investimento de 513. 417,30€

Polidesportivo de Poceirão: empreitada de requalificação em 
contratação. Um investimento de cerca de 537. 617, 62€

Paços do Concelho: recuperação do Salão Nobre.
Adjudicada por cerca de 725.000€.
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Requalificação 
do Polidesportivo 
1.º de Maio, em 
Pinhal Novo. 

9

6 Continuam os traba-
lhos de requalificação, 
em Vila Amélia – 
HUB10 Plataforma 
Humanizada de 
Conexão Territorial. 
Projeto para a 2.ª fase 
já adjudicado.

Pavimentação do Aceiro do Marco-
lino, em Pinhal Novo, em conclusão. 1

Remodelação da Praceta 
João Coelho Possante, 
no Pinhal Novo – espaço 
qualificado!

Pavimentação da Rua 
Maria Helena Cardoso, em 
Palmela. 

Ciclovia de Quinta do Anjo 
em curso 2

Retomada a empreitada 
de remodelação do Jardim 
José Maria dos Santos, em 
Pinhal Novo. 

7 8
Em curso a pavimentação 
das ruas dos Lusíadas, das 
Flores e Luís de Camões, 
na Lagoinha. 

3

4
Concluída reabilitação de troço 
da Circular Sul da Autoeuropa. 

5

10Pavimentação da Rua Nova do Vale, 
em Águas de Moura – concluída.
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Semana Europeia 
da Mobilidade
convidou a caminhar
e pedalar
“Caminhar e Pedalar em Segurança” é o tema 
inspirador da Semana Europeia da Mobilidade 
que, de 16 a 22 de setembro, motivou as/os ci-
dadãs/ãos a caminhar e pedalar para benefício 
da sua saúde. Palmela integrou esta iniciativa 
com várias propostas que convidaram à adoção 

de hábitos mais ativos. No dia 21, a bicicleta 
esteve em destaque no workshop “Condução de 
Bicicleta na Cidade” e a 6.ª Pedalada Noturna,  
percorreu as ruas do Centro de Histórico de Pal-
mela e os trilhos do Parque Natural da Arrábida. 
No dia 22 realizou-se a caminhada desportiva 
gratuita “Dia Mundial do Coração – Caminha 
connosco nas Ciclovias de Pinhal Novo” e a 2.ª 
Caminhada Inclusiva, em Quinta do Anjo, numa 
organização da Junta de Freguesia de Quinta do 
Anjo, Associação Inovar Autismo e do Botafogo 
Futebol Clube.

A AMARSUL aumentou a recolha seletiva no 
Concelho de Palmela, com a colocação de 228 
novos contentores para separação de resíduos.

Face aos alertas do Município para o desconten-
tamento da população face ao desenho destes 
novos contentores, a empresa revelou estar a 
testar uma nova configuração de tampas, que 
será implementada progressivamente.

Apesar das dificuldades, o Município considera 
que este aumento poderá ter resultados posi-

tivos nos números de reciclagem e na limpeza 
urbana. A correta deposição de resíduos, como o 
esmagamento das garrafas e garrafões PET ou 
a desmontagem de caixas de cartão, são exem-
plos de ações que, ao serem realizadas pela po-
pulação, podem fazer a diferença. 

Para eventuais questões, contacte a AMAR-
SUL através do e-mail geral@amarsul.pt  ou do 
número gratuito 800 205 674.

Controlo de ervas
sem glifosato
O Município está a utilizar um novo herbicida para o controlo de er-
vas daninhas nos espaços públicos urbanos, como uma alternativa 
ao uso do glifosato. Esta nova solução combina dois produtos - um 
herbicida biodegradável de origem natural e um anti-germinativo - 
para um efeito mais duradouro. Durante a aplicação, há a libertação 
de um odor adocicado intenso, mas temporário e não tóxico.

Até janeiro de 2020, estão em curso, em várias zonas do concelho, cam-
panhas de desinfestação (baratas) e desratização das redes de drenagem 
municipais de águas residuais. O Município adjudicou, este ano, seis cam-
panhas. Além das realizadas em junho, julho, agosto e setembro, estão pre-
vistas mais duas, de 18 a 22 de novembro e de 13 a 17 de janeiro. A par das 
intervenções nas redes públicas, é importante que as/os proprietárias/os 
atuem nas propriedades e espaços privados onde existam pragas urbanas, 
para que se atinjam melhores resultados.

bom ambiente

Recolha seletiva aumenta no Concelho

Campanhas de desinfestação
e desratização a decorrer
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Transportes escolares
Mantém-se a discriminação positiva da distância casa/escola igual ou superior a 
2 km (a legislação define a distância de 3 km)
A rede de transportes escolares abrange 1.884 alunas/os (1.659 em transportes 
públicos e 225 em viaturas municipais), estimando-se uma despesa no valor de 
709.624,00€.

Ação Social Escolar 
Discriminação positiva para alunas/os dos agregados familiares integrados nos 
primeiro e segundo escalões do abono de família. É aplicado um escalão único, 
indexado ao valor do escalão A, e beneficiam dos seguintes apoios:
• Pré-escolar – refeição gratuita para 316 crianças;
• 1.º Ciclo do ensino básico – refeição gratuita e apoio financeiro para mate-

rial escolar e visitas de estudo, no valor proposto ao Conselho Municipal de 
Educação de 40,00 €/aluna/o, para 950 alunas/os.

• Oferta dos cadernos de atividades para todas/os as/os alunas/os do 1.º ci-
clo do ensino básico (previsão: 2.400 alunas/os)

Bolsas de Estudo
Mantém-se a atribuição de Bolsas de Estudo para apoio ao prosseguimento de 
estudos de 30 alunas/os que ingressem ou frequentem estabelecimentos de En-
sino Secundário Público, Cursos de Especialização Tecnológica – CET (formação 
pós-secundária não superior) e Ensino Superior. 

Programa de Alimentação Escolar 
Prevê-se o fornecimento de 2.800 refeições diárias. A despesa global será de 
cerca de 1.132.000,00 € 

Regime da Fruta Escolar 
Mantém-se a distribuição de fruta às/aos alunas/os do 1.º ciclo e às crianças 
da educação pré-escolar. Prevê-se uma despesa global de cerca de 31.000,00 €, 

comparticipada em cerca de 70% pelo IFAP, para os alunos do 1.º ciclo.
No ano letivo que se inicia, o Município alarga a distribuição de peça de fruta a 
todos os dias da semana para as crianças do ensino pré-escolar da rede pública, 
como medida de reforço alimentar que tem um custo de cerca de 12.000,00 €.

Educação pré-escolar 
Mantêm-se as 35 salas de educação pré-escolar, com frequência prevista de 815 
crianças. Em todos os estabelecimentos de ensino, e de acordo com as neces-
sidades apresentadas pelas respetivas famílias, é assegurada a realização de 
atividades de animação e apoio à família, promovido o alargamento dos horários e 
garantido o transporte das crianças do Agrupamento de Escolas José Saramago, 
desde que frequentem o estabelecimento de educação da sua área de residência.
Para o presente ano letivo, o Município mantém o valor da comparticipação fami-
liar com o valor mínimo de 2,75 € e máximo de 55,00 €. Estima-se que a despesa 
global com a educação pré-escolar aumente para cerca de 694.000,00 €.

• Funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino (pré-escolar e 
1.º ciclo do ensino básico) O valor financeiro a atribuir por aluna/o aumenta 
de 8,00€ para 10,00€, num total de 32.150,00€.

• Projeto “Aprender a Nadar”
        1000 alunos/as dos 3º e 4º anos de escolaridade.
        Este ano letivo, alargamento ao 2º ano de escolaridade
•  Outros projetos

- apoio aos projetos de escola, através da implementação do Regulamento 
Municipal de Apoio a Projetos Socioeducativos das escolas da rede pública e 
pré-escolar solidário;
- a organização e dinamização do projeto de Educação pela Arte
  “Fantasiarte”;
- a apresentação do Projeto Educativo Local à comunidade;
- a continuidade do Plano Municipal de Combate ao Insucesso
  Escolar – “Eu Conquisto o Meu Sucesso”.

Palmela, território Educador, inclui na sua política 
local e de desenvolvimento sustentável os Prin-
cípios das Cidades Educadoras, que se consubs-
tanciam na construção de um Projeto Educativo 

Local. No início de mais um ano letivo, o Município 
reafirma a sua aposta estratégica nesta área e 
continua a investir para além das suas compe-
tências, com a convicção de que a Educação é 

o principal caminho para a Paz e a formação de 
cidadãs/ãos preparadas/os para exercer plena-
mente os seus direitos e deveres de Cidadania, 
com vista ao desenvolvimento sustentável.

Mais desenvolvimento, melhor cidadania

Aposta estratégica na Educação
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Em 2019 + de 1.4 M€ em investimento
O Município concluiu recentemente ou tem em desenvolvimento intervenções 
que totalizam cerca de 1.073.000,00.

Estão concluídas:

- a ampliação e requalificação da EB António Matos Fortuna, Quinta do Anjo;
- a requalificação e arranjos dos espaços exteriores da EB Brejos do Assa;
- a substituição de janelas e de estores da EB Palmela n.º2;
- a substituição de janelas e estores no Jardim-de-Infância de Vale da Vila.

Em execução ou em fase de projeto encontram-se:

- a ampliação e requalificação da EB de Cabanas;

“Eu Conquisto o meu Sucesso – Plano Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar de Palmela”, en-
quadrado no Programa Operacional Regional Lisboa 
2020 (PORLisboa2020), tem permitido ao Município 
otimizar a rede de saberes, competências e recursos 
na área da educação em estreita colaboração com 
os Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias 
do concelho de Palmela. 

O conjunto das ações definidas no plano “Eu con-
quisto o meu sucesso” integradas em projetos muni-
cipais já implementados, coloca, desde setembro de 
2017 até agosto de 2020, à disposição dos alunos/
as, das/os docentes e não docentes, pais e encarre-
gadas/os de educação condições, meios e recursos 
facilitadores das aprendizagens, da promoção de es-
tímulos motivacionais para o ensino-aprendizagem, 

da educação não formal, da capacitação de docen-
tes e não docentes e do envolvimento parental. 

Aquelas, comparticipadas em 50% pelo Fundo Social 
Europeu e com investimento da Câmara Municipal de 
Palmela nos restantes 50%, integram a capacitação, 
visitas de estudo, atividades desportivas e na natu-
reza, atividades da área do património, arte e litera-
tura, o projeto Radio-Miúdos e ainda o envolvimento 
parental. Este pretende, com pais e encarregadas/os 
de educação, na escola e na comunidade, conceber 
um modelo de trabalho colaborativo que visa chegar 
às suas dúvidas, anseios e preocupações na educa-
ção das/os filhas/os. 

Enquadrado no Projeto Educativo Local de Palmela, 
este plano reforça o papel do território enquanto 

espaço educador e promove uma abordagem colabo-
rativa que facilita às escolas a integração da comu-
nidade no currículo, potenciando uma multiplicidade 
de oportunidades de aprendizagem, que articulam a 
Arte, o Património, o Desporto, a Literatura e a Pa-
rentalidade, e reforçam os processos educativos e 
formativos das/os alunos/as e consequentemente o 
seu sucesso escolar.

Este plano reforça o investimento municipal na área 
da educação que efetiva as aprendizagens formais e 
não formais, o espaço público e a comunidade local, 
numa lógica sustentável e humanista do desenvolvi-
mento, reforçando a educação, integral, inclusiva e 
de qualidade, ao longo da vida.

“Eu Conquisto o Meu Sucesso!” envolve a comunidade

- a requalificação da EB Zeca Afonso, Pinhal Novo (ampliação de refeitório);

- a colocação de novo equipamento de jogo e recreio na EB Zeca Afonso,  
  Pinhal Novo;

- a substituição de pavimentos e equipamentos de jogo e recreio da EB   
  António Santos Jorge, Pinhal Novo (Pré-escolar e 1.º ciclo).

Realça-se, também, a intervenção das Juntas de Freguesia do Concelho em 
praticamente todas as escolas, com a realização de trabalhos de conservação 
e de limpeza variados. A transferência anual para as Juntas, através dos Acor-
dos de Execução para esta área, foi de 363.211,00 €.

Aposta estratégica na Educação
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Noite de Ópera abre Mês da Música 
Outubro vai ter ainda mais Música em Palmela. O Município e os parceiros 
locais associam-se às comemorações do Dia Mundial da Música (1 de ou-
tubro), convidando a população a assistir a um diversificado programa de 
espetáculos, a decorrer em vários espaços culturais do concelho, ao longo 
de todo o mês. 
Do programa, destaque, logo no dia 1, para a Noite de Ópera, às 21h30, no 
Cineteatro S. João, em Palmela. Cenas de várias óperas vão ser interpretadas 
por alunas/os de música (canto e outros instrumentos), que se juntaram 
neste desafio lançado pela Professora Isabel Biu. O espetáculo (com entra-
da gratuita mediante levantamento de bilhete) conta com a participação do 
Coro Infantil do Conservatório Regional de Palmela e do Coro e Grupo de Sevi-
lhanas da Sociedade Filarmónica Humanitária.

Consulte o programa completo em www.cm-palmela.pt.

Candidatura aceite e a mexer
Depois de ultrapassada a primeira fase, junto da 
Comissão Nacional da UNESCO, e da pré-triagem 
técnica a nível internacional, a candidatura de 
Palmela à Rede das Cidades Criativas da UNES-
CO na área da música concluiu, com êxito, o seu 
processo de inscrição e está, neste momento, 
em processo de avaliação. Os resultados serão 
conhecidos em novembro. Entretanto, o Municí-
pio recebeu dezenas de declarações de apoio de 
autarquias, associações, instituições nacionais e 
internacionais e músicos, que manifestaram a sua 
disponibilidade para colaborar nas atividades. 

Independentemente da entrada, ou não, nesta 
rede mundial, que integra, já, 180 cidades, o Mu-
nicípio dará continuidade ao trabalho iniciado, sob 
o mote “Palmela é Música”, e em parceria com o 
conjunto de associações e agentes culturais lo-
cais, cumprirá o plano de ação definido para os 
próximos quatro anos, que expressa a vocação e 
apetência natural deste território por música. Em 
outubro, os parceiros voltam a reunir-se no Cine-
teatro S. João para avaliar o processo e preparar 
as próximas ações. 

O trabalho de investigação, que envolveu pesqui-
sas documentais, registos fonográficos e a reco-
lha de testemunhos de músicos, dirigentes asso-
ciativos e outras pessoas ligadas a este universo, 
permitiu conhecer ainda melhor este precioso 
legado e ler novas tendências e linhas de futuro.

Toda a informação sobre a candidatura, os proje-
tos de investigação e o plano de ação estão dis-
poníveis para consulta em:

www.palmelaemusica.pt. 

Entre 6 e 8 de setembro, o 3eee - Encontro Europeu 
de Música Eletrónica assumiu-se como um espaço pri-
vilegiado de formação informal e partilha de conheci-
mentos e ideias sobre música eletrónica. Organizado 

pela Passos e Compassos, com o apoio do Município 
de Palmela, o Encontro decorreu na Biblioteca Munici-
pal de Palmela. O programa incluiu também  o “Concer-
to Informal Interativo” e o “Outdoor Expressive”.

em festa

No centro da música eletrónica
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Marionetas encantam
Festival Manobras 
Entre setembro e outubro, o mundo das marionetas volta a estar 
em destaque na agenda cultural de Palmela. Numa organização 
da ArtemRede e do Município, a 3.ª edição do Manobras – Festi-
val Internacional de Marionetas e Formas Animadas apresenta 
espetáculos e oficinas para “miúdos e graúdos”. No dia 21 de 
setembro, às 21h30, no Cineteatro São João, em Palmela, a Com-
panhia da Chanca, Associação Cultural está em cena com “Sítio”. 
A 12 de outubro, às 16h00 e 17h30, no Auditório Municipal de 
Pinhal Novo, há espetáculo e oficina “MINIMU” por Fernando Mo-
ta/A Caravana Passa e, no dia 20, às 16h00, o Manobras segue 
para o Centro Comunitário de Águas de Moura com a oficina “Cru-
zes Cruzeta” para construção de marionetas de fios. No dia 26, 
às 16h00, é a vez do Centro Cultural de Poceirão receber a S.A. 
Marionetas – Teatro & Bonecos com o espetáculo “ETC…”. As 
iniciativas são gratuitas ou têm um valor de entrada de 1€.

O Município de Palmela comemora o Dia Nacional dos Castelos 2019 (7 de 
outubro) com o curso “Fortalezas da Expansão”, dirigido pelo Professor Dou-
tor André Teixeira, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universi-
dade Nova de Lisboa. O curso vai decorrer nos dias 12 e 13 de outubro, sendo 
um dos dias dedicado a sessões teóricas, na Biblioteca Municipal de Palme-
la, e o outro a uma visita orientada a uma fortificação. Mais informações: 212 
336 640, patrimonio.cultural@cm-palmela.pt ou em www.cm-palmela.pt.

A edição deste ano da Feira Medieval de Palmela vai recuar até 
à época da inauguração da Torre de Menagem, no reinado de D. 
Dinis. É já entre os dias 27 a 29 de setembro que o Castelo e o 
Centro Histórico vão ser palco de aventura, cultura e animação, 
com dança aérea, torneios, desfiles, jograis, falcoaria, mercado 
medieval, gastronomia, acampamentos, danças antigas, jogos e 
combates.

Os bilhetes já estão à venda no Posto de Turismo de Palmela, na 
Casa Mãe da Rota de Vinhos e na Biblioteca Municipal de Pinhal 
Novo (entrada para 1 dia: 3€; entrada para os três dias: 6€).

A anteceder a Feira Medieval, o Município promoveu, a 12 e 18 
de setembro, duas ações de formação para a comunidade, com 
os temas “Castelos e Torres de Menagem do tempo de D. Dinis” 
e “Reinar na Idade Média - o exemplo de D. Dinis (1279-1325)”.

A Feira é organizada pelo Município, em parceria com a ALIUS VE-
TUS – Associação Cultural, História e Património e integra tam-
bém as comemorações do Dia Mundial do Turismo e as Jornadas 
Europeias do Património. Saiba tudo em:

www.cm-palmela.pt/pages/1739.

Feira Medieval
viaja até ao reinado
de D. Dinis

“Fortalezas da Expansão” 
assinala Dia dos Castelos
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“Tourism UP”
e “Taste UP”
lançados em Palmela
A Igreja de Santiago, no Castelo de Palmela, foi o 
palco escolhido pelo Turismo de Portugal e pelos 
Territórios Criativos para a apresentação oficial 
de mais uma edição dos programas de acelera-
ção “Tourism UP” e “Taste UP”, que premeiam o 
empreendedorismo no setor turístico e a criação 
de start ups nacionais. Para estimular a partici-
pação de agentes locais nestes dois programas 
que potenciam a criação de redes empreen-
dedoras, a inovação e a experiência turística, 

principalmente nas áreas da gastronomia e vi-
nhos, os promotores estão a realizar oficinas de 
divulgação em vários municípios. O concelho de 
Palmela integra a agenda destes roadshows e 
recebe a oficina “Tourism UP & Taste UP” no dia 
4 de outubro, às 15h00, no Auditório da Bibliote-
ca Municipal de Palmela. Concluída esta fase, a 
nível nacional, serão selecionados 36 projetos 
que terão acesso a formação e consultoria em 
áreas diversas como marketing, finanças, estra-
tégia de negócios e redes sociais. Em dezembro, 
os programas encerram com uma apresentação 
pública final e seleção dos três projetos vence-
dores que, além de um prémio monetário, terão 
acesso a uma rede de parcerias. 

A doçaria de Palmela deu-se a conhecer ao país 
e ao mundo no concurso “7 Maravilhas Doces de 
Portugal” e, entre centenas de doces da região, 
fez-se representar na final distrital com duas pro-
postas tentadoras. A candidatura do Município de 
Palmela ao concurso integrou sete doces: Foga-
ça de Palmela, Pastel de Moscatel, Arroz Doce 
com Leite de Ovelha, Bolo de Família, Bolinhos 
de Amêndoa, Doce de Pera Rocha com Moscatel 
e Bombom de Moscatel. Na primeira fase de sele-
ção, Palmela avançou com cinco doces e, na se-
gunda fase, o painel de especialistas selecionou 
o Arroz Doce com Leite de Ovelha e o Bombom de 
Moscatel para figurarem entre os sete finalistas 
distritais.

A final distrital foi transmitida a 17 de julho, em 
direto da capital de distrito, pela RTP1 e RTP In-
ternacional. População, autarquias e associações 
locais vestiram a camisola e integraram, com en-

Coelho à moda de Palmela 

em destaque nas ementas locais
“Coelho à moda de Palmela” é a próxima proposta dos Fins de Semana 
Gastronómicos que, de 4 a 6 e de 11 a 13 de outubro, regressam aos 
restaurantes aderentes com uma sugestão rica em sabor e tradição! O 
prato apresenta-se na versão original desta receita familiar ou reinventado 
com novos paladares. Quase a chegar ao fim da edição 2019, os Fins de 
Semana Gastronómicos vão homenagear, ainda, o Moscatel de Setúbal e 
colocar à prova as/os mais gulosas/os com a realização do Concurso de 
Doçaria de Palmela. 

A fogaça, o queijo de ovelha, a sopa de caramela, a fruta e o vinho de Pal-
mela foram outras sugestões dos Fins de Semana Gastronómicos, uma 
iniciativa que integra o programa de promoção turística “Palmela, Expe-
riências com Sabor”, numa organização do Município, em parceria com a 
Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal.   

tusiasmo, a claque que defendeu e representou 
a doçaria de Palmela. 

O programa contou com a participação do Pre-
sidente Álvaro Amaro e da Vereadora Fernanda 
Pésinho, representantes da entidade promoto-
ra da candidatura, de Amílcar Malhó e Simone 
Fragoso, respetivamente, padrinho e líder de 
claque do Arroz Doce com Leite de Ovelha, e 
de Toy e Anabela Rito, o padrinho e a líder de 
claque do Bombom de Moscatel. São de subli-
nhar a participação e o empenho, ao longo de 
todo o processo de candidatura, do Chef Óscar 
Fernandes, da Confraria Gastronómica de Pal-
mela, responsável pelo Arroz Doce com Leite de 
Ovelha, e de Nuno Gil, da Confeitaria S. Julião, 
criador do Bombom de Moscatel, bem como de 
todas/os as/os doceiras/os que participaram 
nos momentos iniciais de seleção.

Doçaria de Palmela brilhou em Portugal e no mundo
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Festa das Vindimas
viveu edição memorável
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, honrou 
a 57.ª edição da Festa das Vindimas e Palmela Terra Mãe de 
Vinhos com a sua presença na noite de encerramento do cer-
tame. Entre os dias 29 de agosto e 3 de setembro, a Festa 
trouxe milhares de visitantes à Vila de Palmela, fazendo jus à 
identidade vitivinícola do concelho.

Marcelo Rebelo de Sousa, que foi recebido com grande entu-
siasmo e euforia, assistiu, da varanda do Cineteatro S. João, 
ao Cortejo Noturno das Vindimas, este ano dedicado ao tema 
“Palmela 10 Anos Cidade do Vinho”, e contactou com os pro-
dutores de vinho do concelho, no Espaço Adegas Wine Lounge. 
O Presidente da República foi acompanhado pelo Executivo 
Municipal, Associação das Festas de Palmela - Festa das Vin-
dimas, Confraria do Moscatel de Setúbal e outras entidades 
oficiais. 

Ao longo dos seis dias, muitos foram os motivos de atração: 
o Cortejo das Vindimas,  o Cortejo dos Camponeses, a Pisa 
da Uva e Benção do 1.º Mosto e o Simulacro de Incêndio do 
Castelo de Palmela, a par da animação constante e dos espe-
táculos musicais.

A Festa foi uma organização da Associação das Festas de 
Palmela - Festa das Vindimas, com o apoio da Câmara Munici-
pal de Palmela que, este ano, estreou, com grande sucesso, o 
seu novo espaço institucional.

Palmela
soma prémios
nas Cidades do Vinho
Palmela voltou a ser, este ano, o Município 
português mais premiado no Concurso In-
ternacional das Cidades do Vinho (antigo 
“La Selezione del Sindaco”), realizado em 
Itália, com as adegas do concelho a con-
quistarem 21 medalhas. A entrega de pré-
mios realizou-se em plena Festa das Vindi-
mas, no dia 1 de Setembro.

A Casa Ermelinda Freitas obteve 12 meda-
lhas – uma de Grande Ouro e 11 de Ouro 

– e coube ao seu Moscatel Roxo Superior 
2010 a honra de ser o vinho mais premiado 
do Concurso, com 94 pontos. Um excelente 
resultado, também, para a Adega Coopera-
tiva de Palmela, com uma medalha de Gran-
de Ouro e 4 de Ouro. A Adega Camolas e a 
Venâncio da Costa Lima conquistaram uma 
Medalha de Grande Ouro e a Herdade de 
Pegos Claros e a JBFreitas Vinhos recebe-
ram uma medalha de Ouro. Organizado pela 
Associação Italiana Città del Vino, Recevin 
– Rede Europeia das Cidades do Vinho e 
Iter Vitis, este é o único concurso, a nível 
mundial, em que municípios e produtores 
concorrem em parceria. 

Rede wireless 

reforçada no Centro 
Histórico
O Município alargou o sinal e reforçou a rede 
Wi-Fi já existente pelo que é, agora, mais 
fácil aceder à internet no Centro Histórico 
de Palmela e estar on-line noutros locais 

da vila, por exemplo, no Castelo ou mesmo 
na Serra do Louro.  

De grande importância para a população e 
comércio local, bem como no âmbito das 
estratégias de desenvolvimento turístico 
e reabilitação urbana, esta medida resulta 
de uma candidatura ao Programa Valorizar, 
do Turismo de Portugal, I.P., superior a 30 
mil euros. 
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Um verão
em Festa
O ritmo das marchas populares das Festas de São 
Pedro de Marateca marcou o final de um junho cheio de 
animação por todo o Concelho e deixou antever um ve-
rão festivo. Das tradições aos sabores dos produtos lo-
cais, dos vinhos da região às sonoridades que ecoaram 
em diferentes espaços públicos, Palmela “conquistou” 
com a sua multiplicidade de experiências, promovidas 
pelo Município e por diversas entidades parceiras. 

A 30.ª Feira Comercial Agrícola de Poceirão promoveu o 
mundo rural com um programa renovado, que foi mon-
tra das potencialidades do coração agrícola da Penín-
sula de Setúbal.

A Maçã Riscadinha foi rainha no 1.º Mercado da Ris-
cadinha, realizado, em agosto, na Praça de Armas do 
Castelo. Compotas, bombons, bolachas, pão e cerveja 
artesanal foram algumas das saborosas iguarias que 
estiveram “à prova” nesta iniciativa. Uma aposta ga-
nha, com a fruta de eleição a esgotar, assim como ou-
tros produtos locais. 

Com julho a “fervilhar” de música, Palmela fez jus à sua 
candidatura à Rede de Cidades Criativas da UNESCO e 
foi território promotor de criatividade musical. 

A paixão pelo saxofone esteve na génese de mais um 
FISP – o Festival Internacional de Saxofones de Pal-
mela - e foi fonte de inspiração para artistas interna-
cionais e músicos do Concelho, que participaram em 
workshops, concertos e masterclasses e vieram para 
a rua com espectáculos e muita animação. 

Concertos de jazz gratuitos e provas de vinhos, num 
cenário idílico como o Castelo de Palmela, foram as 
propostas do Palmela Wine Jazz. Quinze adegas locais 
mostraram a excelência da produção vitivinícola da re-
gião e combinaram, na perfeição, com o ciclo de espe-
táculos. Destaque para a apresentação de “Ogre” pela 
artista Maria João, que lotou a Igreja de Santa Maria. 

Numa versão micro e em jeito de antevisão, o Festi-
val Internacional de Artes de Rua aguçou a curiosidade 
para a próxima edição do FIAR, em 2020. Formações 
convidadas e residências artísticas locais “invadiram” 
vários espaços na vila de Palmela e surpreenderam o 
público com performances de circo contemporâneo, 
teatro e dança. 

Em Águas de Moura, as noites de verão foram o pretex-
to ideal para as “Noites na Fonte”, que apresentaram 
sugestões de teatro, música e animação ao ar livre 
para todos os gostos e públicos. Alguns dos partici-
pantes dos Mercadinhos D’A Moura também se asso-
ciaram a esta iniciativa. 
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O Projeto-piloto “Cabaz Solidário 
Saudável”, implementado entre 
abril e julho, beneficiou 25 famílias 
carenciadas da freguesia de Pinhal 
Novo e encontra-se em fase de ava-
liação. As famílias foram indicadas 
pelo Núcleo Local de Inserção de 
Palmela, Comissão Social de Fre-
guesia de Pinhal Novo, Fundação 
COI (CAFAP) e Agrupamento de Es-
colas José Maria dos Santos, ten-
do sido integradas, também, famí-
lias beneficiárias de arrendamento 

apoiado do parque habitacional mu-
nicipal. Inspirado nos objetivos do 
Pacto de Milão, o projeto apostou na 
sensibilização destas famílias para 
a correta utilização dos alimentos, 
alimentação saudável e redução de 
desperdícios alimentares e incluiu 
três ações de formação/sensibi-
lização e uma ação prática sobre 
técnicas de cozinha. Mensalmente, 
no final de cada ação, cada família 
recebeu um cabaz com frutas e le-
gumes da época. 

Avós em festa
no Poceirão
As comemorações do Dia dos Avós (26 de julho) 
decorreram, este ano, em Poceirão, que recebeu 
a iniciativa “Avós em Festa”. Ao longo de todo 
o dia, no Jardim Ferreira da Costa e no Centro 
Cultural de Poceirão, o Município e os parceiros 

proporcionaram à população de idade maior, 
crianças e jovens, um programa de atividades 
intergeracionais.

Ginástica, uma conversa sobre “Brinquedos e 
Brincadeiras, Usos e Costumes Sustentáveis”, 
jogos tradicionais, Danças Tradicionais do Mun-
do, a Exposição “Brinquedos: Mobilidade Móvel”, 
a Instalação de Rua “Reciclar para Decorar” e 

o Laboratório de Criação em Dança Contempo-
rânea Wave Dance Lab +55 Anos, integrado no 
microFIAR, promoveram a partilha de memórias, 
diálogo e aprendizagens mútuas entre gera-
ções.

A iniciativa “Avós em Festa” integra o projeto 
cofinanciado PRIA - Percursos em Rede para a 
Inclusão Ativa.

Famílias aprenderam
sobre saúde e sustentabilidade
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Os livros escolares dos ensinos básico e secun-
dário em vigor no ano letivo 2019/2020, mas 
que as/os estudantes já não utilizem, podem 
ser entregues em qualquer Biblioteca da Rede 
Municipal de Bibliotecas Públicas do Concelho 
de Palmela, para serem redistribuídos, gratuita-
mente, a quem deles necessite. 

A 10.ª edição do projeto “Dar de Volta” está a 
decorrer, promovendo a solidariedade e a reu-
tilização dos manuais, com benefícios para o 
ambiente. Os livros que não possam ser reutili-

zados, serão canalizados para o projeto “Papel 
por Alimentos”, que reverte a favor do Banco Ali-
mentar Contra a Fome.

No Concelho, este projeto intermunicipal é 
gerido pelo Município, em parceria com a Asso-
ciação de Municípios da Região de Setúbal e o 
Grupo de Bibliotecas Escolares do Concelho de 
Palmela.

“Ideias e Oportunidades de Negócio” e o Curso 
de Chás do Mundo são as duas ações em cur-
so no âmbito da Formação para a Comunidade, 
um projeto promotor de diversas literaciais des-
tinado a munícipes de todas as idades. Numa 
organização do Município de Palmela e do IEFP, 
a formação “Ideias e Oportunidades de Negócio” 
dinamizada por Alexandra Silva,  até 31 de outu-
bro no CRJ de Quinta do Anjo, explora o conceito 
de empreendedorismo jovem para a sustentabi-
lidade. Ainda na aldeia de Quinta de Anjo, na Jun-
ta de Freguesia, o Curso das Plantas promove, 
até 22 de outubro, o Curso de Chás do Mundo. 

Para o mês de outubro, estão abertas inscrições 
para um conjunto de ações formativas que vão 
explorar temas tão diversificados como mode-
los e atividades pedagógicas, contos infantis, 
escrita criativa e filosofia prática. Com um 
conjunto de atividades formativas programa-
das para 2019, a Formação para a Comunidade 
vida a promoção das qualificações pessoais e 
profissionais da população do concelho, indo 
ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Agenda 2030. 

A Biblioteca Municipal de Palmela conta com um novo espaço, a “Biblio-
teca de Jardim”, ideal para quem gosta de ler enquanto desfruta do bom 
tempo, ao ar livre.

O projeto veio abrir o acesso do público ao jardim interior do edifício da 
Biblioteca, que foi equipado com guarda-sóis, sofás, cadeiras individuais 
e mesas de apoio.

Com uma vista privilegiada sobre a Arrábida e a margem sul do Tejo, este 
espaço vai estar disponível ao longo de todo o ano, sempre que as condi-
ções meteorológicas o permitam

Formação para a Comunidade
Novas ações iniciam em setembro e outubro

“Dar de Volta” ajuda famílias e ambiente

O prazer de ler ao ar livre

1 
a 17
o u t .

5
o u t .

Modelos

e Atividades

Pedagógicas

Contos Infantis 

para Adultos

MOJU PALMELA
B i l i o teca  Mun ic ipa l

PALMELA

19 
e 26
o u t .

Filosofia

Prática 

Bi l i o teca  Mun ic ipa l
P INHAL  NOVO

19 
a 28
o u t .

Escrita

Criativa

MOJU
Bi l i o teca  Mun ic ipa l

PALMELA
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O Município de Palmela estabeleceu Contratos-
-programa de Desenvolvimento Desportivo com 
o Botafogo Futebol Clube e com o Palmelense 
Futebol Clube para apoiar obras de melhoria nas 
respetivas instalações desportivas.

O Contrato-programa com o Botafogo é referen-
te à colocação de relva sintética no Campo de 

Jogos António Henrique de Matos. O Município 
vai comparticipar a obra em 80 mil euros (61% 
da despesa prevista) e, considerando que não 
existe um polidesportivo em Cabanas, o Clube 
irá disponibilizar o Campo de Jogos para uso da 
comunidade. 

Já a parceria com o Palmelense tem como ob-
jetivo a aquisição de equipamento para o aque-
cimento de águas no Campo Cornélio Palma e 
estabelece uma comparticipação municipal no 
valor de 8.824,64 euros, correspondente a 30% 
do investimento.

Rosa Mota foi madrinha
da Pinhal Novo Night Run
A Campeã Olímpica Rosa Mota foi a madrinha da 3ª Pinhal Novo Night Run, 
disputada a 13 de julho, que contou com a maior participação de sem-
pre, registando mais de 700 participantes. Jorge Robalo (Vitória Futebol 
Clube) foi o vencedor da prova de atletismo, organizada pelo Município, 
com o apoio técnico da Xistarca, e Palmira Quinhama (A Minha Corrida) 
conquistou o primeiro lugar geral feminino.

65 participantes subiram
4.ª Rampa das Vindimas
Pedalar 750 metros sempre a subir no mínimo tempo possível. Este foi 
o desafio da 4.ª Rampa das Vindimas que, em plena 57.ª edição da Festa 
das Vindimas, reuniu 65 participantes junto ao CineTeatro São João, o 
local de partida para subir a Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral. 

João Batata conquistou o 1.º lugar, da classificação geral masculina, e 
Liliana de Jesus foi a 1.ª classificada da geral feminina desta edição que 
contou ainda com a presença especial de dois grandes campeões da Volta 
a Portugal 2019: Luís Fernandes, da Aviludo-Louletano, e Sérgio Paulinho, 
da Efapel. A 4.ª Rampa das Vindimas é uma coorganização da Associação 
das Festas de Palmela - Festa das Vindimas, Ciclomania e Associação 
de Ciclismo do Distrito de Setúbal, com o apoio da Câmara Municipal de 
Palmela (Programa de Desenvolvimento do Ciclismo).

Município apoia investimento
em instalações desportivas
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destaques

out.
a nov.

1
a 31
out.

31 out.
a 3 nov.

9 nov.

21 nov.

FIMP – Festival Internacional de Música Palmela
“TERRA DE CULTURA”

OUTUBRO MAIOR – MÊS DAS PESSOAS IDOSAS

FESTA DE TODOS OS SANTOS

CONCURSO DE DOÇARIA DE PALMELA

FÓRUM SOCIAL DE PALMELA

FÓRUM TURISMO PALMELA 2019
AS ORDENS RELIGIOSO-MILITARES NA VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DOS DESTINOS

6 dez.

1
dez.

ENCONTRO DE CANTE ALENTEJANO

17
out. RECEÇÃO À COMUNIDADE EDUCATIVA

27
a 29
set.

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DO TURISMO

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO 2019

O VOTO É
UM DIREITO

E UM DEVER

CÍVICO

VÁ VOTAR

www.cm-palmela.pt


