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Quinta do Anjo e Poceirão foram as últimas freguesias 
em destaque, no âmbito do programa de trabalho des-
centralizado em curso. Visitas e reuniões com os Exe-
cutivos das juntas, empresas, instituições particulares 
de solidariedade social, comunidade educativa e movi-
mento associativo, além do contacto direto com as po-
pulações em momentos como as reuniões públicas ou 
os atendimentos descentralizados, contribuiram para 
aferir necessidades, prestar contas e estreitar laços com 
os agentes locais de desenvolvimento. Entre a indústria 
e o mundo rural, foram vários os projetos visitados, que 
permitiram confirmar, uma vez mais, o grande dinamis-
mo e a capacidade de inovação dos empresários deste 
concelho, que apresenta um tecido económico diver-
sificado e capaz de enfrentar os novos desafios. Pinhal 
Novo encerra este ciclo, com uma semana a decorrer  
entre 30 de junho e 4 de julho.  
                                                                        (centrais)

Semanas das Freguesias
Mais proximidade, mais participação

Viva o verão no concelho de Palmela! Obras em todas as freguesias
Entre a tranquilidade dos vastos espaços naturais e do património cultural, 
toda a animação das festas populares e os prazeres dos sabores locais, o 
concelho de Palmela tem muitas e boas propostas para umas férias inesque-
cíveis. Nos primeiros dias de verão, fique a conhecer o calendário estival 
e não perca o Palmela Wine Jazz, o Festival Internacional de Saxofones, o 
Festival de Verão de Palmela, a exposição “Catapultas e Máquinas de Cer-
co”, as Noites de Verão, as Feiras e Festas populares e todos os espetáculos 
que convidam a redescobrir o espaço público.   (p. 10 a 14)

A ciclovia de Pinhal Novo, o Espaço Cidadão, no Centro Histórico de  
Palmela, e a sala de ensaios do Centro Municipal de Juventude são  
algumas das obras em curso no território, a par de outras, já concluídas, 
como a Estrada da SETCOM, ou a remodelação de uma condu-
ta de grandes dimensões nas Marquesas. Foi, também, adjudicada  
a rotunda da EN379 junto à Unicervi, em Palmela, e vão iniciar-se a  
construção do acesso sul à Estação da REFER em Venda do Alcaide, o 
caminho paralelo à linha da CP em Fernando Pó. Investimento e trabalho, 
em prol da qualidade de vida das populações.   (p. 6 e 7)

Inscrição de Voluntários (todas as idades): grch@cm-palmela.pt indicando nome completo, data de nascimento e número �scal (para efeitos de seguro).
Informações: 212 336 647 ou http://centrohistorico.cm-palmela.pt/

2 (de)mãos por 5 e 6 Julho 2014 | 9h00 às 18h00
Um Centro Histórico mais Bonito, 

com a Participação de TODOS



A descentralização ao serviço das populações
Conheça aqui as competências delegadas pela câmara nas Juntas de Freguesia 

União das Freguesias  
de Poceirão e Marateca

Acordo de Execução que permite  
à Junta de Freguesia assegurar:

•  a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação 
pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, bem como a manutenção dos 
espaços envolventes – logradouros;

• a conservação e manutenção de mobiliário urbano, nomeadamente, 
bancos de jardim, floreiras, papeleiras e bebedouros; 

• a gestão e manutenção de espaços verdes;

•  a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros.
Contrato Interadministrativo, que visa garantir:

•  a limpeza e conservação de espaços desportivos descobertos e de jogo e recreio;

•  o despejo de fossas;

• a recolha de monos;

•  a reposição de pavimento em calçada ou outros, resultante de obras 
da responsabilidade do município;

• a manutenção e conservação de caminhos e arruamentos não asfaltados.
Protocolo de Colaboração: que garante o funcionamento das delega-
ções de Aldeia Nova da Aroeira e de Cajados, num mínimo de dois dias 
por semana, garantindo uma maior proximidade e facilidade no acesso 
dos cidadãos á administração local.

Junta de Freguesia de Palmela
Acordo de Execução que permite à Junta de Freguesia 
assegurar:

• a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação 
pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, bem como a manutenção dos 
espaços envolventes – logradouros;

• a conservação e manutenção de mobiliário urbano, nomeadamente, 
bancos de jardim, floreiras, pilaretes, papeleiras, bebedouros, mesas de 
merendas e suportes para bicicletas.

Contrato Interadministrativo, que visa garantir:
• a limpeza e conservação de espaços desportivos descobertos e jogo e recreio;
• a reposição de pavimento em calçada ou outros, resultante de obras da 

responsabilidade do município.
Protocolo de Colaboração: que garante o funcionamento das delega-
ções de Aires e Algeruz/Brejos do Assa, num mínimo de dois dias por 
semana, contribuindo para uma maior proximidade e facilidade no aces-
so dos cidadãos à administração local.

Junta de Freguesia de Pinhal Novo

Acordo de Execução que permite à Junta de Freguesia 
assegurar:

• a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação 
pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, bem como a manutenção dos 
espaços envolventes – logradouros;

• a conservação e manutenção de mobiliário urbano, nomeadamente, 
bancos de jardim, floreiras, pilaretes, papeleiras, bebedouros e mesas 
de merendas. 

Contrato Interadministrativo, que visa garantir:
• a limpeza e conservação de espaços desportivos descobertos e jogo e 

recreio;

• a reposição de pavimento em calçada ou outros, resultante de obras da 
responsabilidade do município.

• a manutenção e conservação de caminhos e arruamentos não asfaltados

Junta de Freguesia de Quinta do Anjo
Acordo de Execução que permite à Junta de Freguesia 
assegurar:

• a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação 
pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, bem como a manutenção dos 
espaços envolventes – logradouros;

• a conservação e manutenção de mobiliário urbano, nomeadamente, 
bancos de jardim, floreiras, pilaretes, papeleiras, bebedouros e mesas 
de merendas, cancelas e WC caninos;

• a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros.
Contrato Interadministrativo, que visa garantir:

• a limpeza e conservação de espaços desportivos descobertos e de jogo e recreio;

• a conservação e limpeza dos Mercados Municipais de Quinta do Anjo 
e Cabanas;

• A reposição de pavimento em calçada ou outros, resultante de obras da 
responsabilidade do município;

• A manutenção e conservação de caminhos e arruamentos não asfaltados.
Protocolo de Colaboração: que garante o funcionamento da delegação de Bair-
ro Alentejano, num mínimo de dois dias por semana, contribuindo para uma 
maior proximidade e facilidade no acesso dos cidadãos à administração local.
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Palmela assinalou 30º aniversário da ANMP
Sob o lema “30 anos ao serviço da população”, ce-
lebraram-se, a 20 de maio, os 30 anos da Associa-
ção Nacional de Municípios Portugueses. Palmela 
associou-se à efeméride com o hastear da bandeira 
da Associação nos Paços do Concelho pelo Presiden-
te da Câmara. Com este ato simbólico, o Município 
sublinhou o empenho e a convicção com que integra 
este movimento associativo - que, mais do que os 
interesses dos Municípios, defende os interesses das 
populações – e destacou o papel determinante que 
os Municípios têm tido na promoção do desenvolvi-

mento em todo o país, através da criação de emprego 
público, de obra pública e de mais qualidade de vida 
e bem-estar das comunidades. 
No ano em que celebramos, também, os 40 anos da 
Revolução de Abril, o aniversário da Associação 
Nacional constitui mais uma oportunidade de re-
flexão, de sensibilização e de ação contra o ataque 
continuado e sem precedentes ao Poder Local, para, 
em conjunto, continuarmos a exigir o respeito pela 
autonomia consagrada na Constituição da República 
Portuguesa.
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No Dia do Concelho

Personalidades e instituições homenageadas  
pelo seu contributo para o desenvolvimento local
O Cineteatro S. João, em Palmela, encheu ao final da tarde de domingo, 1 de junho, para a cerimó-
nia de atribuição de condecorações municipais, no âmbito do programa comemorativo do Dia do 
Concelho, promovido pelo Município. A Medalha de Honra do Concelho e a Medalha Municipal 
de Mérito foram atribuídas a um conjunto de personalidades e entidades que se destacaram pelo 
contributo para o desenvolvimento da comunidade, em áreas como o empreendedorismo social, a 
economia local e o desporto. No ano em que se assinala o 40º aniversário do 25 de abril, o Muni-
cípio entendeu realçar, também, personalidades e associações que contribuíram para a conquista e 
defesa da Liberdade. As homenagens estenderam-se, ainda, a mais de uma centena de trabalhadores 
do Município, agraciados com a Medalha Municipal de Serviço Prestado pelos anos de trabalho 
dedicados ao serviço público - 15 (Grau Cobre), 25 (Grau Prata) e 35 anos (Grau Ouro) – com assi-
duidade e comportamento exemplares. 

Medalha de Honra do Concelho de Palmela
Vitor Manuel Barrocas Borrego
Sociedade Filarmónica Humanitária

40º Aniversário do 25 de Abril  
– Resistência e Liberdade
Medalha Municipal de Mérito (grau Ouro)
António Rodrigues Correia
Carlos Alberto da Silva (a título póstumo)   
Desidério Macau
União dos Sindicatos de Setúbal/CGTP-IN

40º Aniversário do 25 de Abril  
– Jornalismo e Liberdade 
Medalha Municipal de Mérito (grau Ouro)
Gabriel Francisco Alves Rito 
José Manuel Rosendo
Maria de Fátima Caçoete Brinca

Economia Local 
Medalha Municipal de Mérito (grau Ouro)
Casa Venâncio da Costa Lima

Empreendedorismo Social  
Medalha Municipal de Mérito (grau Prata)
Pedro de Campos Vieira Dias

Desporto 
Medalha Municipal de Mérito (grau Prata)
Daniel Jorge Martins Coelho Pó  José Paulo 
Ventura Pinho
Manuel João Valentim Pereira
Marco António do Nascimento Morais
Ricardo Miguel Oliv. Calado Pereira Chumbinho

A cerimónia, que teve início com a atuação 
do quinteto de metais da Sociedade Filarmó-
nica Humanitária, contou com momentos de 
grande emoção, pelas histórias de vida que fo-
ram recordadas e partilhadas. Destaque para 
a Medalha de Honra do Concelho, atribuída 
a Vitor Borrego, ex-Presidente da Assembleia 
Municipal de Palmela com um longo percur-
so enquanto autarca e dirigente de numerosas 
instituições associativas, e à Sociedade Filar-
mónica Humanitária, a celebrar 150 anos de 
existência. Quinhentos e dois anos depois do 
Foral Novo de D. Manuel I, documento que 
sublinhou a autonomia do concelho, o Presi-
dente da Câmara Municipal lembrou que cele-
brar o Dia do Concelho é «valorizar a história, 
a identidade e o lugar que Palmela ocupa na 
região e no país», registando, hoje, um dos 
maiores índices de desenvolvimento do país, 
para o qual foi decisiva a ação do Poder Lo-
cal. Álvaro Amaro sublinhou que a homena-
gem a cada um dos agraciados deste ano re-
presenta a valorização e o reconhecimento do 
Município a quem, nas mais diferentes áreas, 
com empenho, criatividade e dedicação, deu 
um importante contributo para o desenvolvi-
mento local. Ana Teresa Vicente, Presidente 
da Assembleia Municipal, destacou, também, 
a importância de reconhecermos o papel dos 
homens e das mulheres que, com a sua ação e 
convicção, têm feito a história deste concelho.

 É bastante positivo o balanço que faze-
mos da atividade desenvolvida ao longo deste 
primeiro semestre de 2014, que coincidiu com a 
alteração da estrutura orgânica do Município, 
imposta pelo Governo. Apesar da redução veri-
ficada no número de dirigentes mas, também, 
de efetivos por via de aposentação, as equipas 
municipais souberam honrar o serviço público 
e têm pautado a sua atuação pelos mais altos 
critérios de qualidade. Sublinho, aqui, o gran-
de volume de trabalho concluído ou em franco 
progresso, quer no que respeita a obra – da Es-
trada da SETCOM à Ciclovia de Pinhal Novo, 
passando pelo Centro Comunitário de Águas de 
Moura ou pelo vasto número de intervenções re-
alizadas por administração direta, como nos dá 
conta este Boletim – quer no âmbito das águas 
e resíduos, cuja entidade reguladora sublinhou, 
recentemente, a qualidade do serviço prestado, 
quer, ainda, em vertentes como a participação 
cívica, a valorização dos produtos locais, a dina-
mização do tecido económico ou o estreitamento 
dos laços com o movimento associativo cultural, 
social e desportivo. Este nosso empenho  justifi-
ca, ainda, o reforço da parceria com as nossas 
Juntas de Freguesia, através de um conjunto de 
acordos que permitem a assunção de responsa-
bilidades em diferentes domínios.
 Não obstante o entusiamo, o momento 
é ensombrado pela Proposta de Lei 232/XII, 
que prevê a constituição do Fundo de Apoio 
Municipal. A ser aprovado, este Fundo - ex-
tremamente gravoso pelo desequilíbrio entre a 
comparticipação exigida aos Municípios (70%) 
e ao Governo e pela grave ingerência na gestão 
municipal - vem imputar ao nosso Orçamento 
uma despesa adicional de cerca de dois milhões 
e meio de euros, distribuídos por cinco anos. 
Esta é uma situação preocupante, que sur-
ge numa altura em que a Câmara Municipal 
cumpre os seus compromissos e está a recupe-
rar capacidade de investimento e de apoio às 
estruturas locais.
 Nas nossas vilas e aldeias, verão é tem-
po de festa, de reencontro e de afetos. Neste ri-
quíssimo calendário de eventos, estendo o con-
vite a todos e a todas, para que participem nesta 
grande celebração!

O Presidente da Câmara
Álvaro Manuel Balseiro Amaro
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A propósito da Portaria 82/2014, de 10 de abril, que propõe a reorganização 
da rede hospitalar, a Câmara Municipal de Palmela aprovou, por maioria, 
com a abstenção do Vereador do PSD, uma moção contra o encerramento 
de serviços hospitalares no país. O processo encetado pelo Governo preten-
de redefinir as valências a disponibilizar por cada hospital, saldando-se pelo 
encerramento de diversos serviços e, em geral, por mais um ataque de gran-
des proporções ao Serviço Nacional de Saúde. Na prática, e no que mais 
diretamente diz respeito às populações do concelho, a Portaria prevê o fim 
da valência de obstetrícia no Centro Hospitalar de Setúbal, conducente ao 
encerramento da sua maternidade. O mesmo acontece no Centro Hospitalar 
de Barreiro/Montijo, que perde outras valências e vê ficarem em risco es-

pecialidades fundamentais como a cardiologia, a pneumologia, a oncologia 
médica ou a infeciologia.
Na Moção, é manifestada a «total discordância com este processo de re-
organização da rede hospitalar» e exige-se a «revogação imediata da Por-
taria», bem como a participação do Município «nos processos de decisão 
relativos à organização dos Serviços de Saúde que servem o concelho de 
Palmela». O documento termina com o apelo à «mobilização das Juntas 
Freguesia, Sindicatos, entidades representativas dos utentes e profissionais 
do setor e populações, em geral, contra esta nova ofensiva ao Serviço Na-
cional de Saúde e ao livre acesso a cuidados de saúde qualificados e de 
proximidade».

Município contra encerramento de serviços hospitalares

Dia Municipal do Bombeiro

Centena e meia de bombeiros envolvidos em programa de simulacros

Terminaram a 31 de maio, com a sessão solene de homenagem aos Bombei-
ros do Concelho, as comemorações do Dia Municipal do Bombeiro 2014. 
Organizadas, este ano, pela Associação Humanitária dos Bombeiros de Pal-
mela, de acordo com o regime de rotatividade, as comemorações saldaram-
se por um mês intenso e recheado de momentos formativos e de convívio. 
Destaque para o exercício conjunto de acidente rodoviário, para o simulacro 
de incêndio no Cineteatro S. João e para o conjunto de oito simulacros reali-
zados em escolas do 1º ciclo, junto da comunidade escolar, como principais 
destinatários das ações de segurança e fomento de uma cultura de seguran-
ça. No total, estiveram envolvidos 147 bombeiros e 45 viaturas. 

Na sessão de homenagem, o Presidente da Câmara Municipal realçou o 
«papel incontornável de todos os bombeiros nas nossas vidas e nas vidas 
das nossas populações, garantindo, com a sua ação voluntária e abnegada, 
mas sempre tão profissional, a segurança e o socorro de pessoas, de bens e 
do território» e recordou o esforço do Município no apoio às Associações, 
como a atualização das comparticipações financeiras (cujos acordos foram 
celebrados na sessão) para os Grupos de Bombeiros Permanentes, no valor 
de 112.868 euros por corporação, a que acresce o valor global de 17.191 
euros, relativos à atualização das comparticipações municipais nos seguros 
das viaturas de emergência. 

Academia da Proteção Civil de Palmela
Projeto inovador já é uma realidade
O Município aproveitou a sessão de homenagem para apresentar, publicamente, a Academia da Proteção Civil de Palmela. Da responsabilida-
de da Câmara Municipal, em parceria com as três associações de bombeiros do concelho e com a Autoridade Nacional da Proteção Civil, esta 
Academia visa contribuir para a prevenção dos riscos coletivos e para a formação nesta área. Neste sentido, esté em curso uma parceria com 
a Autoeuropa e a Autovision, que consiste no desenvolvimento de um veículo institucional, vocacionado para o apoio às atividades da Academia, 
nomeadamente, em campanhas itinerantes de informação e divulgação. Para o efeito, está a ser 
adaptado um veículo ligeiro, tipo monovolume, de modo a transportar material e equipamentos 
diversos, associados às áreas do socorro e da proteção civil, constituindo-se, também, 
como suporte das exposições ou ações de sensibilização.
Além da Autoeuropa e da Autovision, também a Fertagus já se associou 
a este projeto, que será um contributo valioso para o aumento da capacidade
individual de autoproteção, do conhecimento sobre os riscos e, em geral, 
da sensibilização da população para estas matérias.
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“2 (de)mãos por Palmela” envolve população do Centro Histórico

Plano de Pormenor  
dos Bacelos em discussão 

Plano de Ação para a Energia Sustentável
Aprovadas metas ambiciosas para redução de emissões 

Entidade Reguladora da Água e Resíduos conclui

Município presta serviços de qualidade às populações

Nos dias 5 e 6 de julho, entre as 9 e as 18 horas, a Câmara 
Municipal de Palmela promove a primeira edição do proje-
to “2 (de)mãos por Palmela”, que aposta na qualificação da 
imagem do Centro Histórico da vila e na sensibilização para 
a importância de cuidar do património edificado. Trata-se de 
um projeto de participação cidadã, que pretende envolver 
voluntários, mecenas e a população, em geral, no objetivo 
comum de melhoria da imagem da zona mais antiga de Pal-
mela. A intervenção, em espaços públicos ou privados, terá 
um caráter meramente estético, mas contribuirá para apro-
fundar sentimentos de pertença e estreitar laços na comuni-
dade, potenciando, também, a qualidade de vida e a captação 

de novos moradores e investidores. a iniciativa conta com o 
apoio da Junta de Freguesia de Palmela e de várias institui-
ções locais e com o patrocínio da empresa Hempel.
Em curso, estão outras medidas de incentivo à reabilita-
ção urbana por parte dos proprietários, como o FIMOC –  
Programa de Financiamento Municipal de Obras de Con-
servação em Imóveis localizados na área de intervenção  
do GRCH, a redução do IMI para esta área ou a redução 
e isenção de taxas para operações urbanísticas. Mais infor-
mações e inscrições através dos contactos do Gabinete de 
Recuperação do Centro Histórico (email grch@cm-palmela.pt 
e telf. 212336647). 

Até 23 de julho, está em discussão pública a proposta de Plano de 
Pormenor dos Bacelos, que abrange a zona sul da aldeia de Quin-
ta do Anjo. Os interessados podem consultar a proposta e o Re-
latório Ambiental em www.cm-palmela, ou nos seguintes locais:
- Edifício da Divisão de Administração Urbanística da Câmara 
Municipal de Palmela, na Avenida Rainha D. Leonor, n.º 2, na 
vila de Palmela
- Junta de Freguesia de Quinta do Anjo, na Rua João de Deus, 
aldeia de Quinta do Anjo
A qualificação urbana e ambiental deste aglomerado urbano, na 
envolvência das necrópoles neolíticas classificadas como Monu-
mento Nacional e na transição entre a aldeia e o Parque Natural 
da Arrábida, é o objetivo central da proposta de Plano de Por-
menor, que, em termos estratégicos, pretende atribuir coerência 
formal, funcional e estética à área de intervenção. A ocupação e 
consolidação harmoniosa e sustentável dos espaços disponíveis, 
através da criação de novas atividades comerciais, turísticas e cul-
turais, por um lado, e de espaços públicos qualificados, com vias 
mais largas, bolsas de estacionamento e zonas verdes,  por outro, 
é outro dos propósitos expressos no documento.

O PAESP - Plano de Ação para a Energia Sustentável de Palmela foi aprovado, 
por unanimidade, na reunião pública de 4 de junho. Este documento, a submeter à 
deliberação da Assembleia Municipal, define a estratégia para o cumprimento das 
metas do Pacto de Autarcas, com um conjunto de ações a desenvolver pela comu-
nidade, representando um desafio ambicioso e motivador para todo o concelho. 
Construído com a ENA – Agência de Energia e Ambiente da Arrábida, este Plano 
é um instrumento fundamental para assegurar, a nível local, a redução das emis-
sões de dióxido de carbono em mais de 20% até 2020, e foi amplamente discutido 
e partilhado com a população e com as empresas, num conjunto de fóruns par-
ticipativos que contribuíram para a versão final do documento, agora aprovado.
Algumas das medidas apontadas têm vindo a ser trabalhadas paralelamente ao 
processo e estão já em implementação. São exemplo a Rota dos Óleos Alimenta-
res Usados, cuja transformação origina Biodiesel (uma parte do qual é utilizada 
na frota municipal), o projeto VAGB – Variadores, Arrancadores, Gestão e Ba-
terias (que permitiu, já, em seis meses, uma redução de 35 mil euros na energia 
elétrica consumida na captação e distribuição de água), a instalação de luminárias 
mais eficientes e de relógios astronómicos na rede de iluminação pública ou o 
apoio ao desenvolvimento no concelho de projetos relacionados com fontes de 
energia endógenas e renováveis, como os dois parques fotovoltaicos de Quinta do 
Anjo e da Salgueirinha.
O Pacto de Autarcas é uma iniciativa da União Europeia que, em Portugal conta 
com  94 municípios e freguesias subscritores. A redução de 20% é calculada tendo 
por base a situação verificada em 2008. Para que se superem as metas estabele-
cidas, Palmela compromete-se a reduzir as emissões de dióxido de carbono, até 
2020, em, pelo menos, cem mil toneladas.

O concelho de Palmela conta com um serviço de qualidade, no que aos sistemas de abastecimento de águas, águas residuais e resíduos urbanos diz 
respeito. A conclusão é da ERSAR, Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, que realizou, em maio, uma auditoria de avaliação da 
qualidade do serviço municipal, relativa a 2013. Os indicadores apresentados no relatório preliminar são muito positivos e apontam para uma evolu-
ção significativa em áreas como a interrupção do abastecimento, o desempenho energético, as perdas de água e a gestão do sistema. Os dados menos  
expressivos registam-se na gestão das reclamações, cuja evolução, apesar de positiva, denota algumas dificuldades que o Município está empenhado 
em ultrapassar. Associada à qualidade da água distribuída, a avaliação da ERSAR atesta os elevados padrões de exigência deste serviço público essen-
cial, prestado às populações do concelho de Palmela.
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Está concluída a obra, realizada por administração direta, de 
remodelação e substituição de uma conduta de abastecimento 
de água de grandes dimensões, que efetua o abastecimento de 
água ao Bairro Alentejano, ao Bairro Assunção Piedade, às 
Marquesas I, II e III e ao parque de fornecedores da Autoeuro-
pa. Esta substituição permitiu melhorar a rede e as condições 
de abastecimento aos munícipes residentes nesta zona. A obra, 
iniciada no final de abril e com duração inicialmente prevista 
de um mês, pela sua complexidade e extensão, foi concluída 
em duas semanas e meia, sublinhando-se o empenho e profis-
sionalismo dos trabalhadores municipais.

Obra realizada por 
administração direta melhora
rede de abastecimento 
na freguesia de Quinta do Anjo

Está adjudicada a empreitada de execução de uma rotunda na E.N. 379, na vila de 
Palmela, investimento municipal, no valor global de 310.194,33 euros, que contribuirá 
para a segurança rodoviária e fluidez do tráfego na zona em que a estrada nacional se 
cruza com a Estrada Municipal 532 (conhecida como do Castelo ou do cemitério) e 
com a Estrada de S. Julião. 
A qualificação do espaço público e a afirmação de Palmela enquanto destino turístico, 
através da valorização de uma das principais entradas da vila, são mais alguns dos 
objetivos desta intervenção, assumida pelo Município, apesar daquela via estar sob 
jurisdição da Estradas de Portugal, S.A.. Assim, para a concretização da empreitada, a 
Câmara Municipal vai celebrar um protocolo com a empresa, que estabelece os termos 
e condições de execução da rotunda, integração paisagística e iluminação pública. A 
obra tem um prazo de execução de 120 dias, contabilizados a partir da data da consig-
nação à empresa adjudicatária. 

A obra do Espaço Cidadão – Serviço 
de Apoio à Comunidade, no Centro 
Histórico de Palmela, está a avançar 
e deverá estar concluída até ao fi-
nal deste ano. A intervenção, no va-
lor 373.597,55 euros, iniciou-se em 
2013, mas foi suspensa no final de 
setembro, por falta de condições de 
segurança por parte do empreiteiro. A 
situação está ultrapassada, depois de 
algumas alterações ao projeto de con-
tenção de fachadas, concertadas com 
o projetista e o empreiteiro.
O espaço, que prevê aliar as novas 
instalações da Junta de Freguesia de 
Palmela a outros serviços e áreas, 
para usufruto da comunidade, contri-
buirá para a sustentabilidade e revita-
lização do Centro Histórico.

A empreitada de beneficiação da estrada que liga o C.M. 1029 e a Circular Norte à Autoeuropa (mais conhecida como Estrada das Curvas ou da SETCOM) 
está concluída. A obra foi visitada por eleitos e técnicos do Município e da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo, no âmbito da Semana de Freguesia. O 
último troço, de ligação à circular sul, deverá ser intervencionado pela Administração Conjunta da AUGI da Quinta das Marquesas I e III, no âmbito da 
empreitada de infraestruturas que esta entidade está a promover, pelo que só depois de concluída a obra poderá o Município proceder à pavimentação. 

Maior segurança na entrada da vila de Palmela

Rotunda na Estrada Nacional 379 adjudicada

No Centro Histórico

Espaço Cidadão de Palmela avança

Estrada da SETCOM abre à circulação

A estrada já abriu ao público, com uma solução  
de circulação alternada para este troço. Ad-
judicada pelo valor de 491 mil euros + IVA, a  
empreitada  - de grande complexidade, quer em 
termos dos trabalhos prévios de expropriação, 
para garantir o melhor traçado possível, quer no 
que diz respeito à infraestruturação - - qualifi-
ca uma via de grande importância, pela ligação  
estruturante ao Parque Industrial da Autoeuropa 
e à Estação Ferroviária da Penalva.
O Município e os TST estão, já, a estudar a 
criação de uma carreira experimental que ligue 
Quinta do Anjo, Bairro Alentejano e dos Mari-
nheiros e a Estação da Penalva. O projeto deverá 
arrancar em setembro.  
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A antena de comunicações do antigo Quartel dos 
Bombeiros Voluntários de Águas de Moura foi re-
tirada com sucesso a 4 de junho, numa operação 
sensível devido às dimensões e à localização da es-
trutura. Aquele que é, já, o Centro Comunitário de 
Águas de Moura vê, assim, iniciada a primeira fase 
das suas obras de beneficiação, que integra, tam-
bém, a reparação dos portões, em curso. A segunda 
fase ocorrerá em setembro (após a partida das an-
dorinhas e de acordo com a imposição do Instituto 
de Conservação da Natureza e das Florestas), com 
a limpeza e pintura da fachada.

A empreitada de construção do acesso sul à Estação da Refer em 
Venda do Alcaide foi adjudicada pelo valor de 57.929,11 euros, 
aguardando-se, no momento, a consignação da obra à empresa ad-
judicatária. Com conclusão prevista para dezembro, esta emprei-
tada contribuirá para a democraticidade de acesso da população ao 
serviço público de transporte ferroviário, corrigindo uma falha do 
projeto da REFER.

A Câmara Municipal de Palmela está a proceder à lim-
peza e regularização de aceiros e caminhos rurais, com 
especial incidência no Parque Natural da Arrábida. As in-
tervenções em mais de uma dezena de caminhos, previs-
tas para este período, no âmbito da prevenção dos fogos 
florestais, incidiram já no caminho do Alto das Necessi-
dades até ao limite do concelho, no caminho das Arro-
çadas (entre o caminho 1054 e o Moinho da Páscoa), no 
caminho 1054 (Vale de Barris – Serra dos Gaiteiros), ao 
nível de reparação do pavimento, estando a iniciar-se a 
desmatação mecânica e manual, e nos caminhos do Pinhal 
Basto, da Serra do Louro norte e da Escudeira.

A Câmara Municipal concluiu, recentemente, um conjunto de arranjos pai-
sagísticos na Vila de Pinhal Novo, algumas das intervenções executadas por 
administração direta.
Na Urbanização Villa Bela foram colocados quatro bancos de jardim e no Jar-
dim da Rua do Brasil foi colocada uma papeleira, após substituição dos ban-
cos, do depositor de dejetos caninos e plantação de árvores.
A autarquia vai, ainda, proceder à reparação do abrigo para passageiros exis-
tente na Rua Orlando Ribeiro, que será relocalizado no âmbito das obras de 
arranjos exteriores promovidas pela Parque Escolar, para a Rua Ferreira de 
Castro e vai substituir os bancos de jardim em madeira, na Urbanização Con-
fidente, junto ao café Zorba.

A empreitada de construção do acesA Câmara Municipal de Pal-
mela adjudicou a execução do caminho paralelo à linha da CP em 
Fernando Pó pelo valor de 61.443,22 euros. A empreitada, que 
aguarda consignação em breve, abrange o troço desde a passagem 
de nível ao Km 34 + 989 até à passagem de nível suprimida ao Km 
35 + 534, e tem conclusão prevista para setembro. 
Esta obra, inscrita no orçamento municipal para 2014 e no progra-
ma da ação do mandato, contribuirá para melhorar significativa-
mente as condições de mobilidade em Fernando Pó, tendo a Câ-
mara Municipal conseguido uma comparticipação de 25 mil euros 
por parte da REFER, através do estabelecimento de um protocolo.

Centro Comunitário de Águas de Moura

Primeira fase da beneficiação em curso

Acesso sul à Estação 
de Venda do Alcaide para breve

Limpeza de caminhos
previne fogos florestais

mobiliário urbano

Câmara requalifica 
espaços públicos em Pinhal Novo

Adjudicada execução 
do caminho paralelo à linha da CP 
em Fernando Pó

A empreitada de construção da Ciclovia Envolvente Poente ao Pinhal Novo está a decorrer a bom ritmo, preven-
do-se que fique concluída no mês de agosto.
Adjudicada pelo valor de 316.817 euros, esta intervenção surge do aproveitamento de um espaço do domínio 
público ferroviário, cedido em protocolado com a REFER, numa extensão de 1.600 metros, que ligará a zona de 
Vila Serena à Estação Ferroviária de Pinhal Novo e ao extremo sul da vila, através do loteamento de Val´Flores.

Ciclovia de Pinhal Novo concluída em agosto
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Assumidos compromissos 
de melhoria com empresas de Vila Amélia 

Duas dezenas de empresas sediadas na Zona Industrial de Vila Amélia par-
ticiparam num encontro para apresentação das medidas de incentivo para a 
atividade económica e, em particular, do pacote específico para a instalação/
reinstalação de empresas no concelho, que  permitiu, também, dar a conhe-
cer o GAEPI - Gabinete de Apoio às Empresas e Promoção do Investimento 
da Câmara Municipal, unidade criada no âmbito da reestruturação orgânica 
do Município, implementada em janeiro deste ano.
A estagnação da dinâmica de construção justifica a opção municipal de 
substituir o Plano de Pormenor de Vila Amélia por planos setoriais especí-
ficos para as zonas ocupadas, com vista à sua qualificação e consolidação, 
bloqueando a construção na restante área. Na ocasião, o Município aus-
cultou os empresários quanto às necessidades de intervenção no território 
e assumiu compromissos concretos para as questões consideradas priori-
tárias, nomeadamente, a apresentação em breve de estudos com soluções 
para a entrada em Vila Amélia a partir da Quinta do Conde, beneficiações e 
pavimentação da estrada de Vila de Amélia, nos pontos mais críticos, uma 
solução para a drenagem de pluviais nas zonas de alagamento e a atribuição 
de topónimos. 

Produção de leite de ovelha com indicadores positivos
A Câmara Municipal de Palmela e a ARCOLSA – Associação Regional 
de Criadores de Ovinos Leiteiros da Serra da Arrábida realizaram uma 
reunião de trabalho, onde foram abordadas as intenções de certificação da 
Manteiga de Ovelha (processo já a decorrer) e do Requeijão de Azeitão e foi 

consensualizada a necessidade de cooperação estreita entre a ARCOLSA e 
a Câmara Municipal, com vista à conclusão dos processos de licenciamento 
de ovis e salas de ordenha, de difícil resolução devido à grande exigência 
legislativa e às caraterísticas próprias deste setor produtivo. Na ocasião, a 
ARCOLSA apresentou indicadores positivos sobre a produção de leite de 
ovelha - cujos níveis preocupantes ao longo dos últimos anos, que chegaram 
a uma redução de 50%, ameaçavam já a produção do Queijo de Azeitão 
certificado - registados este ano, que justificam esperança renovada para o 
setor. Apesar das dificuldades, os últimos meses conheceram a abertura de 
novas queijarias e o aumento exponencial de produção de outras tantas.

Município apoia Quintajense e Forninho
A Câmara Municipal aprovou a atribuição de um apoio financeiro, no valor 
de quinze mil euros, destinado a comparticipar a construção do novo campo 
polidesportivo descoberto do Quintajense Futebol Clube, a disponibilizar 
à comunidade.

O equipamento surge no âmbito de uma candidatura ao PRODER, que ga-
rante um apoio financeiro de 75% do custo total do investimento (76.594,80 
euros). O polidesportivo descoberto do Quintajense  deverá estar apto a fun-
cionar no próximo ano letivo para apoio às atividades desportivas da Escola 
Básica com Jardim de Infância de Quinta do Anjo.
Na visita à obra, a Câmara Municipal comprometeu-se a colaborar, tam-
bém, na construção do rampeamento da entrada do pavilhão, de forma a 
permitir o acesso a pessoas com mobilidade condicionada.
A Câmara aprovou, também em reunião pública, a atribuição de um apoio 
financeiro ao Forninho Futebol Clube, no valor de quinhentos euros, como 
comparticipação nas despesas de realização com as obras de melhoramen-
to na Pista de BMX. O Presidente da Câmara e o Vereador Adilo Costa, 
responsável pelo desporto, informaram que a discussão pública do Regu-
lamento Municipal de Apoio ao Associativismo (em revisão) decorrerá no 
terceiro trimestre deste ano, o que permitirá consensualizar critérios justos 
de atribuição de apoios para instalações e recordaram que as candidaturas a 
fundos comunitários têm sido um recurso utilizado por várias associações 
do concelho, com bons resultados. Na ocasião, foram, ainda, sublinhados os 
apoios e isenções que, quer o Município, quer a Junta de Freguesia, prestam 
ao movimento associativo, em áreas como o licenciamento de espetáculos 
ou as taxas de edificação.

Semanas descentralizadas dão a conhecer dinâmicas locais

Quinta do Anjo e Poceirão – desenvolvimento económico entre a indústria e o mundo rural



PALMELA BOLETIM MUNICIPAL JULHO 2014 |  9

Semanas descentralizadas dão a conhecer dinâmicas locais

Quinta do Anjo e Poceirão – desenvolvimento económico entre a indústria e o mundo rural

ARPIBA quer novo Centro de Dia e de Convívio 
Sediada em espaço provisório, cedido pela Sociedade Recreativa e Cultural 
do Povo do Bairro Alentejano, a ARPIBA – Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Bairro Alentejano pretende construir um espaço 
próprio de centro de dia, centro de convívio e atividades recreativas e cultu-
rais, que permita a concretização de novas respostas sociais, sendo a fregue-
sia de Quinta do Anjo o seu território de intervenção. Assim, propõe-se criar 
um equipamento coletivo no Bairro Alentejano, na Rua do Rosmaninho, 
com uma área de 1.392 metros quadrados, que acolha 60 utentes em Centro 
de Dia e 60 utentes em Centro de Convívio. O Município aprovou o pedido 
da ARPIBA para prorrogação por mais cinco anos do prazo estipulado em 
sede de escritura de cedência de direito de superfície, celebrada em 2008, e 
isentou a associação do pagamento de taxas municipais. 

Etiforma é responsável 
por mais de sete dezenas de postos de trabalho
Especializada na impressão/fabrico de etiquetas auto-adesivas (incluindo as 
desdobráveis Fix-a-Form, com exclusividade para Portugal, e em alfabeto 
Braille), a Etiforma apresenta uma vasta carteira de clientes, em diversos 
setores de atividade, da agro-química à higiene e limpeza, passando pelas 
indústrias farmacêutica, cosmética, automóvel, alimentar e bebidas. Consti-
tuída por capitais nacionais e há 20 anos no concelho de Palmela, a Etifor-
ma emprega 74 trabalhadores e tem uma faturação superior a cinco milhões 
de euros. A exportação é uma das principais apostas desta empresa, que 
trabalha, já, com muita regularidade, para os países lusófonos, para Espanha 
e para o norte de África e Magreb. 

Herdade de Pegos Claros conjuga floresta, vinho e turismo

A Herdade de Pegos Claros, criada em 1920, é uma exploração com 537 
hectares, que veio à posse do Grupo Crédito Agrícola em 2010 e, atualmen-
te, é gerida pela empresa Terr@ Team. Desde essa altura, o proprietário pro-
curou desenvolver um modelo de gestão agrícola e florestal, também ligado 
ao turismo, de forma a devolver alguma sustentabilidade económica à sua 
exploração. O projeto desenvolve-se em três núcleos principais: a área so-
cial, que alberga os trabalhadores, a área florestal, com Montado (300 hec-
tares), Pinhal (150 hectares), Vinha (40 hectares) e Regadio (50 hectares), e 
a área de produção de Vinho. Tendo como referência o padrão de qualidade 
dos vinhos produzidos na década de 90 - pelos métodos tradicionais de co-
lheita manual, pisa a pé, fermentação em lagar aberto e estágio em madeira 
de carvalho, exclusivamente em vinhas velhas da casta “Castelão” – a em-
presa desenvolveu, sob a responsabilidade dos enólogos Frederico Falcão e 
Bernardo Cabral, os vinhos “Pegos Claros 2010” e “Pegos Claros Grande 
Escolha 2010”. Como complemento, está a ser preparado um projeto de 
agroturismo, com um hotel de pequenas dimensões, implantado numa área 
de 55 mil metros de construção ecologicamente sustentável. 

Empresas apostam nos produtos locais
Ao longo destas duas Sema-
nas das Freguesias, foi pos-
sível contactar com diversos 
projetos, de génese familiar, 
de grande tradição ou a dar os 
primeiros passos, que têm em 
comum a aposta na valorização 
dos produtos locais. 
A Casa Venâncio da Costa 
Lima, de Quinta do Anjo, a 
celebrar o centenário, tem em 
curso obras de ampliação e re-
novação das instalações, num 
investimento de 2,5 milhões de 
euros, através de uma candida-
tura ao PRODER. Prevê-se que 
a obra, num total de 4 mil me-
tros de área intervencionada, 

esteja concluída até ao final do ano, constituindo-se como um novo impulso 
de crescimento a esta empresa produtora de Vinhos de Mesa, Vinhos Certi-
ficados (Regional Península de Setúbal e DO Palmela) e Moscatel de Setú-
bal, que movimenta, anualmente, três milhões de litros de vinho.
A Queijaria Simões, de Quinta do Anjo - que viu a sua produção reconhe-
cida internacionalmente, em 2013 - garante quarenta postos de trabalho e 
dedica-se à produção artesanal de Queijo de Azeitão DOP, a partir de leite 
fresco de ovelhas que pastam nas encostas da Arrábida. Liderada por Rui 
Simões, movimenta, diariamente, dois mil litros de leite, que dão origem, 
aproximadamente, a 1.400 queijos, comercializados nas grandes superfícies 
comerciais e lojas gourmet nacionais e internacionais. 
Paula e Eduardo Castro são um jovem casal, residente no concelho de 
Cascais mas apaixonado por esta região, que explora, atualmente, um pomar 
de Maçã Riscadinha de Palmela em Poceirão, com três mil pés. Em 2013, 
produziram cerca de três toneladas de maçã, que esperam igualar, ou mesmo 
superar, este ano. O entusiasmo com as potencialidades deste produto tem 
levado o casal a desdobrar-se em contactos com entidades, como a Câmara 
Municipal e a Cooperativa Agrícola União Novense, e outros produtores de 
maçã ou derivados (licores, compotas, gelados, etc.), no sentido de incenti-
var a divulgação e valorização da Riscadinha de Palmela, bem como o au-
mento da produção total na região, que permita responder à procura e entrar 
em novos mercados. 
Com três anos de existên-
cia, a empresa “Alquimia 
dos Sabores”, de Augus-
ta e Francisco Lemos, de-
dica-se à produção de do-
ces, licores, pickles doces 
e compotas, através de 
técnicas artesanais e mé-
todos biológicos. Locali-
zada nas Faias, a empresa 
distingue-se pelo fato de 
serem utilizados, essen-
cialmente, legumes (chu-
chu, courgette, beterraba, 
nabo), combinados com 
ervas aromáticas, flores e 
outros ingredientes colhi-
dos da horta da proprie-
dade.
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Um show cooking (19 de julho na 
Casa Mãe da Rota de Vinhos) e um 
Concurso de Compota de Fruta (26 
de julho na Casa Mãe da Rota de 
Vinhos) são novidades de relevo no 
calendário de eventos do programa 
“Palmela, Experiências com Sabor!”, 
no âmbito de uma quinzena dedica-
da à valorização da fruta produzida 
no concelho, diversificada e de gran-
de qualidade. A complementar estas 
propostas, surgem, entre 18 e 27 de 
julho, os já habituais Fins de Semana 
Gastronómicos da Fruta de Palmela, 
com a adesão de vários restauran-
tes do concelho, que apresentarão 
propostas inovadoras e requintadas, 
onde a fruta surge associada a pratos de carne e peixe, bem como a sobremesas frescas e aromáticas.
Nos últimos meses, a gastronomia do concelho tem estado em grande destaque, com várias iniciati-
vas bastante participadas. A Fogaça de Palmela e a Sopa Caramela foram pretexto para fins de sema-
na gastronómicos e também para eventos de cozinha ao vivo e concursos, que permitiram divulgar os 
nossos produtos e eleger os melhores sabores do ano. Sandra Salgueiro foi a vencedora do Concurso 
de Fogaça, conquistando o primeiro prémio, depois do segundo obtido no ano passado. Na segunda 
posição, classificou-se Vitor Salgueiro e a Marco Ferreira coube o terceiro lugar. Nuno Luz venceu o 
Concurso de Sopa Caramela, realizado na Adega ASL Tomé, em Pinhal Novo.

Palmela voltou a ser o Município português 
mais premiado no Concurso Internacional de 
Vinhos “La Selezione del Sindaco”, realiza-
do na cidade italiana de Bolzano, entre 30 
de maio e 1 de junho. Os vinhos de Palmela 
trouxeram para casa doze medalhas (uma de 
ouro e onze de prata), num total de dezoito 
prémios para a Península de Setúbal, que vol-
tou a sagrar-se, também, como a região por-
tuguesa mais galardoada. A Casa Ermelinda 
Freitas foi a adega nacional mais premiada, 
com um total de sete medalhas (uma de ouro 
e seis de prata). No pódio local, seguiram-se 
a Adega Cooperativa de Palmela, com duas 
medalhas de prata, e a Casa Agrícola Assis 
Lobo, a Xavier Santana e a Sivipa, com uma 
medalha de prata cada. Portugal foi o segun-
do país mais premiado no certame, a seguir 
à anfitriã Itália, com cinquenta medalhas em 
145 vinhos apresentados a concurso. 

A localidade de Fernando Pó recebeu, entre 9 e 11 de maio, a 19ª Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão 
e Feira de Vinhos do Concelho de Palmela, numa organização da Comissão da Mostra e da Associação 
Cultural e Recreativa de Fernando Pó, com o patrocínio da Câmara Municipal de Palmela. Pelo segundo 
ano consecutivo, Fernando Santana Pereira venceu o Concurso de Vinhos da Mostra, entre 29 tintos das 
duas freguesias. Também pela segunda vez consecutiva, a Casa Agrícola Assis Lobo conquistou o segun-
do lugar – este ano, partilhado com a Casa Ermelinda Freitas – e o terceiro coube à Agrosilvestre. Os vi-
nhos participantes foram analisados em prova cega pela Câmara de Provadores da Comissão Vitivinícola 
Regional da Península de Setúbal e os resultados foram conhecidos ao final da tarde de domingo. O tinto 
é rei no certame, mas o público pôde, também, provar uma gama de 13 brancos destas duas freguesias. 
Durante três dias, milhares de visitantes teve oportunidade de comprovar a qualidade dos vinhos pro-
duzidos nesta região, num ambiente genuinamente rural, envolvido pelas vinhas e com a presença dos 
produtores. 

Palmela, o primeiro município a ostentar o tí-
tulo de Cidade Europeia do Vinho, em 2012, 
aprovou um Protocolo de Cooperação com as 
cidades que lhe sucederam: Marsala (Itália - 
2013) e Jerez de la Frontera (Espanha – 2014). 
A assinatura decorreu a 12 de maio, em Jerez, 
no âmbito da XVII Assembleia Geral da RE-
CEVIN. O acordo integra, também, a RECE-
VIN, Rede Europeia de Cidades do Vinho, que 
dinamizará a cooperação entre estas e as futu-
ras Cidades Europeias do Vinho. Esta estratégia 
comum de promoção económica e turística dos 
territórios será concretizada através da promo-
ção de intercâmbios no campo do enoturismo, 
do incentivo a projetos de financiamento para 
a melhoria da competitividade e atratividade, 
do incremento de iniciativas que promovam 
os parceiros enquanto destinos enoturísticos, 
da organização de eventos culturais e outros, 
associados à cultura do vinho, bem como da 
partilha de informação e ações de marketing 
enoturístico. 

“Palmela, Experiências com Sabor!”

Compotas de fruta são novidade no calendário 

Pelo terceiro ano consecutivo 

Palmela foi o município 
português mais 
premiado no concurso 
“La Selezione 
del Sindaco”

19ª Mostra de Vinhos de Marateca e Poceirão 

Público rendido à qualidade da produção local 

Cidades Europeias 
do Vinho unidas 
na promoção do vinho 
e do enoturismo
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Está aberta ao público, na Igreja de Santiago do Castelo de Palmela, a exposição “Catapultas e 
Máquinas de Cerco”, da responsabilidade da empresa Cultura Entretenida com o apoio da Câ-
mara Municipal. Apresentada com uma visita guiada pormenorizada, no Dia do Concelho, a ex-
posição atrai a atenção de miúdos e graúdos, ao conjugar reproduções minuciosas de catapultas, 
gruas, arietes, torres de assalto e peças de artilharia, demonstrativas da evolução tecnológica no 
período compreendido entre os séculos V a.C e XV d.C. As civilizações grega e romana e a Idade 
Média, com as Cruzadas e a intervenção das Ordens Militares, são as épocas em destaque nesta 
exposição, que tem estado em itinerância na Península Ibérica e que permanecerá em Palmela 
até 2 de novembro. A mostra pode ser visitada todos os dias da semana, e tem entradas a 3,5 eu-
ros [descontos - crianças entre os 6 e os 12 anos, reformados, estudantes, Cartão Jovem, Cartão 
Palmela Tourist Card, Cartão Municipal Sénior (classe A), grupos com mais de vinte elementos: 
2,00€; grupos escolares: 1,50€; famílias (dois adultos e duas pessoas com desconto) - 8,00 €].

Nos dias 26 e 27 de julho, o Castelo de Palmela propõe 
a receita ideal para as tardes longas de verão – música 
e bons vinhos para desfrutar num ambiente diferente 
e requintado. 
O Palmela Wine Jazz abre sempre às 16 horas e, até às 
21, na Praça de Armas do Castelo, apresenta aos visi-
tantes uma feira de vinhos da região com um progra-
ma de provas comentadas pelos enólogos das adegas. 
Vários workshops de jazz acompanham a iniciativa. 
A noite de sábado continua até às duas da manhã, com 
um concerto de Jazz no terraço sul do Castelo. Junto à 
Casa Capelo, um Wine Bar permitirá degustar alguns 
dos melhores vinhos do mundo com uma paisagem 
deslumbrante para a Arrábida e para o Sado.
Mais informação em http://turismo.cm-palmela.pt.

Programa
5 Julho | Casa Agrícola Assis Lobo
12 Julho | Casa Agrícola Horácio Simões 
19 Julho | Malo Tojo
26 Julho | Xavier Santana 
2 Agosto | Cooperativa Agrícola Santo Isidro de Pegões 
9 Agosto | Freitas e Palhoça
16 Agosto | Adega Cooperativa de Palmela 
23 Agosto | Filipe Jorge Palhoça
30 Agosto | Saramago Vinhos
6 Setembro | Quinta de Alcube
13 Setembro | Damasceno 
20 Setembro | Herdade do Cebolal
27 Setembro | Quinta do Piloto 

Exposição “Catapultas e Máquinas de Cerco” História 
da tecnologia desvendada na Igreja de Santiago

Palmela Wine Jazz 

Música e vinho  
no Castelo de Palmela

Entre maio e outubro

Rota de Vinhos promove Serões na Casa Mãe

Cruzeiros Enoturísticos
com produtos regionais de Palmela

A Casa Mãe da Rota de Vinhos, em Palmela, está a promover, entre 30 de maio e 18 de outu-
bro, a iniciativa “Serões”, que propõem, às sextas e aos sábados, em horário alargado até às 
24h00, diversas atividades de âmbito cultural e gastronómico, nomeadamente provas e cursos 
de vinhos, provas de chutneys e conservas, workshops de chocolate e compotas ou as Jam 
sessions FISP (Festival Internacional de Saxofones de Palmela) com provas de vinhos.
Em julho, os “Serões” serão preenchidos com provas de Moscatel de Setúbal, jam sessions e 
o lançamento e prova de gelado de uva.

Os interessados, deverão inscrever-se através do tel. 212 334 398 ou do e-mail 
info@rotavinhospsetubal.com. Programa completo em http://www.rotavinhospsetubal.com/

Até ao final do mês de setembro, o rio Sado acolhe a 3ª edição dos cruzeiros enoturís-
ticos “Wine Sunset Party” – uma iniciativa da Rota de Vinhos da Península de Setúbal, 
Casa da Baia de Setúbal e Sado Arrábida.
Estes cruzeiros aliam o prazer de navegar no rio à degustação de produtos regionais, 
com provas de vinhos comentadas pelos produtores das adegas da Península de Setúbal. 
Com embarques em Setúbal (18h30) ou em Tróia (18h45), as viagens têm a duração de 
2h30. A participação nestes cruzeiros têm o valor de 25 euros/pessoa e crianças dos 4 
aos 12 anos pagam 15 euros.
Para mais informações e reservas contacte a Rota de Vinhos da Península de Setúbal, 
através do tel. 212 334 398 ou do e-mail info@rotavinhospsetubal.com.
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O Festival de Verão de Palmela regressa, entre 4 e 6 de ju-
lho, ao Parque Venâncio Ribeiro da Costa, junto ao Castelo, 
para a sua segunda edição. Com muita música e homena-
gens às adegas do concelho, que continuam a levar mais 
longe o nome de Palmela e dos seus vinhos, este Festival 
marca o início dos meses mais quentes e promete muita ani-
mação e convívio.
A organização é da responsabilidade de Sant & Edu, com o 
apoio da Câmara Municipal de Palmela, entre outros. Mais 
informação em facebook.com/FestivalDeVeraoDePalmela.

Têm início a 5 de julho os “Mercadinhos de Palmela”, 
projeto que prevê a realização de um conjunto diver-
sificado de mostras e mercados temáticos quinzenais, 
aos sábados. A iniciativa, que irá prolongar-se até ou-
tubro, no terraço do Mercado Municipal de Palmela, 
pretende contribuir para a dinamização comercial e 
turística do núcleo mais antigo da vila.
Os “Mercadinhos de Palmela” dividem-se em mostras 
de velharias e colecionismo (5 de julho, 2 de agosto 
e 6 de setembro), mercado Agrobio e produtos locais 
(19 de julho, 16 de agosto e 4 de outubro) e o chamado 
“Mercado das Pulgas”, com venda de artigos em 2ª 
mão de particulares (20 de setembro e 18 de outubro).
Paralelamente a cada mostra, haverá lugar a um pro-
grama de animação com o envolvimento de agentes 
económicos locais, que integra oficinas dinamizadas 
pelos participantes, apresentação de produtos, reali-
zação de artesanato ao vivo, show cookings, ateliês 
infantis e visitas guiadas ao Centro Histórico.

Estão em vigor as novas versões do Regulamento de Urbanização e Edifi-
cação do Município de Palmela (RUEMP) e do Regulamento e Tabela de 
Taxas Municipais (RTTM). 

As alterações ao RUEMP pretendem incentivar a conclusão dos procedimen-
to de reconversão das áreas urbanas de génese ilegal (AUGI) e a instalação 
e ampliação de armazéns afetos à atividade empresarial, contribuindo para a 
concretização e conclusão de muitos processos de legalização e para o agili-
zar dos procedimentos de licenciamento, assentes em quatro grandes eixos:

- flexibilizar e simplificar procedimentos de legalização, prescindindo da 
entrega de alguns elementos de difícil cumprimento (ex: projeto de segu-
rança/estabilidade);

- possibilitar o licenciamento condicionado nas Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal, mediante o preenchimento de alguns requisitos que não ponham 
em causa o avançar do próprio procedimento e o interesse público;

- aumentar a prestação de serviços on-line;

- aumentar a área de construção de 1000m2 para 1400m2, um dos critérios 
que preenchem o conceito de operação urbanística com impacte seme-
lhante a loteamento ou impacte relevante, operações urbanísticas que dão 
lugar a cedências para o domínio público ou a compensações. 

O novo RTTM vem contribuir para a dinamização da economia local, atra-
vés da implementação de medidas de discriminação positiva:

- diminuição de custos de instalação e reinstalação de empresas em áreas 
programadas para esta utilização (30% nas taxas relacionadas com impac-
to da operação no território e com a realização, reforço e manutenção de 
infraestruturas; 50% nas compensações por ausência de cedências; 90% 
nas taxas administrativas);

- redução de taxas nos processo de reconversão urbanística de AUGIS (30% nos 
custos relacionados com o impacto da operação no território e com a realiza-
ção, reforço e manutenção de infraestruturas; 50% nas taxas administrativas);

- redução em 75% das taxas de ocupação de espaço público por esplanadas abertas.

No âmbito do projeto municipal de participação in-
fantil “Eu Participo”, o Terraço do Mercado Munici-
pal de Palmela acolheu, dia 14 de junho, às 21h00 a 
apresentação do filme “Vamos Viver o Centro Histó-
rico”, protagonizado pelos Exploradores do Centro 
Histórico de Palmela. Esta sessão, dirigida à comuni-
dade e famílias, contou também com a participação 
de crianças do Pré-Escolar da Sala da Floresta Mági-
ca, da Escola Básica Joaquim José de Carvalho, em 
Palmela, os protagonistas, num total de seis dezenas 

de pessoas.  Tratou-se do culminar de um projeto desenvolvido no âmbito do estágio curricu-
lar de Inês Mares (Licenciatura em Promoção Artística e Património) que integrou atividades 
lúdicas e de promoção artística, visitas ao Centro Histórico, assembleias de discussão entre 
crianças e com os eleitos da autarquia.
A assembleia realizada entre crianças, eleitos e técnicos constituiu um espaço de diálogo que 
permitiu identificar o sentir e a apropriação do Centro Histórico por parte dos mais novos.

Festival de Verão de Palmela 
no Parque Venâncio Ribeiro da Costa

Mercadinhos de Palmela 
animam terraço do Mercado 

Dinamização da economia com novos incentivos

“Vamos Viver o Centro Histórico”

Terraço do Mercado projetou 
filme protagonizado 
por crianças

Redução de 75% para esplanadas

Agora, é mais fácil e económico abrir uma esplanada no concelho de 
Palmela. O Município aprovou a redução de 75% das taxas devidas por 
ocupação de espaço público, medida que pretende incentivar a criação 
ou consolidação de esplanadas em estabelecimentos de restauração, be-
bidas, turismo e promoção de produtos locais, contribuindo para a dina-
mização da atividade económica. 



PALMELA BOLETIM MUNICIPAL JULHO 2014 |  13

Entre 14 e 19 de julho, em Palmela, o 5º FISP – Festival Internacional de Saxofones de Palmela é ponto de passagem obri-
gatório para os amantes do saxofone. Este festival, promovido pela Sociedade Filarmónica Humanitária, tem contribuído 
para elevar os níveis artísticos e pedagógicos dos saxofonistas, contribuindo para a formação de mais e melhores ouvin-
tes, através da partilha de experiências entre alguns dos mais prestigiados nomes do panorama nacional e internacional, 
professores, estudantes e público.
Esta 5ª edição - distribuída por diversos espaços da vila, nomeadamente, o Cineteatro S. João, a Sociedade Filarmónica 
Humanitária, a Casa Mãe Rota de Vinhos e a Biblioteca Municipal de Palmela - integra 20 concertos temáticos com en-
trada livre, os Espaços Escolas Clássico, Escolas Jazz e Música de Câmara, Masterclasses e Workshops com músicos dos 
Estados Unidos, França, Itália, Inglaterra, Holanda e Portugal e o 5º Concurso Internacional de Saxofone “Vitor Santos”.

Com a chegada das noites mais quentes e dos dias mais longos, chegam, também, as tradicionais festivida-
des que, um pouco por todo o concelho, enchem as ruas de cor e aromas gulosos. A 18ª edição das Festas 
Populares de Pinhal Novo abriu o calendário e, entre 5 e 10 de junho, mostrou que tem já o seu lugar bem 
vincado no calendário festivo da região. Muitos milhares de visitantes renderam-se aos sabores convidativos 
da Sopa Caramela e dos petiscos, aos espetáculos com nomes sonantes do panorama nacional e à animação 
musical e desportiva proporcionada pelo movimento associativo local. As Festas assumiram, uma vez mais, o 
seu papel como bastião da cultura caramela e ferroviária, e foram montra das potencialidades económicas e cul-
turais daquela que é a freguesia mais jovem e urbana do concelho.
Entre 27 e 29 de junho, o Parque Multiusos de Águas de Moura, no centro da aldeia, foi palco de mais uma edição 
das Festas em Honra de S. Pedro da Marateca, momento alto de afirmação da identidade desta freguesia. O 
desfile das Marchas Populares e a procissão em honra de S. Pedro foram momentos altos das Festas.
A Feira Comercial e Agrícola de Poceirão vive, entre 4 e 6 de julho, a sua 25ª edição e continua a apostar na 
valorização da atividade agrícola, na divulgação dos produtos locais de qualidade e na celebração do mundo rural. 
Exposição e venda de hortofrutícolas, exposições de gado e de máquinas agrícolas, mostra do associativismo local, 
gastronomia e vinhos locais têm lugar de destaque na feira, que conta com cerca de oito dezenas de expositores. 

FISP enche Palmela de Música em julho

Afirmação da cultura popular

Festas e feiras dão colorido aos meses de verão

Mais informações e programa completo em www.fispalmela.org.
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A comemorar os 40 anos de existência, o Grupo 
de Teatro O Bando apresenta dia 26 de julho, às  
21h30, no Cineteatro S. João, em Palmela, o espe-
táculo “Quarentena”. 
Este grande projeto, com coordenação artística de 
João Brites e composição musical de Jorge Sal-
gueiro, é um co-produção Artemrede com concer-
tos encenados, intervenções artísticas e espetácu-
los teatrais, um elenco de 24 atores, 16 músicos 
e um conjunto de 40 personagens que reflete as 
palavras de 40 escritores.
Com a duração de uma hora e entrada no valor 
de quatro euros, “Quarentena” é uma organização 
Artemrede com a Câmara Municipal de Palmela.

Teatro O Bando comemora 40 anos de vida com grande projeto

Estreia a 23 de agosto, às 21h30, no Largo José Maria dos Santos, em Pinhal Novo, o novo espetáculo  
da companhia de dança DançArte. Intitula-se “Centro da Vila” e foi criado propositadamente para este Largo, 
convidando o público a perspetivar um outro olhar sobre os espaços quotidianos. Aquela que é a 38ª produção 
da companhia, residente no Cineteatro S. João, e o 3º espetáculo do ciclo mM, é enquadrada por uma instalação 
fotográfica, figurinos, luz e cor, para uma experiência mais rica e multifacetada. «Entre o micro e o macro,  
o movimento e a música», este ciclo criativo é dedicado aos largos do concelho de Palmela que, com o seu  
património edificado, cultural e histórico e as suas rotinas, são, a um mesmo tempo, palco e fonte de inspiração.
A coreografia está a cargo de Sofia Belchior e dos intérpretes, e António Machado assegura a composição  
e interpretação musical. Em conjunto, são responsáveis pela ideia e direção do espetáculo, que conta 
com figurinos de Zé Nova e criação fotográfica de Carlos Teixeira. A entrada é livre.  
Mais informação em www.mm.passosecompassos.pt.

“Centro da Vila”

Pinhal Novo inspira nova produção

Chama-se “O destino na ponta dos pés – Temos 
que sorrir à vida para que ela nos sorria” e é o livro 
de estreia de Márcia Marto, jovem de 15 anos, re-
sidente na Lagoinha e estudante na Escola Secun-
dária de Palmela. Márcia estudou violino durante 
cinco anos no Conservatório Regional de Palmela, 
mas a paixão pela escrita falou mais alto. Apresen-
tado, a 7 de junho, na Biblioteca Municipal de Pal-
mela, o livro relata a história de Camila, que vive 
momentos difíceis, depois da morte do pai e da 
chegada de um avô desconhecido. Os problemas 
levam-na a refugiar-se no ballet e a dedicação ga-
rante-lhe uma bolsa de estudo, que abre caminho 
para a esperança e para a alegria.

A Câmara Municipal de Palmela, a Artemrede e o 
Bardoada – o Grupo do Sarrafo propõem, para 12 de 
julho, uma noite diferente no Espaço ContraFacção, 
em Pinhal Novo, com C Vib – Cymatics Vibrating 
pelos Mãos Simão. Trata-se de um espetáculo mul-
tidisciplinar que, através de Interactive Boards (pla-
cas interativas), constrói uma escultura sonora que 
explora as propriedades físicas do som. Mais do que 
um concerto musical, o público terá acesso a uma 
instalação sonora interativa que lhe permitirá, lite-
ralmente, tocar e palpar a música como se de matéria 
tangível se tratasse. A noite termina com a atuação 
do grupo pinhalnovense de pop rock, Reticências. A 
entrada é livre.

Jovem de Palmela
lançou livro de estreia 
na Biblioteca de Palmela

Cymatics Vibrating

Música que se toca e se sente 
no Espaço ContraFacção

O espaço sede do Teatro O Bando, em Vale de 
Barris, foi palco, a 1 de junho, Dia do Con-
celho de Palmela, da cerimónia de assinatura 
do Protocolo de Cooperação da companhia 
com a Câmara Municipal de Palmela. A popu-
lação juntou-se à autarquia e aos vários artis-
tas, estagiários e voluntários que dão vida ao 
Bando para celebrar este momento simbólico, 
que dá início a uma nova parceria, em vigor 
até ao final de 2017. Sara de Castro, João Bri-
tes e Raul Atalaia Rodrigues, da cooperativa 
artística, foram os anfitriões da tarde e mani-
festaram a sua satisfação com este acordo, que 
solidifica o relacionamento institucional com 
o Município. João Brites sublinhou a aprova-
ção unânime deste protocolo na Assembleia 
Municipal, revelando a importância que tem, 
para a companhia, sentir-se acolhida por esta 
comunidade. O Presidente da Câmara Munici-
pal mostrou-se convicto «do valor e dos valo-

res que a instalação do Bando em Palmela, há 
15 anos, acrescentou ao concelho», não só ao 
nível cultural, do investimento realizado e da 
atração de visitantes, mas também da interação 
com a comunidade local e com outros agen-
tes culturais. Álvaro Amaro justificou, ainda, a 
opção municipal pelo estabelecimento de um 
protocolo plurianual, figura que melhor serve 
todos os envolvidos ao definir claramente di-
reitos e obrigações, ao longo de um horizonte 
mais alargado, que facilita a planificação da 
atividade. Com este acordo, o Município com-
promete-se à atribuição anual de um subsídio 
de 12.500 euros e a apoiar a promoção das 
atividades do Bando, que dinamizará, gratui-
tamente, ações de formação e espetáculos ou 
animações teatrais, promovendo a acessibili-
dade das populações e da comunidade educa-
tiva e priorizando fornecedores do concelho na 
aquisição de bens e serviços. 

Cooperação com O Bando celebrada no Dia do Concelho
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i
Paços do Concelho ................. Tel. 212 336 600
ATENDIMENTOS (mediante marcação prévia)

Presidente Álvaro Amaro 
Coordenação Geral; Cooperação Internacional; 
Desenvolvimento Estratégico; Planeamento  
Urbanístico; Proteção Civil e Segurança;  
Participação e Ação Local  |  Tel. 212 336 650
Vereadora Adília Candeias (Vice-Presidente)
Recursos Humanos e Organização;  
Modernização Administrativa; Saúde  
Ocupacional; Formação; Projetos e Obras 
Públicas; Logística e Conservação; Transportes 
e Comunicações; Gestão e Limpeza de Espaços 
Exteriores Urbanos  |  Tel. 212 336 690
Vereador Adilo Costa
Educação; Ação Social e Saúde; Juventude;  
Desporto; Administração e Finanças; Fiscalização 
Municipal; Atendimento; Metrologia; Mercados 
não Sedentários e Feiras; Habitação Social; 
Defesa do Consumidor  | sexta-feira (manhã)     
Tel. 212 336 606
Vereador Luís Miguel Calha
Desenvolvimento Económico e Turismo;  
Cultura; Informação e Comunicação;  
Bibliotecas Municipais; Mercados Municipais;  
Recuperação/Revitalização do Centro Histórico 
sexta-feira (manhã)  |  Tel. 212 336 600
Vereadora Fernanda Pésinho
Gestão Urbanística; Ambiente; Mobilidade 
e Acessibilidades; Eficiência Energética;  
Habitação e Reabilitação Urbana; Higiene 
e Limpeza Urbana; Águas e Resíduos Sólidos 
Urbanos | sexta-feira (manhã) | Tel. 212 336 600
Vereadora Maria da Natividade Coelho 
(sem pelouros)
Vereadora Cristina Baptista Rodrigues 
(sem pelouros)
Vereador Pedro Taleço
Iluminação Pública; Cemitérios; Toponímia
segunda-feira (das 16h00 às 20h00)
Tel. 212 330 135
Vereador Paulo Ribeiro (sem pelouros)
segunda-feira (das 15h00 às 16h00) | Tel. 212 336 600
Divisão de Administração Urbanística
(atendimento pelos técnicos mediante marcação prévia) 
terça-feira (das 09h00 às 15h00) | Tel. 212 336 660
Piquete das Águas .................. Tel. 212 336 679
Iluminação Pública ................. Tel. 800 506 506 
                                                                         (nº grátis)

Atendimento Municipal
Dias úteis – das 08h30 às 16h00
Até às 19h00: PINHAL NOVO – terça-feira  

PALMELA – quarta-feira 
Tel. 212 336 600

Serviços on-line
atendimento@cm-palmela.pt
www.cm-palmela.pt
Para receber o boletim municipal e outras 
publicações municipais, contacte-nos  
comunicacao@cm-palmela.pt
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A Entreajuda, a Cáritas Portuguesa e a Câmara Mu-
nicipal de Palmela apresentaram publicamente o 
Projeto “Dar e Receber.pt” no dia 3 de junho, no Au-
ditório Municipal de Pinhal Novo. A sessão contou 
com as presenças do Vereador Adilo Costa, da Câ-
mara de Palmela, de Isabel Jonet, Presidente da EN-
TRAJUDA e Madalena Cruz, da Direção da Cáritas 

Diocesana de Setúbal.
A Câmara Municipal de Palmela adere à parceria, 
desafiando a sociedade civil e a comunidade, nome-
adamente, escolas, juntas de freguesia, associações e 
IPSS, a associarem-se a esta plataforma de partilha e 
troca de bens, tempo, saberes e competências.
Mais informação em http:// darereceber.pt/.

No dia 29 de maio, o Parque Ecoló-
gico de Campismo e Caravanismo 
Vasco da Gama, em Pinhal Novo, 
acolheu a “Sardinhada das IPSS”, 
iniciativa da Câmara Municipal, 
que proporcionou o encontro dos 
idosos que frequentam as institui-
ções particulares de solidariedade 
social do concelho, num momento 
de lazer e convívio.
A iniciativa, que reuniu 233 ido-
sos, oriundos de sete IPSS, reali-
za-se no âmbito do Programa Mu-
nicipal de Apoio à Pessoa Idosa e, 
este ano, contou, além do almoço, 
com animação musical e a tradi-
cional apanha da espiga. 

A Câmara Municipal promove, nos dias 26  e 28 de julho, no 
Centro Cultural de Poceirão e no Parque Venâncio Ribeiro 
da Costa, em Palmela, respetivamente, as comemorações do 
Dia dos Avós.
Integra yoga para avós e netos, um momento de convívio 
intergeracional, um “estendal de ideias”, uma partilha de 
ideias sobre o papel dos avós e dos netos nos dias de hoje, 
jogos tradicionais e a iniciativa “Histórias da nossa terra”.
No âmbito do Programa Municipal “50 +”, o Salão dos 
Bombeiros Voluntários de Palmela recebe, nos dias 16 e 23 
de julho, entre as 9h45 e as 10h30 e 10h30 e as 11h15, aulas 
de dança para avós e netos. Na Piscina Municipal de Pinhal 
Novo as aulas decorrem nos dias 17 e 24, das 9h15 às 10h00 
e das 10h00  às 10h45, numa iniciativa da Palmela Desporto, 
E.M.
Mais informações (Centro Cultural de Poceirão) através 
do tel.212336655 ou do e-mail cultura@cm-palmela.pt  
e (Parque Venâncio Ribeiro da Costa) através do  
tel. 212 336606 e do e-mail deis@cm-palmela.pt.

No dia 3 de junho

Projeto “Dar e Receber.pt” 
apresentado no Auditório Municipal de Pinhal Novo

No Parque de Campismo de Pinhal Novo

Sardinhada das IPSS reúne mais de duas centenas de idosos 

Nos dias  26 e 28 de julho

Parque Venâncio Ribeiro 
da Costa e Centro Cultural de
Poceirão acolhem Dia dos Avós

Pelo 4º ano consecutivo, o Parque Urbano da Albarquel, em Setúbal, 
foi palco da iniciativa “Moda Praia Sénior”, promovida pela autarquia 
em parceria com as Instituições Particulares de Solidariedade Social 
do concelho com intervenção na área dos idosos. Os participantes des-
filaram com trajes e acessórios alusivos à época balnear.
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Ranchos Folclóricos do Concelho de Palmela - 5.500 euros
- Rancho Folc. “Os Fazendeiros das Lagameças” - 600 euros

- Rancho Folclórico “Os Rurais” da Lagoa da Palha e Arre-
dores - 600 euros

- Rancho Folc. da Casa do Povo de Pinhal Novo - 600 euros

- Rancho Folclórico de Poceirão - 500 euros

- Rancho Fol. Reg. da Palhota/Venda do Alcaide - 500 euros

- Rancho Folclórico Regional de Fernando Pó - 500 euros

- Rancho S. de Recreio e Desporto da Lagoinha - 600 euros

- Grupo F. Danças e Cânticos de Olhos de Água - 500 euros

- Rancho Folc. Grupo Desp. “Os Académicos” Agualva 
Cima/Bº Margaça - 600 euros

- Rancho Folclórico Cultural Danças e Cantares da Região 
do Forninho - 500 euros

Associação das Festas Populares de Pinhal Novo – Desen-
volvimento e Cultura Local – 12.000 euros 

Entidades parceiras do “50+ Programa de Exercício” 
como comparticipação com as despesas de manuten-
ção dos espaços:
- Assoc. Humanitária dos Bombeiros de Palmela – 400 euros

- Clube Portais da Arrábida – 200 euros

- Sociedade Recreativa e Cultural do Povo do Bairro  
Alentejano - 200 euros

- Sociedade Recreativa e Instrutiva 1º de Janeiro, da Lagoa 
do Calvo - 200 euros

- Centro Jovem Tejo - 1.250 euros 

- Banco Alimentar Contra a Fome da Península de Setúbal 
– 2.500 euros

- Assoc. de Convívio para Idosos de Cabanas - 1.250 euros

- Quintajense Futebol Clube - 15.000 euros 

- Sociedade de Instrução Musical - 10.000 euros 

- Assoc. de Festas de S. Pedro da Marateca - 3.300 euros

Associações Culturais do concelho com formação musi-
cal – 5.000 euros destinados ao funcionamento das esco-
las de música:

- Sociedade Filarmónica Humanitária - 1.100 euros

- Soc. Filarmónica Palmelense “Loureiros” - 1.100 euros

- Sociedade Filarmónica União Agrícola - 1.100 euros

- Sociedade de Instrução Musical - 1.100 euros

- Orquestra Nova de Guitarras - 600 euros

Clube Desportivo Pinhalnovense - 4.500 euros 

Assoc. Feira Comercial de Agrícola de Poceirão – 4.000 euros 

Forninho Futebol Clube - 500 euros

Apoios financeiros
Concedidos pela Câmara Municipal de Palmela

A Câmara Municipal apoia e promo-
ve iniciativas de ocupação dos tempos  
livres dos mais novos, com atividades 
artísticas, culturais e lúdicas.
Nos dias 12 e 13 de julho, na Biblio-
teca Municipal de Palmela, a Passos 
e Compassos propõe o “Em Pijama 
na Biblioteca”, uma noite mágica,  
entre livros, para descoberta de palavras  
e histórias e participação em diversas  
atividades. Mais informações em 
www.pijama.passosecompassos.pt. 
Entre 8 de julho e 28 de agosto, a  
Câmara Municipal promove o programa 

de atividades de verão “SOLestórias”, com Horas do Conto e ateliês nas Bibliotecas de 
Palmela, Pinhal Novo, Quinta do Anjo, Pólo de Marateca e Centro Cultural de Poceirão.  
Mais informações e inscrições através do e-mail bibliotecas@cm-palmela.pt ou  
pelo tel. 212336632.
Recorde-se que em junho, a Passos e Compassos promoveu as Férias Culturais de Verão, 
em diversos locais de Palmela.

No dia 22 de junho, cerca de 2500 atletas percorreram o concelho de Palmela, naquela que 
foi a 3ª Corrida Volkswagen. Num percurso total de 12,5 Km, entre o Centro Histórico 
da Vila e a Autoeuropa, a prova contou com o apoio da Câmara Municipal de Palmela,

Com partida e chegada no Bairro Alen-
tejano, decorreram, no dia 15 de junho, 
a 17ª Estafeta de Palmela e a 13ª Mini 
Estafeta de Palmela, numa organização 
da Sociedade Recreativa e Cultural do 
Povo, de Bairro Alentejano, com o apoio 
da Câmara Municipal de Palmela. Estes 
momentos competitivos contaram com 
a participação de 228 atletas, em repre-
sentação de 57 equipas de todo o país. 

Em julho e agosto Palmela apresenta
propostas para ocupação de tempos livres 

Com partida no Castelo de Palmela
Corrida Volkswagen reuniu 2500 atletas

No Bairro Alentejano 
Estafeta de Palmela chegou à 17ººªaª edição

 

Jogos Desportivos Escolares 2013/2014
Eventos desportivos envolveram mais de 1700 alunos 


