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PAÇOS DO CONCELHO   |   212 336 600

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 
Gestão do Espaço Público | Educação | Ação Social e Saúde | Habitação Social | Recursos Hu-
manos | Gestão e Qualificação | 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 
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 Manu-
tenção de Parques e Jardins | Fiscalização Municipal   
Atendimento sexta-feira | todo o dia | Tel. 212 330 135 

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

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

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.e-redes.pt

ATENDIMENTO MUNICIPAL (mediante marcação prévia)
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 / 212 336 600
Serviço de Águas | 932 008 220 
Dias úteis: 08h30 às 15h30 | atendimento@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

Agentes locais homenageados no
Dia do Concelho 
No Dia do Concelho de Palmela, 1 de junho, foram atribuídas as Condeco-
rações Municipais, numa homenagem a quem, no espírito dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 2030, contribui para qualificar e promo-
ver o território. As centenárias Sociedade Filarmónica União Agrícola (Pi-
nhal Novo) e Sociedade de Instrução Musical de Quinta do Anjo foram as 
entidades distinguidas com a Medalha de Honra do Concelho. Receberam 
a Medalha Municipal de Mérito (Graus Ouro, Prata e Cobre) 39 pessoas e 
entidades, nas áreas do Associativismo, Cultura, Cidadania e Solidarieda-
de, Desenvolvimento Regional, Desporto, Saúde Pública, Economia Local, 
Valorização dos Produtos Locais, Desenvolvimento Económico e Solida-
riedade Internacional. Foram, também, distinguidas/os 54 trabalhadoras/
es municipais, com as Medalhas de Serviço Prestado e de Dedicação. O 
programa comemorativo foi complementado com dois espetáculos, que 
sublinham a ligação de Palmela à música: Celina da Piedade com Rodrigo 
Leão e “Ausentes do Alentejo” e o Concerto Comemorativo com o Grupo 
Coral da Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros” e o Ensemble de 
Trompetes e Orquestra Clássica da Sociedade Filarmónica Humanitária.
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Unidade Móvel de Saúde
reforça testagem
A Unidade Móvel de Saúde do Município iniciou, em maio, uma campanha de 
testagem no Concelho, que tem privilegiado as zonas rurais, núcleos urba-
nos mais dispersos e públicos de risco. Os Testes Rápidos de Antigénio - Na-
sofaringe aplicados permitem, de forma fidedigna e segura, identificar even-
tuais situações de infeção, evitar a propagação do vírus e quebrar cadeias 
de transmissão. Podem participar nestes rastreios munícipes entre os 20 e 
os 60 anos, que ainda não tenham sido vacinadas/os, bastando comparecer 
nos locais divulgados e apresentar o Cartão de Cidadão.

Sob a insígnia “Palmela Município + Saudável”, esta viatura adaptada foi 
inaugurada a 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, e representa um investimento 

de cerca de 75 mil euros, comparticipado em 50% por fundos comunitários, 
no âmbito da candidatura PRIA - Percursos em Rede para a Inclusão Ativa. No 
futuro, vai percorrer o Concelho durante três manhãs por semana, com uma 
equipa multidisciplinar, composta por profissionais do Movimento Cidadão, 
Unidade de Saúde Pública, Unidade de Cuidados na Comunidade, Unidade de 
Recursos Assistenciais Partilhados (Assistente Social, Psicóloga, Higienis-
ta Oral, Fisioterapeuta e Nutricionista) e também das Unidades de Saúde 
Familiar, fruto de um protocolo entre o Município e a Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Nos restantes horários, será utilizada em 
campanhas informativas e de sensibilização na área da saúde. No entan-
to, na atual situação de pandemia, considerou-se prioritária a realização de 
ações de testagem em massa.

Em Quinta do Anjo 
Município e ARSLVT
formalizam parceria
para nova Unidade de Saúde Familiar
O Município de Palmela e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo (ARSLVT) formalizaram, a 1 de julho, a parceria para a construção de 
uma nova Unidade de Saúde Familiar (USF) em Quinta do Anjo, num terreno 
cedido pelo Município, na Avenida Dr. António Matos Fortuna. A cooperação 
entre as duas entidades permitiu, já, a concretização de objetivos importan-
tes, como a construção da USF Pinhal Saúde, na zona sul de Pinhal Novo, 
a criação de uma equipa de profissionais de saúde para prestar serviço na 
Unidade Móvel de Saúde municipal ou o desenvolvimento das campanhas de 
vacinação contra a gripe sazonal e a COVID-19. Numa freguesia em franco 
crescimento, a criação de um equipamento de raiz, adaptado às necessi-
dades das equipas e das/os utentes, é determinante para a prestação de 
cuidados de saúde de qualidade. O Município e a ARSLVT inscreveram a USF 
de Quinta do Anjo no Plano de Recuperação e Resiliência. Seguir-se-á a cele-
bração do Contrato-Programa para definir a partilha de responsabilidades e 
o faseamento da elaboração do projeto e obra.

Vacinação
COVID-19
PALMELA

VACINAÇÃO
Concelho de

PalmelaAté ao dia 21 de julho
registamos:

Vacinas administradas:
1ª Dose

Janssen - 2.863 - vacinação completa (vacinas incluídas na primeira dose)

 - 43.509
2ª Dose - 30.523

Total - 74.032
Janssen - 2.863 - vacinação completa (vacinas incluídas na primeira dose)

ToToT tal - 74.032
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As Semanas das Freguesias são um dos eixos de trabalho incontornáveis 
do projeto de participação cidadã “Eu Participo!”. Apesar da relação perma-
nente de grande proximidade com todas as Juntas de Freguesia, estes pro-
gramas fortalecem a comunicação entre as autarquias e com os agentes 
locais, aprofundam o conhecimento sobre obras e problemas no terreno e 
proporcionam visibilidade acrescida a projetos, empresas e instituições das 

mais diversas áreas, que acrescentam valor ao território. De igual modo, as 
visitas, as reuniões e os atendimentos descentralizados criam novas opor-
tunidades de contacto e agilizam processos. Apesar do contexto de pande-
mia, foi possível, entre março e julho, percorrer o Concelho e, com modelos 
adaptados, de forma responsável e segura, retomar as Semanas das Fre-
guesias. O resumo de cada Semana está disponível em www.cm-palmela.pt.

O processo “Eu Participo!” Munícipes retomou, este ano, o seu funcionamen-
to nos moldes habituais, com a realização de reuniões presenciais em todas 
as freguesias, entre 24 e 28 de maio, no cumprimento das normas da Dire-
ção-Geral da Saúde. Este primeiro ciclo de sessões focou-se na discussão 
e apresentação de propostas e a entrega de questionários, em papel ou on-

-line, decorreu até 30 de junho. Este processo participativo tem tido um pa-
pel muito importante na definição de prioridades de intervenção e permitiu 
incluir nas Grandes Opções do Plano, em 2019-2021, investimentos supe-
riores a 3 M€. A apresentação dos resultados desta fase e a colocação das 
propostas a votação acontecerá apenas depois das eleições autárquicas. 

Município cumpriu assembleias presenciais 

Semanas das Freguesias = Gestão de Proximidade

município
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O projeto do Pavilhão Desportivo para a Escola Se-
cundária de Palmela, com todas as especialidades 
aprovadas, foi apresentado pelo Município no Auditó-
rio da escola, a 17 de junho. Além da direção, que tem 
acompanhado a evolução do projeto, foi convidada a 
comunidade educativa e clubes e associações da 
freguesia, que terão este equipamento à sua dispo-

sição. Depois de longos anos de reivindicações por 
um pavilhão para a Escola, que garantisse a com-
ponente curricular de Educação Física, o Município 
encetou negociações com o Ministério da Educação 
para a partilha de responsabilidades e encargos, pro-
curando acelerar o processo. As soluções preconiza-
das ficaram muito aquém do ensino de qualidade de 

que Palmela se orgulha, pelo que, perante a intran-
sigência da tutela em custear, em 50%, um projeto 
mais completo, o Município decidiu não baixar o nível 
de exigência, assumindo, assim, quer o projeto (que 
custou 20.295,00 €), quer a maior parte do investi-
mento com a construção, que será superior a 2 M€.

O projeto TAGE - Centro Internacional do Audiovisual 
Palmela teve o seu primeiro momento público a 23 
de junho, com a assinatura de um protocolo de cola-
boração entre o Município de Palmela e a empresa 
que representa o consórcio. O objetivo passa pela 
criação, em Vale do Alecrim (freguesia de Palme-
la), de um espaço de excelência para a produção de 
conteúdos audiovisuais à escala internacional, com 
todas as valências necessárias. 

A desenvolver em três fases, o projeto representa, 
só na primeira fase (até 2025), um investimento de 
175 milhões de euros, 500 postos de trabalho na 
área da construção, 700 postos diretos e 1.100 indi-
retos. Serão promovidos programas de estágio e, na 
segunda fase, um Centro Educativo, em áreas como 
a formação de atores, realização, caracterização e 
guarda-roupa, efeitos especiais, cenarização, som, 
iluminação ou fotografia. A sustentabilidade ambien-

tal e a excelência arquitétonica são compromissos 
dos promotores.
O TAGE abre um novo vetor de desenvolvimento para 
o Concelho e a região, na área das indústrias cultu-
rais, enquadrado pela Estratégia Palmela 2030, que 
deu corpo às propostas que a Autarquia apresentou 
ao Plano de Recuperação e Resiliência.

Município adquire 
imóveis para
reabilitar
Dando continuidade ao objetivo de reabilitação urba-
na dos principais núcleos do Concelho, o Município 
vai adquirir o edifício da Pluricoop sul e a antiga sede 
do Clube Desportivo Pinhalnovense, em Pinhal Novo, 
e o terreno da bomba de gasolina no Largo do Chafa-
riz, em Palmela. Para a aquisição e reabilitação des-

tes imóveis de interesse patrimonial, a autarquia vai 
contratar um empréstimo de médio e longo prazo, 
no valor de um milhão de euros. O edifício Pluricoop 
será adaptado para acolher serviços municipais e 
associações culturais e desportivas, assumindo-se 
como espaço multifuncional, e a sede do Pinhalno-
vense será reabilitada para ceder ao clube, através 
de Contrato-Programa. A aquisição do terreno em 
Palmela permitirá desmantelar a bomba de gasolina 
e valorizar uma das entradas nobres da vila, com es-
tacionamento ordenado e arranjo paisagístico.

Centro Internacional do Audiovisual  nasce no Vale do Alecrim

Município garante Pavilhão Desportivo  para Secundária de Palmela
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Incubadora de Empresas do Município de 
Palmela  já abriu
A Incubadora de Empresas do Município de Palmela já está a funcionar. A aber-
tura foi assinalada simbolicamente a 9 de julho, com a assinatura dos contra-
tos com os primeiros incubados.

A criação da Incubadora representou um investimento municipal próximo dos 
70.000€. Localizadas na Rua Salgueiro Maia, Lote 34, na Urbanização Quinta 
do Pinheiro, em Pinhal Novo, as instalações, totalmente equipadas, dispõem 
de seis gabinetes individuais, uma sala em coworking para seis postos de tra-
balho, uma sala de reuniões e um espaço de trabalho informal em open space, 
para além de uma copa, uma pequena cozinha e casa de banho.

A Incubadora disponibiliza serviços administrativos básicos de apoio, aces-
so gratuito a wifi, consumos de eletricidade e água, climatização, limpeza de 
espaços comuns, divulgação das empresas nos suportes de comunicação do 
Município, horário flexível todos os dias, acesso gratuito a iniciativas, ações 
de formação e de capacitação, integração em redes de trabalho e sinergias 
diversas, facilitação de contactos com agentes externos e ações para partilha 
de conhecimento e experiências.

É objetivo da Autarquia criar outros espaços desta natureza noutros pontos do 
concelho, nomeadamente, em Palmela, no âmbito da requalificação do antigo 
edifício Pal, e em Águas de Moura, no edifício do Centro Comunitário.

As candidaturas para a utilização da Incubadora estão abertas em permanên-
cia. Se é empreendedor/a e pretende iniciar o seu negócio ou tem uma empresa 
em arranque de atividade, saiba como candidatar-se em www.cm-palmela.pt. 
Mais informações: desenvolvimentoeconomico@cm-palmela.pt.

Município prolonga isenção 
das esplanadas e tarifas
de água...
O Município prolongou, até ao final do ano, a isenção do pagamento de taxas 
de ocupação do espaço público para instalação e/ou ampliação de espla-
nadas, como medida de apoio ao tecido económico local, face à pandemia 
COVID-19. A medida, iniciada em junho de 2020, permite a restaurantes, 
bares e cafés estenderem a área das suas esplanadas ou instalá-las noutro 
local que não o habitual.

... e oferece testes às
associações e unidades
de alojamento
Foram entregues, em junho, cerca de mil testes rápidos COVID-19 ao tecido 
associativo desportivo e cultural do Concelho, destinados às/aos artistas, 
atletas e estruturas de formação, e outros mil a duas dezenas de unidades 
hoteleiras e alojamentos locais. Trata-se de apoiar dois setores fortemente 
afetados pela pandemia, para uma retoma de atividade em segurança.

Palmela vai investir
1,6 M€ anuais
em transportes públicos
Foi aprovada a comparticipação de Palmela na nova rede de transporte pú-
blico rodoviário, que passará a servir a região em 2022, no âmbito do concur-
so internacional realizado pela Área Metropolitana de Lisboa. O investimento 
do Município será de 1.656.577,00 € anuais, até 2029. Palmela integra o 
lote adjudicado à Nex Continental Holdings, que apresentará um frota nova, 
ambientalmente mais sustentável, e assegurará um aumento da oferta na 
ordem dos 148%, cumprindo os circuitos desenhados pelo Município para 
responder às necessidades de ligação, quer aos hubs de transportes/esta-
ções ferroviárias, quer entre os diferentes núcleos urbanos.

A Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), detida a 100% pela AML, será 
a entidade responsável pela gestão deste serviço público, além da instala-
ção de uma plataforma tecnológica integradora do sistema de bilhética e de 
informação ao público, do desenvolvimento de estudos e planos e da imple-
mentação de políticas de acessibilidade, mobilidade e transportes.

município
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Cartão Municipal entregue 
no Dia do Bombeiro 
O Município e as Associações de Bombeiros de Águas de Moura, Palmela e 
Pinhal Novo assinalaram, a 30 de maio, o 20.º Dia Municipal do Bombeiro, 
com a Sessão Solene de Homenagem, que assumiu particular importância 
em contexto de pandemia, pelo reconhecimento do papel das/os agentes 

de proteção civil no combate e assistência à COVID-19. A atribuição da Me-
dalha Municipal de Comportamento Exemplar a 12 bombeiras/os foi um dos 
momentos altos da cerimónia, que contou, ainda, com a entrega do Cartão 
Municipal do  Bombeiro aos Comandantes das três corporações. Palmela foi 
o primeiro município do país a implementar um conjunto de benefícios às/
aos bombeiras/os e suas famílias, entre os quais, a redução de 50% do IMI, 
de que já usufruíram este ano.

Município e Secundária
de Palmela
criam Curso de Proteção Civil
A Escola Secundária de Palmela vai ter um Curso Profissional de Técnica/o 
de Proteção Civil (Curso do Ensino Secundário), criado com a colaboração 
do Município de Palmela. Com duração de três anos letivos e estágio de 
quatro meses, este curso destina-se a quem concluiu o 9.º ano de escola-
ridade ou formação equivalente e procura um ensino mais especializado e 
voltado para o mundo do trabalho, não excluindo a hipótese de prosseguir 
os estudos no Ensino Superior (universitário ou politécnico). Esta formação 
tem certificação profissional e confere o nível IV de qualificação do Quadro 
Nacional de Qualificações, possibilitando a aquisição de diploma do ensino 
secundário (12.º ano) sem realizar os exames nacionais. Entre as saídas 
profissionais conta-se a integração em autarquias, gabinetes de serviço de 
proteção civil, gabinetes de segurança em empresas públicas e privadas e 
empresas de consultoria em segurança e gestão de risco. Pré-inscrições em 
www.espalmela.net e mais informação através do telf. 21 233 68 40 ou do 
email direcao@espalmela.net.

Torre instalada no
posto de vigia de S. Luís
O posto de vigia de S. Luís, no Concelho de Palmela, já conta com uma nova 
torre de vigilância. A estrutura faz parte da candidatura da Área Metropo-

litana de Lisboa comparticipada pelo Município para a Implementação de 
um Sistema de Videovigilância Florestal e Apoio à Decisão Operacional no 
Parque Natural da Arrábida. Este sistema prevê, ainda, mais uma torre e 
respetiva câmara de vigilância, no edifício dos Bombeiros Voluntários de 
Palmela e um Centro de Gestão e Controlo no Comando Distrital de Opera-
ções de Socorro de Setúbal.
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disponível
Está disponível, na página do Município, o Manual da Construção Sus-
tentável, que reúne um conjunto de boas práticas e soluções técnicas, 
para quem quer projetar, construir, reabilitar, viver/trabalhar ou demolir 
edificações de modo mais sustentável. A publicação foi lançada no Dia 
Mundial do Ambiente.

Aposta de futuro
na Mobilidade Sustentável
Palmela integra o Plano de Mobilidade Elétrica da Arrábida, numa parceria com 
a ENA - Agência de Energia e Ambiente da Arrábida e os municípios de Sesim-
bra e Setúbal. Esta estratégia conjunta para o Território Arrábida apresenta 
propostas de medidas específicas: distribuição e localização de postos de car-
regamento elétricos, mini-autocarros elétricos urbanos, sistema de bicicletas 
elétricas partilhadas, micro mobilidade elétrica, zonas de baixas emissões e 
políticas de estacionamento, identificando modelos de exploração e oportuni-
dades de intervenção. O Plano de Mobilidade Elétrica da Arrábida enquadra-se 
no projeto europeu EnerNetMob, e a ação-piloto da ENA incide na logística ur-
bana, tendo sido disponibilizadas sete bicicletas elétricas e-cargo aos municí-
pios parceiros e uma carrinha elétrica à AICEP Global Parques, e será instalado 
um posto de carregamento rápido em cada município. 

...com mais de 100 participantes
As Jornadas da Reabilitação Urbana em Palmela, que decorreram 
on-line, entre 7 e 9 de junho, registaram mais de uma centena de 
participantes (proprietárias/os, técnicas/os municipais de várias 
autarquias e profissionais das áreas da Arquitetura, Imobiliário, 
Engenharia e Construção). Na iniciativa, integrada no Programa 
de Dinamização da Reabilitação Urbana das Áreas de Reabilitação 
Urbana do Centro Histórico de Palmela e do núcleo antigo do Pi-
nhal Novo, foram abordadas questões transversais da reabilitação 
urbana, com enfoque na realidade de Palmela, e temas técnicos, 
como a intervenção sobre o edificado antigo e os desafios as-
sociados. A reabilitação urbana é uma aposta do Município, que 
procura impulsionar o investimento privado, através de um pacote 
de apoios e benefícios fiscais.
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6 camiões TIR de resíduos
recolhidos num mês!
A 1.ª campanha conjunta de sensibilização e recolha de resíduos abandona-
dos promovida pela Câmara Municipal de Palmela e “Brigada do Mar” resultou 
na recolha do equivalente a seis camiões TIR de lixo, durante um mês.

As duas entidades encerraram de forma simbólica, a 9 de julho, no Largo de 
S. João, em Palmela, esta 1.ª ação, com a satisfação de missão cumprida. 
Para além da quantidade expressiva de resíduos recolhida (maioritariamente 
pneus e resíduos eletrónicos), esta iniciativa, pela visibilidade que alcançou, 
conseguiu concretizar o principal objetivo: o despertar de consciências para 
o problema da deposição ilegal de resíduos. 

Com os lemas “Tudo é (a)mar” e “A Arrábida está a morrer”, a 1.ª campanha 
decorreu na área de Vila Amélia e Marquesas, entre os dias 5 de junho e 3 de 
julho, para assinalar o Dia Mundial do Ambiente. Contou com o envolvimento 
de mais de 20 voluntárias/os da “Brigada do Mar” e de vários parceiros locais.

O Município e a “Brigada do Mar” vão agora dar continuidade a esta parceria e 
estão já a planear uma 2.ª campanha, para outubro, abrangendo sensivelmen-
te a mesma área, mas outro tipo de resíduos. Para além dos parceiros locais, 
a ação deverá envolver também a comunidade educativa.

Quinta do Anjo acolheu 
primeiro Parque Canino 
O Município de Palmela inaugurou, a 27 de junho, o Parque Canino de 
Quinta do Anjo, num momento bastante participado, que contou com uma 
aula aberta de Educação Canina (Consultoria Técnica Canina – Aradik). O 
primeiro equipamento desta natureza, no Concelho, tem capacidade para 
10 animais, em simultâneo, e surge em sinergia com a Junta, responsá-
vel pela gestão do espaço, que criou um pelouro dedicado ao bem-estar 
animal e tem trabalhado com o CROA e associações protetoras dos ani-
mais. Seguir-se-á o Parque Canino de Pinhal Novo e estão concluídos o 
projeto para criação de um parque de recreio junto ao CROA, em Palmela 
(que será, também, ampliado com um novo espaço de gatil e sala de 
cirurgia), e o estudo para um parque destinado a matilhas.

Selo Verde atribuído a
três Eco-Empresas
O Município de Palmela atribuiu, a 16 de junho, o Selo Verde a três em-
presas da freguesia de Palmela que participaram na iniciativa municipal 
Eco-Empresas e que se distinguiram pelas suas práticas amigas do am-
biente: Salemo & Merca Lda., Metalúrgica Palmelense - Metalomecânica, 
Manutenção e Serviços Lda. e Biovilla – BVLL Cooperativa para o Desen-
volvimento Sustentável CRL, que acolheu a cerimónia no seu espaço pri-
vilegiado na Serra do Louro. 

O Selo Verde reconhece a implementação de procedimentos e medidas 
ambientalmente responsáveis, mais ecológicas e eficientes, como o con-
sumo responsável de recursos naturais e redução do consumo de energia 
e emissão de gases com efeito de estufa. Trata-se de uma garantia de 
certificação ambiental que muito orgulha o Município e que configura um 
importante contributo para a sustentabilidade do Concelho.

Resíduos recolhidos na 1.ª campanha:

   10 - Toneladas de pneus

   5,8 - Toneladas de resíduos eletrónicos

   + de 100 - Sanitas (entre outros resíduos de obras)

   40 m2 - De peças automóveis

   3 m3 - De embalagens de óleos
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Reforço das encostas do Castelo
Está concluída a empreitada “Intervenção de natureza estrutural para evitar 
derrocadas nas encostas do Castelo de Palmela”. Com o valor global de 
2.901.103,80€, euros, esta empreitada, cofinanciada pelo POSEUR, teve 
início em 2018 e fez escola pelas soluções técnicas criadas pelo Labora-
tório Nacional de Engenharia Civil para reforçar e proteger as encostas dos 
efeitos da erosão. 

Percursos acessíveis
Também está concluída a empreitada de criação de percursos acessíveis, 
inserida na candidatura PRARRÁBIDA – CAFA (Castelos e Fortalezas da Ar-
rábida). A intervenção contemplou a requalificação de 1.783 m2 de espaços 
exteriores, num investimento de 438.314,84€, cofinanciado pelo FEDER 
em 50%, no âmbito do POR Lisboa 2020. As áreas visitáveis estão, agora, 
acessíveis, a pessoas com mobilidade condicionada, através da eliminação 
de barreiras arquitetónicas nos percursos existentes e da criação de novos 
percursos.

Restauro dos Janelões da Igreja
de Santiago
Nos últimos meses, o Município realizou trabalhos de conservação e res-
tauro dos Janelões do altar-mor da Igreja de Santiago, localizada no Castelo 
de Palmela, bem como de limpeza da fachada, num investimento de cerca 
de 45 mil euros. Concretizaram-se, também, pequenas intervenções de be-
neficiação na Sacristia da Igreja, nas coberturas dos núcleos museológicos 
e nos paramentos da Praça de Armas, num total de cerca de 22 mil euros.

Castelo de Palmela
mais seguro e acessível

Já reparou que o Castelo de Palmela está mais seguro e estável, mais bonito 
e cuidado e acessível a todas as pessoas? Com mais de mil anos de história, 
o nosso Castelo não é um edifício estático, mera testemunha do passado 
e alheio ao presente - é um monumento vivo, que faz parte da comunidade 
e continua a adaptar-se às expetativas dos públicos atuais. O Município 

investe continuamente na sua conservação e dinamização e tem captado 
apoios financeiros e institucionais para que este monumento nacional, pro-
priedade do Estado Português, continue a afirmar-se como verdadeiro “Farol 
da Região”. 



11Palmela informa  |  julho 2021 em foco

Município distinguido com 
Bandeira Cidades e Vilas de Excelência 
O Município de Palmela foi distinguido com a Bandeira Cidades e Vilas 
de Excelência - Nível IV, atribuída pelo Instituto de Cidades e Vilas com 
Mobilidade. Este galardão reconhece o trabalho que a Autarquia tem vindo 
a desenvolver para a promoção da mobilidade sustentável no Concelho, 
espelhado no Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS). 
Além das soluções de mobilidade suave e plataformas intermodais (pro-
jetos CICLOP 7 e HUB10) e das soluções que têm vindo a ser implemen-
tadas em Pinhal Novo (Ligação Intermodal Pinhal Novo Sul e Ligação do 
antigo Largo da Mitra à zona central de Pinhal Novo), foi sublinhada a 
empreitada de criação de percursos acessíveis no Castelo de Palmela, 
considerada exemplar no campo da acessibilidade em monumentos.

Recuperação do Salão Nobre dos Paços 
do Concelho
A decorrer. Restauro do Salão Nobre e criação de entrada de nível, substi-
tuição da cobertura dos Paços do Concelho, conservação da fachada, refor-
mulação do sótão e criação de copa. Empreitada no valor de 758.166,71 €, 
cofinanciada no âmbito do Portugal 2020 (PEDU-PARU)

Centro de Investigação do Património 
(antigo quartel da GNR)
A decorrer. Reabilitação do edifício e criação de área de análise, estudo e 
investigação sobre Património Arqueológico, instalando a coleção arqueoló-
gica do Museu Municipal e respetiva área de laboratório. Empreitada no valor 
de 408.099,25 €, inserida no Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU). 

Largo da Boavista
Concluída. Reparação de pavimentos e muretes, reposição do mobiliário 
urbano e outras benfeitorias. Empreitada no valor de 19.550,51 €.

Capela de S. João Baptista
1.ª fase (contenção) concluída e 2.ª fase em concurso (preço base de 
384.033,84 €). Reforço estrutural da Capela, dotando-a de condições de se-
gurança para utilização e garantindo a preservação e valorização das suas 
qualidades arquitetónicas, construtivas e estruturais originais. Obra cofi-
nanciada por fundos comunitários, resulta de um protocolo com a Diocese 
de Setúbal.

Capela do Cemitério de Palmela
A decorrer. Empreitada de reabilitação da Capela, que inclui substituição 
da cobertura e de janelas e pintura, entre outros trabalhos, no valor de 
119.494,99 €, e construção de 160 ossários, no valor de 52.791,25€.

Igreja da Misericórdia
Em conclusão. O Município apoiou em 27.500,00 € as obras de conservação 
da Igreja da Misericórdia, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Pal-
mela, e está a acompanhar a intervenção, do ponto de vista arqueológico.

Reabilitar o Centro Histórico de Palmela
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A requalificação do 
Monte do Francisquinho 

regista bom ritmo.

A estabilização da Encosta do Outei-
ro, em Palmela, está em conclusão

Requalificação dos espaços exte-
riores na Praceta de Cabo Verde, na 

mesma urbanização.

No Largo Dr. Melo e Castro, 
Cabanas, está a nascer o 

primeiro jardim sensorial do 
Concelho.

2

7

9

Encontra-se em conclusão a requa-
lificação do antigo polidesportivo de 
Poceirão.

Está a terminar a requalifi-
cação do Largo da Mitra, em 
Pinhal Novo.

3

8

5

1

4 6
A segunda fase de infraes-
truturação da Lagoinha está 
em curso.

Está a decorrer a 
empreitada de benefi-
ciação do logradouro 
da Escola Básica Zeca 
Afonso, em Pinhal Novo.

O Centro Comunitário 
de Águas de Moura 
está a tomar forma.

Em Cajados, avança a empreitada 
de drenagem de águas residuais 
domésticas.
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Rua do Campo da Bola, nas Lagameças  (concluída)

Rua dos Vinhedos, em Pinhal Novo (a decorrer)

Rua Humberto Delgado, na Venda do Alcaide (concluída)

Rua Pedro Azenha dos Santos, 1.ª fase, em
Bairro Margaça (a decorrer)

Rua António Henrique de Matos, nas Cabanas (a decorrer)

Rua da Lagoa Brazida, em Pinhal Novo (a decorrer)

Continua o investimento na rede viária

3

4 5 6
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11

22

33

44

55

66
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Principais projetos e empreitadas

EM CURSO VALOR

Regularização da Ribeira da Salgueirinha (Pinhal Novo) 2.869.888,15€

Requalificação do Monte do Francisquinho (Pinhal Novo) 873.271,47€

Recuperação do Salão Nobre no edifício dos Paços do Concelho (Palmela) 758.166,71€

Drenagem de águas residuais domésticas (Cajados) 588.308,88€

Requalificação do antigo Polidesportivo do Poceirão 537.617,62€

Requalificação do Centro Comunitário de Águas de Moura 501.508,36€

Centro de Investigação do Património Cultural (antigo edifício da GNR de 
Palmela)

408.099,25€

Infraestruturação da Lagoinha (Palmela) - zonas 2, 6, 9 e parte da 11 462.812,00€

Eficiência energética da Piscina Municipal de Palmela 389.575,06€

Requalificação do Jardim de Cabanas 242.650,38€

Eficiência energética da Piscina Municipal de Pinhal Novo 445.999,24€

Consolidação da Encosta do Outeiro (Palmela) 269.872,81€

Requalificação do logradouro/EJR da EB Zeca Afonso (Pinhal Novo) 141.585,09€

Requalificação da Praceta de Cabo Verde, Quinta do Outeiro (Palmela) 191.661,58€

Sistema elevatório de esgotos da Quinta dos Farias (Pinhal Novo) 173.638,56€

Reabilitação da Capela do Cemitério de Palmela 119.494,99€

Construção de 160 ossários no Cemitério de Palmela 52.894,00€

Beneficiação do sistema de drenagem da Biblioteca Municipal de Pinhal Novo 36.632,21€

Projeto de execução para infraestruturação de Olhos de Água nascente 52.767,00€

EM CONCURSO VALOR 

Empreitada de Infraestruturação da Quinta do Canastra/Sobral - Rua 1º de Maio 191.207,92€

Infraestruturação da Quinta dos Farias (Pinhal Novo) 249.736,00€

Empreitada de Novo Arruamento em Aires - Av. Lino dos Reis - Rua de Aljubarrota 245.476,98€

Construção de balneários para o Polidesportivo do Bairro Alentejano 40.763,20€

Beneficiação do muro namoradeiro do Largo de S. João 29.680,00€

Ensombramento do Recreio da Escola Básica do Bairro Alentejano 32.950,10€

Substituição de vãos/beneficiação na Biblioteca Municipal Quinta do Anjo/Atendimento 7.853,77€

Pavimentação da Rua 10 de Junho - Venda do Alcaide 64.300,00€

Pavimentação da Rua dos Baguiços - Poceirão 188.600,00€

Pavimentação do Aceiro do Miranda 143.078,74€

Pavimentação da Rua de São Pedro 150.000,00€

EM CURSO VALOR

Projeto de execução para infraestruturação da Quinta do Sobral e 
Canastra (Pinhal Novo)

48.227,50€

Projeto de construção do troço de ciclovia Aires (Portal Branco) - Setúbal 14.821,50€

Projeto de construção do troço de ciclovia e ligação pedonal Quinta do 
Anjo - Cabanas

9.661,65€

Projeto de pavimentação e beneficiação do prolongamento da Rua João 
de Deus (Pinhal Novo)

9.163,50€

Projeto de remodelação e arranjos exteriores da praceta nascente de 
Nova Palmela

3.444,00€

Projeto de execução do Quartel da GNR de Poceirão 20.221,20€

Projeto de requalificação do Largo do Chafariz, em Palmela 6.150,00€

Projeto para ampliação da rede de águas para ligação da AUGI da Bela Vista 3.075,00€

Projeto de execução para reforço estrutural e correção da cobertura da 
Casa Capelo

4.674,00€

Pavimentação da Rua António Henrique de Matos 42.450,00€

Pavimentação da Rua Pedro Azenha dos Santos (1.ª Fase) - Bairro Margaça 181.600,00€

Pavimentação da Rua dos Vinhedos - Pinhal Novo 199.944,12€

Sinalização horizontal em vias municipais - ano 2021 54.487,25€

Execução de pavimentos em calçada em vias municipais - ano 2021 31.416,50€

Pavimentação da Rua da Lagoa Brazida, em Pinhal Novo 66.719,00€

ADJUDICADOS VALOR

HUB10 - Beneficiação da Estrada dos 4 Castelos, 2.ª fase (Vila Amélia) 1.090.412,34€

Empreitada de reforço/reabilitação da Capela de S. João Batista, Palmela 379.803,87€

Eficiência energética e climatização no Cine-Teatro S. João 241.138,52€

Requalificação de pavimentos no Polidesportivo José Maria dos Santos 62.520,02€

Parque de recreio para animais no CROA - Centro de Recolha Oficial de Animais 6.354,70€

Empreitada de beneficiações diversas na Escola José Saramago, Poceirão 10.584,10€

Beneficiação do Mercado de Quinta do Anjo - 2.ª fase 18.727,55€

Repavimentação de Arruamentos Pinhal Novo - Sul 133.619,00€

Repavimentação da EM 533 e 533-1 219.334,00€

Pavimentação da Rua do Henrique Rico Ideia 64.262,80€

Pavimentação da Rua dos Brejos Carreteiros (2.ª Fase) - Quinta do Anjo 106.847,50€

Beneficiação da Circular Norte e Sul à Autoeuropa 315.900,00€

Pavimentação da Rua João Pedro Monteiro - Lagameças 150.000,00€

Pavimentação do Prolongamento da Rua Joaquim Maria Afonso 261.276,78€

Repavimentação da Estrada de Vale de Barris - 2.ª Fase 196.000,00€
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APOIO ORG.
Info./inscrições:
212 336 668 | turismo@cm-palmela.pt
turismo.cm-palmela.pt |  turismopalmela

29 JULHO
CINE-TEATRO
SÃO JOÃO
PALMELA

PALMELA 
NA ROTA DE 
PEREGRINAÇÃO 
DO CAMINHO 
DE SANTIAGO 

Já estão abertas as inscrições, gratuitas, para o Colóquio “Recrutamento e 
Organização Militares na Península Ibérica (séculos IV-XVI)”, que decorre, a 10 
e 11 de setembro, em Palmela, numa organização da Associação Ibérica de 
História Militar (AIHM) e do Gabinete de Estudos sobre a Ordem de Santiago 
do Município de Palmela (GEsOS). Coordenado por João Gouveia Monteiro e 
Isabel Cristina Fernandes, o colóquio integra várias mesas redondas, a entre-
ga do Prémio “Jovens Investigadores AIHM – Banco Santander Portugal" (3.ª 
edição), a apresentação de várias obras e uma visita de estudo ao Castelo 
de S. Jorge, em Lisboa. Mais informações através do GEsOS (212 336 640 
ou  patrimonio.cultural@cm-palmela.pt).

Avanços na Arqueologia
da Agricultura
apresentados em Palmela
As Jornadas Internacionais “Amanhar a Terra. Arqueologia da Agricultura (Do 
Neolítico ao Período Medieval)” decorreram no Cine-Teatro S. João, em Palmela, 
entre 17 e 19 de junho, com um conjunto de oradoras/es e momentos de debate 
que se revelaram determinantes para o desenvolvimento científico, possibilitan-
do a partilha de conhecimento, o desenvolvimento dos projetos e a abertura de 
novas linhas de investigação. Destaque para a apresentação da obra “O Sítio ar-
queológico da Gaspeia e a neolitização do território de Alvalade – Sado”, editada 
pelo Museu de Arqueologia e Etonografia do Distrito de Setúbal/Associação de 
Municípios da Região de Setúbal. As Jornadas foram promovidas pelo Município, 
em parceria com o CIDEHUS – Universidade de Évora e o Campo Arqueológico de 
Mértola, e com o apoio da Adega Cooperativa de Palmela, no âmbito do programa 
“Mecenas de Palmela”.

A variante da Península de Setúbal do Caminho de Santiago - Caminho 
Central Português foi apresentada a 25 de julho, pelos Municípios de Pal-
mela e Setúbal, na Igreja de Santiago, no Castelo de Palmela. A cerimónia 
fez parte das comemorações do Dia de Santiago, a par de uma caminhada 
por um dos troços do Caminho de Santiago entre Setúbal e Palmela, um 
peddy-paper e um espetáculo de música medieval e renascentista pelo 
grupo Recanto, na Igreja de Santiago.

em festa

Colóquio sobre História
Militar Inscrições abertas
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Mural 18
No primeiro semestre do ano, Palmela integrou o programa “Mural 18” (even-
to cultural em rede, fruto de uma candidatura da AML e dos seus 18 Muni-
cípios, ao POR Lisboa 2020), com duas dezenas de espetáculos de várias 
áreas e o envolvimento de 143 artistas, num total de 6.590 espetadoras/es 
(presencial e on-line).

em festa

No Concelho de Palmela, o verão chegou acompanhado de excelentes pro-
postas culturais, que apoiaram um dos setores mais afetados pela pande-
mia e, com segurança e responsabilidade, trouxeram animação e alegria às 

nossas ruas e a um público sedento de atividade. Recorde aqui alguns dos 
principais programas:

Festival Internacional de Gigantes
A 11.ª edição do FIG decorreu em Pinhal Novo, de 2 a 4 de julho, numa orga-
nização do Município de Palmela, Bardoada - Grupo do Sarrafo, ATA - Acção 
Teatral Artimanha, PIA - Projectos de Intervenção Artística e Associação 
Juvenil COI, com o apoio de várias entidades. Os espetáculos esgotaram, 
registando-se 4 mil espetadoras/es (lugares marcados), num total de 25 
espetáculos, três exposições e um debate. Participaram 181 artistas de 
várias companhias.

Palmela Wine Jazz
O Parque Venâncio Ribeiro da Costa e o Castelo de Palmela acolheram o 
Palmela Wine Jazz, nos dias 10 e 11 de julho, numa combinação sempre 
feliz entre a boa música e os vinhos regionais de qualidade excecional. O 
Município e a Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal asse-
guraram a organização.

Festival Internacional de
Saxofones de Palmela
O Município apoiou o FISP 2021, organização da Sociedade Filarmónia Huma-
nitária, do Conservatório Regional de Palmela e do Artemsax, que decorreu 
entre 12 e 17 de julho. O programa, adaptado ao momento, incluiu palestras, 
concertos, o VIII Concurso Internacional de Saxofone “Vitor Santos” e um 
espaço dedicado à investigação científica em torno do saxofone, bem como 
a participação de dezenas de saxofonistas de todo o mundo.

A Cultura é segura!
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Museu A Estação valoriza 
raizes ferroviárias
Abriu ao público, a 1 de junho, o Museu A Estação, instalado na zona central 
da antiga estação ferroviária de Pinhal Novo, datada de 1935. Este núcleo 
valoriza a identidade da comunidade ferroviária local e inclui, também, a gare 
e os painéis azulejares da fachada. A exposição, que será dinâmica, contem-
pla investigação historiográfica sobre a ferrovia, que fez de Pinhal Novo terra 
de cruzamento de gentes e culturas, e documentos, peças e memórias de 

ferroviários (nesta primeira exposição, partilhadas por Rafael Rodrigues, já 
falecido, e Manuel Ribeiro). As tradições caramelas também marcam presen-
ça, associadas à colonização da Herdade de Rio Frio. No próximo ano letivo, 
a comunidade educativa vai dispor de recursos pedagógicos temáticos e o 
Município continuará a trabalhar na acessibilidade do espaço e conteúdos. 
A concretização deste objetivo contou com a I.P. Património, com a qual foi 
celebrado um contrato de subconcessão. O Museu está aberto de 3.ª feira 
a domingo, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 18h00 (horário de verão). 
A entrada é livre.

Dia Mundial da Criança
assinalado em festa
O Município de Palmela, em parceria com a Palmela Desporto, EM, e o movi-
mento associativo, celebrou o Dia Mundial da Criança. Do programa, desta-
que para as atividades lúdico-desportivas para toda a família “Dia Mundial 

da Criança - Família Ativa, Criança Saudável”, no Campo de Jogos Municipal, 
a iniciativa “Viva a Criança! - Alegria, Magia e Animação”, que visitou jardins-
-de-infância e escolas do 1.º Ciclo da rede pública e solidária e ofereceu 
3.600 narizes de palhaço, os peddy-papers “Contos no Jardim” e “Contos no 
Castelo”, em Pinhal Novo e Palmela, e a oferta de jogos “Green Science - A 
Educação pode salvar o Planeta”.
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Cabaz Solidário Saudável 
beneficia 187 famílias 
O Município de Palmela realizou, em junho, a segunda distribuição deste 
ano do Cabaz Solidário Saudável, que beneficiou 187 famílias (551 pes-
soas), de todas as freguesias. Estes cabazes, com produtos frescos à 
base de carne de aves, complementam os bens entregues pelo Banco 
Alimentar contra a Fome de Setúbal e chegam às pessoas carenciadas 
através dos grupos sócio-caritativos que se encontram no terreno. A pró-
xima distribuição será em setembro.

“Mary Anne” vence Concurso de 
Bandas 2021
A banda de Palmela “Mary Anne” foi a vencedora do Concurso de Bandas 
Amadoras de Palmela - Warm Up “Março a Partir” 2021, realizado entre 28 

e 30 de maio, em formato adaptado, com transmissão on-line a partir do 
Centro Cultural de Poceirão. “JULIO” (Almada) ficou em 2.º lugar, “Pálidos” 
(Almada) em 3.º e “Cigarette Vagina” (Palmela) em 4.º lugar. O júri inte-
grou representantes do Município de Palmela, do grupo de trabalho "Março 
a Partir", do Festival da Liberdade, da Orquestra Nova de Guitarras e de um 
sonoplasta.

“O palco somos nós”
reúne trabalhos Fantasiarte
Está disponível, em formato impresso e digital, a publicação do projeto Fan-
tasiarte “O Palco Somos Nós”, uma compilação de trabalhos artísticos e 
expressivos realizados pelas crianças da educação pré-escolar do Centro 
Social de Palmela e da Fundação Centro de Ocupação Infantil e alunas/os 
da Escola Secundária de Palmela e dos Agrupamentos de Escolas de Palme-
la, José Maria dos Santos e José Saramago. Através desta publicação, que 
integra o Plano Inovador de Combate ao Insucesso Escolar “Eu Conquisto o 
meu Sucesso”, o Município de Palmela agradece às/aos participantes que, 
num período difícil, deram ainda mais sentido ao trabalho colaborativo. O 
Fantasiarte decorreu em maio e junho, num modelo adaptado, e celebrou a 
Educação pela Arte com a visita da companhia PIA - Projectos de Interven-
ção Artística, CRL às escolas. 
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1.ª Mostra Gastronómica
Literária chega em setembro
A 1.ª edição da “Pela boca entra a literatura – Mostra Gastronómica Literária 
de Palmela” decorre entre 17 e 19 de setembro, integrada no programa de 
promoção gastronómica “Palmela – Experiências com Sabor!”. Aliar o apetite 
pela literatura e gastronomia e atrair o público à restauração são os pro-
pósitos do evento, que irá desafiar os restaurantes a confecionar algumas 
iguarias gastronómicas com referências literárias, dadas a conhecer às/aos 
clientes, no momento da escolha e durante as refeições. 

Pela boca entra
a literatura

1.ª Mostra Gastronómica 
Literária de Palmela
17, 18 e 19 setembro 2021
Estabelecimentos aderentes

Palmela

Saiba mais em  www.cm-palmela.pt

1.º Arrábida Walking Festival 
foi um sucesso!
Cerca de três centenas de participantes esgotaram a primeira edição 
do Arrábida Walking Festival, entre 28 e 30 de maio, e realizaram três 
dezenas de percursos à descoberta da Grande Rota Arqueológica, entre 
o Castelo de Palmela e o Cabo Espichel. O programa foi  complementado 
com uma caminhada e visita acessível a pessoas com deficiência visual 
às Grutas Artificiais de Quinta do Anjo, provas de vinhos e produtos regio-
nais, visitas guiadas ao património da região e atividades para crianças e 
famílias. A organização foi da responsabilidade da Biotrails com os Muni-
cípios de Palmela, Sesimbra e Setúbal.

Palmela voltou a receber
ciclismo de elite
O ciclista norte-americano Sean Quinn, da equipa Hagens Berman Axeon, 
foi o primeiro a cortar a meta na Avenida da Liberdade, em Palmela, ven-
cendo a 4.ª edição da Clássica da Arrábida. A prova, com uma distância 
de 181,2 quilómetros, realizou-se a 2 de maio, com partida em Setúbal 
e passagem por Sesimbra, e a participação de 111 ciclistas, de 16 equi-
pas internacionais. A Clássica da Arrábida resulta de uma parceria entre a 
Federação Portuguesa de Ciclismo, a Lima & Limão Cycling Services e os 
Municípios de Palmela, Setúbal e Sesimbra, e estará de regresso em 2022.

A 30 de maio, foi a vez da 3.ª Prova da Taça de Portugal Feminina e da 2.ª 
Prova da Taça de Portugal Cadetes Masculinos, ambas organizadas pela 
Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal e Federação Portuguesa 
de Ciclismo, com o apoio do Município. O Largo de S. João, em Palmela, 
acolheu a partida e a meta.
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