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mento Urbanístico | Habitação - Reabilitação Urbana | Informação e Comunicação
Atendimento Tel. 212 336 650 | geral@cm-palmela.pt

Vice-Presidente LUÍS MIGUEL CALHA 
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Vereadora FERNANDA PÉSINHO 
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Vereadora MARIA JOÃO CAMOLAS  
Cultura | Desporto | Juventude | Bibliotecas | Educação | Ação Social e Saúde | Habitação 
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Atendimento sexta-feira | todo o dia | Tel. 212 336 661 
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Atendimento terça-feira | 18h00 às 19h30 | quinta-feira | 10h30 às 12h00 | Tel.  212 336 660 

Vereador CARLOS DE SOUSA (sem pelouros) 
Atendimento terça-feira | 18h30 às 20h30 | sexta-feira | 9h30 às 13h00
vereacao.mccp@cm-palmela.pt

Vereadora MARA REBELO  (sem pelouros) 
Atendimento terça-feira | 18h00 às 19h30 | quinta-feira | 10h30 às 12h00 | Tel. 212 336 660

Vereador PAULO RIBEIRO  (sem pelouros)
Atendimento quarta-feira | 10h00 às 12h30  | Tel. 212 330 252 |  vereacao.psd@cm-palmela.pt 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
Atendimento pelos técnicos mediante marcação prévia 
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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 
Palmela | Dias úteis: 9h00-12h30 e 13h30-16h00
Quinta do Anjo | Dias úteis: 09h00 às 12h30 e das 13h30 às 16h00
Pinhal Novo | Dias úteis: 09h00 às 16h00 (horário contínuo)
Centro de Contacto | 212 336 666 / 212 336 600
Serviço de Águas | 932 008 220 
Dias úteis: 08h30 às 16h00 | atendimento@cm-palmela.pt

SERVIÇOS ON-LINE
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CARRIS METROPOLITANA - HORÁRIOS - TARIFÁRIOS - LINHAS - PONTOS DE VENDA
 www.carrismetropolitana.pt 

editorial

Palmela é um território empreendedor e acolhedor, assente no seu património, 
na sua história, nas suas veias identitárias, mas que se enriquece com novos 
fluxos de residentes, visitantes, empresas e outros agentes. As suas múltiplas 
vocações estão plasmadas no Plano de Desenvolvimento Integrado e são, a um 
mesmo tempo, desafios e complementos para a sua afirmação enquanto território 
de excelência para quem quer viver, investir, visitar e desfrutar. 
Fruto da diversidade do seu movimento associativo e da qualidade das suas inter-
venções artísticas, interculturais e multidisciplinares, é, hoje, também, terra de 
música, artes e cultura, palco privilegiado do cruzamento de expressões tradicio-
nais e contemporâneas. 
O retorno, em massa, das populações e visitantes aos nossos eventos significa 
que há o reconhecimento desta Marca de qualidade, mas significa, também, que 
há autoestima. A celebração e a festa são o resultado do trabalho, da construção 
coletiva de território, são pois o momento de exaltação dos seus valores.
Este número dá nota da enorme dinâmica em curso, nos mais diversos planos 
– nas relações com as entidades económicas e culturais, nas relações interna-
cionais de cooperação para o desenvolvimento, nas parcerias com agentes locais, 
mas, também, no intenso trabalho de projeto e execução de obras para qualificar 
aquele que é o maior Concelho da Área Metropolitana. E as apostas que fazemos 
no campo da adaptação e mitigação das alterações climáticas, na implementa-
ção de energias renováveis, na reabilitação urbana e coesão territorial e social, 
sempre em busca das opções mais sustentáveis, estão ao nível das melhores 
práticas e são uma preocupação intrínseca da intervenção municipal, desde a 
pequena obra aos projetos estruturantes. 
Prover as necessidades, atuais e futuras, captar as melhores oportunidades de 
investimento e financiamento, elevar o perfil dos produtos locais e alavancar 
desenvolvimento sustentável, numa região tão competitiva, são, pois, desafios 
que temos de enfrentar em conjunto (administração, instituições, associações 
cidadãs/ãos), cada um à sua medida e com o respetivo nível de responsabilidade. 
Estamos convictos da justeza deste modelo de desenvolvimento, que promove a 
participação e o empoderamento das/os cidadãs/ãos, individualmente, e dos par-
ceiros associativos, institucionais e empresariais. Oportunamente, com um novo 
Plano Diretor Municipal, com um conjunto de outras realizações e fóruns setoriais 
(económico, turismo, associativo e outros), partindo do particular para o geral, 
sendo práticos-reflexivos, teremos oportunidade de perceber melhor os vetores 
deste Plano, que é permanentemente revisitado e adaptado aos desafios da atu-
alidade, contributo indispensável para um Concelho diferenciador e de excelência.
Viva a Vida! Viva o verão! Viva as celebrações no Concelho de Palmela!



PRESTAÇÃO
DE CONTAS

A Prestação de Contas 2021 reflete o forte in-
vestimento realizado na qualificação do terri-
tório, nos mais diversos níveis, e as bases de 
futuro que foram lançadas, com visão estratégi-
ca, sem deixar de lado a resposta a problemas 
atuais, como a pandemia, a vulnerabilidade eco-
nómica e social, o combate aos resíduos e o in-
cremento da eficiência energética. Qualificação 
do espaço público, infraestruturas, reabilitação 
urbana, rede viária, educação e ambiente conti-
nuam a ser áreas-chave do investimento munici-

pal, sempre comprometido com o serviço públi-
co, a identidade cultural e os valores endógenos 
dos diversos territórios, a qualidade de vida das 
populações e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável 2030.

A taxa de execução da receita situou-se nos 
109%, com 63,1 milhões de euros arrecadados, e 
no capítulo da despesa, foi de 83,3%, tendo sido 
efetuados pagamentos no valor de 57 milhões de 
euros (mais 13,8% que em 2020), dos quais 34,3 

milhões afetos diretamente às Grandes Opções 
do Plano. As receitas arrecadadas correspondem 
ao valor mais alto do quadriénio 2018/2021, com 
a taxa de execução mais elevada desde 2009. No 
final de 2021, não existia qualquer valor de fatu-
ras em atraso. A Prestação de Contas de 2021 
da Câmara Municipal de Palmela foi aprovada por 
maioria, na Assembleia Municipal, com o voto fa-
vorável da CDU, as abstenções do PS, BE e MCCP 
e os votos contra do PSD e CHEGA.

Arquivo Municipal
disponível online 
Já é possível aceder aos Fundos e Coleções do 
Arquivo Municipal de Palmela online. Além do 
espólio, são divulgados projetos como o PRAIM 
– Programa de Arquivos de Interesse Municipal 
e o projeto “Uma Imagem, Mil Memórias”, expo-

sições e atividades desenvolvidas, entre outra 
informação. Desde 2008, o Arquivo Municipal 
tem realizado a descrição da documentação his-
tórica da autarquia, de entidades externas cujos 
fundos inventariou ou que estão à sua guarda, 
bem como das coleções fotográficas. Aceda em 
http://arquivomunicipal.cm-palmela.pt/ 

Depois de dois anos de restrições, as come-
morações do 25 de Abril, Dia da Liberdade, 
voltaram a preencher o espaço público, com 
festa, luta, memória e convívio. Um pouco por 
todo o Concelho, o 48.º aniversário da Revolu-
ção foi celebrado pelas  autarquias locais, pelo 
movimento associativo e pelas populações, 
que participaram nas múltiplas iniciativas 
culturais, desportivas e recreativas. Destaque 
para a Sessão Solene Evocativa, promovida 
pela Assembleia Municipal de Palmela, no dia 

25, às 11h00, na Biblioteca Municipal de Pal-
mela, e que contou com a participação da Ban-
da e Coro da Sociedade de Instrução Musical. 

25 de Abril
voltou à rua!

Mais execução  e compromisso com o serviço público
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Poceirão foi a freguesia em destaque entre 6 e 9 
de junho, no âmbito do ciclo de trabalho descen-
tralizado em curso. Reconhecido como «coração 
agrícola da região», Poceirão é muito mais e con-
ta com fortes dinâmicas culturais e associati-
vas e uma crescente população infanto-juvenil. O 
programa da semana permitiu contactar de per-
to com as populações, agentes locais diversos e 
movimento associativo, que se debate com difi-
culdades depois de dois anos com pouca ativida-
de. O conjunto de visitas públicas deu a conhecer 
várias empresas locais, bem como obras e proje-
tos em curso ou recentemente concluídos, com 
destaque para a pavimentação da Rua dos Bagui-
ços, o balanço da atividade do recém-inaugurado 
Pavilhão Municipal José Silvério - que também 
conta já com um Centro de Fisioterapia – inter-
venções previstas para o Centro Cultural de Po-
ceirão e o Centro de Respostas Comunitárias, e 
o projeto final do novo Posto territorial da GNR de 
Poceirão (investimento de cerca de um milhão e 
550 mil euros), aguardando-se a celebração do 
Contrato Interadministrativo com o Ministério 
da Administração Interna e a GNR, para forma-
lizar o compromisso e avançar para o concurso 

público. Houve tempo, ainda, para fazer o ponto 
de situação da Operação Integrada de Desenvol-
vimento das Comunidades Desfavorecidas das 

Freguesias de Poceirão e Marateca, que resulta 
da captação, pelo Município, de financiamento 
na ordem dos 6,59 M€, para investimento dire-

to nestas duas freguesias. O Município, a União 
das Freguesias e várias entidades parceiras (co-
letividades, associações, IPSS e outras) identi-
ficaram mais de 60 operações, integradas num 
Plano de Ação.

ACES Arrábida promete 
mais médicas/os
No âmbito da Semana, o Município promoveu 
uma reunião com o Diretor do Agrupamento de 
Centros de Saúde da Arrábida para abordar as 
preocupações com o funcionamento deficitário 
da Unidade de Cuidados de Saúde Personaliza-
dos de Poceirão, entre outros problemas no Con-
celho, que têm sido alvo de permanente diálogo 
e reivindicação. No encontro, que contou, tam-
bém, com a participação da UFPM, foi garanti-
da a colocação, dentro de poucas semanas, de 
duas médicas a tempo inteiro em Poceirão e ou-
tras duas em Águas de Moura, para reforçar as 
equipas que já asseguram os cuidados médicos 
neste momento. As duas unidades ficam, assim, 
preparadas para responder às/aos utentes das 
freguesias rurais. 

No Dia do Concelho de Palmela, 1 de junho, o 
Município homenageou 28 pessoas e entidades 
com a Medalha Municipal de Mérito (Graus Ouro, 
Prata e Cobre), durante a tradicional Cerimónia 
de Atribuição das Condecorações Municipais, 
realizada no Cine-Teatro S. João. Este conjunto 
de agentes locais destacou-se em áreas como 
a solidariedade, a economia, o desporto, o asso-
ciativismo ou a cidadania, pelo seu forte contri-
buto para o desenvolvimento, a notoriedade e a 
coesão deste território. Foram, também, distin-
guidas/os 55 trabalhadoras/es da autarquia com 
a Medalha Municipal de Serviço Prestado e cinco 
trabalhadoras/es receberam a Medalha Municipal 
de Dedicação. As comemorações tiveram início 
na noite de 31 de maio, com um Concerto pelas 
Orquestras Ligeira e Clássica do Conservatório 
Regional de Palmela.

No Dia do Concelho Município grato a quem valoriza o território

Semana de Poceirão destacou dinâmicas locais
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A aprovação da constituição de uma nova Equi-
pa de Intervenção Permanente (EIP) em cada 
uma das três corporações de Bombeiros do 
Concelho de Palmela, com financiamento as-
segurado pela Câmara Municipal e pela Autori-
dade Nacional de Emergência e Proteção Civil, 
foi uma boa notícia no mês de comemorações 
do Dia Municipal do Bombeiro. Compostas por 
cinco elementos cada, vêm reforçar a capacida-
de de resposta neste território, que já contava 
com outras três EIP (15 elementos) e três Gru-
pos de Bombeiros Permanentes (24 elemen-

tos), estes últimos integralmente pagos pelo 
Município. Já em junho, o Município aprovou o 
montante de 21.323,00€ como comparticipa-
ção nos seguros das viaturas de emergência. 
O programa comemorativo, que valorizou o papel 
insubstituível dos Bombeiros na nossa comuni-
dade e a sua elevada capacidade operacional, de-
correu ao longo de todo o mês de maio e incluiu 
um conjunto de simulacros de sismo nas esco-
las, um exercício de atuação conjunta, a Sessão 
Solene de Homenagem e Atribuição das Meda-
lhas de Comportamento Exemplar (no quartel da 

Associação de Bombeiros Mistos de Águas de 
Moura, que coordenou as celebrações deste ano) 
e um debate, muito participado, sobre o modelo 
de financiamento dos Bombeiros. Urge a criação 
de um verdadeiro modelo de financiamento e a 
definição de critérios e de fórmulas de cálculo 
que garantam maior justiça, equidade e respon-
sabilização de todas as partes.

Município contra extinção 
do CDOS de Setúbal
Em abril, a Câmara Municipal aprovou e remeteu 
às mais altas instâncias nacionais e do setor, 
uma Moção contra a implementação do novo mo-
delo territorial, que prevê a extinção do Comando 
Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, 
com a integração dos 17 corpos de bombeiros 
da Península no Comando sub-regional da Área 
Metropolitana de Lisboa. Esta perspetiva contra-
ria o que vinha sendo negociado com a tutela, 
no sentido de manter o CDOS no Concelho de 
Palmela (atualmente, instalado no quartel dos 
Bombeiros de Palmela). A Autarquia mantém a 
disponibilidade para acolher o CDOS ou um futuro 
Comando sub-regional, que defenda a região e dê 
continuidade ao trabalho colaborativo e de proxi-
midade existente.

A Conferência de Cibersegurança “Os Desafios e 
a Segurança na Sociedade Digital”, que decorreu 
a 21 de abril, no Cine-Teatro S. João, em Palmela, 
contou com mais de três centenas de partici-
pantes, num dia de partilha de conhecimento e 
reflexão sobre este tema tão atual.  

Promovida pela Câmara Municipal e o Centro Na-
cional de Cibersegurança, com o apoio de mais de 
uma dezena de entidades e empresas parceiras, 
a iniciativa reuniu oradoras/es e moderadoras/es 
de entidades como a Polícia Judiciária, Instituto 
Superior Técnico, Institutos Politécnicos de Se-
túbal e Lisboa, NOVA Consumer Lab, entre outras, 
e abordou áreas como literacia digital, comércio 
online, proteção de dados pessoais, inteligência 
artificial ou informação e desinformação no ci-
berespaço. 

A parceria com o CNCS remonta a 2020 e já pro-
porcionou um conjunto de ações de informação 

e sensibilização junto de públicos mais vulnerá-
veis, no âmbito da atividade do CIAC - Centro de 
Informação Autárquico ao Consumidor, nomea-
damente, o público escolar, empresas, utentes 
de IPSS e comunidade em geral. Internamente, o 

Município tem apostado em ações de formação 
e partilha de informação sobre potenciais amea-
ças, a par do investimento na modernização da 
infraestrutura informática.

Cibersegurança juntou três centenas de participantes

Bombeiros com novas EIP
em mês de comemorações



6 Palmela informa  |  julho 2022município

O novo Conselho Municipal de Educação de Pal-
mela para o mandato 2021-2025 tomou posse 
no dia 26 de abril, assumindo como desafio o 
processo em curso de descentralização de com-
petências do Estado para os municípios na área 
da educação. Na ocasião, o Presidente da Câ-
mara, Álvaro Balseiro Amaro, sublinhou a impor-
tância da participação neste fórum, no início de 
um novo mandato, lembrando que «o Município 
acaba de entrar neste processo de transferência 
de competências, que nos vai permitir uma 
maior intervenção, sempre em parceria e com 
uma gestão participada e partilhada com as 
direções dos agrupamentos e das escolas não 
agrupadas». Neste contexto, apelou a que o Con-
selho possa «não apenas emitir pareceres sobre 
o que regularmente tem de ir a um Conselho 
Municipal de Educação, mas também ser propo-
sitivo na reflexão sobre aquilo que interessa à 
comunidade educativa e a todo o território».

O Presidente da Câmara Municipal de Palmela, 
Álvaro Balseiro Amaro, foi eleito Presidente da 
Assembleia Intermunicipal da Rede Intermuni-
cipal de Cooperação para o Desenvolvimento 
(RICD). Esta associação acredita na parceria 
intermunicipal como instrumento potenciador do 
desenvolvimento humano, através da otimização 
e partilha de recursos, e tem apostado na for-
mação de equipas municipais e sensibilização 
da comunidade para as questões da Cidadania 
Global e do Desenvolvimento. A iniciativa é facili-
tada pelo Instituto Marquês de Valle Flôr, no âm-
bito do projeto “ Redes para o Desenvolvimento: 
da geminação a uma cooperação mais eficiente”, 
cofinanciado pela União Europeia e pelo Institu-
to Camões, e conta com o apoio institucional da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses.

… e está na Direção da 
Rede Europeia das Cida-
des do Vinho…
A 15 de junho, o Presidente tomou posse como 
Tesoureiro da RECEVIN – Rede Europeia das Ci-
dades do Vinho para o mandato 2022-25. A nova 
Presidente do Conselho de Administração é Rosa 
Melchor (atual Presidente da ACEVIN - Asso-
ciação Espanhola de Municípios do Vinho) e os 
vice-Presidentes Luís Encarnação (Presidente 
do Município de Lagoa) e Angelo Radica (Presi-
dente da Città del Vino – Associação Italiana de 
Municípios do Vinho e do Município de Tollo). A 
reunião do Conselho de Administração decorreu 
na sede do Parlamento Europeu, em Bruxelas, 
onde a rede realizou jornadas de trabalho com 
eurodeputados sobre políticas europeias para o 
setor vitivinícola e territórios vinhateiros. Álvaro 
Balseiro Amaro inicia, assim, o seu terceiro man-
dato no Conselho de Administração, cargo que 
assume desde 2016, tendo o Município integra-
do o Conselho Diretivo em 2012, depois de ter 
sido distinguido como primeira Cidade Europeia 
do Vinho.

… e da Associação dos 
Municípios com Centro 
Histórico
O Município de Palmela foi eleito 2.º Vice-Presi-
dente da Direção da Associação Portuguesa dos 
Municípios com Centro Histórico (APMCH), no 
Dia Nacional dos Centros Históricos. A autarquia 
é representada pela Vereadora Fernanda Pési-
nho, responsável pelo pelouro do Centro Histó-
rico de Palmela. A APMCH promove ações para a 
defesa, reabilitação e revitalização dos centros 
históricos nacionais e sublinha a necessidade de 
garantir a proteção prioritária e a dinamização 
destas áreas, pelo seu valor patrimonial e inte-
resse público.

Palmela preside à Assembleia 
Intermunicipal da RICD…

Conselho Municipal de Educação tomou posse
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Palmela reforça
laços com municípios 
de Cabo Verde
No âmbito do Plano Estratégico de Cooperação para o Desenvolvimento, 
o Presidente da Câmara Municipal de S. Filipe, Nuias Silva, visitou o Con-
celho de Palmela no dia 1 de julho, com um programa focado no reforço 
das relações bilaterais e identificação de oportunidades de cooperação. 
Esta visita vem na sequência da deslocação do Presidente da Câmara 
de Palmela a Cabo Verde, entre 28 de abril e 2 de maio, onde realizou 
duas sessões de trabalho com os seus homólogos dos municípios de S. 
Filipe e da Praia. Saúde, Economia Local (agricultura e pescas), Ambien-
te, Mobilidade Sustentável e Requalificação Urbana foram as principais 
áreas identificadas para este novo ciclo de cooperação e intercâmbio. Na 
ocasião, celebrou-se o 20.º aniversário do Acordo de Cooperação entre 
Palmela e a Praia, que remonta a maio de 2002, e Álvaro Balseiro Amaro 
participou nas comemorações do Dia do Município e nas tradicionais fes-
tas de Nhô S. Filipe, com o Presidente da República e o Primeiro-Ministro 
de Cabo Verde. 

Economia e cultura
em destaque
Embaixadora da África do Sul
visitou Palmela
O Concelho recebeu, no dia 2 de junho, a visita da Embaixadora da África do 
Sul em Portugal, Mmamokwena Gaoretelelwe, acompanhada de dois Con-
selheiros da Embaixada, a convite da Câmara Municipal. O encontro, que 
promoveu o estreitamento de laços institucionais e de amizade e o apro-
fundamento de relações de parceria, foi considerado um sucesso por ambas 
as entidades, que anteveem iniciativas futuras, mais dirigidas, por exemplo, 
a agentes económicos, artísticos e culturais, para identificação de oportu-
nidades de negócio e intercâmbio. O programa sublinhou as principais vo-
cações do território e teve início na Casa Mãe da Rota de Vinhos, para dar 
a conhecer os produtos endógenos, e prosseguiu no Castelo. Seguiu-se a 
visita às empresas Introsys, em Vila Amélia (Quinta do Anjo), que se destaca 
internacionalmente na área da tecnologia e inovação, e OroAgri, em Biscaia 
(Palmela), empresa de origem sul-africana que desenvolve produtos susten-
táveis para a atividade agrícola, à base de óleo de laranja. O programa termi-
nou na Casa Ermelinda Freitas, que encantou a comitiva com a diversidade 
e qualidade dos seus vinhos e o percurso de crescimento e afirmação desta 
casa agrícola, liderada por mulheres há cinco gerações. Sendo a África do Sul 
uma nação produtora de vinho, foi importante a troca de experiências sobre 
vitivinicultura e enoturismo.

O Município de Palmela subscreveu, a 7 de junho, a Carta de Princípios e 
de Compromissos da “FoodLink”, Rede para a Transição Alimentar na Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), que reúne 35 entidades públicas e privadas. 
Esta participação é especialmente pertinente no âmbito da salvaguarda 
da soberania alimentar e resposta aos desafios ambientais e climáticos 
mas, também, pelo papel determinante que o Concelho pode e deve assumir, 
enquanto coração agrícola da região. Este objetivo articula-se com outras 
vocações do território, nomeadamente, no campo da logística e distribuição. 
A constituição da “FoodLink” pretende contribuir para a criação de um siste-
ma alimentar sustentável, resiliente e economicamente dinâmico, através 
do desenvolvimento de Agroparques. Pretende-se que, até 2030, cerca de 
15% do aprovisionamento alimentar da AML possa ser assegurado através 

de modos de produção sustentáveis e com recurso a soluções inovadoras, 
no que respeita à gestão da água, conservação dos solos, utilização de fito-
fármacos e redes de distribuição de proximidade. 

Município comprometido com Transição Alimentar
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Ribeira da Salgueirinha 
avança até Quinta do Anjo
Com a primeira fase da empreitada de Regularização da Ribeira da Salguei-
rinha em conclusão, a Câmara Municipal está já a trabalhar na segunda 
fase, que dará continuidade à intervenção no troço entre o Vale do Alecrim 
e Quinta do Anjo. A visita do Ministro do Ambiente e da Ação Climática 
às obras da Ribeira, no Dia Mundial do Ambiente, 5 de junho, confirmou o 
compromisso da tutela com esta obra, considerada estratégica pelo Fundo 
Ambiental, no âmbito da proteção de recursos hídricos. Na ocasião, Duarte 
Cordeiro referiu-se a este projeto como um bom exemplo de mitigação das 
alterações climáticas em Portugal.

A segunda fase abrange uma extensão de 7,6 quilómetros, com custo es-
timado de cinco milhões e meio de euros e duração superior a quatro anos. 
Além de dar sequência à intervenção nas freguesias de Palmela e Quinta 
do Anjo, em direção à nascente, a nova empreitada inclui o tratamento da 
Lagoa da Brejoeira e a valorização da imagem urbana e paisagística da 
envolvente, promovendo a sua fruição pela população e visitantes, através 
da criação de um Parque Municipal. A Autarquia quer continuar a afirmar as 
múltiplas vocações do território e está envolvida em ações concretas para 
setores-chave, como a transição alimentar, a agricultura sustentável, a 
energia verde ou o ordenamento do território, em articulação com os ODS 
e o Plano Local de Adaptação às Alterações Climáticas, em construção.

A visita contou, também, com a Secretária-Geral do Ambiente, Alexandra 
Carvalho, e com a Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Teresa Almeida.

Comunidade unida no
combate aos resíduos
Terminou a 27 de junho a campanha de limpeza de resíduos abandonados, 
iniciada a 19 de maio, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Am-
biente no Concelho de Palmela. A iniciativa foi dinamizada pelo Município 
de Palmela, em parceria com a Associação “Brigada do Mar”, e contou com 
o forte envolvimento das Escolas Secundárias de Palmela e Pinhal Novo e 
EB 2,3 Hermenegildo Capelo (Palmela). As ações realizadas em Palmela e 
Vila Amélia permitiram recolher dois contentores de seis metros cúbicos 
com pneus, para entrega no Centro de Reciclagem de Palmela, 40 metros 
cúbicos de materiais diversos e cerca de 500 litros de óleo mineral. Além 
destas ações de limpeza de resíduos abandonados, as comemorações in-
tegraram quatro percursos interpretativos “À descoberta das plantas da 
Serra do Louro”, dirigidos à comunidade educativa, e uma visita com alu-
nas/os da Secundária de Palmela à Ribeira da Marateca para observação 
da avifauna.

Palmela comprometida
com defesa da Água
O Município de Palmela assinou a “Declaração de Compromisso para Adap-
tação e Mitigação das Alterações Climáticas nos Serviços de Águas”, inicia-
tiva da APDA - Associação Portuguesa de Distribuição 
e Drenagem de Águas que vai ao encontro dos obje-
tivos definidos nas várias estratégias europeias 
e nacionais (Acordo de Paris, Pacto Eco-
lógico Europeu, Nova Estratégia da 
União Europeia para as Alterações 
Climáticas, onde se inclui a nova 
Lei Europeia do Clima, entre ou-
tras), no que respeita aos Serviços 
de Águas. Pretende-se melhorar a 
eficiência hídrica e energética, incre-
mentar a economia circular no setor e 
reduzir a vulnerabilidade atual e futura 
aos efeitos das alterações climáti-
cas sobre a água, essencial à vida. 
O PLAAC – Plano Local de Adaptação 
às Alterações Climáticas está em 
construção, na sequência do Plano 
Metropolitano, e deve estar concluí-
do no final do verão. 
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A empreitada de construção do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secun-
dária de Palmela foi adjudicada pelo valor de 2.575.797,00 € e um prazo de 
execução de 520 dias. Depois de muitos anos de reivindicação, o Município 
assumiu a realização da obra, com uma comparticipação de 625 mil euros 

por parte do Ministério da Educação. O projeto, também assumido pela au-
tarquia, no valor de 20.295€, prevê a utilização deste novo equipamento 
desportivo pela escola e pela comunidade.

Unidade de Saúde de 
Quinta do Anjo
com concurso para projeto
Está a decorrer o concurso para o projeto de execução da nova Unidade de 
Saúde da Quinta do Anjo. Com um preço base de 43.050,00€, o projeto prevê 
uma unidade de tipologia 4 do Ministério da Saúde, para uma população de 
cerca de 14 mil habitantes - 13 gabinetes médicos e quatro de enfermagem, 
duas salas de tratamentos, sala de saúde oral e sala de movimento, incluindo 
espaço exterior, além dos espaços de receção, espera, secretaria, gestão 
do centro, vestiários e arrumos. A obra é comparticipada pela Administração 
Central e será realizada pelo Município, que também cedeu o terreno, situado 
na Av. António Matos Fortuna, em Quinta do Anjo.

Reabilitação urbana
enquanto fator de sustentabilidade
A 2.ª edição das Jornadas da Reabilitação Urbana em Palmela, que decorreu 
entre 23 e 25 de junho, sublinhou, uma vez mais o papel determinante da 
reabilitação na qualificação do território e no desenvolvimento sustentável 
das comunidades. Organizadas pelo Município e integradas no Programa 
de Dinamização da Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Palmela e 
do Núcleo Antigo da Vila do Pinhal Novo, as Jornadas deram continuidade 
à reflexão e procuraram aproximar os diversos intervenientes, esclarecer 
dúvidas e dotar as/os participantes de ferramentas para atuar. A realidade 
do Concelho esteve em destaque, com informação sobre intervenções em 
curso, medidas de apoio em vigor e a apresentação do Guia Informativo para 
Licenciamento no Centro Histórico de Palmela, que procura orientar e faci-
litar operações de reabilitação dos edifícios na zona mais antiga da vila. No 
sábado, propostas lúdicas para toda a família convidaram as/os participan-
tes a desfrutar do património.

Pavilhão da Secundária 
de Palmela adjudicado

Palmela é obra

Obra adjudicadaObra adjudicada  pelo valor de 2.575.797,00 € pelo valor de 2.575.797,00 € 
e com prazo de execução de 520 dias.e com prazo de execução de 520 dias.
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Principais projetos e empreitadas

Em concurso VALOR BASE

Ligação novos furos de captação de água de Fonte da Vaca ao reservatório de Fonte da VacaLigação novos furos de captação de água de Fonte da Vaca ao reservatório de Fonte da Vaca 349.056,00€349.056,00€

Pavimentação Rua António Joaquim Ferreira Calote (Cabanas)Pavimentação Rua António Joaquim Ferreira Calote (Cabanas) 99.500,00€99.500,00€

EJR entre a Rua António Lopes Mendes e a Rua Maria Eduarda Ferreira (Pinhal Novo)EJR entre a Rua António Lopes Mendes e a Rua Maria Eduarda Ferreira (Pinhal Novo) 98.631,22€98.631,22€
Projeto Unidade de Saúde Familiar de Quinta do AnjoProjeto Unidade de Saúde Familiar de Quinta do Anjo 43.050,00€43.050,00€
Parque de Estacionamento Rua Mouzinho de Albuquerque e Rua D. João de Castro (Pinhal Novo)Parque de Estacionamento Rua Mouzinho de Albuquerque e Rua D. João de Castro (Pinhal Novo) 39.999,10€39.999,10€
Projeto prolongamento rede drenagem águas residuais domésticas Rua da Holanda (Lagoinha)Projeto prolongamento rede drenagem águas residuais domésticas Rua da Holanda (Lagoinha) 24.231,00€24.231,00€
Projeto infraestruturação Rua dos Amigos (Lagoinha)Projeto infraestruturação Rua dos Amigos (Lagoinha) 23.371,00€23.371,00€
Projeto construção campos de Padel (Pinhal Novo)Projeto construção campos de Padel (Pinhal Novo) 11.070,00€11.070,00€
Projeto pavimentação Rua das Boiças (Quinta do Anjo)Projeto pavimentação Rua das Boiças (Quinta do Anjo) 8.979,00€8.979,00€

Adjudicadas VALOR

Construção de pavilhão gimnodesportivo Escola Secundária de PalmelaConstrução de pavilhão gimnodesportivo Escola Secundária de Palmela 2.575.797,14€2.575.797,14€

Execução rede drenagem esgotos domésticos EN 379-2 km 2+447 a km 3+022 (Lagoinha)Execução rede drenagem esgotos domésticos EN 379-2 km 2+447 a km 3+022 (Lagoinha) 158.260,80€158.260,80€

Construção sistema elevatório Rua da Uva Moscatel (Vale da Vila)Construção sistema elevatório Rua da Uva Moscatel (Vale da Vila) 132.483,15€132.483,15€
Pavimentação Rua dos Cavaleiros (Arraiados)Pavimentação Rua dos Cavaleiros (Arraiados) 127.485,59€127.485,59€

Ligação Furo RA1 ao abastecimento de água a PalmelaLigação Furo RA1 ao abastecimento de água a Palmela 115.695,72€115.695,72€

Pavimentação ruas Manuel Basílio/João Petrónio (Cabanas)Pavimentação ruas Manuel Basílio/João Petrónio (Cabanas) 93.696,23€93.696,23€

Reabilitação e reforço do muro exterior Centro Respostas Comunitárias PoceirãoReabilitação e reforço do muro exterior Centro Respostas Comunitárias Poceirão 76.624,16€76.624,16€
Reforço estrutural de lajes EB Brejos do AssaReforço estrutural de lajes EB Brejos do Assa 72.529,72€72.529,72€
Construção balneários apoio ao Polidesportivo Bairro AlentejanoConstrução balneários apoio ao Polidesportivo Bairro Alentejano 47.640,64€47.640,64€
Ensombramento EB Bairro AlentejanoEnsombramento EB Bairro Alentejano 45.194,89€45.194,89€
Execução de pavimentos em calçada em vias municipais (2022)Execução de pavimentos em calçada em vias municipais (2022) 39.486,59€39.486,59€
Beneficiação do Edifício COOPINHAL (Pinhal Novo)Beneficiação do Edifício COOPINHAL (Pinhal Novo) 30.798,30€30.798,30€
Projeto Sistema ARD Portal Branco, Quinta das Asseadas e limítrofes (Aires – Palmela)Projeto Sistema ARD Portal Branco, Quinta das Asseadas e limítrofes (Aires – Palmela) 18.450,00€18.450,00€

Requalificação logradouro EB Joaquim José de Carvalho (Palmela)Requalificação logradouro EB Joaquim José de Carvalho (Palmela) 10.455,00€10.455,00€

Em curso VALOR

Regularização Ribeira da Salgueirinha (Pinhal Novo)Regularização Ribeira da Salgueirinha (Pinhal Novo) 2.986.551,45€2.986.551,45€

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

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

Recuperação Salão Nobre no edifício dos Paços do Concelho (Palmela)Recuperação Salão Nobre no edifício dos Paços do Concelho (Palmela) 743.580,18€743.580,18€

PRARRÁBIDA – Janela da Arrábida (Espaço Fortuna, Quinta do Anjo)PRARRÁBIDA – Janela da Arrábida (Espaço Fortuna, Quinta do Anjo) 731.019,58€731.019,58€
Drenagem águas residuais domésticas (ARD) CajadosDrenagem águas residuais domésticas (ARD) Cajados 588.308,88€588.308,88€

Requalificação Centro Comunitário de Águas de MouraRequalificação Centro Comunitário de Águas de Moura 550.695,41€550.695,41€

Infraestruturação Lagoinha (Palmela) – 2.ª faseInfraestruturação Lagoinha (Palmela) – 2.ª fase 462.812,00€462.812,00€

Centro de Investigação do Património CulturalCentro de Investigação do Património Cultural
(antigo edifício da GNR de Palmela)(antigo edifício da GNR de Palmela) 408.099,25€408.099,25€

Reforço estrutural Capela de S. João Baptista (Palmela) - 2.ª faseReforço estrutural Capela de S. João Baptista (Palmela) - 2.ª fase 389.000,00€389.000,00€
Abertura novo arruamento entre Av.ª Joaquim Lino dos Reis eAbertura novo arruamento entre Av.ª Joaquim Lino dos Reis e
Rua Aljuzbarrota (Aires)Rua Aljuzbarrota (Aires) 362.552,66€362.552,66€

Execução infraestruturas elétricas – PT4 e PT16,Execução infraestruturas elétricas – PT4 e PT16,
loteamento Val’Flores (Pinhal Novo)  loteamento Val’Flores (Pinhal Novo)  357.962,00€357.962,00€

Beneficiação Jardim Ferreira da Costa (Venda do Alcaide)Beneficiação Jardim Ferreira da Costa (Venda do Alcaide) 293.719,53€293.719,53€

Sistema elevatório águas residuais domésticas Quinta dos FariasSistema elevatório águas residuais domésticas Quinta dos Farias
(Pinhal Novo)(Pinhal Novo) 244.302,36€244.302,36€

Pavimentação Rua Manuel Carvalho Domécio (Quinta do Anjo)Pavimentação Rua Manuel Carvalho Domécio (Quinta do Anjo) 132.912,92€132.912,92€

Pavimentação Rua José Luís da Silva Camolas (Palmela)Pavimentação Rua José Luís da Silva Camolas (Palmela) 132.912,00€132.912,00€

Em curso VALOR

Construção novo parque estacionamento na Rua Padre Manuel Caetano Construção novo parque estacionamento na Rua Padre Manuel Caetano 
(Quinta do Anjo)(Quinta do Anjo) 89.016,00€89.016,00€

Construção Espaço de Jogo e Recreio (Quinta do Anjo)Construção Espaço de Jogo e Recreio (Quinta do Anjo) 77.372,26€77.372,26€

Extensão rede abastecimento de água à Rua Pinheiro ForteExtensão rede abastecimento de água à Rua Pinheiro Forte
(AUGI da Bela Vista)(AUGI da Bela Vista) 72.460,64€72.460,64€

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

Projeto execução infraestruturação Quinta do Sobral e Canastra (Terrim)Projeto execução infraestruturação Quinta do Sobral e Canastra (Terrim) 48.277,50€48.277,50€

Projeto requalificação antigo edifício PALProjeto requalificação antigo edifício PAL 36.223,50€36.223,50€

Pavimentação troço sul Rua Pedro Álvares Cabral (Pinhal Novo)Pavimentação troço sul Rua Pedro Álvares Cabral (Pinhal Novo) 28.017,71€28.017,71€

Projeto execução Quartel da GNR PoceirãoProjeto execução Quartel da GNR Poceirão 20.221,20€20.221,20€

Projeto redes de energia e segurança Paços do Concelho (Palmela)Projeto redes de energia e segurança Paços do Concelho (Palmela) 18.450,00€18.450,00€

Projeto execução redes drenagem ARD ruas B.º Abreu Grande/Carregueira Projeto execução redes drenagem ARD ruas B.º Abreu Grande/Carregueira 
(Pinhal Novo)(Pinhal Novo) 17.000,00€17.000,00€

PProjeto CICLOP7 - construção troço ciclovia Airesrojeto CICLOP7 - construção troço ciclovia Aires
(Portal Branco) - Setúbal(Portal Branco) - Setúbal 14.821,50€14.821,50€

Execução de vedação de segurança nas traseiras do Cine-Teatro S. Execução de vedação de segurança nas traseiras do Cine-Teatro S. 
João (Palmela)João (Palmela) 11.778,72€11.778,72€

Projeto CICLOP 7 - construção troço ciclovia e ligação pedonalProjeto CICLOP 7 - construção troço ciclovia e ligação pedonal
Quinta do Anjo - CabanasQuinta do Anjo - Cabanas 9.661,65€9.661,65€

Projeto remodelação arranjos exteriores praceta nascenteProjeto remodelação arranjos exteriores praceta nascente
Nova PalNova Palmelamela 3.444,00€3.444,00€
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O novo parque de 
estacionamento da Rua 

Orlando Ribeiro (Pinhal Novo) 
já está em utilização

Em Palmela, decorre a 
pavimentação da Rua José 

Luís da Silva Camolas

Já está em curso a empreitada 
para abertura de novo arruamento 
entre a Av. Joaquim Lino dos Reis 

e a Rua de Aljubarrota (Aires)

22

88

1010

Está concluída a infraes-
truturação da Rua 1.º de 
Maio, na Quinta do Sobral 
e Canastra (Terrim)

Encontra-se em construção 
o novo Espaço de Jogo e 
Recreio de Quinta do Anjo

Concluída a pavimentação 
da Rua dos Baguiços
(Lagoa do Calvo)

77

99

55 6633 44
No mesmo largo, avança a 
reabilitação da Capela de S. 
João Baptista (2.ª fase)

A instalação de novas luminárias 
LED e de uma rede LoRaWan, no 
âmbito do contrato de gestão de 
eficiência energética da iluminação 
pública, está em conclusão

E outro está a nascer na Rua Padre 
Manuel Caetano (Quinta do Anjo)

O Muro “namoradeiro”, no Largo 
de S. João Baptista (Palmela), 
foi recuperado

11
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Um ano após a sua abertura, o Palmela Informa foi 
conhecer os projetos que integram a Incubadora 
de Empresas do Município de Palmela, em Pinhal 
Novo, o balanço que fazem desta experiência e 
as perspetivas para o futuro. Beeliever (Carlos 
Durães), Academia da Coragem (Teresa Marta), 
Luna 4 Kids (Guida Svet), Mara Caro (Mara Lúcia 
Ribeiro), Mwani Store (Andreia Fortuna) e Eltryus 
Unipessoal, Lda (Ricardo Marques) são exemplos 
de empreendedorismo, resiliência e inovação.

Entre outros benefícios e apoios prestados por 
este serviço municipal, destacam-se o trabalho 
em rede, a participação gratuita em ações de 
formação, apoio por parte de entidades como o 
IEFP, IAPMEI, IPS ou Centro Europe Direct, a parti-
cipação em eventos no Concelho promovidos ou 
apoiados pelo Município e visitas das empresas 
incubadas a projetos concelhios de sucesso.

Beeliever
«Foi muito engraçado porque até fizemos 
aqui várias parcerias de trabalho»

Um dos principais objetivos da “Beeliever” con-
siste em comercializar e dar a conhecer à popu-
lação os produtos provenientes da colmeia, pro-
movendo, também, a apicultura a nível nacional e 
ajudando os apicultores a produzir de modo mais 
sustentável. Através da marca Salus Bee comer-
cializam barras proteicas, vinagre de mel, hidro-
mel, suplementos alimentares como cápsulas de 
geleia real e própolis, equinácea e mel, creme de 
veneno de abelha, geleia real fresca e diversos 
sabonetes.

«Não tinha atualmente disponibilidade nem 
meios financeiros para estar a alugar um espa-
ço maior, porque não sabia o que isto ia dar e 
o investimento inicial foi enorme. Entretanto, já 
consegui arranjar um armazém e agora estou na 
fase em que vou juntar tudo. Foi muito engraçado 
estar aqui porque até fizemos várias parcerias 
de trabalho entre os nossos produtos com os 
das pequenas empresas que aqui estão, princi-
palmente o artesanato» concluiu Carlos Durães. 
www.salusbee.pt.

 Academia da Coragem
«Eu quero que os chefes se transformem 
em verdadeiros líderes»

A Academia da Coragem® - uma Academia de 
motivação e empreendedorismo, direcionada 
para pessoas e organizações em processos de 
mudança - junta as ferramentas do Coaching 
Existencial e da Gestão de Marketing. Teresa 
Marta criou uma metodologia de Coaching pró-
pria, com sete fases e objetivos específicos. A 
sua instalação na Incubadora foi um regressar à 
terra, como explicou: «Eu já tinha um espaço fí-
sico em Lisboa. Resolvi regressar à terra, porque 
cresci na Lagoa da Palha e o objetivo foi sempre 
usar os meus conhecimentos e a minha profis-
são em benefício das pessoas que representam 
a terra onde eu vivi, porque sou verdadeiramente 
caramela. As pessoas ainda não percebem muito 
bem os meus serviços e essa está a ser a difi-
culdade. Para me solidificar aqui preciso de ter 

clientes organizacionais e até individuais que re-
conheçam que é uma metodologia que é diferen-
te, que não é formação tradicional, mas que, de 
facto, quando aplicada, resulta em mais-valias”. 
www.academiadacoragem.pt

 Luna 4 Kids
«O trabalho em rede tem sido
muito positivo»

O “Luna 4 Kids” é um projeto de criação de roupa 
infantil diferente já com 7 anos, que une concei-
tos clássicos e modernos em tecidos confortá-
veis, com padrões divertidos ou mais suaves. 
Alia a pintura em tecido com a costura, a mo-
delagem mais tradicional com alterações pouco 
convencionais. Guida Svet costura desde os 5 
anos e a chegada da primeira filha foi a inspira-
ção para este projeto. Está na Incubadora desde 
o início. «Já tinha uma carteira de clientes, mas 
ter um espaço físico, uma morada de loja, agre-
gada a uma entidade pública, acaba por dar algu-
ma credibilidade. Senti muito essa diferença em 
termos dos clientes, mais confiança. O trabalho 
em rede, conhecer novas empresas, novos públi-
cos, novas pessoas, fazer novas parcerias tem 
sido muito positivo. Tenho feito algumas feiras, 
maioritariamente dentro do Concelho, e algumas 
a representar a Incubadora. Muito brevemente 
ambiciono uma loja, para ter o produto para en-
trega imediata e ter coleções», adiantou. 
https://www.facebook.com/Luna4kids/

Incubadora de Empresas: um ano de empreendedorismo e inovação

em foco
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Eltryus Unipessoal, Lda.
«O balanço que faço desta experiência
é positivo»

Ricardo Marques é o representante da Eltryus na 
Incubadora, uma empresa de consultadoria que 
atua perto do fim do processo de desenvolvimen-
to científico, com o objetivo de ajudar a transfor-
mar os protótipos num produto ou serviço pronto 
a entrar no mercado. «O balanço que faço desta 
experiência é positivo. Quando me inscrevi já sa-
bia que a incubadora estava a começar, mas com 
a minha empresa também recentemente forma-
da, iríamos partilhar as dores de crescimento. 
Agora, com a pandemia, esperamos, a entrar 
numa fase de rescaldo, acredito que haverá mais 
hipóteses para a dinamização de atividades de 
que tanto os incubados, como a Eltryus e a co-
munidade local possam tirar proveito. A Eltryus 
foi criada para apoiar ideias e projetos mais 
científicos a sair do papel sem grandes limites 
geográficos. (…) Num futuro próximo a minha in-
tenção é concentrar-me em fazer crescer a rede 
de clientes e parceiros. Se a comunidade local 
tiver projetos com potencial, cá estarei para dar 
o apoio preciso», sublinhou. 

Email RicardoJCMarques@Eltryus.Design 

Mwani Store
«Eu acho que as parcerias são 
importantes para nós evoluirmos»

Andreia Fortuna representa a Mwani Store. Tra-
ta-se de uma marca portuguesa que nasceu em 
2018, de uma história de amor entre um casal 
com ligações a Portugal e Moçambique, e que 
produz, de forma 100% artesanal, sustentável 
e exclusiva, acessórios de moda, vestuário e 
decoração para casa, utilizando como principal 
matéria-prima a capulana (tecido africano), fora 
do contexto tradicional. «A Incubadora foi uma 
oportunidade muito grande, porque eu precisava 
de solidificar algumas coisas que não tinha pos-
sibilidade se estivesse sozinha. As parcerias são 
importantes para nós evoluirmos. Hoje estamos 
todos aqui, mas em conjunto conseguimos che-
gar mais rápido a uma coisa mais elevada e isso 
é muito importante. Fizemos três produtos para 
a Casa Mãe da Rota de Vinhos, a pensar no eno-
turismo (sacos para garrafas, para transportar e 
servir; gravatas de vinho e faixas personalizadas 
para as garrafas), referiu. Além da Casa Mãe, os 
produtos da Mwani Store estão presentes na 
Mercearia “Os Vizinhos”, em Aires.
 www.mwanistore.com

Mara Caro
«Desde que estou na Incubadora tenho 
outra visibilidade completamente 
diferente»

Mara Caro dá o seu nome ao Ateliê de Design ins-
talado na Incubadora. Presta serviços nas áreas 
económica, social e cultural, através do desen-
volvimento de suportes gráficos de comunica-
ção, com a elaboração de soluções de design 
de comunicação, nas categorias de branding, 
editorial e mundo digital. «Trabalho como free-
lancer há algum tempo, inclusive com algumas 
entidades do Concelho, nomeadamente a ASL 
Tomé, as Festas do Pinhal Novo, o Mercado Ca-
ramelo e outras agências em Lisboa e gráficas 
aqui da zona. Quando vi o anúncio da Incubadora 
achei interessante ter um espaço, porque traba-
lhar em casa é muito complicado. O que eu não 
tinha conhecimento era que a Incubadora nos 
dava o apoio que dá diariamente. Todos os dias 
recebemos newsletters, visitas de entidades 
que nos apoiam, levam-nos a ver outras empre-
sas, experiências com sucesso e isso também é 
incentivador. Desde que estou na Incubadora te-
nho outra visibilidade completamente diferente. 
Para além de poder receber aqui o cliente. São só 
vantagens», sublinhou.
www.maracaro.com

Incubadora de Empresas: um ano de empreendedorismo e inovação

INCUBADORA
EMPRESAS

Pinhal Novo
DE 

em foco
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Produtos locais 
promovem o território
Com o final das restrições ditadas pela pandemia, 
os certames dedicados aos nossos produtos de 
qualidade ganharam novo fôlego e têm atraído mi-
lhares de visitantes, sedentos de convívio e de no-
vas experiências. O Município dá apoio financeiro, 
técnico e logístico a estas iniciativas, que valori-
zam o território e conferem notoriedade.

Entre 1 e 3 de abril, o 26.º Festival Queijo, Pão e 26.º Festival Queijo, Pão e 
VinhoVinho recebeu 18 mil visitantes e contou com a 
presença de 39 produtores (queijo, pão, vinho, mel 
e doçaria). O programa proporcionou gastronomia 
e animação musical, demonstrações equestres, 

showcookings, tosquias e corridas de ovelhas, 
entre outras atividades. Promovido pela Associa-
ção Regional de Criadores de Ovinos Leiteiros da 
Serra da Arrábida, o Festival integrou, este ano, 
a 1.ª mostra “Queijos de Portugal”, com todos os 
DOP do país. 

Fernando Pó recebeu, de 29 de abril a 1 de maio, a 
25.ª Mostra de Vinhos25.ª Mostra de Vinhos, que atraiu cerca de 5.500 
visitantes. Prova e exposição de vinhos, gastro-
nomia, animação musical, provas comentadas e 
enoturismo foram os principais ingredientes. O 
evento, promovido pela Comissão Organizadora da 
Mostra de Vinhos, integrou o 25.º Concurso de Tin-
tos, conquistado pela Adega do Canivete, e apre-
sentou, como novidade, o 1.º Concurso de Vinhos 
Brancos – vitória para a Quinta do Monte Alegre - e 
o Prémio Escolha do Público, atribuído a António 
José Nobre Sobral.

A 7.ª edição do Mercado Caramelo7.ª edição do Mercado Caramelo atraiu milhares 
de visitantes ao coração de Pinhal Novo, entre 6 
e 8 de maio, numa aposta na celebração da iden-
tidade local, boa gastronomia, convívio e anima-
ção. Organizado pela Junta de Freguesia de Pinhal 
Novo e pela Confraria da Sopa Caramela, com forte 
colaboração do movimento associativo, comuni-

dade educativa e agentes locais, o mercado teve 
como tema central os ferroviários, com atividades 
desenvolvidas em parceria com o Museu - A Esta-
ção. 

A 32.ª Feira Comercial e Agrícola do Poceirão32.ª Feira Comercial e Agrícola do Poceirão de-
correu entre 1 e 3 de julho, numa organização da 
Associação da Feira, sempre empenhada na afir-
mação da ruralidade e dos produtos da terra. Além 
das exposições e venda de produtos, mostra as-
sociativa, animação e gastronomia, e da presença 
da Rainha da feira, o programa criou momentos de 
debate e reflexão sobre temas ligados ao ambien-
te, sustentabilidade e economia circular.

O Município de Palmela foi o mais premiado na 2.ª 
edição do Concurso Cidades do Vinho Portugal, 
com as adegas do Concelho a conquistarem 17 
medalhas – cinco Grandes Medalhas de Ouro e 12 
Medalhas de Ouro. Este é o único certame nacio-
nal que associa os vinhos aos seus territórios de 
origem, unindo municípios e empresas produtoras 
na promoção local. 
A Casa Ermelinda Freitas foi a mais destacada, ao 
vencer duas Grandes Medalhas de Ouro e oito de 

Ouro, e ao conquistar o lugar do topo, com o vi-
nho melhor classificado do Concurso – o Moscatel 
Roxo Superior 2010. As empresas Adega Camolas, 
Fernando Santana Pereira, Xavier Santana, Venân-
cio da Costa Lima e Adega de Palmela também 
foram premiadas no concurso, que decorreu em 
maio, numa organização conjunta da Associação 
de Municípios Portugueses do Vinho e da Associa-
ção das Rotas dos Vinhos de Portugal.

Palmela em destaque no Concurso Cidades do Vinho
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(Re)Encontro com Artes 
nas ruas de Palmela
Entre 22 e 24 de julho, artes e artistas fazem das ruas da vila de Palmela o 
palco privilegiado para o reencontro com os públicos. Sob o mote “FIAR o En-
contro 2022”, a FIAR Associação Cultural, com o apoio do Município, promove 
mais uma edição deste Festival, que continua a apostar no cruzamento de 
expressões e experiências para o desenvolvimento de novas linguagens ar-
tísticas, e na criação de espetáculos inspirados pelo espaço público e vivên-
cias de Palmela. Teatro, performance, música, dança, fotografia, marionetas, 
ilustração marcam presença no programa, onde se destacam, entre outras, a 
criação “Condomínio”, em estreia com encenação de Nuno Nunes e participa-
ção da comunidade, e o musical “Casamento dos Corvos” de Jorge Salgueiro 
e Milla Franco, com produção executiva FIAR. Mais informação em https://
www.facebook.com/artenaviladepalmela/

Promoção turística une 
Palmela e Tollo
O Presidente do Município de Palmela, Álvaro Balseiro Amaro, e o Presidente 
do Município italiano de Tollo e da Associação de Municípios Italianos do 
Vinho/Città del Vino, Angelo Radica, celebraram um Protocolo de Coopera-
ção que une os dois territórios, no âmbito do desenvolvimento e promoção 
turística. A assinatura aconteceu em maio, em Priocca, Itália, durante a reu-
nião do Conselho de Administração da Recevin - Rede Europeia das Cidades 
do Vinho. Através desta parceria, semelhante à já estabelecida com Silves 
e Guimarães, os dois Municípios vão trocar conhecimento e experiências 
e promover ações e projetos conjuntos, em áreas como o Turismo, Cultu-
ra, Desporto, Património, Gastronomia, Agricultura e Vinhos, e incentivar a 
cooperação entre os respetivos agentes culturais e turísticos, para consti-
tuição de uma rede de parceiros. Entre outros eventos, está, já, prevista a 
presença de Tollo no próximo Fórum Turismo Palmela. 

Concelho em Festa!
O Concelho de Palmela sempre gostou de Festa e, depois de dois anos de 
restrições, os eventos regressaram com especial intensidade e estão a ser 
vividos com muita alegria pelas populações, orgulhosas da sua identidade 
cultural. O Município apoia os diversos eventos  e organizações que, um pou-
co por todo o território, reforçam os laços comunitários e contribuem para a 
dinâmica associativa, cultural e económica. Festas de S. Gonçalo, Cabanas 
(Associação das Festas de S. Gonçalo), “Pinhal Novo em Festa” (Associação 
das Festas Populares de Pinhal Novo), Festas em Honra do Sagrado Coração 
de Jesus (Comissão de Festas da Igreja de Olhos de Água), Festas Popula-
res de S. Pedro da Marateca (Associação de Festas de S. Pedro da Marate-
ca) e Festas do Abraço (Comissão de Administração da AUGI das Marquesas 
I e III) foram alguns dos eventos realizados entre maio e julho. Entre 1 e 6 de 
setembro, a Festa das Vindimas regressa a Palmela para a sua 59.ª edição, 
numa organização da Associação das Festas de Palmela. 

Desfile das Marchas encerrou mês
de Santos Populares
A 1 de julho, as marchas do Bairro Alto (Lisboa), da Sociedade Filarmónica 
Humanitária, da Sociedade Filarmónica Palmelense “Loureiros” e da Santa 

Casa da Misericórdia de Palmela desfilaram no Largo de S. João Baptista, 
numa noite popular recheada de cor e entusiasmo. A iniciativa da Junta de 
Freguesia de Palmela contou com o apoio do Município e encerrou as cele-
brações dos Santos Populares em Palmela, dinamizadas pelas coletividades 
locais.
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Os Mordo Mia (Lisboa) venceram o Concurso de Bandas Amadoras de Palme-
la 2022, que decorreu entre 20 e 22 de maio, no Grupo Popular e Recreativo 
Cabanense. Os Motel Albarquel (Setúbal) ficaram em 2.º lugar, os Dragos 
Iulian (Quinta do Conde) em 3.º e Rita Guerreiro e Banda (Vila Nogueira de 
Azeitão) em 4.º. Os Patterns in the Sky (Pinhal Novo), como melhores clas-
sificados do Concelho, foram selecionados para representar o Município no 
Festival Liberdade. O Concurso de Bandas Amadoras é uma iniciativa da Câ-
mara Municipal com as Associações Juvenis do Concelho e pretende divul-
gar e promover projetos musicais individuais ou coletivos, produzidos por ar-
tistas portugueses da Área Metropolitana de Lisboa. Os espetáculos podem 
ser visualizados ou revistos no canal Youtube Março a Partir e no Facebook 
e Instagram “Março a Partir” e “Palmela Juventude Interativa”.

em festa

Fantasiarte regressou 
ao palco!
O Cine-Teatro S. João acolheu, a 9 e 10 de maio, as festas de encerramento 
do “Fantasiarte” 2022, depois de dois anos de afastamento dos palcos. 
Participaram, nesta fase, 1.373 alunas/os de todos os níveis de ensino, 
através da apresentação de trabalhos em diversas áreas de expressão ar-
tística. Ao longo de quase três décadas, este projeto municipal de Educa-
ção pela Arte, dinamizado com a comunidade educativa, tem contribuído 
para novas aprendizagens, que promovem a autonomia de pensamento e 
novas formas de comunicar e ver o mundo.

Museu Municipal
distinguido 
O Museu Municipal de Palmela foi distinguido, a 27 de maio, pela APOM - 
Associação Portuguesa de Museus com uma Menção Honrosa, na categoria 
de Inovação e Criatividade, pela Maleta Pedagógica Hermenegildo Capelo. 
Apresentada à comunidade educativa em maio do ano passado, esta Maleta 
Pedagógica é um dos mais recentes recursos pedagógicos do Museu Munici-
pal. Além de documentação bibliográfica, incluindo os cadernos pedagógicos 
de edição municipal, este recurso integra um jogo digital e um bookgame e 
está disponível para ser explorado pela comunidade educativa do concelho. 

A Organização Mundial de Cidades de Governos Locais Unidos distinguiu o 
projeto “No meu tempo…” - visitas orientadas por Ferroviários (Museu – A 
Estação), como um dos melhores na categoria de Inovação – o único da 
Península Ibérica - na 5.ª edição do Prémio Cultura 21, que pretende reco-
nhecer as cidades com as melhores práticas mundiais na promoção dos 
direitos culturais.

Mordo Mia venceram Concurso de Bandas Amadoras
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Cine-Teatro S. João
de Parabéns!
O Cine-Teatro S. João, em Palmela celebra 70 anos de vida em julho e para 
assinalar essa data marcante, o Município promove o programa “7 Dias – 70 
Anos”, com muitas propostas, que colocam em evidência a importância e 
versatilidade deste equipamento cultural. Espetáculos de dança pela Dan-
çArte (companhia residente), jogos, exposições, conversas para partilha de 
memórias, cinema infantil e sessões de cinema no terraço (com a exibição, 
entre outros, do filme clássico “As Aventuras de D. Juan”, que estreou o Ci-
ne-Teatro, em 1952) são algumas das propostas do programa. Nas noites de 
cinema, não faltará animação musical garantida pelo grupo Agarrat’Obrass. 
Destaque para o concerto com Salvador Sobral, no dia 26, com entrada livre 
(mediante o levantamento de bilhete), para o baile no dia 31, com o grupo 
Jukeboxers, evocando a tradição de bailes cheios de glamour de outros tem-
pos, e para a inauguração, no dia 25, de uma exposição sobre a história do 
equipamento, que ficará em permanência. Entre os dias 26 e 29 de julho, no 
Largo de São João, a iniciativa “Tócabanda no Coreto” conta a presença das 
Filarmónicas, numa saudação à música e ao Cine-Teatro São João. 

Este Cine-Teatro nasceu da vontade de Humberto da Silva Cardoso, que quis 
contribuir para o «engrandecimento de Palmela». O projeto é do arquitecto 
alemão Wily Braun que, com o engenheiro Pedro Cavalleri e o encarregado da 
construção, António Ventura, deu corpo a um edifício harmonioso e sóbrio, 
referência na região. Depois do encerramento ao público em 1981, a Câma-
ra Municipal adquiriu o edifício, que reabriu as suas portas em outubro de 
1991 e se transformou num equipamento cultural multifacetado, ao serviço 
da comunidade. Entre 2009 e 2010, foi alvo de uma intervenção de recu-
peração que o adaptou a novas necessidades e aumentou o conforto e, já 
este ano, acolheu uma empreitada de eficiência energética. Em permanente 
evolução e sempre pertinente, o Cine-Teatro S. João integra, desde 2021, a 
Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses.

Palmela assinala
Ano Jacobeu
O Ano Jacobeu e o Dia do Apóstolo Santiago, 25 de julho, são assinalados em 
Palmela com um conjunto de iniciativas, apoiadas pelo Município, na Igreja 
de Santiago do Castelo de Palmela, sede histórica nacional da Ordem Militar 
de Santiago. Entre 22 de julho e 7 de agosto, a fachada lateral da Igreja 
recebe uma projeção alusiva ao Caminho de Santiago, numa organização da 
Delegação Oficial do Turismo Espanhol – Embaixada de Espanha / Signify 
(Philips). De 22 de julho a 21 de agosto, o monumento acolhe uma exposição 
de pintura de Mário Costa sobre o Caminho e um tapete de arte efémera em 
sal, desenhado por António Cunha e elaborado por Isabel Curto Castan, no 
âmbito do projeto mundial da Comision Gestora de Entidades Alfombrista del 
Camino de Santiago, em que participam mais de 260 territórios de 30 países.

Homenagem a Saramago 
em ano de centenário
Ao longo de todo o ano, o Município de Palmela promove as Comemorações 
do Centenário do Nascimento de José Saramago, Nobel da Literatura, nas-
cido a 16 de novembro de 1922. Até 3 de dezembro, as Bibliotecas de Pal-
mela e Pinhal Novo são palco de “Leitura em Voz Alta” de textos de José 
Saramago. Em outubro, o Auditório Municipal de Pinhal Novo - Rui Guerreiro 
recebe a Exposição Comemorativa “Voltar aos Passos que Foram Dados” e 
a exibição do documentário “José e Pilar” (dia 4), e várias/os escritoras/
es e especialistas reúnem-se a 4 novembro, em Palmela, para uma mesa 
Redonda. Destaque, também, para a peça de teatro “Quem se chama José 
Saramago”, numa coprodução Teatro das Beiras e Karlik Danza-teatro, a 12 
de novembro, e para o espetáculo de dança “Ensaio sobre a Cegueira”, pela 
Companhia de Dança Contemporânea de Évora, a 18 de novembro, ambos no 
Cine-Teatro S. João, em Palmela. O programa - que arrancou em fevereiro e 
já contou com diversas atividades - integra, ainda, as propostas infantis de 
continuidade “Sons de Almofadas” e “Hora do Conto - Famílias”.

PALMELA 
HOMENAGEIA
JOSÉ SARAMAGO
Concurso Nacional de Leitura (fevereiro)
Hora do Conto – Famílias (ao longo do ano)
Dia Mundial da Poesia (21 março)
Concurso Literário (de março a abril)
Um livro para um novo Leitor (abril)
Leituras em voz alta de textos de Saramago (a partir de maio)
Exposição «Voltar aos passos que foram dados» (outubro)
Documentário «José e Pilar» (4 outubro)
Encontro em mesa redonda (4 novembro)
Quem se chama José Saramago (espetáculo, 12 novembro)
Ensaio sobre a Cegueira (espetáculo, 18 novembro)

Info.: 212 336 632
bibliotecas@cm-palmela.pt

Org.: Câmara Municipal de Palmela

COMEMORAÇÕES
DO CENTENÁRIO 
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Continua disponível o serviço municipal de te-
leassistência, que pretende contribuir para a 
manutenção e autonomia das pessoas idosas 
nas suas casas, com dignidade e segurança. O 
“Cuidar +” garante uma resposta imediata com 
o simples acionar de um dispositivo ligado ao te-
lefone, todo o ano, 24 horas por dia. Sempre que 
é ativado, o dispositivo realiza uma chamada em 
alta voz para a Central de Atendimento, que res-
ponde às situações de emergência ou pedidos de 
apoio. Destina-se a todas as pessoas residentes 
no Concelho, com idade igual ou superior a 65 
anos, em situação de dependência por doença, 
incapacidade, solidão ou isolamento e com con-
dição económica desfavorecida, ou com menos 
de 65 anos, em situação de incapacidade ou 
dependência. As candidaturas podem ser feitas 
em https://www.cm-palmela.pt/balcao-unico/
servicos-online/acao-social ou diretamente nos 
Balcões de Atendimento Municipal. Mais informa-
ções através do telefone 212 336 606.

“Cabaz Solidário
Saudável”
continua a apoiar
famílias
O Município de Palmela realizou, a 28 e 30 de ju-
nho, a segunda distribuição do ano do “Cabaz So-
lidário Saudável”, que abrangeu 162 famílias, num 
total de 479 pessoas. A distribuição é feita em 
estreita colaboração com os parceiros sociais 
Centro Social de Palmela, Centro Social de Quinta 
do Anjo, Grupo Sócio Caritativo de S. Pedro da Ma-
rateca, Grupo Sócio Caritativo da Igreja de Nossa 
Senhora das Graças do Poceirão e Núcleo Sócio 
Caritativo Alimentar da Paróquia do Pinhal Novo. 
O projeto, criado em 2016 e adaptado em 2020 
em virtude da pandemia, apoia famílias em condi-
ção de fragilidade social e económica e reforça o 
cabaz de bens alimentares distribuído pelo Banco 
Alimentar Contra a Fome da Península de Setúbal.

O Município de Palmela e o Agrupamento de 
Centros de Saúde da Arrábida já concluíram as 
ações de vacinação em lares de pessoas idosas 
e deram continuidade à iniciativa pioneira, a nível 
nacional, de vacinação descentralizada, com re-
curso à Unidade Móvel de Saúde. Durante o início 
de junho, foram realizadas ações em Águas de 

Moura, Poceirão e Quinta do Anjo, para evitar a 
deslocação da população com mais de 80 anos. 
Entretanto, o Centro Municipal de Vacinação, em 
Pinhal Novo, funciona com novo horário nos me-
ses de julho e agosto, às terças-feiras, das 9h00 
às 12h30.

Vacinação descentralizada
apoia pessoas idosas

Teleassistência
apoia pessoas idosas
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Pinhal Novo Night Run
reúne 400 atletas
João Jesus (Amiciclo Grândola) e Palmira Quinhama (Werun) foram os ven-
cedores da Pinhal Novo Night Run 2022, que decorreu a 25 de junho, numa 
organização do Município, Palmela Desporto E.M., Junta de Freguesia de Pi-
nhal Novo e Associação Académica Pinhalnovense, com apoio técnico da 
Xistarca, Lda. Apadrinhada pelo atleta Rui Narigueta, a prova registou 400 
participantes e contou, também, com uma caminhada.

Geral masculina 

1.º JOÃO JESUS1.º JOÃO JESUS (Amiciclo Grândola) 

2.º ROGÉRIO COSTA2.º ROGÉRIO COSTA (Palmelense Fut. Clube) 

3.º PAULO FERREIRA 3.º PAULO FERREIRA (Pinhal Novo a Correr)

Geral feminina 
1.ª PALMIRA QUINHAMA1.ª PALMIRA QUINHAMA (Werun) 

2.ª MÁRCIA SANTOS2.ª MÁRCIA SANTOS (Ass. Académica Pinhalnovense) 

3.ª MALVINA GOMES3.ª MALVINA GOMES (Ass. Tripla Rotação)

Ciclismo a crescer
O Prémio Juvenil de Ciclismo do Concelho de Palmela decorreu a 26 de junho, 
em Pinhal Novo, e reuniu 46 ciclistas, em representação de nove equipas. 
Provas de gincana, em linha e contrarrelógio, nas categorias de iniciados, 
pupilos/benjamins, infantis, juvenis (todos mistos) e cadetes femininas, 
constituíram esta manhã desportiva, organizada pela Associação de Ciclis-
mo do Distrito de Setúbal, com o apoio do Município e a colaboração da 
BTTascaduxico – Associação Desportiva e Cultural.

Município promove
Desporto e Saúde 
A 6.ª Festa do Desporto e da Saúde decorreu a 1 e 2 de julho, em Pinhal 
Novo, numa iniciativa conjunta da Palmela Desporto E.M. e do Município. O 
evento, promovido em parceria com o movimento associativo e instituições 
do Concelho, proporcionou batismos de mergulho, rastreios diversos, ativi-
dades do “50+ Programa de Exercício” e o contacto com modalidades como 
atletismo, pilates, ténis, esgrima, judo, jiu-jitsu, kenpo, capoeira, futsal ou 
basquetebol.

2.º Arrábida Cup
reuniu centenas de jovens futebolistas
Entre 29 de junho e 3 de julho, a segunda edição do Torneio de Futebol Ju-
venil “Arrábida Cup” reuniu, no Concelho de Palmela, 36 equipas de vários 
pontos do país, (escalões sub11, sub12 e sub13) num total de 430 jovens. 
Esta grande festa do futebol foi organizada pela Sports Empire, Lda., com o 
apoio da Câmara Municipal, da Palmela Desporto E.M., do Palmelense F.C. e do 
Quintajense F.C., entre outros, e teve como padrinho o treinador João de Deus.
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PAZ, JUSTIÇA 
E INSTITUIÇÕES 
EFICAZES

https://epm.cm-palmela.pt

Registe-se
na plataforma
Eu Participo Munícipes!

• receba notificações

• consulte notícias e edições anteriores


