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 Ribeira da Salgueirinha
Regularização já começou
                                               #pág. 9

Gigantes
estão a chegar!
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O Presidente da Câmara

PAÇOS DO CONCELHO   |   212 336 600

editorial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Álvaro Manuel Balseiro Amaro

Os meses de primavera e verão transportam consigo a promessa de renasci-
mento e reencontro e as páginas desta edição dão testemunho disso mes-
mo. Nas nossas cinco freguesias, a forte dinâmica sociocultural faz-se sentir 
intensamente, com um calendário recheado de manifestações de caráter 
cultural, social, desportivo, económico ou turístico. Das festividades tradi-
cionais, que preservam e exaltam a nossa identidade coletiva, aos projetos 
e iniciativas inovadoras, que atraem outros públicos e trabalham novos eixos 
de promoção e desenvolvimento, vivemos momentos que nos convidam a ce-
lebrar, com os nossos melhores produtos, e a reconquistar o espaço público.

Palmela é música! Já o sabíamos há muito, mas o intenso trabalho de pes-
quisa e sistematização de conhecimento em curso, no âmbito da Candidatura 
à Rede das Cidades Criativas da UNESCO, na área da música, permite-nos 
dizê-lo, hoje, com maior propriedade, acarinhando e dando visibilidade a todas 
as formas de expressão musical que têm lugar neste Concelho. Este é um 
desígnio de sempre e deve ser um compromisso assumido por todas/os, e ao 
longo dos próximos meses, teremos oportunidade de aprofundar esta relação 
e de desfrutar de excelentes espetáculos.

Estas páginas falam-nos, igualmente,  de um ciclo decisivo de antigos e futu-
ros projetos, escolhidos e reclamados pela população. Reivindicações antigas 
conheceram importantes desenvolvimentos e à medida que se concretizam 
as ações previstas, novos compromissos são acrescentados ao plano de tra-
balho, por via do processo “Eu Participo!”. Num território que aposta numa 
gestão de proximidade, na assunção de compromissos e na prestação de con-
tas, participar vale mesmo a pena.

O Ambiente está no cerne das preocupações da “aldeia global”. Dos ecossis-
temas à energia, dos resíduos à alimentação, este é um tema que abordamos 
de forma transversal, conjugando sensibilização e ação concreta, por um fu-
turo – e um presente – sustentável.

Com o Município e a comunidade ativos, o Concelho de Palmela é, cada vez 
mais, palco propício à concretização de projetos e eventos que acrescentam 
valor e felicidade, para quem cá nasceu ou escolheu morar, visitar ou investir. 
Neste verão, entre a imponente Arrábida ou os extensos jardins de vinhas, nas 
festas, festivais e monumentos, à boa mesa ou numa adega, aqui estaremos 
de braços abertos para vos receber. 
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Exercício marcado por boas contas e 
mais investimento
A Prestação de Contas de 2018 da Câmara Municipal de Palmela de-
monstra a consolidação da saúde financeira do Município, que registou 
resultados operacionais positivos de 1,1 milhões de euros (mais 175,8% 
que em 2017). As receitas arrecadadas, cerca de 46,4 milhões de euros, 
correspondem ao valor mais alto do quadriénio 2015/2018 e apresen-
tam uma taxa de execução de 108,1%, a mais elevada desde 2009. No 
capítulo da despesa, a execução foi de 87,5%, valor que não foi mais 
elevado devido a alguns concursos desertos e obras que não puderam 
ainda ser adjudicadas, devido à sua complexidade. 

Reforço das Funções Sociais 
Em 2018, registou-se um acréscimo no valor dos investimentos, com as 
funções sociais a representarem 62,68% das GOP, e uma execução de 
bens de capital superior a 2017, com 63,4%. As transferências do Muni-
cípio para as freguesias, por via dos Acordos de Cooperação e Contratos 
Interadministrativos, aumentaram 4,59%.

A capacidade de endividamento voltou a aumentar, permitindo o acesso 
a novos empréstimos para investimento, e registou-se uma importante 
redução do passivo. O ano ficou, ainda, marcado pelos diversos projetos 
estruturantes e de grande impacto no território que conheceram impor-
tantes desenvolvimentos e implementação no terreno. 

Orçamento de 60,9 M€ 
após Revisão
Com a primeira Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano (GOP), 
o Orçamento do Município de Palmela para 2019 passa de 52,9 M€ para 
60,9 M€, o que representa um aumento de 15,31%. O saldo de gerência 
apurado em 2018 foi, assim, inscrito no orçamento, possibilitando um 
conjunto de importantes ajustes à atividade, nomeadamente, o reforço 
da dotação das Grandes Opções do Plano, que passaram de 30,9 M€ 
para 38,4 M€. Este valor será investido, maioritariamente, nas funções 
sociais.

A Assembleia Municipal de Palmela aprovou a proposta por maioria, com 
as abstenções do PS, do BE e do MIM e o voto contra de PSD/CDS-PP.

A população sente, cada vez mais, que 
participar tem efeitos práticos na sua 
qualidade de vida e o número de inqué-
ritos entregues entre abril e maio, com 
propostas concretas de intervenção e 
definição de prioridades de trabalho para 
o Município, ascendeu a mais de 550 – 
um aumento significativo face aos 342 de 
2018 e 284 de 2017. Também as reuniões 
presenciais, realizadas em cada uma das 

freguesias do concelho, entre 8 e 12 de 
abril, foram bem demonstrativas do in-
teresse que as/os munícipes encontram 
nestes momentos de contacto direto 
com o Executivo. As propostas apresen-
tadas estão a ser analisadas para aferir 
a sua exequibilidade. Posteriormente, se-
rão hierarquizadas e colocadas a votação 
numa nova ronda de reuniões, a realizar 
entre 16 e 20 de setembro. 

Prestação de Contas 2018

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

Despesa afeta

TAXA DE EXECUÇÃO
DA RECEITA

A mais elevada 
desde 2009

PAGAMENTOS
EM ATRASO

Zero

Investimento 
nas Funções 

Sociais

108,1%

54,2%

Participar

vale a pena

0€

62,68%

das G.O.P.
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Entre 20 e 24 de maio, o Município de Palmela 
promoveu a Semana da Freguesia de Palmela – a 
penúltima do périplo que está a ser realizado por 
todo o concelho, durante o primeiro semestre do 
ano, em parceria com as respetivas Juntas de 
Freguesia e em contacto com os agentes locais. 
Aquela que é a sede do concelho está associada 
aos episódios mais ancestrais da História e da 
identidade deste território, mas a Semana per-
mitiu confirmar o dinamismo da freguesia, nas 
suas múltiplas vocações.  

Além de um conjunto de reuniões de trabalho 
com associações de moradores e desportivas 
e com IPSS, houve oportunidade para fazer um 
ponto de situação sobre o pacote de candidatu-
ras a fundos comunitários com maior incidência 
na freguesia, sendo de destacar as ligadas ao 
Castelo. Além das obras já em curso, foi lança-
do, nessa semana, o concurso público relativo à 
ação “CAFA – Castelos e fortificações da Arrá-
bida/Castelo de Palmela” (ver pág. 6). Relativa-
mente ao projeto “Almenara”, numa parceria com 
o Município de Lisboa, estão a ser produzidos 
conteúdos (catálogos, brochuras e um filme, a 
projetar no Castelo) e contactos com agentes 
turísticos, com vista à dinamização de subpro-
gramas de animação turística.

No âmbito da CICLOP 7 – Rede Ciclável da Pe-
nínsula de Setúbal/Concelho de Palmela, o Mu-
nicípio está a desenvolver o projeto para a 2.ª 

fase da Ciclovia de Aires, com ligação ao Portal 
Branco e, posteriormente, a Setúbal.

A visita a um conjunto de lojas e empresas da 
freguesia demonstrou a diversidade do teci-
do económico, que vai desde a preservação de 
produtos e métodos tradicionais - caso da So-
ciedade de Panificação Maranata, empresa fami-
liar detentora da marca “Pão da Lagoinha”, que 
tem aumentado a sua notoriedade no mercado 
nacional por via da qualidade e da integração de 
novos produtos – à indústria e inovação, como é 
exemplo a Resibras – Companhia Portuguesa de 
Resinas para Abrasivos, S.A., que parte da casca 
da castanha de caju, comercializada pela empre-
sa-mãe, no Brasil, para extrair um líquido oleoso, 
com diversas aplicações, nomeadamente, a pro-
dução de resinas, em particular, para a indústria 
corticeira. A área de negócio da Nautiser Centro 
Náutico seria, talvez, improvável em Palmela, 
mas o sucesso de mais de 20 anos de atividade 
comprovam a escolha. A empresa apresenta, nos 
seus 15 mil metros quadrados, uma seleção de 
barcos novos e um dos maiores stocks de barcos 
usados do país, à vela e a motor, dedicando-se, 
também, ao serviço pós-venda, com recolha, ma-
nutenção e transporte de barcos.

O continuado crescimento turístico do conce-
lho, que bate recordes, tem sido acompanhado 
por investimento municipal, em diversas frentes 
(dos incentivos fiscais à reabilitação urbana ao 

reforço do wi-fi no Centro Histórico e na Serra do 
Louro, onde está a ser instalada, também, tec-
nologia beacon de informação) e pela instalação 
de novos operadores no concelho. Num momento 
em que a freguesia de Palmela apresenta 46 uni-
dades de alojamento local licenciadas e centena 
e meia no concelho, a visita ao Porta da Arrábida 
Hostel & Suites, junto ao Pelourinho, permitiu 
conhecer um empreendimento moderno e com 
opções diferenciadas, que contribui para a qua-
lificação da oferta e promove o património local.

É de sublinhar, também, a visita realizada ao 
comércio local na Rua Hermenegildo Capelo, no 
Centro Histórico, um eixo central de circulação, 
onde estão a instalar-se novos negócios. 
Neste contacto, foi possível partilhar ideias e 
informação, nomeadamente, a instalação para 
breve de uma caixa multibanco no Mercado Mu-
nicipal de Palmela, e ouvir um pouco de tudo, 
desde algum cansaço de quem atravessou, com 
resiliência, diversas fases da economia, até ao 
entusiasmo de quem apostou no Centro His-
tórico porque sabe que há uma nova geração a 
fixar-se na zona. A reabilitação urbana é uma 
realidade, com muitos processos novos para re-
modelação e conservação a tramitar no Gabine-
te de Recuperação do Centro Histórico.

Mais informação sobre a Semana de Palmela em 
www.cm-palmela.pt. Reportagem sobre a Sema-
na do Poceirão no próximo número.

“Nós Participamos!”

Semana de Palmela confirmou dinamismo da freguesia

município
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O Dia do Concelho, 1 de junho, foi comemorado 
pelo Município de Palmela e parceiros com um 
programa diversificado e que evocou a Histó-
ria local e uma forte identidade, forjada pelo 
cruzamento de várias culturas, ao longo de 
milénios. A candidatura à Rede das Cidades 
Criativas da UNESCO, na área da música, sob o 
mote “Palmela é Música”, marcou as comemo-
rações, que tiveram início a 31 de maio, com o 
Cineteatro S. João cheio para assistir ao Con-
certo Solene “Palmela Conquista”, concebido 
e dirigido pelo Maestro Jorge Salgueiro, com 
a participação da Lisboa Cantat, reunindo 110 
intérpretes em palco.

Dia do Bombeiro 

promove cultura
de segurança 
As comemorações do Dia Municipal do Bombei-
ro 2019, que decorreram em maio, encerraram 
no dia 19, com a sessão solene de homenagem 
às/aos bombeiras/os do concelho que decorreu 
no Auditório Municipal de Pinhal Novo e integrou 
a atribuição da Medalha Municipal de Compor-
tamento Exemplar a seis soldados da paz. Na 

cerimónia, o Presidente da Câmara Municipal de 
Palmela, Álvaro Balseiro Amaro, sublinhou o pa-
pel das comemorações, ao longo de quase duas 
décadas, «que contribuíram, inegavelmente, 
para alterar comportamentos e modificar o pa-
norama da segurança no concelho, não apenas 
junto das crianças, mas de toda a comunidade».

Há 19 anos que o Município de Palmela assu-
me a promoção da cultura de segurança como 
um pilar da sua política para a área da Proteção 
Civil, com a convicção de que uma comunida-
de preparada e sensibilizada é mais saudável 

e segura. Este ano, as comemorações - uma 
iniciativa do Município com as Associações de 
Bombeiros do concelho - foram assumidas pela 
corporação de Pinhal Novo, de acordo com o es-
quema de rotatividade instituído e centraram-
-se no tema “Segurança das Crianças a Nossa 
Responsabilidade”, integrando várias ativida-
des. Destaque para as jornadas com o mesmo 
nome, na Escola Secundária de Pinhal Novo, o 
exercício de atuação conjunta e os diversos si-
mulacros de sismo, dinamizados em Escolas do 
1.º Ciclo do Ensino Básico.

No dia 1, destaque para a inauguração de um 
novo Espaço de Jogo e Recreio e equipamento 
de Street Workout e Fitness, no Bairro do Padre 
Nabeto, e também para a tradicional Cerimónia 
de Atribuição de Condecorações Municipais, no 

Cineteatro S. João, que homenageou trabalha-
doras/es municipais e 50 entidades e persona-
lidades que se distinguiram pelo seu contributo 
para o desenvolvimento do concelho.

Dia do Concelho 
evoca História e
Identidade

município
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Marca reforça estratégia
intermunicipal para a Região
Os Municípios de Palmela, Sesimbra e Setúbal consolidaram a sua 
estratégia intermunicipal para a Região com a apresentação da 
marca “Território Arrábida – Património Partilhado” no dia 29 de 
maio, no Convento da Arrábida. 

Destinada a promover um conjunto de projetos com impacto no 
desenvolvimento da península, a marca Território Arrábida dá con-
tinuidade a uma parceria iniciada em 2017, com a assinatura de 
uma Declaração de Compromisso entre os três Municípios, e que 
se consubstancia, atualmente, em quatro grandes eixos que vão 
alterar a mobilidade urbana, a inclusão social e o turismo susten-
tável no território Arrábida. São eles o PRARRÁBIDA - Plano de Con-
servação, Valorização e Promoção do Património Histórico, Cultu-
ral e Natural da Arrábida; o HUB 10 – Plataforma Humanizada de 
Conexão Territorial, que visa a melhoria da mobilidade e das aces-
sibilidades num troço da Estrada Nacional 10; o Ciclop 7 – Rede 
Ciclável da Península de Setúbal, que está a criar 32 km de ciclo-
vias com conexões intermunicipais; o programa PRIA – Percursos 
em Rede para a Inclusão Ativa, que aposta na promoção da saúde 
e bem-estar da população mais vulnerável.

No total, o investimento global supera os 9 milhões e 200 mil eu-
ros, com cofinanciamento de 50 por cento do FEDER sobre o valor 
considerado elegível e do Fundo Social Europeu, que compartici-
pou com 765 mil euros.

Avança a bom ritmo a “Intervenção de natureza estrutural para impedir 
derrocadas nas encostas do Castelo de Palmela”, a decorrer em três fren-
tes. As projeções de betão e pregagens, que vão garantir a estabilidade 
da encosta que suporta o Castelo, são já bem visíveis. Ao mesmo tempo, 
decorrem escavações arqueológicas junto à antiga piscina, que revelaram 
um espólio muito rico e um conjunto de nova informação. O valor global da 
obra é de mais de 2,9 milhões de euros, sendo cofinanciada em 85% no 
quadro do Portugal 2020 e cabendo os restantes 15% à Direção Geral do 
Tesouro e Finanças.

Castelo de Palmela acessível a todas/os 
O Castelo de Palmela vai ser dotado de percursos acessíveis. O concurso 
público da ação “CAFA - Castelos e Fortificações da Arrábida/Castelo de 
Palmela”, integrada no projeto PRARRÁBIDA, já foi lançado pelo Município, 
na sequência de uma candidatura ao Portugal 2020. A empreitada consis-
te na construção de um sistema de “passadiços” e outras estruturas, que 
tornem o Castelo acessível a todas/os, independentemente da sua con-
dição física. Trata-se de uma intervenção no  valor global de 303.605,28 
euros (cofinanciamento FEDER de 50%).

Está em conclusão a 2.ª fase da Ecopista de Pinhal Novo, que vem ligar a 
rede ciclável concelhia ao Montijo, no canal da antiga linha de caminho-de-
-ferro. Entretanto, em Quinta do Anjo, avança a primeira fase da Ciclovia, 
entre as urbanizações Colinas da Arrábida e Portais da Arrábida. Estas 
intervenções integram o projeto CICLOP 7 – Rede Ciclável da Península de 
Setúbal, cofinanciado pelo Portugal 2020.

Rede Ciclável aumenta

Intervenção
nas encostas
do Castelo
já é visível
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6
Concluída a pavimentação 
da Praceta Sérgio Costa 
Ferreira, em Palmela.

Foi remodelada a 
iluminação pública do 
Largo da Boavista, em 
Palmela.

1

Prosseguem os 
trabalhos de 
remodelação da 
Praceta João 
Coelho Possante, 
em Pinhal Novo.

Continua a decorrer a 
empreitada de arranjo dos 

espaços exteriores nos 
logradouros das ruas 25 de 
Abril e Infante D. Henrique, 

em Pinhal Novo.

2

Obra de remodela-
ção de nós da rede 
de abastecimento 
de água, em várias 
ruas da zona norte 
de Pinhal Novo, a 
decorrer.

8

7O monumento 
a José Maria 
dos Santos, 

em Pinhal 
Novo, está a 

ser restaurado.

3

A obra de 
acessibilidades 
e adaptação da 
antiga Estação de 
Pinhal Novo, para 
instalação do Nú-
cleo Museológico 
do Ferroviário, está 
a decorrer.

4

Início da cons-
trução da Rua 
do Assentador 
e rotunda, na 
Urbanização de 
Val'Flores, em 
Pinhal Novo.

5

9Já começou a 
pavimentação 

da Rua Nova do 
Vale, em Águas 

de Moura.

10Está em 
curso a 

pavimentação 
das ruas dos 
Lusíadas (na 

foto), das 
Flores e Luís 
de Camões, 

na Lagoinha.
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Nova Unidade de Saúde 
Familiar de Pinhal Novo
A empreitada de “Instalação da Unidade de Saúde em Pinhal Novo”, 
deverá estar concluída em julho, prevendo-se que o novo equipa-
mento inaugure antes do final de agosto.

O investimento de 1.251.893 euros é da responsabilidade da Ad-
ministração Central, tendo o Município de Palmela promovido a sua 
construção, no seguimento do Contrato-Programa celebrado com 
o Ministério da Saúde/Administração Regional de Saúde de Lisboa 
e Vale do Tejo, em 2016. Além da cedência de terreno, o Município 
pagou o projeto e os espaços exteriores e apresentou a candidatura 
para cofinanciamento do projeto e obra de construção, no âmbito do 
Portugal 2020. Localizado na Rua Manuel Veríssimo da Silva, no lado 
sul da vila, o equipamento está dimensionado para cerca de 15.200 
utentes e integra 12 gabinetes de consulta, três de enfermagem e 
duas salas de tratamento, entre outras valências.

Centro Comunitário de Águas de 
Moura com candidatura 
aprovada
Foi aprovada a candidatura para Requalificação do Centro Comuni-
tário de Águas de Moura apresentada pelo Município ao PORLisboa 
2020. Com um valor global elegível de 500 mil euros e cofinancia-
mento FEDER reembolsável de 50%, esta operação consiste na 
reabilitação do edifício municipal onde funcionou o Antigo Quartel 
dos Bombeiros e está instalado o Centro Comunitário de Águas de 
Moura, com o objetivo de melhorar as suas condições de utilização 
e usufruto, dotando-o de novas valências, de âmbito social e cul-
tural, nomeadamente, enquanto ninho associativo e equipamento 
cultural de referência na freguesia. 

Urbanização do Outeiro
com projetos de
reabilitação
A Câmara Municipal de Palmela adjudicou dois importantes proje-
tos, que vão contribuir para melhorar a qualidade de vida das/os 
moradoras/es da Urbanização do Outeiro, em Palmela.

Foi adjudicado o projeto para a consolidação e proteção do talude, 
no valor de cerca de 11.500 euros. Esta solução vai garantir a esta-
bilidade do talude e a segurança das edificações face a um eventual 
desprendimento de terras.

O projeto de execução para a requalificação da Praceta de Cabo 
Verde foi, também, adjudicado, pelo valor de 18.400 euros. A obra 
consiste no arranjo do espaço interior do lote, com a instalação de 
um espaço de jogo e recreio, equipamentos de ginásio de ar livre e 
mobiliário urbano. 
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A primeira pedra da empreitada de Regula-
rização da Ribeira da Salgueirinha – troço 
de Pinhal Novo, foi lançada no dia 6 de ju-
nho, numa cerimónia simbólica, que con-
tou com a presença do Secretário de Es-
tado do Ambiente, João Ataíde, e de várias 
entidades, agentes locais e população, 
que não quiseram perder o arranque de 
uma obra reivindicada há quatro décadas.

Seguem-se cerca de dois anos de obra, 
numa extensão de 5 km, entre a zona 
de confluência da Ribeira do Alecrim e a 
Barragem da Brejoeira. A empreitada tem 
o valor de mais de 2,5 milhões de euros 
e os trabalhos são comparticipados em 
85% pelo Fundo Ambiental (Agência Por-
tuguesa do Ambiente), cabendo o restan-
te ao Município de Palmela, que assumiu 
também a responsabilidade do desenvol-
vimento do processo.

Pretende-se prevenir inundações na vila 
de Pinhal Novo e potenciar a requalifica-

ção da paisagem. Numa fase posterior, o 
objetivo é transformar o corredor verde 

que se estende ao longo da Ribeira num 
grande Parque Verde Urbano.  

Este verão, adote um novo amigo!
Nas férias de verão regista-se um elevado número de animais de estimação abandonados. Visite o Centro 
de Recolha Oficial de Animais (CROA) de Palmela e adote um novo amigo!

Mais informação em www.cm-palmela.pt ou através do telef. 212 336 692.

Arrábida Biosfera
promove ciclo de workshops
com parceiros
No âmbito da Candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera, os Mu-
nicípios de Palmela, Sesimbra e Setúbal, a Associação de Municípios 
da Região de Setúbal, o ICNF e a ERT-RL realizam, entre junho e ou-
tubro, seis workshops setoriais com parceiros locais e relevantes no 
território. Os encontros visam a divulgação dos principais objetivos 
da Candidatura, as especificidades das Reservas, eventuais retornos 
para a região e vantagens específicas para os respetivos setores de 
atividade. Pretende-se propiciar o envolvimento das partes interessadas 
na construção deste processo, dando enfoque à participação e partilha 
de ideias, ao compromisso dos presentes e à elaboração do Plano de 
Gestão/Ação, que será um instrumento fundamental de planeamento 
para o território da futura Reserva Biosfera UNESCO. Siga-nos 
em https://www.facebook.com/arrabidabiosfera/

Regularização da Ribeira da Salgueirinha já começou

Nas férias de verão regista-se um elevado número de animais de estimação abandonados. Visite o Centro 
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Novas atitudes
A campanha “Palmela Inspira Ambiente” pre-
tende mobilizar novas atitudes e desafia as/
os cidadãs/ãos a contribuírem para que Pal-

mela seja o território mais “eco” da Área Me-
tropolitana de Lisboa. Lançada recentemente, 
esta campanha aglutina sete grandes áreas – 
água, energia, biodiversidade, limpeza urbana, 
resíduos, mobilidade e animais - e dirige-se a 
diversos públicos e momentos, com recurso  

a múltiplos suportes. O contributo específico 
em cada área vai refletir-se na sustentabili-
dade do território, preocupação central na es-
tratégia municipal de desenvolvimento. Mais 
informações em www.cm-palmela.pt.

Palmela exige 

metas climáticas
mais ambiciosas
Palmela subscreveu, através da ENA - Agên-
cia de Energia e Ambiente da Arrábida, a Car-
ta Aberta dos Municípios ao Conselho Europeu 

para as Metas Climáticas de 2050, unindo-se, 
assim, a mais de 200 municípios europeus, re-
presentando 62 milhões de cidadãs/ãos, para 
exigir ao Conselho Europeu e Estados-membros 
um compromisso com a estratégia climática a 
longo prazo e com objetivos ambiciosos e vin-
culativos de redução das emissões. Consulte o 
documento em www.ena.com.pt.

Ambiente em Festa
Maio e junho foram meses para celebrar o Ambiente em Palmela, a propósi-
to do Dia Mundial do Ambiente (5 de junho). O Município e vários parceiros 
promoveram um programa de atividades, envolvendo a população e as es-
colas, onde se destaca a apresentação da campanha “Palmela Inspira Am-
biente” e o lançamento da primeira pedra da empreitada de Regularização 
da Ribeira da Salgueirinha – troço de Pinhal Novo (ver pág. 9).

O Bioblitz Simarsul em Palmela (percursos pedestres na Serra do Louro, 
que permitiram identificar 116 espécies de seres vivos), uma ação de lim-
peza no Parque Natural da Arrábida, que resultou na recolha de quase meia 
centena de sacos de resíduos, percursos interpretativos na Serra do Louro, 
uma caminhada noturna, observação de aves, um encontro/convívio das 
Hortas Comunitárias e atividades infantis completaram o programa. 

bom ambiente
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Gigantes
estão a chegar!

De 5 a 7 de julho, gigantones, cabeçudos, zés pereiras, 
marionetas, máscaras tradicionais e máquinas gigantes 
vão invadir as ruas da vila de Pinhal Novo, no concelho 
de Palmela. É o tão aguardado regresso do FIG – Festival 
Internacional de Gigantes, que vai na sua 10.ª edição.

Este Festival inédito cruza as artes tradicionais e as ex-
pressões mais contemporâneas do teatro, música e dan-
ça, sendo um espaço por excelência de divulgação da arte 
dos gigantones, na sua componente tradicional, e das fi-
guras de grande proporção.

O programa está recheado de espetáculos e propostas 
de animação, atividades para o público infantil, artesana-
to, arruadas com as figuras tradicionais e desfiles com 
centenas de participantes, onde se destaca a presença 
incontornável dos bombos e das gaitas de fole. Vários es-
paços onde será possível degustar a gastronomia regio-
nal complementam o programa.

O Festival é promovido pela Câmara Municipal de Palmela, 
em conjunto com os parceiros Bardoada - O Grupo do Sar-
rafo, ATA - Acção Teatral Artimanha, Associação Juvenil 
COI e PIA - Projectos de Intervenção Artística. O FIG inte-
gra também o “Palmela é Música”, processo de candida-
tura de Palmela à Rede de Cidades Criativas da UNESCO, 
na área da Música.

Saiba tudo sobre a 10.ª edição do FIG em https://fig.cm-
-palmela.pt.

Em contagem 
decrescente 
para o FIG!

em foco
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Em julho
O Saxofone é rei!
Entre 8 e 13 de julho, a vila de Palmela acolhe o 6.º 
Festival Internacional de Saxofones de Palmela (FISP), 
numa organização da Sociedade Filarmónica Humani-
tária, do Conservatório Regional de Palmela e do Quar-
teto Artemsax, com o apoio do Município de Palmela.

O programa propõe duas dezenas de espetáculos gra-
tuitos e traz até ao concelho muitos dos nomes maio-

res do saxofone, provenientes de Portugal, Espanha, 
França, Itália, Reino Unido, Holanda e Estados Unidos, 
proporcionando, ainda, múltiplas masterclasses, pa-
lestras e oficinas. O momento mais alto acontece no 
fim de semana de 12 e 13, no Largo de S. João, com es-
pectáculos de rua, artesanato, street food e, no sába-
do, a apresentação do espetáculo “Os Pássaros”, numa 
colaboração do Teatro O Bando com uma orquestra de 
100 saxofones.

Saiba tudo em http://www.fispalmela.com

Cidade Criativa da 
Unesco
Entidades apoiam
candidatura
Cerca de três dezenas de entidades já formalizaram 
o seu apoio ao processo de candidatura de Palmela à 
Rede das Cidades Criativas da UNESCO, na área da Mú-
sica, que reúne as várias dimensões e expressões mu-
sicais do território. Através de declarações de apoio, 
foram várias as associações, instituições públicas, 
autarquias locais, músicos e formações musicais que 
reconheceram o trabalho que tem vindo a ser concre-
tizado no território, com a comunidade local, num sis-
tema que privilegia a participação e o trabalho em rede 
enquanto modelo de desenvolvimento sustentável. 
Além do apoio à candidatura, as entidades manifesta-
ram disponibilidade para colaborar e divulgar a progra-
mação “Palmela é Música”.  

Os melhores 
vinhos para 
saborear ao 
som da música
A boa música e os melhores vinhos da região 
formam uma combinação perfeita, na 6.ª edição 
do Palmela Wine Jazz, a realizar de 19 a 21 de 
julho, no Castelo de Palmela.

Fins de tarde descontraídos, ao som do jazz, 
com prova e venda de vinhos pelas adegas pre-
sentes, provas comentadas pelos enólogos, 
wine bar e street food são as propostas deste 
festival, com entrada livre. 

Da programação deste ano, destaque para o es-
petáculo com Maria João, no dia 20, às 22h30, 
na Igreja de Santa Maria. A artista vai apresen-
tar em Palmela a sua mais recente aventura, 
“OGRE”, um híbrido musical, que mistura o jazz 
com a eletrónica. 

O Palmela Wine Jazz  é promovido pela Câma-
ra Municipal de Palmela e pela Rota de Vinhos 
da Península de Setúbal e integra o “Palmela é 
Música”, processo de candidatura de Palmela à 
Rede de Cidades Criativas da UNESCO, na área 
da Música.

Mais informações: www.turismo.cm-palmela.pt.

Agora é mais fácil acompanhar as 
últimas novidades do “Palmela 
é Música”. Através de um clique 
em www.palmelaemusica.pt po-
derá conhecer melhor a Rede de 
Cidades Criativas, a estratégia e 
o plano de ação para o desenvol-
vimento da música, assim como 
os projetos de investigação que 
já estão em curso no concelho. 
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Festas de S. Pedro
animam Água de Moura… 
As Festas de S. Pedro da Marateca decorrem de 28 a 30 de junho, em 
Águas de Moura. Coincidindo com o dia do santo padroeiro da aldeia e o 
aniversário da Freguesia de Marateca, as Festas contam com o forte en-
volvimento do tecido associativo local e têm mantido como imagem de 
marca a realização das suas marchas populares, há mais de 25 anos. Após 
o interregno de um ano, regista-se o regresso da Marcha de S. Pedro e 
mantém-se a apresentação da marcha infantil dos Cenourinhas. A orga-
nização é da responsabilidade da Associação de Festas, com o apoio do 
município e a União de Freguesias de Poceirão e Marateca.

… e Poceirão celebra mundo rural
A 30.ª Feira Comercial e Agrícola de Poceirão realiza-se entre 12 e 14 de 
julho, assumindo-se como um evento de afirmação da ruralidade do territó-
rio e de promoção dos produtos da terra, sendo a montra do que de melhor 
se faz na freguesia de Poceirão, coração agrícola da região. Arte equestre, 
alfaias agrícolas e gastronomia são alguns dos destaques. O Município 
também apoia logística e financeiramente a associação da Feira na orga-
nização do certame. 

Maio e junho foram meses de festa, um pouco 
por todo o concelho de Palmela, com a realiza-
ção de um conjunto de eventos que têm uma 
importância incontornável no calendário anual e 
contribuem para promover os produtos e as tra-
dições locais.

A 24.ª Mostra de Vinhos em Fernando Pó, realiza-
da nos dias 3, 4 e 5 de maio, cresceu em núme-
ro de visitantes (8.500 no total), que tiveram a 
oportunidade de provar os melhores vinhos pro-
duzidos no concelho e contactar com os produ-
tores, em pleno meio rural, no coração da região 
vinícola da Península de Setúbal.

De 30 de maio a 2 de junho, as Festas de São 
Gonçalo, em Cabanas, Quinta do Anjo, com a sua 
forte componente religiosa, celebraram a quinta-
-feira da espiga e ajudaram a manter a tradição 
desta localidade.

Pinhal Novo viveu, entre 10 e 12 de maio, a 4.ª 
edição do Mercado Caramelo, uma evocação dos 
antigos mercados realizados na vila, e de 6 a 11 
de junho, a 23.ª edição das Festas Populares de 
Pinhal Novo, certames onde esteve em destaque 
a cultura caramela. 

Festas exaltam
produtos e
tradições locais
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A Ria Ibérica S.A. é uma empresa que opera 
aos níveis da logística e distribuição automó-
vel e que tem vindo a investir no concelho de 
Palmela, detendo, no momento, três parques, 
nas freguesias de Palmela e Poceirão. Com 
uma capacidade instalada de cerca de 10 mil 
lugares, numa área total de cerca de 200 mil 
metros quadrados, a Ria Ibérica vai além do 
parqueamento, dispondo de serviços de oficina 
especializados para finalizar ou personalizar as 
viaturas - pintura, revisões mecânicas, instala-

ção de sensores e rádios, matriculação até à 
limpeza e embelezamento para distribuição pe-
los concessionários das marcas/clientes como 
KIA, Mitsubishi, Isuzu, Jeep, Fiat ou Alfa Romeo. 
O crescimento da capacidade de resposta foi 
acompanhado do aumento da faturação (1,5 M€ 
em 2015 para 4,35 M€ em 2018), bem como do 
número de trabalhadoras/es, que passaram de 
30 em 2015 para os atuais 126 (todos da em-
presa, que não recorre a trabalho temporário). 
Apesar deste investimento, a Ria Ibérica afirma 

já estar, novamente, no limite da resposta e vai 
procurar expandir-se.

Empenhada em continuar a alavancar os rácios 
de produtividade e a dinamizar a economia local, 
a Ria Ibérica integrou-se, fortemente, na vida da 
comunidade, sendo uma empresa “Mecenas de 
Palmela” bastante dedicada, colaborando em 
múltiplas iniciativas do Município e no apoio a 
associações e IPSS.

Mercadinhos promovem 

produtos locais
Os Mercadinhos de Palmela regressaram, em 
maio, ao Terraço do Mercado Municipal de Palmela 
e, este ano, não estão sós: também a Avenida da 
Liberdade, em Águas de Moura, passou a receber, 
mensalmente, o Mercadinho D’a Moura, ambas 
iniciativas da Câmara Municipal de Palmela, com 
vista a promover os produtos locais.

A decorrer até outubro, um sábado/mês, entre 
as 9h00 e as 13h00, os Mercadinhos de Palmela 

aliam, na edição de 2019, a promoção e venda de 
produtos locais e biológicos a um programa de ati-
vidades que visa promover o consumo sustentável 
e hábitos de vida saudáveis. Próximas datas: 6 de 
julho, 3 de agosto, 7 de setembro e 5 de outubro.

O Mercadinho D’a Moura decorrere mensalmente, 
das 9h00 às 14h00, em frente à Junta de Fregue-
sia de Marateca, reunindo a diversificada oferta 
dos comerciantes da Baixa Comercial de Águas 
de Moura, com o objetivo de dinamizar o comércio 
tradicional. Próximas edições: 20 de julho, 17 de 
agosto, 21 de setembro, 19 de outubro, 16 de no-
vembro e 21 de dezembro.

Arroz doce com leite de ovelha 
e Bombom de Moscatel são 
os doces do concelho de Pal-
mela selecionados para esta-
rem presentes na 2.ª fase do 
concurso “7 Maravilhas doces 
de Portugal”. Nesta fase, há 
sete candidatos por distrito, 
num total de 140 doces, e 
de cada programa transmiti-

do em direto pela RTP sai um 
pré-finalista que passa às se-
mifinais. A finalíssima decorre 
a 7 de setembro. Depois da 
participação, em 2018, nas “7 
Maravilhas à Mesa”, o Municí-
pio continua a ver reconheci-
dos os seus produtos locais 
de excelência. Vote na doçaria 
de Palmela!

Arroz Doce com Leite de Ovelha
- 760 107 078 -

Bombom de Moscatel
- 760 107 079 -

Doçaria de Palmela
nas “7 Maravilhas
doces de Portugal
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25 de Abril
mobiliza comunidade
Palmela comemorou o 45.º aniversário do 
25 de abril com um vasto conjunto de inicia-
tivas de âmbito cultural, desportivo, artísti-
co e de convívio, promovidas pela Câmara 
Municipal, Juntas de Freguesia e Movimen-
to Associativo.
Do programa, que refletiu a vitalidade do 
território e das dinâmicas locais, destaca-
-se a sessão solene evocativa promovida 
pela Assembleia Municipal, as exposições 
que documentam este período da nossa 
história recente, as provas desportivas e os 
espetáculos que assinalaram a data.

Mais de seis dezenas de investigadoras/es de 
instituições de ensino superior de todo o mun-
do estiveram em Palmela, entre 12 e 16 de ju-
nho, para partilhar os resultados mais recentes 
da sua pesquisa sobre Ordens Militares e parti-
cipar no debate que, de quatro em quatro anos, 
define o “estado da arte” no que a esta área da 
historiografia mundial se refere. Os Encontros 

sobre Ordens Militares são uma iniciativa cen-
tral na política de defesa e valorização do pa-
trimónio cultural do concelho de Palmela, bem 
ciente da responsabilidade que os vários sécu-
los enquanto sede da Ordem de Santiago lhe 
confere. Em 2019, estes Encontros contaram 
com o Alto Patrocínio da Presidência da Repú-
blica e celebraram trinta anos de realização, 

prestando homenagem a um vasto conjunto de 
pessoas que participaram na sua criação e na 
organização, ao longo das três décadas, con-
tribuíndo para que seja, hoje, uma referência 
internacional. Saiba mais sobre os Encontros e 
a bibliografia resultante em https://www.cm-
-palmela.pt/pages/2482.

Encontros sobre Ordens Militares
30 anos a construir uma iniciativa de referência
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Centro Histórico de Palmela 
mais bonito
Seis dezenas de voluntárias/os ajudaram a tornar o Centro Histórico de 
Palmela mais bonito, durante a 6.ª edição do projeto municipal “2 (de)
mãos por Palmela”, realizada a 18 de maio.

Foi intervencionada uma área de quase mil metros quadrados, que in-
cluiu a pintura do Lavadouro de Sant´Ana e dos muros da Alameda 25 de 
Abril, da Fonte do Carvacho, da estrada nacional, em direção a Setúbal 
(acima da Fonte) e do Largo do Passo da Formiga.

Esta edição contou com o envolvimento do Grupo de Escoteiros AEP40, 
Grupo Motard de Palmela, Magjacol e Booking.com, a par das/os cida-
dãs/ãos da comunidade, que se associaram a esta jornada no Centro 
Histórico de Palmela, e contou com o apoio da Junta de Freguesia de 
Palmela e de várias empresas, ao abrigo do Programa Mecenas de Pal-
mela (Magjacol, Visteon, Culto Café e Makro).

Alojamento Local em destaque
“Um Centro Histórico de 
Oportunidades” 
 O Espaço Cidadão, em Palmela, recebeu, no dia 8 de junho, a pri-
meira sessão de 2019 da iniciativa “Um Centro Histórico de Oportu-
nidades”. Partilhar experiências empreendedoras de sucesso e in-
centivar o empreendedorismo e a dinamização do Centro Histórico 
de Palmela são os objetivos desta iniciativa da Câmara Municipal, 
que abordou o tema “Alojamento Local”. O encontro contou com as 
participações dos projetos Amaro Guesthouses Palmela e Porta da 
Arrábida Hostel & Suites.

Dia da Criança vivido em família 
O Município de Palmela, em conjunto com a Palmela Desporto E.M., Jun-
tas de Freguesia e Movimento Associativo, assinalou o Dia Mundial da 
Criança, 1 de junho, em todas as freguesias. Do vasto programa, des-
taca-se a iniciativa “Família Ativa, Criança Saudável”, que contou com 
a parceria de 13 instituições. O evento decorreu no Campo de Jogos 
Municipal de Palmela e ofereceu um conjunto de atividades lúdico-des-
portivas para toda a família a quatro centenas de participantes.

em festa
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A Escola Básica de Brejos do Assa vai retomar 
o funcionamento normal em setembro, no iní-
cio do próximo ano letivo, após a empreitada 
de ampliação com requalificação dos espaços 
exteriores, que ficará concluída no final de ju-
nho. Entretanto, a Festa de Encerramento do 
ano letivo foi já realizada no espaço requalifi-

cado, com o entusiasmo da comunidade esco-
lar local, que passou o ano letivo na antiga EB 
dos Arraiados. Os trabalhos representam um 
investimento municipal de 121.185 euros e 
incluíram a cobertura e beneficiação geral do 
logradouro e a ampliação do edifício, para cria-
ção de um espaço multiusos, que funcionará, 

também, como biblioteca. O investimento con-
tinuado no parque escolar configura uma apos-
ta na escola pública de qualidade e contribui 
para a fixação de crianças e dinamização dos 
núcleos urbanos mais periféricos. 

3.700 participantes
em Festa no Fantasiarte 
O Projeto Fantasiarte 2018/21019 encerrou da melhor maneira, entre 
17 e 24 de maio, reunindo 3.700 crianças e jovens de todos os níveis 
de ensino numa grande festa das expressões. Pelo palco, passaram 
60 programas artísticos. A iniciativa, promovida pelo Município com a 
Comunidade Educativa, envolveu, também, 350 docentes e auxiliares 
de todos os Agrupamentos e a representação das IPSS, entidades de 
educação e ensino privadas e  associações de pais do concelho. A ce-
lebrar 25 anos, o Fantasiarte promove a educação pela arte, através 
da criatividade, da liberdade de expressão, do prazer de aprender e de 
experimentar caminhos alternativos.

Município incentiva jovens 
a prosseguir estudos
As bolsas de estudo municipais relativas ao ano letivo 2018/2019 vão 
apoiar 15 alunas/os do concelho, no valor global de 9.100 euros. Neste 
primeiro ano letivo de vigência, o recém-criado Regulamento Municipal de 
Atribuição de Bolsas de Estudo contempla 5 estudantes do Ensino Supe-
rior e 10 estudantes do Ensino Secundário. A entrega decorreu no CRJ de 
Pinhal Novo, a 24 de junho.

Ampliação da EB de Brejos do Assa em conclusão
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Férias de verão 
mais ativas!
A pensar na ocupação saudável das férias 
de verão, o Município de Palmela e os par-
ceiros promovem programas diversifica-
dos, com muitas atividades desportivas e 
culturais.

No âmbito das “Férias a Crescer”, os Ser-
viços Educativos do Museu Municipal e Bi-
bliotecas propõem o programa “O Sobreiro 
Assobiador”, de 10 a 12 de julho (para 
crianças dos 6 aos 8 anos) e de 17 a 19 
de julho (9 aos 11), com jogos de equipa, 
piqueniques, horas do conto e ateliês.

Para o público dos 12 aos 17, o Município 
preparou o programa “Jovens no Verão”, 
de 1 a 26 de julho, com dias de praia e pis-
cina, desportos de natureza, visitas, ob-
servação de golfinhos e outras surpresas.

Depois das iniciativas já realizadas em 
junho, a Palmela Desporto, E.M. prosse-

gue, de 1 de julho a 2 de agosto, com as 
“Férias Desportivas - Verão 2019” para 
crianças e jovens dos 5 aos 14 anos. As 
Piscinas Municipais, o Pavilhão Desporti-
vo e a Escola Secundária de Pinhal Novo 
acolhem atividades de Atletismo, Dança, 
Futebol/Futsal, Ginástica, Natação, entre 
outras.

Também as “Férias Culturais Verão 2019” 
da Passos e Compassos, que tiveram iní-
cio em junho, continuam de 16 a 19 de ju-
lho, dirigidas a crianças dos 6 aos 12 anos. 
O Cineteatro S. João é palco de atividades de 
dança, música, teatro ou expressão plástica. A 
Passos e Compassos promove ainda os “Dias 
Criativos no FIG – Festival Internacional 
de Gigantes”, a 5 e 6 de julho, em Pinhal 
Novo (dos 8 aos 14 anos).

Mais informações em www.cm-palmela.pt.

Projeto Educativo
valoriza envolvimento
parental
O 3.º Fórum do Projeto Educativo Local 
(PEL), realizado a 31 de maio, na Biblioteca 
Municipal de Palmela, integrou intervenções 
de grande qualidade e foi fortemente parti-
cipado, reunindo uma centena de docentes, 
educadoras/es, auxiliares, técnicas/os da 
área da educação, representantes de entida-
des parceiras, estudantes e pais, no debate 

em torno do tema “Educação e Parentalida-
de: tecer uma rede de cumplicidades”.

O Fórum integrou várias iniciativas em torno 
do tema “Envolvimento parental”, que o Mu-
nicípio de Palmela propôs às famílias, pais 
e encarregadas/os de educação, entre 20 
de maio e 3 junho, prosseguindo o trabalho 
no âmbito do “Plano Inovador de Combate 
ao Insucesso Escolar – Eu conquisto o meu 
sucesso”. 

A apresentação pública da edição de bolso co-
memorativa do 30.º aniversário da Convenção 
sobre os Direitos da Criança decorreu a 16 de 
maio, na Biblioteca de Palmela, numa iniciati-
va da Associação de Municípios da Região de 
Setúbal (AMRS). Sob o mote “Dá cor aos teus 
Direitos”, esta publicação insere-se num pro-
grama regional comemorativo e foi distribuída 

às crianças do 1.º ciclo do ensino básico da 
região. A apresentação foi precedida por uma 
assembleia “Eu Participo!” com as crianças da 
EB Batudes, que apresentaram a sua escola 
a técnicos e eleitos da AMRS e da Câmara de 
Palmela e colocaram várias questões sobre a 
vida escolar e as suas comunidades. 

Crianças recebem Convenção
sobre os seus Direitos
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Jogos do Futuro
passaram por Palmela
O concelho de Palmela acolheu as competições de Orientação e Judo da 6.ª 
edição dos Jogos do Futuro da Região de Setúbal. Na Orientação, disputada 
em Quinta do Anjo, Palmela obteve o 1.º lugar na classificação coletiva, 
com 52 pontos, seguida dos Municípios de Sesimbra e Moita. Nas compe-
tições de Judo, no Pinhal Novo, entre 24 grupos, Palmela obteve o 3.º lugar 
da classificação coletiva, com Almada em 1.º e Montijo em 2.º. Os Jogos do 
Futuro decorreram entre 14 e 16 de junho, com 26 modalidades e milhares 
de participantes, numa organização conjunta dos municípios da região e da 
AMRS, com a parceria do Desporto Escolar

Pinhal Novo viveu 3.ª Festa do 
Desporto e da Saúde 
Nos dias 14 e 15 de junho, Pinhal Novo foi palco de quatro dezenas de 
atividades, em representação de 27 instituições, num programa que re-
fletiu uma oferta desportiva diversificada e que contribuiu para a adoção 
de hábitos de vida saudáveis. A organização foi da Palmela Desporto 
E.M. e do Município de Palmela, com a Junta de Freguesia de Pinhal Novo 
e agentes locais.

Tudo a postos para receber a 
3.ª edição da Pinhal Novo 

Night Run a 13 de julho. 
Com início às 21h30, na 
Escola Básica Alberto 
Valente, esta prova 
desafia para uma 
corrida de 8km ou 
para uma caminha-

da de 4km. Organi-
zada pelo Município 

de Palmela, conta com 
o apoio técnico da Xis-

tarca. Informações e ins-
crições online em www.
xistarca.pt.  

500
nos Jogos Desportivos Escolares 
O 2.º período da fase Inter-escolas dos Jogos Desportivos Escolares, 
que decorreu de 11 a 13 de junho, contou com a participação de mais 
de cinco centenas de alunas/os das Escolas Básicas Hermenegildo Ca-
pelo (Palmela), José Maria dos Santos (Pinhal Novo) e José Saramago 
(Poceirão) e das Secundárias c/ 3.º Ciclo do Ensino Básico de Palmela 
e Pinhal Novo. Na sua 30.ª edição, a iniciativa contou com coorganiza-
ção das escolas e do Município e proporcionou a prática de diversas 
modalidades desportivas. 
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Night Run no Pinhal Novo
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desporto

Desporto com vida no concelho
O concelho de Palmela é palco, todos os meses, de múltiplas manifestações desportivas, de caráter competitivo ou de convívio, promovidas pelo Município e 
por diversos agentes locais, regionais e nacionais. Aqui ficam algumas imagens que marcaram as últimas semanas.

desporto

Câmara Municipal de Palmela, Bardoada – O Grupo do Sarrafo, ATA – Acção Teatral Artimanha, Associação Juvenil COI, PIA – Projectos de Intervenção Artística

fig.cm-palmela.pt
+ info

cm-palmela.pt
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